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ÖNSÖZ

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre
Enstitüsü’nün de destekleriyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3.
Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim
içi olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve artık gelenekselleşme yolunda ilerleyen sempozyumun temel
amacı dil ve dil eğitimiyle ilgilenen tüm dünyadan ve her seviyeden akademisyen, öğretmen,
lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıları uluslararası katılımlı bir akademik etkinlikte bir araya
getirmektir. Sempozyumun bu yılki ana konusu Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı tarafından
ilân edilen "Dünya Dili Türkçe Seferberliği" uyarınca "Dünya Dili Türkçe" olarak
belirlenmiştir. Bu çerçevede, sempozyum kapsamında ortaya konan özgün bilimsel
çalışmalarla ilgili seferberliğe önemli bir katkı sunulması hedeflenmiştir. Seçilen bu ana
konunun haricinde, dil ve dil eğitimi alanıyla ilgili özgün ve kayda değer çalışmalar da
sempozyum kapsamında değerlendirmeye alınmıştır.
Sempozyum kapsamında hakem değerlendirmesinden geçen toplam 39 sözlü bildiri
sunulmuştur. Sunulan sözlü bildirilerden bazılarının tam metinleri bu kitap kapsamında
araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Doç. Dr. İsmail YAMAN
Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ
Düzenleme Kurulu Başkanları
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3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu, ‘Dünya Dili Türkçe’
8-9 Ekim 2021, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
LADİK (SAMSUN) AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
Dr. Adalet Gül Özgül, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, adaletgulozgul@gmail.com

ÖZ
Dil çalışmalarında önemli araştırma alanlarından biri de ağız araştırmalarıdır. Farklı ses, şekil ve
arkaik özelliklerini koruyarak varlığını sürdüren ağızlar, kitle iletişim araçlarının insan hayatında
sıkça kullanılmaya başlanılmasından dolayı olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bu nedenle ağızlarda
bulunan pek çok unsur, ya hızla kullanımdan düşmüş ya da standart Türkçenin gramer
kurallarına uyarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu açıdan ele alındığında ağızlarda bulunan
unsurların bir an önce toplanması gerekmektedir.
Yüzyıllardır yazı diliyle birlikte varlığını sürdüren Anadolu ağızlarında pek çok söz varlığı
unsurları bulunmaktadır. Bu çalışmada Anadolu ağızları içerisinde yer alan Ladik (Samsun)
ağzından toplanan söz varlığı unsurları ele alınmıştır. Çalışmada, Derleme Sözlüğü’nde olmadığı
tespit edilen veya sözlükte olsa bile farklı anlamlarda bulunan söz varlığı unsurları verilmiştir.
Bu unsurlar, Derleme Sözlüğü’nde bulunmayan söz varlığı unsurları ve Derleme Sözlüğü’nde
bulunduğu hâlde anlamı farklı olan söz varlığı unsurları başlığı altında ele alınmıştır. Bu
çalışmayla Derleme Sözlüğü’nün söz varlığına ilişkin katkıda bulunulmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağız Araştırmaları, Ağız Sözlüğü, Derleme Sözlüğü, Ladik Ağzı, Ladik
Ağzının Sözvarlığı.
CONTRIBUTIONS TO COMPILATION DICTIONARY FROM DIALECT OF LADİK
(SAMSUN)
ABSTRACT
One of the important areas of research in language studies is dialect research. Dialects, which
continue to exist by preserving their different sound, shape and archaic features, have been
adversely affected by the frequent use of mass media. For this reason, many elements found in
the dialects have either fallen out of use rapidly or have begun to be used in accordance with the
grammatical rules of standard Turkish. From this point of view, the elements found in the
dialects should be collected as soon as possible.
There are many vocabulary elements in Anatolian dialects, which have existed with the written
language for centuries. In this study, the vocabulary elements collected from the Ladik (Samsun)
dialect, which is one of the Anatolian dialects, are discussed. In the study, vocabulary elements
that are not found in the Derleme Sözlüğü or that have different meanings even if they are in the
dictionary are given. These elements are discussed under the heading of vocabulary elements
that are not in the Derleme Sözlüğü and the elements of vocabulary that have different meanings,
although they are in the Derleme Sözlüğü. It is thought that this study will contribute to the
vocabulary of the Derleme Sözlüğü.
Key Words: Dialect Research, Dictionary of the Dialect, Derleme Sözlüğü, Ladik Dialect,
Vocabulary of Ladik's Dialect.

GİRİŞ
Türk tarihinde sözlükçülük faaliyetlerinin 11. yüzyıla kadar uzandığı bilinmekle birlikle
bu yüzyıldan Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar başta Arapça-Türkçe, Farsça-Türkçe olmak
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üzere yabancı dillerden Türkçeye veya Türkçeden yabancı dillere çeviriler yapılarak çok sayıda
sözlük hazırlanmıştır. Özellikle Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen dildeki devrimle birlikte
sözlükçülük faaliyetlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerinin başında Türk
dilinin önceki dönemlerine ait kaynak eserlerinin taranması ve Anadolu ağızlarından derleme
sonucuyla elde edilen söz varlığı, sözlükçülük çalışmalarını bir adım öteye taşımıştır.
Anadolu ağızlarına yönelik yapılan ilk çalışmalar, 19. yüzyılın ortalarına kadar
uzanmaktadır (Korkmaz, 1976: 143). Ağızlar konusunda en önemli çalışmalar ise 1932 yılında
Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) tarafından yürütülen derleme çalışmalarıdır. 1932
yılına kadar yazı dilimize girmemiş ve 1932-1960 yılları arasında Anadolu’nun çeşitli
bölgelerinde halk ağzından derlenmiş olan sözleri içine alarak yayımlanan bir derleme sözlüğü
oluşturulmuştur. Bu eser, ilk olarak 1932-1934 yıllarında altı ciltlik Söz Derleme Dergisi ikincisi
ise 1952-1959 yılları arasında yapılmış olan derlemenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu iki
derlemenin birleştirilmesinden de Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü meydana
gelmiştir. Derlemeler, sadece halk ağzında yaşayan ve bugüne kadar sözlüklere ve yazı diline
girmemiş yahut yazıda pek az kullanılmış olan sözleri toplamakla, sınırlarımız içinde söylenen
sözleri tanıtmak ve bunlar üzerinde yapılabilecek her türlü bilimsel araştırmalara yol açmak
düşüncesiyle oluşturulmuştur (DS, (1963-1982): I,V). Derleme Sözlüğü vesilesiyle Anadolu
ağızlarına karşı geniş bir ilgi sağlanmıştır. Böylece dil çalışmalarına gönül vermiş pek çok
araştırmacı tarafından Anadolu ağızları üzerine gramer ve sözlük çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yaşamdaki değişim ve gelişim, tarihsel süreçte ve farklı coğrafyalarda dile yansımış ve
onu şekillendirmiştir. Özellikle göç, farklı medeniyetlerin etkileri, farklı coğrafi dağılımlar,
soyso‐kültürel ve ekonomik faaliyetlerin etkisi dildeki değişime başlıca etken olmuştur. Bu
nedenle de diller şekillenerek farklı ağızlara ayrılmıştır. Gelişen dünyayla birlikte hayatımıza
giren teknoloji, yaşamı olumlu şekilde etkilediği gibi birtakım olumsuz etkilere de sebep
olmaktadır. Özellikle dilimizin en önemli parçalarından biri olan ve ağızlarda da varlığını
sürdürmekte olan söz varlığı, teknolojinin getirmiş olduğu olumsuz etkenlerden etkilenerek
zamanla unutulmaya başlanmıştır. Yaşamdaki değişim ve gelişimden etkilenen bölgelerden biri
de Karadeniz’in Samsun bölgesidir.
Anadolu ağızları içerisinde yer alan Samsun ve yörelerinin ağzına dair yapılan çalışmalar
oldukça sınırlıdır. Samsun ve yöresi ağızları üzerine yapılan çalışmaları ise, çeşitli
üniversitelerde yapılmış bitirme tezleri ve birkaç makalenin1 haricinde akademik düzeyde bölge
ağzını kapsamlı şekilde ele alan sınırlı sayıdaki lisansüstü2 tezleri oluşturmaktadır.
1

Pekar, H. (1960) Samsun Diyalektolojisi Üzerine Bir Derleme. DTCF TDE Mez. Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi;
Kınık, G. (1971). Lâdik Ağzı. DTCF TDE Mez. Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi; Dürüst, M. (1972) BafraGazibeyli Ağzı (Derleme, İnceleme ve Sözlük). TDE Mez. Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi; Öztürk, F. (1973).
Çarşamba Ağzı. DTCF TDE Mez. Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi; Dengiz, M. (1974). Havza Ağzı. TDE Mez.
Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi; Apaydın, İ. (1974). Samsun Kavak Kazasının Köyleri (Belâlan-Çukuralan
ÇirişliAlaçam) Ağızları, TDE Mez. Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi; Uslu YK. (1975) Samsun Çarşamba Dil
İncelemesi, TDE Mez. Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi; Biber, N. E. (1980). Bafra ağzı Üzerine Bir Dil
İncelemesi, Samsun, TDE Mez. Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi; Düzgün S. (1982). Samsun-Ahali, Balcalı,
Kâhyalı, Ağacagüney Ağzı, TDE Mez. Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi; Türkmen İ. (1984). Bolaman
(Terme/Samsun) Ağzı, TDE Mez. Tezi, Elazığ: Fırat Üniv; Erdem M. D. (2008). Asarcık/Samsun Ağzı – I (Ünlüler).
International Journal of Social Science 1 (1), 3-24; Erdem M. D. (2009a). Asarcık/Samsun Ağzı – II (Ünsüzler).
International Journal of Social Science 2 (1), 1-23; Erdem M. D. (2009b). Asarcık/Samsun Ağzı – III (Şekil Bilgisi).
The Journal of Academic Social Science Studies, 2 (2), 41-59.
2
Erdem, M. D. (2001). Asarcık Ağzı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksel Lisans
Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Karasu, S. (2017) Kavak Ağzı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksel Lisans Tezi, Nevşehir: NHBVÜ; Kemik, F. (2109). Alaçam (Samsun) Ağzı. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara: AYBÜ; Özgül, A. G. (2020). Ladik
(Samsun) Ağzı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara: AYBÜ.
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Bu çalışmada, Samsun ilinin on yedi ilçesinden biri olan ve Leylâ Karahan’ın
tasnifine göre de Batı grubu ağızlarının VI. alt grubunda3 yer aldığı bilinen Ladik’in ağzında
bulunan sözvarlığı unsurları verilmiştir. Anadolu ağızları sözvarlığına katkı amacıyla oluşturulan
bu çalışma, hem Ladik (Samsun) Ağzı başlığındaki doktora tezi hem de bölge halkından duyulup
not edilen sözvarlığı unsurlarından oluşturulmuştur. Bu unsurlar, Derleme Sözlüğü’nde
bulunmayan veya bulunuyorsa da değişik anlamlarda kullanılan sözvarlığı unsurları olmak üzere
iki başlık altında verilmiştir. İki başlık altında verilen bu sözvarlığı unsurları mahallî söyleyişi
yansıtabilmek amacıyla, bölge ağız özellikleri dikkate alınarak verilmiştir. Çalışmada verilen
sözvarlığı unsurlarının haricinde Derleme Sözlüğü’nde bulunup Ladik (Samsun) ağzında
kullanıldığı belirtilmeyen sözvarlığı unsurları da tespit edilmiştir. Çalışmanın kapsamı
sınırlandırıldığı için tespit edilen bu sözvarlığı unsurları çalışmaya dâhil edilmemiştir.
1. Derleme Sözlüğü’nde Bulunmayan Sözvarlığı Unsurları
Aslı başlı: Kişinin kendi öz ailesi, anne ve babası olan.
Assuva: Tuvalet.
Astorak: Oluk kenarı.
Aygül: Ay çiçeği.
Aze: Kalça.
Bandik: Kadın giysisi.
Bolar-: Artmak, çoğalmak.
Cinik: Ufak, küçük.
Cörtle: Pınarların su alınan yeri.
Çelek/şelek: Küçük sepet.
Çıllık: Çalılık.
Çilesini al-: Ezilen bir maddenin suyu ile posasını ayırmak, suyunu almak.
Çiseli/çisemikli: İnce yağmur, yavaş bir şekilde yağmurun yağması.
Deng: Yük hayvanlarının her iki tarafında bulunan yükten her biri.
Döşlü ol-: Çocuklu, çocuk sahibi olmak.
Düñülceg: Dolu ve yağmur karışımı olan yağış türü.
Evetüle-: Acele etmek.
Feilsiz: Bir şeyle yetinmeyen, kanaatsiz.
Gadun: Yenge.
Gargaç: Karışmış, birbirine girmiş.
Gocaörmez: Sacda pişirilen ekmek, sac ekmeği.
Ipırcın: Becerikli, yiğit.
Iran-/ırgın- ET < ırga-: Sallamak, sallanmak, sarsılmak.
İbi4: Kenar, kıyı kuytu (yer).
İllig: Dostluk, barışıklık.
İzaan: Mahsus yapmak.
Karalamba: Gaz lambası.
Keşlü: Pis, temiz olmayan.
Kosnuk: Patates.
Köşkü: Oturma yeri, sedir.
Memük: Kedi yavrusu.
Onnak: Gözetleme yeri.
Örsün, Üzger: Hamur işlerinde kullanılan metal araç.
Papuşla-: (papuçla-) Ayakçılık yapmak.
3
4

Karahan L. (1996) Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması. Ankara: TDK Yay., s. 167-171.
Ladik’e bağlı bir mahalledir.
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Pasdırah: (bastırak) Çatıdaki kalın sırık.
Pıtı/pıtpıt: Mayalı hamurdan yapılıp sacda pişirilen ekmek.
Poyzıbın: (boy+zıbın) Boydan giyilen giysi.
Saham: Akraba.
Sardırma: Çarık, ayakkabı.
Söğken-:Yaslanmak.
Suva: Evin salonu.
Şallak: Yarı çıplak.
Şam: Yelek, önü çaprazlı süslü yelek.
Şapir: Çaput. < Kıp. “çapar, çapur” çaput anlamında kullanılmaktadır.
Tamdoruk: Evin kiremitli kısmı.
Tepenlik: Tepmelik, geri gelen.
Todu/totu taşı: Misket vb. araçlarla oynan bir çocuk oyunu adı. Totu sözcüğü < Kıp. tuğ,
sancak anlamında kullanılmaktadır.
Uçuşdur-: Koşuşturmak.
Usuh: Uslu, edepli.
Vareze: Vücudun her yeri.
Yaşırug: Yeşermiş, yeşillenmiş.
Yovva: Hayır
Tetirin kazılsın: Sülalen yok olsun.
Sufra dök-/ yemek dök-: Düğün, cenaze vs. gibi törenlere gelenlere yemek yedirmek, sofra
açmak.
2. Derleme Sözlüğü’nde Bulunduğu Hâlde Anlamı Farklı Olan Sözvarlığı Unsurları
Aba5: Ceket.
Cong: Rumlar’a verilen ad.
Çermele-: Çevirmek, etrafını sarmak.
Çiğit: Kabak çekirdeği, çekirdek; fasulye (Budakdere/Ladik)
Çit: Kıyı, kenar.
Dal: Şeker pancarının sapı (Bu üründen yapılan turşuya da dal turşusu denir).
Dastar: (< Far. destār ‘sarık’) Hamurun üzerini örtmede kullanılan örtü (Güvenli/Ladik)
Dibek: Buğday dövme taşı.
Gostül: Fırında pişirilen patates.
Sappah: Merkezden uzakta, kıyıda köşede kalmış.
Songe/sönge: Fırın süpürgesi.
Tahan: Diken, dikenli bitki.
Tıngır: Kulplu küçük yemek kabı.
Yalavu: Fırının yan tarafına atılan odun.
Yangu: Ateş, sıcaklık.
Yañırlı: Yaralı.
Zarp6: Hemen o anda.
Zelve: Hayvanın boynuna geçirilen çıngırak (Güvenli/Ladik).
Zıbın: Pamuklu kıyafet.
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Abla, büyük kız kardeş anlamındaki kullanımı da bölge ağzında yaygındır.
Derleme Sözlüğü’nde zarp “1. Sarp, yalçın; 2. Güç” olarak geçen bu sözcük, Türkçedeki yaygın ses
değişikliklerinden biri olan s > z ses değişimi etkisiyle oluşturulmuştur. Derleme Sözlüğü’nde verilen bu sözcük bölge
ağzındaki kullanımdan farklıdır. Bu nedenle bu sözcüğe madde başı işaretinin eklenmesinin gerektiği
düşünülmektedir.
6

4

Ladik (Samsun) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

SONUÇ
1. Ladik (Samsun) ilçesi ağzının sözvarlığı üzerine yapılmış olunan bu çalışmada, bazı sözvarlığı
unsurlarının kayıt altına alınmadığı, bazılarının ise farklı anlamlarından söz edilmediği
belirlenmiştir. Bu çalışmada, Derleme Sözlüğü’nde bulunmayan 55; bulunduğu hâlde anlamı
farklı olan 18 sözvarlığı unsuru belirlenmiştir. Belirlenen bu sözvarlığı unsurları, o bölgedeki
yöre halkının etnik, sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamı hakkında bilgi verdiğini söyleyebiliriz.
Çalışmanın kapsamının genişletilmesi durumunda da daha fazla sözvarlığının tespit edileceği
düşünülmektedir.
2. Derleme Sözlüğü’nde bulunup Ladik (Samsun) ağzında kullanıldığı belirtilmeyen (ār- < ağar‘ekin için olgunlaşmak’; balah ‘manda yavrusu’; çā <çağ ‘çocuk’; çalhama/yourt çalhama
‘ayran’; çatma ‘ağaç gövdelerinin birbirine çivisiz bir şekilde birleştirilmesinden oluşan yapı,
ev’; evlek ‘tarlaya tohum ekmek için bölünen kısımlardan her biri’ guva/güve ‘güveyi, damat’
ışıh/ışşıh <ışık ‘elektirik’; kömüş ‘manda’; öñdül ‘ödül’; patpat ‘küçük taşıt’; sırım ‘ip yerine
kullanılan ince deri parçası’; sülüg ‘salyangoz’; tohuç < tokuç ‘çamaşır yıkamada kullanılan
ağaç tokmak’ yiitbaşı <yiğitbaşı ‘düğünlerde önderlik yapan kişi’; yilik ‘şaşı’; yu- ‘yıkamak’;
yüklü ‘gebe’; zār <Ar. zāhir ‘zahir, herhalde’) sözvarlığı unsurları da mevcuttur. Ancak bu
sözvarlığı unsurları çalışmaya dâhil edilmemiştir.
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ÖZ
Ara söz bir edebiyat terimi olarak anlatıcının/yazarın icrasında/eserinde akışı zaman zaman kısa
süreli durdurup dinleyicilere bilgiler vermesidir. Bunlar anlatının o anki bağlamına bağlı olarak
daha çok bilgi, tecrübe ve nasihat aktarma içerikli olmakla birlikte, daha birçok amaçlarla ve
içeriklerle ortaya çıkabilmektedir. Türk edebiyatında Kutadgu Bilig’ten beri pendname türündeki
kitaplarla; efsane, fıkra, masal, halk hikayeleri, meddah hikayeleri ve romanlar yoluyla okur ve
dinleyicilere bu yöntemle bilgiler aktarılmıştır. Dahası Türk anlatılarının derin yapısında,
yüzeydeki sayısız olay örgülerinin, aslında tasarlanmış bazı mesajları iletmek için kullanılan
ikincil araçlar olduğu söylenebilir. Sözlü edebiyat döneminden gelen bu anlatı tekniği,
geleneksel olarak sözlü anlatılara has bir yapıdır ve yazılı edebiyata geçişle birlikte terk edilmesi
beklenir. Çünkü özellikle roman türünde, anlatıyı dışarıdan müdahalelerle bölüp üçüncü şahıstan
birinci şahsa dönerek akışa müdahale etmek teknik bir kusurdur. Ancak Türklerin anlatıda
gelenekseli haline gelmiş olan bu kullanım, roman döneminde hemen terk edilmemiştir. Metnin
yazarı, metindeki dünyayı kuran kişidir. Ancak önemli fark, kurgulanmış metni anlatanın
“yazar” değil “anlatıcı” olmasıdır. Anlatıcı, yazardan başka, yazarın belirlediği ve okur ile
arasına koyduğu bir başka varlıktır. Metinde yer alan arasözler ise yazarın anlatıcıyı
durdurduktan sonra kendisi olarak ortaya çıkıp fikir beyan ettiği kısımlardır. Bir sorumluluk
duygusuyla dile getirilen cümleler gelenekte okuru eğiten, bağlamın verdiği imkanlar dahilinde
ona türlü konularda tecrübe aktaran içeriklerdir. Romanda arasöz kısımları yazarın kendisini ele
verir. Yazar ister metne yönelik yorum yapsın, ister konu dışı bir tecrübe paylaşımı yapsın, bu
cümlelerde okur, yazarı açıkça tanıma imkanı bulur. Anlatıların içeriğindeki bu cümlelerde
yazarın kültürel birikimini, dünya görüşünü, olaylara bakış tarzını, kişilik özelliklerini, tarafını,
niyetini, okurdan beklentisini vb. yakalabilir. Türk romanı ilk örneklerini Tanzimat döneminde
batıdan taklit yoluyla vermiştir. Bu dönemde örneklerini bolca gördüğümüz ara söz, roman
tekniği açısından bir kusur olarak görüldüğü için zaman içinde terk edilmesi beklenir. Nitekim
romancıların tecrübelerinin artmasıyla böyle de olmuştur. Ancak bu geleneksel üslubun, 2000’li
yılların romancısı Murat Menteş’in romanlarında çokça kullanıldığını görüyoruz. Bu çalışmada
Murat Menteş’in üç romanı (Dublörün Dilemması, Ruhi Mücerret, Antika Titanik) ara söz
açısından ele alınmıştır. Bunların tespit edilmesiyle ne tür ara sözler kullanıldığı, bunlarla neyin
amaçlandığı, bu ara sözlerin bağlamla ilişkilendiriliş biçimleri üzerinde sonuçlara ulaşılmıştır.

GİRİŞ
Belirli bir topluma ait edebî mahsullerin şekil ve içerikleri tarihî seyir içinde dil, din,
coğrafya, iklim gibi birçok unsurun etkisiyle değişimler geçirir. Bunun nasıl olacağını belirleyen
şey, toplumsal çapta yaşanan değişimlerdir. Türk edebiyatında değişime sebep olan büyük
olaylardan biri İslamiyet’in kabulü, diğeri 19. yüzyılda başlayan Batılılaşma sürecidir. Örneğin
Meddah anlatılarının kökeni, İslam öncesindeki göçebe Oğuz Türklerinin kahramanlık anlatıcısı
olan Ozan’a kadar uzanır. Fuat Köprülü, ellerinde kopuzlarıyla diyar diyar dolaşıp göçebe
hayatın hikâyeleri olan Oğuz destanları anlatan Ozanlar’a ait bu geleneğin, Oğuz göçebelerinin
Anadolu’da yerleşik hayata geçmesi, aynı zamanda da İslamiyet’i kabul etmeleriyle dönüşmeye
başladığını söyler. Türklerin İslamiyet’i öğrenme kaynakları ve dolayısıyla edebiyatlarından en
çok etkilendikleri millet, sınır komşusu Acemlerdir. Acemlerde ise Arap edebiyatının tesiri
görülür. Onlar Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Hamza gibi İslam kahramanlarının hikâyelerini dinlerken,
bunun yanında Şehname adlı eserleri sayesinde kendi millî hatıralarını da unutmamayı
başarmışlardır (2012, 318).
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Türklerin destan anlatma geleneği de İran-Arap anlatılarından etkilenme sonucu
dönüşüme uğramış, elde edilen yeni anlatı tarzı Salsalnâme, Hamzanâme, Anternâme,
İskendernâme, Süleymannâme, Rüstemnâme gibi epik-menkıbevi anlatılar olmuştur. Aynı
anlatılar XVII. yüzyıldan itibaren “meddah” adı ile yaygınlaşmıştır (Köprülü 2012, 325). Kısaca
meddahlık anlatısı, temeli Türklerin kendi köklerine ait, konu anlamında İran-Arap
edebiyatından uzun süre etkilenmeler olmakla birlikte yapısal olarak kendine özgülüğünü
kaybetmeyen, yerli anlatısıdır.

KURAMSAL ÇERÇEVE
Meddah anlatılarında hiç değişmeyen ve güçlü hissedilen yapısal unsurlardan birisi, “ara
söz” kullanımıdır. Ara söz, anlatıcıların anlatı içerisinde zaman zaman senaryoyu kısa süreli
durdurarak, dinleyicilere anlatının o anki konusunun bağlamı ve etkisiyle söylediği; bireysel
görüş belirtme, bilgi öğretme, tecrübe aktarma, bilmeyenler için açıklama yapma, fikir- ideoloji
belirtme, yanlış düzeni eleştirme, nasihatler aktarma, samimiyetle özel problemlerini açma vb.
kabilinden ara bilgilendirme kısımlarıdır. İlhan Başgöz ara söz için, “bir duyguyu, bir fikri,
anlatıcının seçtiği geleneksel halk bilgisini veya yorumları asıl anlatmanın içine katar ve bu
değerlendirmeler dinleyiciden ayrı veya parantez içine konulacak değerlendirme olarak kabul
edilir.” der (2003, 87).
Edebiyatımızda Kutadgu Bilig’ten itibaren ya pendname türünde eserlerle insanlara
doğrudan; ya da efsane, fıkra, masal, halk hikayeleri ve meddah hikayeleri yoluyla dolaylı olarak
öğütler verilmiştir. Hatta Türk anlatılarının derin tabakasına bakıldığında, asıl niyetin istenen bir
toplum yapısını elde etmek amacıyla halkı-gençleri eğitmek olduğunu dahi söyleyebiliriz.
Anlatıların yüzeye yığdığı sayısız olay örgüleri, kahramanlar vs. asıl mesajı iletmede kullanılan
araçlardır. Nerin Yayın, ara sözler aracılığıyla anlatıcının dünya görüşünü, metindeki kişi ve
olaylarla ilgili kendi fikirlerini, tenkit ve uyarılarını, değer yargılarını ifade ettiğini söyler (2007:
262).
Bu yapıların en doğal, orijinal örneklerinin görüldüğü metinler, anlatıcının jest-mimik,
hitabet, tiyatral yetenek, müzik gibi unsurlarla geliştirdiği; dinleyici kitlesinin farklı özellikleri
ile bağlama (contex), dolayısıyla metnin farklılaşmasına hatta yeniden üretilmesine yol açtığı
sözlü (teatral-icra merkezli) ortama ait metinlerdir. Anlatılarda ara söz kullanma geleneği yazılı
edebiyata (özellikle romana) geçişle birlikte terk edilmemiş, bir süre devam ettirilmiştir. Ancak
Demir’e göre, metne müdahaleci tavrın en üst noktası olan bu kısımlarında, anlatıcı da
değiştirilmiş olmaktadır. Metni dışarıdan getirilen objelerle bölmek ve üçüncü şahıstan birinci
şahsa dönüştürerek metne açık müdahalelerde bulunmak onun kurmaca yapısının zedelenmesi
anlamına gelir. Bu, romana geçişteki acemiliği gösterir ve teknik bir kusurdur (2012: 38, 51, 52).
Roman yazarı, o metni senaryosuyla, kişiler, zaman, mekân gibi anlatı unsurlarıyla
estetize eden kişidir, metnin dünyasını kuran kişidir. Ancak önemli fark, kurgulanmış metni
anlatan “yazar” değil “anlatıcı”dır. Yazar metni kendisi olarak değil, bir anlatıcının dilinden
anlatır, ona söyletir. Bu sayede okurlar tüm anlatı boyunca yazarın kendisiyle değil anlatıcıyla
muhatap olur, onu dinler, anlatıyı onun dilinden gözlemlerler. Anlatıcı, yazardan başka, yazarın
belirlediği ve okur ile arasına koyduğu bir başka varlıktır. Metinde yer alan ara sözler ise yazarın
metni, dolayısıyla anlatıcıyı durdurduktan sonra yazar (kendisi) olarak ortaya çıktığı, kendine ait
kimlikle cümleler kurup fikir beyan ettiği kısımlardır. Zamansal açıdan metne daha yakın olan,
yazardır. Onu zihninde üreten ve seslendiren kişi olarak metni benimseme, ondan etkilenme
düzeyi de anlatıcıya ve okura oranla daha yüksektir. Bu etkilenmeyle yazar bazen sözü
anlatıcıdan alıp kendisi olarak cümle kurmaya başlayabilir. Bir sorumluluk duygusuyla dile
getirilen cümleler gelenekte okuru yetiştiren, ona bilgi aktaran, öğüt veren; bağlamın verdiği
imkanlar dahilinde türlü konularda tecrübe aktaran içeriklerde romana dahil olurlar.
Yazarı yetiştiren ve etkileyen sosyo-kültürel dokuya ilave olarak onun doğuştan getirdiği
karakter yapısından beslenen bu ara sözler, senaryodan bağımsız olduğu için, yazar daha özgürce
kendisi olarak metinde ortaya çıkar. Bu yönüyle romanda ara söz kısımları yazarın kendini ele
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verdiği, ister metne yönelik yorumlama ister konu dışı bir tecrübe paylaşımı yapsın, okurun
yazarı tanıması ve hakkında kişilik tahlili yapabilmesi için ona fırsat sunduğu kısımlardır.
Anlatıların içeriğindeki bu cümlelerde yazarın kültürel birikimini, dünya görüşünü, olaylara
bakış tarzını, kişilik özelliklerini, tarafını, niyetini, okurdan beklentisini vb. yakalamak imkanı
doğar.
Aytaç’a göre kurgu metin ile kurgusal olmayan metinleri (ara sözler) bir arada sunmak,
okuru/dinleyiciyi kurgusal dünya ile gerçek dünya arasında götürüp getirmek onu sürekli
düşünmeye ve uyanık olmaya zorlar. Yazarın/icracının ise işindeki yeteneğini gösterir (1990:
57). Ara sözler anlatıcının dinleyicilerle yakın ve sıcak bir insani ilişki geliştirmesini sağlar. Bu
kısımlarda anlatıcı/yazarın kimliğini yakalayan dinleyici/okur, karşısındakinin kendi kültürüne
uzaklık-yakınlık seviyesini de belirler. Okur çoğunlukla kendi kültürüne yakın ve hakim bir
yazarın eserinde kendisinden pek çok şeyler bulur ve metinle olan bağları güçlenir. Bu bilgiler
dinleyicinin benimsemediği, aidiyet kuramadığı konular olursa, dinleyiciyi/okuru anlatıya
yabancılaştırır, anlatıcının/yazarın dinleyicinin/okurun zihnindeki intibası olumsuz etkilenebilir.
Türk edebiyatının ilk roman örneklerini batıdan taklit yoluyla Tanzimat döneminde
vermeye başlamıştır. 1800’lü yılların ikinci yarısına rastlayan bu dönemde Türk edebiyatına
kazandırılan ilk roman, bir çeviridir Fenelon’un Telemak adlı romanıdır. Ardından ilk yerli
roman, Şemsettin Sami tarafından 1872 yılında Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adıyla edebiyatımıza
kazandırılır. Sonra Ahmet Mithat Efendi ilk tarihî romanı (Yeniçeriler), 1871 yılında, Namık
Kemal ilk edebî romanı (İntibah) 1874 yılında kaleme alır. Türk edebiyatının çok verimli geçen
bu döneminde, bu yazarlarımıza ilave olarak Recaizâde Mahmut Ekrem, Samipaşazâde Sezai,
Nabizâde Nâzım gibi romancıların yazdığı çok sayıda romanla Türk Edebiyatı Batı Edebiyatı
türlerine hızlı bir uyum sürecine girer.

YÖNTEM
Bu romanlarda örneklerini bolca gördüğümüz, meddahlıktan gelen ara söz kullanımının,
roman tekniği açısından bir kusur olarak görüldüğü için zaman içinde terk edilmesi beklenir.
Nitekim romancıların tecrübelerinin artmasıyla böyle de olmuştur. Ancak 1900’lü yıllara
gelmeden terk edilen bu geleneksel üslup özelliğinin, 2000’li yılların romancısı Murat Menteş’in
romanlarında çokça kullanıldığını görüyoruz. Bu çalışmada Murat Menteş’in üç romanı
(Dublörün Dilemması, Ruhi Mücerret, Antika Titanik) ara sözler açısından ele alınmış, bunların
tespit edilmesiyle ne tür ara sözler kullanıldığı, bunlarla neyin amaçlandığı, bu ara sözlerin
bağlamla ilişkilendiriliş biçimleri üzerinde çalışılmıştır. Geleneksel anlatılarda ara sözler üç
gruba ayrılır: “Açıklayıcı-öğretici ara sözler”1, “Görüş, yorum ve eleştiri bildiren ara sözler”2,
“Şahsi serzeniş ve itiraf ara sözleri”3 (Başgöz, 2013: 86-91). Üç romanın her birinden ilk on ara
sözün tespit edilerek incelendiği, toplam otuz ara söz üzerinde yapılan bu çalışmada, ara sözler
Başgöz’ün sınıflandırmasına göre incelerek kıyaslamalı veriler elde edilmeye çalışılmıştır.

BULGULAR
Aşağıda üç romana ait otuz ara söz verilmiş, bunların her biriyle ilgili değerlendirmeler
yapılmıştır.

“Dublörün Dilemması” Romanında Ara Sözler ve Değerlendirme
1.
“Ah benim anonim okurlarım; bazen yolda ya da herhangi bir yerde bir
tanıdığınıza rastladığınız fakat o esnada kendinizi hazır hissetmediğiniz için ya da başka
bir nedenle o kimseyi görmezlikten geldiğiniz vaki değil mi? Peki, daha sonra, o kişiyi
1

Bahsettiği eski bir söz, tarih, din, halk hekimliği, gelenek vb. bir konuyu dinleyicilerden bilmeyenlerin
olacağını düşündüğünde bunları açıklamak için metni durdurup açıklama yapar.
2
Anlatının denk düşürdüğü yerlerinde anlatıcı yerini bulmuşken akışa ara verip ideolojisini, şahsi felsefesini
ifade eder, mevcut siyaset, kurumların yanlış işleri, eğitim sistemi vb. hakkında eleştirisini yapar.
3
Anlatıcı anlatının uygun bulduğu yerlerinde dinleyicileri bir yakın dost gibi görüp onlara şahsi dertlerinden,
geçmişteki hatalarından, özel problemlerinden bahseder.
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sahiden gördüğünüzü teyit edecek bir araştırma yapıyor musunuz? Hayır, buna gerek
duymuyorsunuz. Çünkü daima gözlerinize inanıyor ve nedense kendinize fazlasıyla
güveniyorsunuz. Görmeyi reddettiğiniz o kimse ya bir hayalden ibaretse? Ya olmayan
birine karşı bilinçli ve geçici bir körlük içindeyseniz? İmkânsız mı? Ne derseniz deyiniz,
çok zayıf ve küçük de olsa böyle bir ihtimal var. Kayıtsızlık, bir yok etme çabasıdır.
Fakat bu, yok etmeye yeltendiğimiz şeyin varlığını kesin bir biçimde kanıtlamaya
yetmez. İşte, ben de gerçekliğinden emin olmadığım olaylar ve durumlardan dikkatimi
esirgemeye özen gösteriyorum. Böylece insan içine çıkmamı engelleyecek bir
meşguliyetten geri duruyorum. Bu kadar basit ve net. Ayrıca, İsa’nın mezarını
Müslümanlardan kurtarmak üzere yola çıkan Haçlı orduları da halüsinasyonlar
görüyordu. Belki de hiçbiri Anadolu’yu görmedi! Hayır, Haçlılardan nefret ederim. Siz
de zorbalarla intikamcılar arasında, her iki tarafın gördüğü sanrılar arasındaki farka
tekabül eden bir ayrım olduğunu teslim edersiniz umarım.”(s.22)

Bu ara sözde yazar, okurlara “anonim” sıfatıyla hitap eder. “Adı bilinmeyen” anlamında
kullanılan bu söz, yazara özgü, bilinçli olarak seçilen, espri amaçlı bir kullanımdır. Sokakta
görüp görmezlikten geldiğimiz bir tanıdığımızın, hayalden ibaret olabileceği düşüncesini
savunan, sonra konuyu Haçlılara getirip Anadolu yerine halüsinasyon gördükleri şeklinde
konuyu devam ettiren anlatıcı, kendisinin de Haçlılardan nefret ettiğini söyleyerek akla mantığa
uymayan, bu yüzden ciddiye alınmayacak şeylerden bahsetmektedir. Ancak bunları önemli bir
konuymuşçasına ciddi bir üslupla söyleyerek bir tezat oluşturmakta, böylece mizah ortaya
çıkarmaktadır. Yöntem ara söz mantığının alışılan ciddiyet ve hayat dersi tarzındaki yapısına
uygun cümleleri kurmak, sonra okuru hazırladığı ciddiyet atmosferi içinde onu mantık dışı,
gereksiz, hatta saçma diyeceğimiz bir iddiayla karşılaştırmaktır.
Bu ara sözün öncesindeki romana ait konu da halüsinasyon içeriklidir. Dolayısıyla bu ara söz
bağlam üzerine yazılmıştır ki bağlamın hatıra getirdiği bir fikirle anlatıyı durdurup ara söze
başlama Türk anlatılarında geleneksel özelliktir, burada geleneğin devam ettirildiğini görüyoruz.
Ancak bu ara sözde, ilk bakışta ciddi gibi görünen ama okunduğunda ciddiyeti alaya alan,
rahatlatıcı ve gülümsetici üslubu devam ettirmektedir.
Ara sözün bir yerine gelinceye kadar bu ara söz örneği, ara söz tasniflerinden, “Görüş, yorum ve
eleştiri bildiren ara sözler” başlığına uygun gibi görünmektedir. Çünkü bu maddeye göre yazar
şahsi felsefesini ifade eden görüş ve yorumlar sunar. Ancak dış görünüş ya da ifade edişi biçimi
olarak böyleymiş gibi görünürken, devamında içerik anlaşıldığında, bunun “Görüş, yorum ve
eleştiri bildiren ara söz” olmadığı, amacın mizah olduğu görülür. Dolayısıyla okura çok önemli
bir konuda bilgi veriyormuş gibi başlayan ve onu dikkatle okumaya motive eden bir dış üslubun
içerisine tam tersine önemsiz, hatta saçma kabilinden bilgiler koymak ve okurun bunu sonradan
anlamasını sağlamak, bu ara sözde yapılan ilginç bir üslupsal taktiktir.
2. (Denyo: Ortaoyununda budala tipi. Denilo da denir. Yaygaracı, kendisine gösterilen
müsamaha ile şımarmış, küstah arsız, küfürbaz, yüzsüz ve sırnaşıktır.) (s.25)

Bu ara sözün bir öncesindeki ara söze ait olmayan cümle, çevremdeki çocukların tamamı
denyoydu” şeklindedir. Denyo, “dengesiz, deli, bozuk sersem, budala” anlamlarına gelen bir
hakaret sözcüğüdür ve bilinmeyen bir kelime değildir. Ancak yazar bilinmeyen kelimeymiş gibi
anlamını açıklamış ve bunu bir ara sözle yapmıştır. Normal şartlarda “Denyo” gibi argo ve
bilindik bir kelimeyi açıklamak için anlatı durdurulmaz. Yazar burada önce arkadaşlarının
hepsine “denyo” diyerek sokak jargonuyla seviyeyi aşağılara indirmek, sonra denyo”nun
geleneksel tiyatroda bir tip olduğunu açıklayarak –üstü kapalı şekilde- okura “kötü niyetlisiniz”
mesajı vermek şeklinde bir söz oyunu oluşturmuştur. Böylece ciddi gibi gösterdiği konunun çok
basit hatta bayağı denecek içeriği sayesinde zıtlık temelli bir mizah oluşturmuş ve okuru
güldürmek istemiştir. Bu haliyle ara söz, sınıflandırma maddelerinden, “Açıklayıcı-öğretici ara
sözler”e uygun gibi görünmekte ancak içerik anlaşıldığında amacın bilgilendirme değil mizah
olduğu görüldüğü için, bu ara sözün dahil edilebileceği bir ara söz grubu yoktur.
3. “Yanımda biri sigara yakınca ben de otomatikman sigaraya davranıyorum. Bir film
seyrederken ya da roman okurken, kahramanlardan biri sigara içmeye başlayınca, ben de
onlara katılıyorum. Ve biricik okur, şu anda sizin de sigaraya uzandığımız gibi bir his
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var içimde. Sıradanlığın kamuflajı tuhaflıklara da doğal bir görünüm kazandırıyor.”
(s.37)

Kurguda bir sigara yakılması durumu üzerine akışı durduran yazarın okura verdiği bilgi,
kendisinin sigarayı içme zamanlarıyla ilgilidir ki bu bilgi okura verilmesi gereken önemli bir
bilgi değildir. Yazar burada ara sözün ciddiyeti ile basit ve gereksiz bir bilgiyi verme amaçlı
ortaya çıkarak tezat oluşturmuş ve zıtlık temelli bir mizah oluşturmuştur. Ara sözün devamında
okura “sanki siz de sigaraya uzandınız” şeklinde bir tahminde yürüterek esprili bir biçimde onu
şaşırtmak amaçlanmıştır.
Bu ara söz, dinleyicileri bir yakın dost gibi gören üslubuyla ilk intiba olarak ara söz tiplerinden,
“Şahsi serzeniş ve itiraf ara sözleri”ne uygunmuş gibi görünmektedir. Ancak burada şahsi dert,
geçmişteki hatalar ya da özel problemlerinden bahsetme söz konusu değildir. Zaten amaç da
mizah oluşturmaktır. Bu sebeple bu ara sözün dahil olduğu bir ara söz tipi yoktur.
4. “İtiraf etmeliyim ki aziz okur, benim ömrüm her birini gebertmek istediğim insanlarla
aramdaki buz dağlarını eritmeye çalışmakla geçiyor. Mesela zenginlerden nefret
ediyorum. Ne yapayım elimde değil. O restoran sürüngenleri, fiyaka kumkumaları
yapmacık kasvetin mıymıntı bekçileri, ticari bir şive ile konuşan zehirli papağanlar,
hileli bir neşe içinde geviş getiren bunak vampirler, modanın ipi ile kuyuya inen kibirli
canbazlar, tatile gebe fırlamalar, alaturka bir sadizmle zıvanadan çıkanlar, alafranga bir
mazoşizm de yılışıklaşanlar… Hepsine teker teker Kolombia kravatı takmak istiyorum!
(Kolombiya kravatı Meksika mafyasının uyguladığı bir cezalandırma biçimi. Kurbanın
gırtlağına bir delik açılır ve dili bu delikten sarkıtılır.) (s.48)

Burada yazar okura özel insanlarla paylaşılacak türde bir itiraf için ara söz kullanır. Ancak bu
ara söz de okuru bilgilendirecek, onun kültürüne katkı sunacak bir içerik olmaktan uzaktır.
Aksine, zenginlere olan nefretini ifade ettiği bu ara sözde yazar, çok sayıda ciddi hakaretlere ve
argo sözlere başvurmaktadır. Sonunda onlara yapmak istediği şey ise çok vahşi bir öldürme
yöntemidir. Yazar bu ara söz ile okurun karşısına bir entelektüel roman yazarı olarak çıkıp onları
argo konuşan, sadist ruha sahip bir kişilikle şaşırtarak zıtlık temelli mizah oluşturmuştur.
Tip olarak bu ara söz, “Şahsi serzeniş ve itiraf ara sözleri” özelliği göstermektedir ancak içerik
bolca mizah unsurlarıyla doludur. Mizah yapma amacı itiraf amacının ötesindedir.
5. Kainat ve tarihin bekleme salonunda biraz soluklanıyoruz çoğunlukla da adımız
anonslanmadan kainata ve tarihe gömülüyoruz…
Ve hepimiz biliyoruz: Dostlarımız, biz caddenin kenarında alevler içinde yanarken
karşıya geçip üstümüze işemeye üşenen kimselerdir. Demem o ki, insan sevgisi ile dolu
değilim (d)olmam da gerekmez. Yine de centilmenliği dürüstlüğe tercih ederim.
Dürüstlük çoğunlukla kibre varır. Centilmenler kindarlığın ve fevriliğin intikamla
bağdaşmadığını bilirler. (s.49)

Bu ara sözün birinci kısmı okura hayat dersi vermesiyle geleneksel ara söz mantığına uygundur.
Ancak ikinci kısımda argo bir tabir kullanarak okur için mizah oluşturulmuştur.
Ara söz türü bakımından; kainatla ilgili şahsi felsefesini ifadeyle başlayan yazar, böyle devam
etmiş olsaydı, bu ara söz, “Görüş, yorum ve eleştiri bildiren ara sözler” grubuna girerdi. Ancak
yazar bu üslupla devam etmez. Dostları “üstümüze işemeye üşenen kimseler” şeklinde
tanımlayarak mizaha döner. Ardından ise dürüstlük ve centilmenlik arasında çok dikkat
çekmeyen tespitle bitirir. Bu sebeple bu ara sözün doğrudan dahil edilebileceği bir klasik ara söz
tipi yoktur.
6. “Bütün bunları biraz da sıkılarak anlatıyorum. Çünkü çağımızda bir şey anlatmanın
önemi kalmadı. Sır dönemi kapandı. Alenilik salgını yüzünden, medyatik ifşaat ve teşhir
çılgınlığı yüzünden monotonluğun sistemleştirilmesi yüzünden... Her şey otomatikman
pornografikleşti. Şeffaflığın ilkeselleştirilmesi de yapılan işlerin faziletliliğine duyulan
güvenin açığa çıkmasını kolaylaştıracağı yerde arsızlığın rahatça ilanına vardı. Merak
preslendi, bereketini yitirdi. Her şey ulu orta olunca sebepsizlik ve sonuçsuzluk neşet
etti ve kanıksandı. Görünmek de saklanmak da büyük birer mesele haline geldi. Meşhur
mu oldunuz, demek ki yanlış anlaşıldınız kayıplara mı karıştınız, bu sizin sorununuz.”
(s.50)
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Bu ara sözde önceki ara sözlerin aksine, toplumsal çıkarımlar ve felsefî sözlerle fazla ciddi bir
içerik hakimdir. Bu ciddilik düzeyi önceki ara sözlerle ve kurgu içeriğiyle tezattır. Yazarın
burada da bir mizah oluşturma ihtimalinden bahsedilebilir.
Bu ara sözü, tip olarak doğrudan “Görüş, yorum ve eleştiri bildiren ara sözler” grubuna dahil
edebiliriz ancak roman boyunca mizahın ve her konuyu basite indirgemenin bir üslup olarak
uygulandığı romanda, bir konunun bu ara sözdeki kadar ciddi şekilde ele alınması, genel akışla
tezat oluşturmaktadır. Dolayısıyla çok komik ve çok basit anlatımların arasına aniden bunca
ciddi bir ara söz konmasının, birbirine zıt duyguları okura güçlü şekilde hissettirmek için yazar
tarafından tercih edilen bilinçli bir yöntem olduğunu düşünebiliriz.
7. “Dilara Dilemma’nın maskemi fark etmesini önlediysem de, bunu nasıl yaptığımı size
anlatacak değilim sayın okur.”(s.90)

Roman kurgusunda 1. şahıs anlatımla kahramanlardan biri olarak konuşan yazar, bu ara sözde
roman kahramanı olarak ara söz kullanır. Ara söz bir bilgi, hayat dersi içermemektedir. Okura
aklından geçeni tahmin etmiş olarak doğrudan seslenerek, o konuda bilgi vermeyeceğini ifade
etmektedir. Bu ara söz beklemediği bir anda okuru yakalayıp onu şaşırtarak mizah oluşturma
içeriklidir.
Ara söz tipi açısından çok kısa olan bu ifade, içerik olarak da ara söz tiplerinden hiçbirine uygun
değildir.
8. “Maskenin arkasında aradığınız kişiyi bulamama ihtimali nedir bilemiyorum. Azrail
önce size mi yoksa bana mı uğrar onu da bilemiyorum okur kardeşim. Fakat
önümüzdeki 100 yıl içinde siz de ben de % 100 ölmüş olacağız. Elinizdeki kitabın bu
sayfasına günün tarihini yazmanızı rica ediyorum. Bu cümlelerin anlamını pekiştirmek
için yardımınıza ihtiyacım var: Bir kalem bulun ve tarihi yazın lütfen.”(s.140)

Bu ara sözde okura doğrudan hitapla fazla yakınlaşılmakta, yardıma ihtiyacı olduğu gerekçesiyle
okurdan bir şeyler yapması istenmektedir. Okurun bir an yanındaymışçasına aleni ve bir istekle
ortaya çıkması, okuru şaşırtacak bir yakınlıktır ve yazarın okurdan bu sayfaya o günün tarihini
yazmaları isteğini okurların gerçekleştirme ihtimali komik bir durumdur. Üniversite
kütüphanesinden aldığım romanın bu sayfasında sekiz üniversite öğrencisinin gerçekten yazarın
isteğini yerine getirip boşluklara o günün tarihini yazdıkları görülmüştür. Bu durum ara sözler ile
yazarın ortaya çıkıp okura doğrudan hitap etmesinin etki düzeyini göstermesi açısından ilginç bir
somut bir veridir. Ara söz tipi olarak bu ara sözün dahil olabileceği bir grup yoktur.
9. “Bu yıl diyet yapmanız ihtimali 5’te 1
Diyeti bozmanız ihtimali 1’de 1
Düşen bir uçağın kafanıza çarpması ihtimali 25 milyonda 1
Acıktığınızda karnınızı doyurmak için bir McDonald’s şubesine dalmanız ihtimali 50’de
1
Bir ameliyat için hastaneye kaldırılmanız ihtimali 12’de 1
Evinizin yanması ihtimali 560’ta 1
Yiyeceğinize katılmış kimyasal bir maddeye alerjik reaksiyon göstermeniz ihtimali
1000’de 1
Çekiçle çivi çakarken parmağınıza vurmanız ihtimali 3 binde 1
Bir yılanın sizi ısırması ihtimali 40 binde 1
En yakın arkadaşınızın sizi gizlice takip etmesi ihtimali…”(s.140-141).

İhtimal üzerine istatiskî bilgilerden oluşan bu ara sözlerin öncesi veya sonrasıyla bağlam
açısından bir ilgisi yoktur. Okuru ve herkesi ilgilendiren bu bilgilerin genel özelliği, ilgi çekici
olmaları ve yazarın kültürel birikimiyle ilgili güçlü bir olumlu kanaat uyandırmasıdır. Okurun
her bilgiyi kendisi için düşünerek değerlendireceği ve ilgiyle okuyacağı bu cümleler, birbirinden
çok bağımsız olduğundan insan zihnini roman kurgusundan çok uzaklaştırıp dinlendiren bir
işleve sahiptir.
Ara söz tipi olarak, bağlamdan tamamen bağımsız (hatta yeni bölümün ilk cümleleri) olması
sebebiyle ve ara söz türlerinin hepsinin bağlamdan hareketle verilen bilgiler olması sebebiyle
şekil olarak ara söz olan bu yapının dahil edileceği bir ara söz tipi yoktur.
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10. “Şimdi belki de benim bilyelerden fal bakma fikrimi küçümsüyorsunuz. Size bir şey
söyleyeyim mi okurcuğum, oyuncak arabalardan fal baksam bile hiçbir şey değişmezdi.
Kimileri falın ille de kahve ya da iskambil kâğıtları gibi akışkan malzemelerden
bakılması gerektiğini sanıyor. Saçma. İnsanlar falcılara giderler, çünkü kandırılmak
isterler. Böyle biri karşısında ikna edici olmaya gayret etmek boşunadır. Fazla
inandırıcılık, işin tadını kaçırabilir. Fal için papatyalar, ellerdeki çizgiler, hububat,
yıldızlar… kullanabileceği gibi; buzdolabındaki yiyecekler, balkondaki çamaşırlar,
raflardaki tabak çanak, gardıroptaki giysilerden filan da yararlanılabilir. Talep edilen
yalanın, iştirak edilen hilenin ve rağbet edilen sahteliğin kaynağında siz varsanız;
yiyeceklere tükürmediğiniz, çamaşırları kirletmediğiniz, tabakları kırmadığınız, giysileri
yırtmadığınız sürece problem çıkmaz.”(s.203).

Kurguda yer alan fal bakma konusuna istinaden, yazarın bağlamın etkisiyle akışı durdurup
verdiği bu ara sözde ilk cümle, şaşırtma temelli bir mizah oluşturur. Çünkü yazar burada tüm
okurlar onu yakından tanıyormuş gibi bir cümle kurmuştur. Aynı zamanda yazar, tek insana
söylenebilecek bir cümle kurmuştur. Okurun yazarı, yaptığı bir şey dolayısıyla küçümsemesi, ara
söz sınırlarını aşan bir şeydir. Birbirini iyi tanıyan, espri yapan arkadaşlar arasında cereyan
edecek bireysel cümlelerdir. Yazar bu yöntemle okuru romanın ötesine çıkarıp yüz yüze sohbet
eden iki kişi gibi bir düşünceye yönlendirmektedir. Hissettirilen bu planlı yakınlık da okuru
şaşırtmakta ve heyecanlandırmaktadır. Nitekim ara sözün sonunda “yiyeceklere tükürmediğiniz,
çamaşırları kirletmediğiniz, tabakları kırmadığınız sürece…” ifadesiyle romanın ve çoğu ara
sözün klasik mizahi üslubu da ortaya çıkmıştır.
Ara sözün türü açısından; bu ara söz sırf romana ara vermek için bir bahane vasıtası olarak
kullanılmış gibidir. Burada okura fal konusunda bir bilgi verilmekle birlikte, bu asıl amaç
değildir. Yazarın ilk başta falcılık mesleğiyle ilgili bilgi aktarmak amacı yoktur. Bu, doğal ortaya
çıkan ikincil bir konudur. Dolayısıyla bu ara sözü “Açıklayıcı-öğretici ara söz” olarak
görünmekle birlikte amaç açısından bir gruba dahil edilemeyen bir ara söz olarak
değerlendirmek gerekir.
Murat Menteş’in Dublörün Dilemması romanındaki ilk 10 ara sözle ilgili şu genel tespitleri
yapmak mümkündür: 1,3,4,8 ve 10. ara sözlerde yazarın önemsiz konuda okurla doğrudan
iletişim kurma ve onlara hitap etme; 2. ara sözde açıklayıcı bilgi aktarma; 5,6. ara sözlerde
hayatla ilgili kişisel tespitlerin aktarımı; 7. ara sözde sadece okurun esprili bir dikkatini çekme;
9. ara sözde ise Antika Titanik romanındaki bütün ara sözlerde kullandığı ansiklopedik-istatistik
bilgilerin bağlamsız olarak aktarımını görmekteyiz. Bu ara sözlerde ilk dikkati çeken şey,
ciddiyetle ifade edilen, bilinçli hazırlanmış basitlik ve bireyselliktir. Cümleler hep ciddi ve
hâkim bir tavırla başlar ancak çoğunlukla hayatı alaya alan bireysel konular olduğu fark edilerek
sona eder. Ait olunan bir toplumun ortak kültüründen yansıyan ve kültür aktarımı yapan
harcıâlem cümleler değildir. Dış yapıyla içerik, başlangıçla sonuç arasındaki zıtlıklar okuru
sürekli şaşırtır. Romandaki ilk on ara söz, tür olarak farklılık göstermekle birlikte, tamamında
konuyu ciddi bir tavırla alıp ardından basite indirgeme ve bu yöntemle mizah yapma amacı
noktasında ortaklık söz konusudur. Bu, yazarın romanın tamamına yayılan bilinçli bir tercihi,
kendi üslubudur. Yazar bütün ara sözlerde ve içerikte olayları, fikirleri, felsefeyi, kişiliği yani
hayata ait her şeyi ciddi gibi ele alan ama bunlarla alay eden bir üsluba sahiptir. Ara sözlerde
argo kelimeler kullanmaktan çekinmez. Bazen anlamsız cümleler kurar, bazen fazla ciddi
şeylerden bahseder, bazen de bağlamı oluşmamışken teknik ve ansiklopedik bir bilgi verir. Bu
üslubun neticesi romanın her sayfasında hatta her cümlesinde okurda oluşan şey şaşkınlıktır,
gülümsemedir. Anlatıcının şahsında toplumun insan tipi veya kabulleri değil, tamamen bireysel
bir kişiliğin basite indirgenmeye çalışılan tespitleri vardır. Bu durum anlatının akışında da ara
sözlerde de değişmeyen husustur. Dolayısıyla romanda ara sözler şekil olarak var olmakla
birlikte, içerik olarak ara söz geleneğine bire bir uyma kriterine göre düşünüldüğünde, yoktur
denilebilir. Yazarın diğer romanlarında da bolca kullandığı bu tarz ara sözler onun belirgin bir
üslup özelliği olarak yerleşik bir hal almıştır.
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“Ruhi Mücerret” Romanında Ara Sözler ve Değerlendirme
1. Bendeniz Ruhi Mücerret. Yaşayan son İstiklal Harbi gazisiyim. Tarihin dikiz
aynasındaki canlı tek silüet. Tam 100 yaşındayım. Yani elinizdeki kitap bitmeden
kozalak mahallesine taşınmış olacağım. Ve mezar taşıma, “Sizi ayakta
karşılayamadığım için özür dilerim” yazdıracağım. s.252

Bu ara söz yazarın değil, romanın başkahramanından ağzından verilmiştir ki bu az rastlanan bir
ara söz tipidir. “Tarihin dikiz aynası” ifadesi ve ölmeyi “kozalak mahallesine taşınmak” şeklinde
ifade etmesi, okurun zihninde ciddiyetten uzaklaşma ve her şeyi alaya alma şeklinde bir intiba
uyandırır. Son cümlede yine aynı esprili üslup görülür.
Bu ara söz, açıklama, yorum ya da itiraf gibi amaçlardan birine uygun olmadığından, tür
açısından bir gruba dahil edilemez.
2. Ölüm karşısında herkes acemidir; Ben de öyleyim. Hala hayattasınız. Aziz okur,
şansınız var Acemi şansı. s.29

Ara söz evrensel bir konu ile başlar ve üslup, içeriğe uygun şekilde ciddidir. Ama devamında
yazar beklendiği gibi ölüm konusunda da espriyi yapar ve son cümlede bir mizah oluşturur.
Bu ara söz, başlangıcında, belirlenmiş ara söz özelliklerinden “Görüş, yorum ve eleştiri bildiren
ara sözler” grubuna uyuyormuş gibi görünmektedir. Ancak son cümleyle bu girişin amacının
mizah olduğu anlaşılmaktadır.
3. İhtiyarlar meymenetsiz, gaddar, ikiyüzlü, cimri, kıskanç, sinsi, kaprisli, mızıkçı ve
asabidir. Kendimden biliyorum. s.38

Yazar bu ara sözde ihtiyarlar hakkında bir tecrübeyi okura aktarır ancak onları tanımlamada
kullandığı sıfatlar komik derecede abartılıdır. Yazar ihtiyarları tanımladığı bu sıfatlarla mizah
oluşturmayı amaçlamıştır. Son cümle ise tam bir mizah oluşturmuştur çünkü kendisinin de
ihtiyar olduğunu söylemektedir.
Bu ara söz, ara söz tiplerinden “Görüş, yorum ve eleştiri bildiren ara sözler” grubuna uygun gibi
görünmektedir ancak devamında bu ara sözün de amacının mizah olduğu anlaşılmaktadır.
4. Diyeceksiniz ki “Ne çabuk?” Kalbin kararları bir, bilemedin iki saniyede alınır. Buna
mukabil, yaşadıkça ihtiyat, tedbir, önlem, sakınma gibi hayatla çelişen tutumlara dört
elle sarılmayı öğreniriz. s 40

Bu ara söz, içerisinde espri barındırmayan, hayatla ilgili bir tecrübe ya da tespitin okura
aktarılmasıdır. Bu bilginin herhangi bir millete veya kültüre aidiyeti yoktur.
Ara söz tipi olarak bu kısım, şahsi felsefe ya da fikrin ifadesidir ve “Görüş, yorum ve eleştiri
bildiren ara söz”dür.
5. Ömrümün en güzel gününü tam 100 sene önce yaşadım: Doğduğumda. Günden güne
azaldı neşem. İşte sakalım bulaşık teline döndü. Benim yaşımda beyniniz ve sakalınız
birbirine benzeyecek. İster kadın olsun ister erkek Tamam hala hayattayım diye
tuttuğum yası size de bulaştırmayayım. Yaşlılık, yumurtadan çıkma zamanıdır. 20
yaşındakinden daha iyi bir askerim şimdi! Her ne kadar feri sönmüşse de, gözlerim ela.
Bunu sizi tavlamak için söylemiyorum sevgili okur. Bir saniye… Maşallah, bir saniye
daha geçti ve bendeniz hala canlıyım! Hayat mucizelerle dolu. Hele benimki… s 47

Yazar bu ara sözde de başkahraman Ruhi Mücerret’i konuşturmuştur. 100 yaşın tecrübesiyle
konuşan kişi en mutlu gününün doğduğu gün olduğunu söyler ve o günden beri 100 yıl boyunca
neşesinin azaldığını söyler. Ancak böyle bir hal ile sürekli esprili konuşma arasında zıtlık temelli
bir mizah oluşturulmuştur. Yazar ara sözün her cümlesinde yaşlılığı, hayatı, ölümü alaya alan
cümlelerle esprili bir dil oluşturmuştur.
Ömrüyle ilgili başkasının işine yaramayacak bir bilgi veren bu ara sözün, dahil edilebileceği bir
ara söz tipi yoktur.
6. İnsan vücudunun hücreleri her 7 yılda tümüyle yenilenir. 7 yıl öncesine ait tek orijinal
zerre kalmaz. Maddi anlamda tepeden tırnağa bambaşka biri olur çıkarsın. Bir bakıma
insan kendi kendinin klonudur. Yani varoluşumuzda kalpazanca bir yön var. Sizi
bilmem ama ben mazime baktığımda 15 Ruhi göremiyorum. Dikeldim-yamuldum,
gerildim-karıştım, büyüdüm-küçüldüm, karardım-ağardım, sertleştim-yumuşadım…
lakin kendimden büsbütün kurtulma talihine eremedim. Sözgelimi, tutarsızlıklarımın
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aynı kalmasında kendini gösteren tutarlılığın lanetinden yakayı sıyıramadım. Buna
mukabil, Zülfikar Zarifoğlu'nun vefatından beri, her şeyin tanıdık göründüğü fakat tüm
kuralları farklı bir gezegende uyandırılmış gibi hissediyorum s.532

Bu ara söz yine roman başkahramanı Ruhi Mücerret’in dilinden söylenir. İnsan hücrelerinin yedi
yılda tamamen yenilendiği şeklinde ciddi bir bilimsel bilgiyle başlayan ara söz, alışıldığı üzere
böyle gitmez ve bu konu üzerinden art arda sıralanan esprilerle devam eder.
Ara söz tipi olarak paragraf, “Açıklayıcı-öğretici ara söz” ile başlar. Bu bilgi, sonrasında
oluşturulacak mizah için kullanılacaktır. Ara sözün geriye kalan çok büyük kısmı, ara söz
tiplerinden bir başlığa uygunluk göstermez. Dolayısıyla bu ara sözü herhangi bir ara söz sınıfına
dahil edemeyiz.
7. Cami terminal gibidir. Cemaatin, çoğunluğu teşkil eden yaşlı üyeleri öbür dünyaya
gitmek üzere burada her gün 4-5 defa toplanır. Fakat camide daima rötar vardır. Ecel
beklendiği yere bile davetsiz misafir sıfatıyla gelir. s.642

Yine yaşlılık ve ölüm gibi espriye pek müsait olmayan konuyla girilen ara söz, camilerin
terminale benzetilmesi gibi ilginç bir teşbihle iyi bir espriye dönüşmüştür. Ara söz cümlelerinin
yapısı ara söz mantığına uygun şekilde geniş zaman kullanılarak bilgi-kültür-tecrübe aktarımı
gibi olmakla birlikte, içerik mizah doludur.
Ara söz tipi olarak bakıldığında paragraf, “Açıklayıcı-öğretici ara söz”e uygun bir üslup ile
başlar. Ancak devamında bunun bir espri olduğu anlaşılır. Dolayısıyla ara sözün dahil olduğu bir
sınıf yoktur.
8. Bugün ölebileceğinizi düşündünüz mü biricik okur? Hatta şu anda, şimdi, şuracıkta
ruhunuzu teslim edebileceğinizi? Ben düşündüm hayatım bir film olsaydı, izlerken ya
uyuyakalır ya da yarısında çıkardım. s.73

Bu ara söz de insanın ölümle yüz yüze geldiği anla ilgilidir. Okuruna ruhunu teslim etme anını
düşündüren yazar, “hayatım film olsa izlerken uyur ya da erken çıkardım” diyerek burada da bir
mizah oluşturmuştur.
Ara söz tipi olarak bu paragraf, “ölüm” gibi evrensel bir konuda olmakla birlikte, ara sözün
gerektirdiği özellik tanımlarından birine uygunluk göstermemektedir.
9. Bir milyon dolarına bahse girerim, hayatımın son 13 Mayıs’ıydı. Emindim.
Mevsimler, aylar, günler son kez geçiyordu hayatımdan. Aziz okur, sizden 1 milyon
doları tahsil etsem bile harcayamadan mortlayacağıma 1 milyon dolarına bahse girerim.
s.77

Okura hiçbir mesaj vermeyen bu ara sözde “1 milyon dolar” kelime grubu üzerinden söz oyunu
yapılarak espri üretmek amaçlanmıştır.
Okura doğrudan seslenen bu ara söz açık bir ara söz olması gerekirken, içerik olarak hiçbir bilgi
vermemekte, dolayısıyla ara söz türlerinden hiçbirine uygunluk göstermemektedir.
10. Sizden 70 yaş küçük birine asla gönül vermeyeceksiniz sevgili okuyucu. Eminsiniz.
30 yıl önce ben de emindim. Bir davranışla ilgili olarak “Asla yapmam” dediğimde tam
da öyle davranmama varan bir geri sayım başlıyor. N’apalım. Kadere sırtını
dönemezsin. Aklın yolu belli; kalbin yolu ise yüründükçe var oluyor. Düşünceler hep
aynı kalabilir. Duygularsa mütemadiyen değişir. Deney farelerinin geçici mutluluğunu
yaşıyorum. Zira onunla plajda dondurmalarımızı tokuşturup yalayacağımız günleri hayal
etmeye bile zamanım yok. Can çekişmeyi avantaja dönüştüremezsin kıymetli okurcum.
Şimdiye dek çoktan ölmüş ve gözlerimi Ray Charles’a bağışlamış olmalıydım. Hayatın
hazırlık aşaması ömür boyu sürer. Tam yaşamaya başlayacağın sırada sahadan
şutlanırsın. s. 101

Yazarın değil de anlatıcının dilinden verilen bu ara söz, öncesindeki bağlamdan hareketle
verilmiştir. İçerik olarak tüm insanları ilgilendiren ve onlara ders-tecrübe aktaran, “asla yapmam
deme” içerikli bir konu ele alınmıştır. Ancak bu konu, yaptığı bir şeyden dolayı çevresince
ayıplanan insanın buna karşı tepki vermesi ve onları “büyük konuşmayın, sizin başınıza da gelir”
mesajıyla uyarması içeriklidir. Yani ara söze suçlunun üste çıkması psikolojisi hakimdir. İlk
cümlede “sevgili okuyucu” ifadesi varken suçluluk psikolojisi ortaya çıkınca “kıymetli
okurcum”a dönüşmesi, kendisini ayıplayan okura karşı geliştirilen tepkinin sonucudur. Ancak
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buradaki olan şey niyet okuması yaparak okuru suçlamak, onunla çatışmak ve ona dersini
vermek içeriklidir ki her ne kadar anlatıcının ağzından yapılsa da normal bir tavır değildir.
Burada yapılan şeyin de bilinçli olduğunu, amacın ise ara sözler aracılığıyla okur ile doğrudan
iletişime geçmenin de ötesinde, etki gücü fazla olan iletişim yöntemleri kullanarak okurun
ilgisini, zihnini romanın içinde ve uyanık tutmak olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında,
romanın her yerine hâkim olan espri üslubu, bu ara sözde de devam eder: “Deney farelerinin
geçici mutluluğunu yaşamak”, “plajda dondurma tokuşturmak”, “can çekişmeyi avantaja
dönüştürmek”, “hayatın hazırlık aşaması ömür boyu sürer. Tam yaşamaya başlayacağın sırada
sahadan şutlanırsın.”
Ara söz tipleri açısından bu paragrafı değerlendirdiğimizde, bir tecrübenin aktarılması
anlamında, “Görüş, yorum ve eleştiri bildiren ara sözler” sınıfına dâhil edilebilir. Ancak bu ara
sözde amaç sade olarak tecrübe aktarımı değildir. Okurun niyetini okuma, buna karşı saldırıya
geçme ve sonrasında mizahi cümlelerle devam eden içerikler, ara sözü dorudan bir sınıfa dâhil
etmeye engel teşkil etmektedir.
“Ruhi Mücerret” romanında buraya aldığımız ilk on ara söz, “İstiklal Harbi gaziliği, ölüm,
ihtiyarlık, kalbin karar almaya etkisi, insanın hücreleri, camiler, birine gönlünü kaptırmak” gibi
aslında ciddi konuları içermektedir. Bu konuların içeriği ve aynı zamanda ara sözün doğası
gereği beklenen, evrensel hayat tecrübesi aktarılmasıdır. Başlangıç beklendiği gibi ciddi bir
üslupta iken, devamında her ara sözde konu basite indirgenmekte ve espri malzemesine
dönüştürülmektedir. Bu tarzın, romandaki ara sözlerin yerleşik üslup özelliği olduğunu
söyleyebiliriz.

Antika Titanik Romanında Ara Sözler ve Değerlendirme
1. Gece çalışan insanların uykusuzluktan ötürü yaptıkları hatalar her yıl 500 milyar
dolarlık hasara sebep oluyor.
Dünyada her saniye 2 kişi ölür.
Köpek balığı saldırısına uğrayan kadın sayısı erkek sayısının 10 katıdır s.21
2. Yıldırım çarpan insanların % 82 si erkektir. Aynı oran yıldırım aşkı için de geçerlidir.
Tanışmanın ilk 10 dakikasında ortalama 7 yalan söylenir.
Dünyada her 10 saniyede 45 bebek doğuyor. [2017 yılı ortalaması.]
Her 10 çocuktan biri, biyolojik babası olmayan [fakat bu durumdan habersiz] bir adam
tarafından büyütülür s.29
3. Cinayetlerin %40'ı cinsel sebeplerle işlenir.
1923'te Frank Hayes adlı jokey, Belmond park New York’taki yarışta atının üstünde
kalp krizi geçirdi ve at taşıdığı ölü jokey ile finiş çizgisini birinci olarak geçti!
1895'te Ohio eyaletinde yalnızca iki otomobil vardı. Gene de çarpışmayı başardılar.
Ömrün beş yılı rüyada geçer.
Bebeklerin yalnızca %4’ü beklenen günde doğar. s.35
4. Hamilelerin kan miktarı %50 artar.
Ceninin parmak izleri, ilk 3 ayda oluşur.
Dünyanın en uzun hamileliği 375 gün sürmüştür.
Fırfırlı köpek balığının hamilelik süresi 3,5 yıldır.
2 bin bebekten biri dişli doğar. s.38
5. Dünyada her gün 1,5 milyar fincan kahve içilir.
Her gün 50 fincan kahve höpürdeten Balzac, 50 yaşında öldü [1850] s.42
6. Kameranın kapısındaki 152 sayısına bakıyordum. “152” denince aklıma saçma sapan
veriler üşüşüyor:
Neil Armstrong ayda 152 saat geçirdi.
Kolan balığının [acipenser sturio] bir porsiyonu [113 gr.] 152 kilo kalori içerir.
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Büyük Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman Bey'in babası Harun Bey 152 yılında
doğmuştur.
İp cambazı Nik Wallenda 2014 Kasım’ında Chicago'da gökdelenler arasına 152 metre
yükseklikte gerilen iplerle gözü bağlı yürüyerek rekor kırdı.
Thomas Parr [1483-1635], tam 152 sene yaşadı. İngiltere'deki Shrewsbury Müzesi'nde
bir portresi asılıdır… s.45
7. Uğursuz kabul edilen 13 sayısından korkmaya “’triskaidekafobi’ denir.
Uzakdoğu'da 4 ve 9 sayıları musibet alameti addedilir. 4, ecel; 9 ise felaket demektir.
Afganlara göre 39 sayısı tam bir baş belasıdır.
Hindistan'da milyonlarca insan 8 sayısının meşum olduğuna inanır.
İtalyanlar 17 sayısından korkar. s.58
8. Tüm dünyada katiller, kurbanlarından ortalama 7,5 yaş gençtir.
1531’de Rochester Başpiskoposu’nun aşçısı, ev halkını zehirleyerek öldürmek suçundan
idama mahkum edildi. Şehir meydanında yakılan bir ateşin üstündeki su dolu kazana
konulan aşçının kaynar suda haşlanarak ölmesi 2 saat sürdü.
ABD Başkanlarından Jimmy Carter'ın 1979'da kuru temizlemeciye gönderilen ceketinin
cebinde unuttuğu kağıtta, nükleer füzeleri ateşleme şifreleri yazılıydı.
II. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Londra hayvanat bahçesi görevlileri, mekan
bombalanırsa kaçarlar diye tüm zehirli yılanları öldürdüler. s.63
9. Benim masum okuyucum, siz elinizi kana hiç bulamadığınız için beni anlamanız biraz
müşkül. Lunaparktaki korku tünelinin ortasındayken 9 şiddetinde deprem olduğunu
düşünün. s.69
10. Bir fil günde 23 kilo dışkı üretir.
Uranüs'te yazlar ve kışlar 21 yıl sürer.
Kamboçya alfabesinde 72 harf vardır.
Dünya Savaşı'na 16 milyon hayvan katılmıştır…
Ve… Warwick Üniversitesi'ndeki [İngiltere] matematikçi Peter Beckus’ın yaptığı
araştırmaya göre bir kimsenin “doğru insanı” bulma şansı 285 binde 1… s.722

Romandaki ilk 10 ara sözün –9. arasöz hariç- tamamı aynı mantıkla bir araya getirilmiş
ansiklopedik-istatistikî bilgilerden oluşmaktadır. Bir ara sözde sayıları en az 2, en çok 6 adet
olan bu bilgilerin ortak özelliği, doğumdan ölüme, uzaydan alfabeye çok geniş bir yelpazede,
birbiriyle ilgisi olmayan ancak bir rekor veya insanı şaşırtıcılık noktasında üslup birlikteliği
gösteren bilgiler olmalarıdır. Her bir ara söz grubunda yer alan bilgilerin de birbiriyle ilgisi
yoktur. Bu ara sözlerin diğer bir özelliği bölüm başlarında yer almalarıdır. Yani bağlam
dolayısıyla ortaya çıkmış değillerdir. Hiçbirinin, devamındaki romana ait kurguyla bir ilgileri
yoktur. Bu yönleriyle romandaki ara sözler, ara sözün geleneksel özellikleriyle bağdaşmaz.
Ancak bir açıdan -okuru bilgilendirme yönüyle- klasik bir ara söz özelliği gösterirler.
9. ara söz ise klasik ara söz örneklerine kıyasla gereksizdir, parantez içinde verilebilecek kısa bir
bilgidir. Burada amacın ara sıra okura doğrudan hitaplarla onun ilgi ve dikkatini roman akışı
içerisinde uyanık tutmak olduğu söylenebilir. Ara söz sınıflarının hiçbirisine uygunluk
göstermez.
Diğer dokuz ara söz ise ara söz sınıflandırması açısından düşünüldüğünde, bağlamdan
bağımsızlık yönüyle ara söz kabul edilemeyecek düzeyde eksikliğe sahiptir. Ancak “açıklayıcı”
kelimesini çıkarırsak, “öğretici ara sözler” mantığına çok uyum göstermektedir. Çok değişik
konularda, ansiklopedik, kültürel, her insanın ilgisini çekecek tarzıyla ortak paydası olan bu
bilgiler, birçok önemli özelliği olmayan ancak olan bazı özellikleriyle iyi birer öğretici ara söz
olarak tanımlanabilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Murat Menteş’in üç romanının her birinden alınan ilk on ara söz üzerinde yaptığımız
incelemede4, anlatıda ara söz geleneğinin yazar tarafından tesadüfi değil bilinçli ve bu konuya
hakim olarak kullanıldığı görülmüştür. 1974 doğumlu olan ve ilk romanı Dublörün
Dilemması’nı 2005’te yazan yazarın her romanında ara sözler kullanması nasıl
yorumlanmalıdır? Türk romanının taklitle başlayan ilk örneklerinde sıkça karşılaştığımız ve bir
teknik kusur olarak görüldüğü için zamanla terk edilme temayülü gösteren ara söz yapısının bu
yazar tarafından her romanında kullanılmasını roman geleneğine post-modern bir tepki olarak mı
okumak gerekir? Geleneksel Türk sözlü anlatı üslubunun meddahlıkta görülen bu özelliği
bilinçli olarak yeniden canlandırılmak mı istenmiştir? Romancı için ara sözler, roman türünün
yerleşik kalıplarını kırmak adına bir araç mıdır? Kullandığı ara sözlerin kuralları alaya alan
tarzına bakılırsa tüm kuralları bilmek ve her şeyi mizah konusu yaparak basite indirgemek onun
yazarın üslubunu inşa eden ideali midir? Bu ve benzeri sorular dikkati onun oluşturmak istediği
ve öncelediği, kendine has belirgin roman üslubuna yoğunlaştırmaktadır.
Romanlarında hayatın klişeleşmiş ciddi konu ve kurallarını alaya alıp ona mizahi yaklaşan
yazarın, bunu romanlarının tamamına yayılmış olan yerleşik bir üslup özelliği haline getirdiği
görülmektedir. Yazar aynı üslubu ara sözlerde de devam ettirmiştir. Yazar kendi romancılığını,
“edebiyatta fazlaca karşılaşılmayan sıradışılık, enerjik bir üslup ve hız”5 ifadeleriyle tanımlar.
Onun ara söz kullanması roman tekniği açısından bir sıra dışılık olduğu gibi ara sözü kurallarının
dışında kullanması da ara söz kuralları açısından sıra dışılıktır. Hızın, tüketimin ve kural dışılığın
yaşam biçimi olduğu bu çağda Menteş’in romanları, devrin insanının hayat biçimiyle uyum
içindedir. Bir diğer ifadeyle bu romanlar, ait olduğu toplumun bir yansımasıdır. Menteş, dijital
yüzyılın kural veya engel istemeyen, çok hızlanan, bu hızla tüketen yeni insan tipini doğru analiz
etmiş ve üslubunu bu insan tipine göre şekillendirmiştir. Bu amaç uğruna, seçilen konular,
bunların ele alınışı, bilinen geleneksel türsel kurallar, dil özellikleri vs. alt üst edilmekte, eskiye
ait her şey hızla tüketilmekte ve tüm bu yaşam biçimi romana yansıtılmaktadır.6
Ara sözler konusunda; ara sözün kullanılmaması şeklindeki genel temayül reddedilerek bolca
kullanılmış, ancak bu kullanımlarda bu kez de ara söz kullanımının geleneksel kuralları
reddedilerek kendine göre kullanılmıştır. Bu da kendi yöntemlerinde de tutarsız davranarak çok
çeşitli ara söz örnekleri oluşturma, anlatıcı hatta kahramanlardan birine ara söz kullandırma,
evrensel gibi görünen en önemli ve ciddi konuları mizaha konu yaparak alaya alma, bazen tüm
okurlara değil bir okura hitap eden bir tavır takınma… Yani yerinde duramayan, takip
edilemeyen bir hızla okura sürekli espriler ve sürprizlerle okuru peşinden sürükleme, Murat
Menteş romanlarındaki ara sözlerin yapısını tanımlamaktadır.
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alınan ara sözler ile konuyu ele alış ve üslup olarak benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla
çalışmada ifade edilen tespitlerin diğer ara sözler için de geçerli olduğunu söylemek gerekir.
5
https://tr.wikipedia.org/wiki/Murat_Mente%C5%9F
6
Antika Titanik adlı romanın arka kapağında yer alan şu cümleler, romanın içeriği ile ilgili bilgiler verir:
“Ziyadesiyle kahkaha ve bir nebze gözyaşı içeren bu serüvende, trenler gemilere çarpıyor. İstiklal Savaşı,
85 yıl sonra devam ediyor. Şakaklar matkapla deliniyor. Uçaklar düşüyor. Kaybedenler şampiyon oluyor.
Ölüler diriliyor. Serseri kurşunlar uçuşuyor ve reklamlar müşterileri ele geçiriyor.”

17

Murat Menteş’in Romanlarında Ara Söz Kullanımı

Menteş, M. (2005). Dublörün Dilemması, İstanbul: İletişim Yayınları.
Menteş, M. (2013). Ruhi Mücerret, İstanbul: April Yayıncılık.
Yayin, N. (2007). Ak Möör Destanı'ndaki Ara Sözler, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, Number:
13. s. 261-288.

18

3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu, ‘Dünya Dili Türkçe’
8-9 Ekim 2021, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Aleyna Vildan Tunçbilek, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, 20012020@ogrenci.ankara.edu.tr
Rüveyda Zülal Tunçbilek, Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, rzulaltuncbilek@trakya.edu.tr
ÖZET
İnsanların birlikte yaşayabilmelerini ve anlaşabilmelerini sağlayan dil, bir topluluğu millete
dönüştürür. Dil, insan ve toplumdan ayrı düşünülemez.
Dil, insanı insan yapan özelliklerin başında gelir. Toplumu birleştiren en temel unsurdur. Toplumların
anlaşabilmesi için çeşitli dilleri öğrenmek gereklidir. Bu dilleri öğrenirken de birtakım sorunlar
yaşanılması kaçınılmazdır. Her dil gibi Türk dilinde de bu sorunlar karşımıza çıkmaktadır.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yaşanan bazı sorunlar şunlardır: Türkçenin ses iletimiyle
ilgili yaşanan sorunlar, biçimbilgisi açısından yaşanan sorunlar, cümle kuruluşu açısından yaşanan
sorunlar, anlam bilgisine ilişkin karşılaşılan sorunlar, alfabe farklılığından ve yazma becerisinden
kaynaklı sorunlar, coğrafi, psikolojik ve sosyolojik faktörler, yabancı kültüre karşı korunma ihtiyacı ve
inanç farklılıkları, ülkeler arası faaliyetlerin azlığı, eşgüdüm sorunu, öğretmen yetersizliği ve
yabancılara Türkçe öğretimcisi, homojen sınıf oluşturma zorluğu.
Bu yüzden bu bildiride Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde karşılaşılan bu gibi sorunlara ve bu
sorunların çözüm önerilerine değinilmiştir. Böylece eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan karmaşanın
son bulması planlanmıştır.
Bu çalışma, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde karşılaşılan sorunların çözümü bakımından
veriler elde etmek amacıyla yapılmıştır. Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yeni bir bakış açısı
yakalanmak istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk dili, Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçenin
öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
PROBLEMS FACED AND SOLUTION SUGGESTIONS
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ABSTRACT
Language, which enables people to live and communicate together, transforms a community into a
society. Language is inseparable from people and society. Language is one of the features that make
people human. It is the most basic element that unites the society. It is necessary to learn various
languages in order for societies to understand. It is inevitable that you will experience some problems
while learning these languages. As in every language, these problems arise in Turkish as well. Some
of the problems experienced in teaching Turkish as a foreign language are as follows: problems in the
pronunciation of Turkish, morphological problems, problems in sentence formation, semantic
problems, problems arising from the alphabet difference and writing skills, geographical,
psychological and sociological factors, foreign culture, need for protection against religious
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differences, scarcity of international activities, coordination problems, lack of teachers and Turkish
teachers for foreigners, difficulty in creating a homogeneous classroom. For this reason, in this paper,
such problems encountered in teaching Turkish as a foreign language and their solutions are
mentioned. Thus, it was planned to put an end to the confusion in the education and training process.
This study was carried out in order to obtain data for the solution of the problems encountered in
Teaching Turkish as a Foreign Language. A new perspective was sought in the field of Teaching
Turkish to Foreigners.
Keywords: Turkish, Teaching Turkish as a foreign language, Problems and solutions in teaching
Turkish as a foreign language.
GİRİŞ
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır. İnsanlar, fikirlerini, hissettiklerini,
yargılarını karşı tarafın bilmesini isterler. Dolayısıyla insanlar birbirleriyle iletişim kurmaya ihtiyaç
duyarlar. 1Karşı tarafla iletişimi de dil aracılığıyla yaparlar. Fakat dünya üzerinde birçok dil bulunması
sebebiyle iletişim kurmak bazen pek kolay olmayabilir. İnsanlar ticarî, siyasî, eğitim, gibi bazı
faktörler nedeniyle farklı ülkelere gitmektedir. Fakat her ülkenin kendine ait bir dili olması sebebiyle
insanların birbirleriyle anlaşamaması bir sorun niteliği taşımaktadır. Bu sebeple insanlar bu ülkelerin
dilini öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Gittikleri ülkelerin dilini öğrenmek istemeleri sebebiyle o ülkenin
dilcileri, konuyla ilgili kişileri bazı çalışmalar yapma ihtiyacı duymuştur. Bizim milletimiz de çok eski
zamanlardan beri Türkçeyi öğrenmek isteyen insanlar için bazı faaliyetler yapmışlardır.
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHÇESİ
Yabancılara Türkçe öğretimi tarihinin Köktürkler devrine dayandığını bazı kaynaklar
aracılığıyla biliyoruz. Ancak Köktürkler öncesi dönemde Türkçenin sistematik bir biçimde öğretilip
öğretilmediği konusunda net bilgilere ulaşılamadığı için, bu dönemde yabancılara Türkçe öğretimi
konusunda kesin bir şeyler söylemek mümkün değildir. Fakat ilerleyen dönemlerdeki bazı kaynaklara
göre; Türklerle komşuluk ilişkilerini kendi menfaatleri doğrultusunda biçimlendirmek isteyen,
Türkleri asimile ederek onları benliklerinden uzaklaştırmak isteyen yabancılar Türkçe öğrenmek
istemişlerdir. Çinlilerin Türklerle güçlü bağlar kurabilmek amacıyla Türk dilini öğrenmeleri buna
örnek olarak verilebilir.
Çin, siyasî olaylar, casusluk faaliyetleri, ticarî ilişkiler gibi sebepler doğrultusunda Türkçeyi iyi bilen,
Türk örf ve âdetleri hakkında bilgi sâhibi olan kişiler eğitmiş ve yetiştirmiştir.
Köktürkler Sahasında Yabancılara Türkçe Öğretimi
Türkçenin ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilen ve çok eski dönemlere ışık tutan Orhun
yazıtlarında, Türkçenin yabancılar tarafından öğrenildiğine dair bazı ifadelere rastlanmaktadır. Çin,
Tibet, Soğd, Brahmi ve Bizans gibi Türklerin siyasî, ticarî ve coğrafî konum gibi sebeplerden dolayı
bir ilişki içerisinde bulunduğu bu milletler arasında, Türkçeyi öğrenen kimselerin olduğu bir gerçektir.
Fakat bu dönemde yabancılara Türkçe öğretmek amacına yönelik bir çalışma olup olmadığı kanısına
varabilmemiz için gerekli belgeler maalesef ki yoktur.
Uygurlar Sahasında Yabancılara Türkçe Öğretimi
Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik ilk çalışmalar Uygurlar döneminde ortaya
konmuştur. 761 yılında Bögü Han, Soğdlardan aldığı Mani dinini devletin resmi dini olarak ilan
etmiştir. Bu inancı halkına yaymak için Uygur topraklarına getirdiği Mani rahiplerini, Türklere bu dini
doğru bir şekilde öğretebilmeleri için Türkçe öğrenmeye tabi tutmuş ve onlara dil eğitimi aldırmıştır.

1

AKSAN, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2020.

20

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bu sebeple Rahipler, Türkçeyi öğrenerek halka bu inancı eksiksiz bir şekilde anlatmaya ve
benimsetmeye çalışmışlardır.
Karahanlı Sahasında Yabancılara Türkçe Öğretimi
Karahanlı Dönemine baktığımızda ise Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan, Türkçenin
bilinen ilk sözlüğü olan Dîvân ü Lügat’it-Türk karşımıza çıkmaktadır. Bu sözlük, Kaşgarlı Mahmud
tarafından 1072-1077 yılları arasında yazılmıştır. Eserini, Abbasî halifesi Muhammedü’l-Muktedî bin
Emrillâh’ın oğlu Ebü’l-Kasım Abdullah’a sunmuştur. 2 Bu eserin kaynağı tamamıyla Türk dünyası,
Türk kültürü ve Türk dilidir. Bu sebeple araştırmacılar tarafından “Türk dili ve kültürünün hazinesi”
olarak nitelendirilmiştir. Kaşgarlı Mahmud eserinde, Türklerin atasözleri ve deyimlerine, Türk
boylarının ağızlarına yer vermiş, Türkçenin söz varlığı üzerinde durmuş ve Türkçeyi ses, biçim ve
anlam açısından incelemiştir. Yaklaşık 8000 Türkçe kelimenin Arapça karşılıklarını vermiştir. 3Bu
eseri Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazdığı için eserin mukaddime kısmını Arapça olarak
kaleme almıştır. Kaşgarlı Mahmud, mukaddime kısmında Araplara, Türklerin büyük bir millet
olduğunu, Türklerle iyi geçinmeleri gerektiğini ve dolayısıyla da Türkçeyi iyi bir şekilde öğenmeleri
gerektiğini tavsiye etmiştir. Bu sebeple Divân ü Lügat’it-Türk, döneminin yabancılara Türkçe öğretme
açısından tek ve en önemli çalışması niteliğindedir.
Kıpçak Sahasında Yabancılara Türkçe Öğretimi
Kıpçaklar devrinde, yabancılara Türkçe öğretimi olarak sayabileceğimiz birçok esere
rastlıyoruz. Kıpçak döneminde yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili yazılan eserler şunlardır:
1. Codex Cumanicus (Kodeks Kumanikus): Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kıpçak Türklerinden
İtalyanlar ve Almanlar aracılığıyla XIV. yüzyılda derlenmiştir. Eser, Kıpçak Türklerinin ağızlarını
yansıtmaktadır. Kıpçak Türk ağızlarının yegâne kaynağı niteliğindedir. Tek nüshası olan bu eser,
bugün Venedik Saint-Marcus kütüphanesinde bulunmaktadır. Eser bir sözlük niteliğindedir. İtalyan ve
Alman olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İtalyan kısmı 55 yaprak, 110 sayfadır. İçerisinde iki
sözlük listesi vardır. İlk liste alfabetik sırayla, ikinci liste ise tematik olarak yer almaktadır. İtalyan
kısmında bazı gramer kurallarına da yer verilmiştir. Alman kısmı ise 27 yaprak, 54 sayfadır. Bu da iki
sözlük listesinden oluşur. İlk sözlük listesi Kıpçakça-Almanca şeklindedir. İkinci liste ise KıpçakçaLatince şeklindedir. Ayrıca içerisinde bazı metinler de barındırır. Bu metinler, İncil’den bazı kısımlar,
ilahiler, bilmece ve atasözlerinden oluşur. Bu bilgilerden yola çıkarak eserin, dönemindeki
yabancılara, Türkçe öğretme amacı güttüğü kanısına varabiliriz.
2. Kitâbü’l-İdrâk lî Lisâni’l-Etrâk: Endülüslü Ebû Hayyan Muhammed bin Yusuf tarafından yazılmış
bir sözlük ve gramer kitabıdır. 18 Aralık 1312 tarihinde, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Mısır’da
yazılmıştır. Eser, Arapça-Kıpçakça şeklinde düzenlenmiştir ve Arapça sözlükçülük geleneği esas
alınmıştır. Sözlük, şekil bilgisi ve sözdizimi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Sözlük kısmında
isim ve fiiller karışık biçimde düzenlenmiş ve Arap alfabesi sırasıyla dizilmiştir.
3. Kitâb-ı Mecmû’u Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî: XIV. yüzyılın ikinci yarısında, yazılmış
veya istinsah edilmiş bir sözlük ve gramer kitabıdır. Bu eserin 63 sayfası Arapça-Türkçe sözlük ve
gramer, 13 sayfası ise Moğolca-Farsça sözlüktür.
4. Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye: XV. yüzyılın başlarında yazılmış Arapça-Türkçe bir
sözlük ve gramer kitabıdır. Sözlük bölümünde kelimeler alfabetik sırayla düzenlenmiştir. Her harfte
öne isimler, sonra fiiller gelir ve bunların Türkçe karşılıkları verilir. Gramer kısmında ise şekil bilgisi
ve sözdizimi yer almaktadır.
5. Bülgâtü’l-Müştâk fî-Lügati’t-Türk ve’l-Kıfçak: Cemâleddin Ebû Muhammed Abdullah ed-Türkî
tarafından XIV. yüzyılın ikinci yarısında veya XV. yüzyılın başlarında yazılan Arapça-Türkçe bir
sözlüktür. Yazar, eserin mukaddime kısmında kitabına, “Türk dilinin sözlüğünün tercümesi” anlamına
gelen “ Tercümân el-lugat et-Tükiya” adını vermiştir.
2

AKAR, Ali, Türk Dili Tarihi, Ötüken Neşriyat, 2014.
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6. El-Kavânînü’l-Külliye li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye: XV. yüzyılın başlarında, Arapça yazılmış bir
Türkçe gramer kitabıdır. Bu eser, yabancılara Türkçe öğretimi bakımından diğer eserlerden farklı
olarak bir sözlük niteliği taşımaz. Yalnızca gramer kısmında ara ara bazı kelime listelerine yer
verilmiştir. Eser isimler, fiiller ve ekler olarak üç bölüm biçimindedir.
7. E’d-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye: “Türk Dilinin Parlayan İncisi” anlamına gelen eser
14. veya 15. yüzyılda yazılmış Arapça-Türkçe sözlük ve konuşma kılavuzudur.
Selçuklu Sahasında Yabancılara Türkçe Öğretimi
Selçuklu döneminde yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla bir çalışma yapılıp yapılmadığı ile
ilgili belge ya da bilgilere rastlanılmamaktadır. Ancak Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya’daki
Selçuklu hâkimiyetine son vermiş ve resmi dilin Farsça olduğunu görmüş, dolayısıyla bu durumdan
rahatsız olmuştur. Bunun üzerine 15 Mayıs 1277’de “Bugünden sonra, divanda, dergâhta, bargâhta,
mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya!” buyruğunu yayınlamıştır. Bu buyruk,
döneminin dil tarihi açısından önemli bir gelişmedir. Fakat Karamanoğlu Mehmet Bey’in vefatı
üzerine Farsça yine dönemin dili pozisyonuna geçmiştir. Âşık Paşa şu dizelerle durumun vehametini
özetler niteliktedir;
Türk diline kimsene bakmaz idi,
Türklere hergiz gönül akmaz idi,
Türk dahi bilmez idi bu dilleri,
İnce yolı ol ulu menzilleri
Çağatay Sahasında Yabancılara Türkçe Öğretimi
Çağatay döneminde ise birçok gramer kitabı ve sözlük yazılmıştır.
1. Muhâkemetü’l-Lügateyn: Nevaî, eserinde Farsçaya karşı Türkçeyi savunarak; Farsçanın
Türkçeden üstün olmadığını ve Türkçeyle eşit derecede olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Eser, Fars
diliyle Türk dilinin gramer özelliklerinin karşılaştırılması şeklinde hazırlanmıştır. Bazı Türkçe
sözcükler Farsça sözcüklerle anlamları açısından karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırmalı dilbilim yönteminin 16. yy.’daki örneğini oluşturmaktadır.
2. Kitâb-ı Zebân-ı Türkî: 1658-1707 yılları arasında yazılan eser, Çağatayca-Farsça bir sözlük ve
gramer kitabıdır.
3.Senglâh Lugati: 1758-1760 yılları arasında, Mirza Mehdî Han tarafından yazılmış Çağatayca- Farsça
bir sözlüktür.
4. El-Tamğa-yı Nâsırî: Şeyh Muhammed Salih tarafından 1849-1896 yılları arasında yazılmış FarsçaTürkçe bir sözlüktür.
5. Feth-Ali Kacar Lûgati: 19. Yüzyılda yazılmış bir sözlüktür.
6. Lugat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî: 1882 yılında, Şeyh Süleyman Efendi tarafından İstanbul’da
yayımlanmıştır. Eser hem Çağatayca hem de yaşayan Özbekçeden örnekler içermektedir.
Görüldüğü üzere, yazılan bu eserlerden Muhâkemetü’l-Lügateyn hâricinde tamamına yakını ana dili
öğretimine ilişkindir.
Osmanlı Sahasında Yabancılara Türkçe Öğretimi
Osmanlı döneminde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları, devşirme yolu ile Yeniçeri
Ocağına alınan Hristiyan çocuklarına Türkçe öğretilmesiyle başlatılmıştır. İlerleyen dönemlerde
Avrupa ile kurulan siyasî ve diplomatik ilişkilerin güçlenmesi ile birlikte yabancılara Türkçe öğretimi
çalışmalara büyük bir hız kazanmıştır. Türkçe hem yabancı ülke vatandaşları tarafından hem de
Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan azınlıklar tarafından öğrenilmeye çalışılmıştır.
Cumhuriyet Döneminde Yabancılara Türkçe Öğretimi
Cumhuriyet döneminde yabancılara Türkçe öğretimi, 1980’li yıllara kadar gündeme
gelmemiştir. Fakat 1980’li yılların sonlarına doğru üniversitelerin önderliğiyle birlikte gelişmeye
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başlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi bu faaliyetlerin öncüsü olmuşlardır. 1984’te
Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan TÖMER ile birlikte yabancılara Türkçe öğretimi, kurumsal
bir kimlik kazanarak büyük bir ilerleme göstermiştir. Daha sonra farklı üniversitelerde de kurulan
Türkçe Öğretim Merkezleri sayesinde büyük gelişmeler yaşanmış; bu kurumlarla birlikte Türkçenin
öğretimi konusunda kaynak kitaplar yazılmaya başlanmıştır. Günümüzde yabancılara Türkçe öğretim
faaliyetlerini sürdüren resmî kuruluşlar değerlendirilecek olursa; bu alanda ilk kurum, 1984 yılında
kurulan Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’dir. Bunu, 1987 yılında Ege
Üniversitesi TÖMER, 1992 senesinde Gazi Üniversitesi TÖMER takip etmiştir. İlerleyen yıllarla
birlikte pek çok üniversite bu merkezleri kendi bünyelerinde açarak Türkçenin yabancılara öğretimi
faaliyetlerine dâhil olmuşlardır. Bugün bu merkezlerin sayısı, 131 civarındadır. Özel kurslar, çevrim
içi kurslar, Skype ve benzeri yazılım üzerinden yapılan kurslar; Türkçe öğretiminin yapıldığı diğer
kurslardır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren YÖK, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin
müfredatlarına Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi II
isimli derslerini koymuştur.
AMAÇ
Dinleme, konuşma, okuma ve yazma, dil öğrenimini oluşturan dört temel unsurdur. Bireysel
farklılıklar göz önüne alındığında herkes için bu dört temel beceriyi aynı anda ilerletmek zordur.
Sınıflar homojen olmadığı için sınıfları tek bir çizgi hâline getirmek de oldukça imkânsızdır. Türkçeyi
en doğru biçimde öğretebilmek için bu gibi sorunlar üzerine düşünülüp çözüm önerileri bulmak
gerekir. Bu amaçlar doğrultusunda öğreticilerin ve öğrencilerin karşılaştıkları problemler üzerine
yaşadıkları sorunlar incelenmeye çalışılıp çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.
YÖNTEM
Bu çalışma, bir örnek olay incelemesidir. Betimleyici araştırma yöntemi kullanılarak
yapılmıştır. Doğru sonuç alabilmek için merkezi limit teoremi uygulanmıştır. Bu yüzden çalışma 30
kişiden oluşmaktadır. Örneklem, TÖMER öğrencilerinden ve dili kendi kendine öğrenmeye çalışan
kişiler arasından rastgele seçilerek oluşturulmuştur.
BULGULAR
Tablo 1: Örneklemdeki cinsiyet ve etnik grup
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Yaptığımız ankete 30 kişi katılmıştır. Örneklemin %60’ını erkekler, %40’ını kızlar oluşturmaktadır.
Çalışmanın %95’lik kısmı, Türkiye’de okumak istediği için Türkçe öğrenmek istediklerini
belirtmişlerdir. Grubun yaş ortalaması 24’tür. Ankete Katılan öğrencilerin %10’u Hırvatistanlı,
%23,33’ü İranlı, %20’si Iraklı, %16,66’sı Filistinli, %30’u ise Suriyelidir.

Tablo 2: Dil Öğreniminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar
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Türkiye’de okumak isteyen öğrencilere karşılaştıkları sorunları öğrenmek amacıyla birtakım sorular
yöneltilmiştir. Bu sorulardan ilki öğrencilerin Türkçe öğrenirken en çok hangi konuda zorlandıklarına
yöneliktir. Öğrencilerin %40’ı anlam, %10’u gramer, %3’ü konuşma, %5’i yazma konusunda
zorlandığını belirtmiştir. Kalan %42'lik kısım ise hiçbir konuda zorlanmamıştır.
Tablo 3: Öğrencilere Yöneltilen Sorular
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İkinci soru ise "Öğretim ortamlarından olumsuz yönde etkilendiğiniz oldu mu?" sorusudur. Bu soruya
yanıt olarak %40’lık kesim, öğretim ortamlarından olumsuz etkilenmiş, %40’ı kısmen, diğer %20’si
ise internet üzerinden öğrenmeye çalışmış ve bu yüzden etkilenecek bir öğrenim ortamında
bulunmamışlardır.
"Ülkeler arası faaliyetlerin azlığı sizi etkiledi mi?" sorusuna da %100'ü olumsuz yönde
etkilenmediğini belirtmiştir.
Öğrencilere "İnanç farklılıkları sizi nasıl etkiledi?" sorusu yöneltildiğinde ise öğrencilerin tamamı
etkilenmediklerini söylemiştir.
"Materyal eksikliğinin sıkıntısını çektiniz mi?" sorusunu yönelttiğimizde ise öğrencilerin %43’ünün
materyal konusunda kısmen sıkıntı çektiğini görmekteyiz. %57’si ise materyal konusunda hiç
çekmemiştir.
"Ülkeler arası uzaklıktan dolayı güçlük çektiniz mi?" sorusunda da ülkeler arası uzaklığın öğrencilerin
%40’ını olumsuz, %40’ını kısmen olumsuz etkilediğini, %20’sini ise hiç etkilemediğini görürüz.
Öğrencilere "Sözlüklerden kaynaklı sorunlar yaşadınız mı?" sorusunu yönelttiğimizde öğrencilerin
%80’inin sözlüklerden kaynaklı sorunlar yaşadığını görmekteyiz.
"Yaşınızın dikkate alınmadığı zamanlarda zorluk çektiniz mi?" sorusunu yönelttiğimizde ise öğrenim
ortamlarında öğrencilerin yaşının dikkate alınmaması %40’ını olumsuz etkilemiş, %60’ını ise hiç
etkilememiştir.
TARTIŞMA, ÖNERİLER ve SONUÇ
Türkçenin öğretimi konusunda karşılaşılan bazı sorunların çözümü ile ilgili öneriler şunlardır:
1. Öğretim Ortamlarının Tektürel Olmaması
Öğrencilerin bireysel farklılıklarının gözetilmemesi öğretim ortamlarını olumsuz etkilemektedir.
Çünkü bireysel farklılıkları gözetmeden herkese eşit derecede bilgi yüklemeye çalışmak öğrencileri
olumsuz etkileyip çabuk pes etmelerine neden olmaktadır. Ayrıca Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenenlerin oluşturduğu sınıflarda, Türk kültürüne çok uzak olan öğrenciler, diğer öğrencilerin
motivasyonunu, öğrenme hızlarını ve öğrenme süreçlerini olumsuz anlamda etkileyebilmektedirler. Bu
yüzden öğretim ortamları tektürel olmalı ve bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.
2. Öğretim Programlarının Belirli Bir Çizgide İlerlememesi
Alanında uzman kişilerce üzerine düşünülmüş, uygulanması kolay bir öğretim programı
hazırlanmalıdır. Bu öğretim programları, belirli bir çizgide ilerlemelidir. Tüm dil merkezlerinde
geçerliliği olmalıdır ve değiştirilmelidir.
3. Ülkeler Arası Faaliyetlerin Azlığı
Çalışmamızda ulaştığımız sonuçlara göre ülkeler arası faaliyetlerin azlığı öğrencileri olumsuz yönde
etkilememiştir. Fakat ülkeler arasında verimli ve etkin çalışmalar yapılmak öğrencilerin verimliliğini
daha fazla arttıracaktır. Öğrenciler yapılan bu çalışmalarda aktif rol almalıdır.
4. Materyal Eksikliği
Ders materyalleri çeşitlendirilmeli ve nitelikli olmalıdır. Materyaller “Avrupa Dil Portfolyosu”na
uygun hâle getirilmelidir, görsel ve işitsel araç-gereçlerle desteklenmelidir. Kullanılan kaynaklar daha
özgün olmalıdır ve öğrencinin ilgisini çekmelidir.
5. Sözlük Sorunları
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bir kimse Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan “Türkçe
Sözlük”ü kullanmamalıdır. Çünkü “Türkçe Sözlük” ana dili Türkçe olan kişiler için hazırlanmıştır. Bu
yüzden yabancılara Türkçe öğretimi alanında kullanılabilecek bir sözlük değildir. Yabancılara Türkçe
öğretimi alanı için sözcükler, alanında uzman olan kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Bu sözlükler,
temel, orta ve ileri düzey olmak üzere üçe ayrılmalıdır. Kelimeler, sözlükte görsel araç-gereçlerle
desteklenmeli ve örneklere açıklayıcı biçimde anlatılmalıdır.
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6. Yabancı Kültüre Karşı Korunma İhtiyacı
Yabancı bireyler, kendi kültürlerinden uzak olan başka bir kültüre girdiğinde kültüre girdiğinde kültür
şoku yaşayabilir. Bu şoktan dolayı ister istemez yabancı kültüre girdiğinde kültüre karşı korunma
ihtiyacı hissederler. Öğrencilerin kültür şokunu atlatabilmeleri için ön yargılarını bir kenara
bırakmaları gerekir. Korunma ihtiyacı hissetseler de açık fikirli olmalılardır. Öğreticilere düşen en
önemli görev onlar ile iletişim kurmaktır. Böylece öğrenciler kültür şokunu en az etkiyle atlatabilir.
7. Bireyin Dilinin, Yaşının, Eğitim Düzeyinin Dikkate Alınmaması
Öğretim ortamlarının tektürel olmamasından kaynaklanan bir sorundur. Bireysel farklılıkların dikkate
alınması bu yüzden çok önemlidir. Tektürel olmayan ortamlarda ders anlatan öğreticilerimiz ellerinden
geldiğince öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır.
8. Yabancılara Türkçe Öğretimine İlişkin Projelerin Çok Olmaması ve Üzerine Düşünülen
Projelerin Önemsenmemesi
“Yabancılara Türkçe Öğretimi” alanı için Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
ve Türkçe Öğretmenliği okuyan, mezun olan herkes bu alanda çalışma yapmak için teşvik edilmelidir.
9. Türkçenin Zor Bir Dil Olduğu Düşüncesi
Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için öğrenciler Türkçenin zor bir dil olduğu düşüncesine
kapılıyorlar. Öğreticiler, öğrencilerin ön yargılarından kurtulmaları için çeşitli faaliyetler yaparak,
öğrencilerin aktif rol almasını sağlayarak öğrencilere destek olmalılar.
10. Düzey Belirleme Sınavlarından Kaynaklanan Yetersizlik
Sınavlar, alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından iş birliği içerinde hazırlanmalıdır. ”Yabancılara
Türkçe Öğretimi” sertifikası alan kişilerin bu alana dair yeterliliği olsa da bu kişiler ileri düzey
sınavlara tâbi olmalıdırlar. Öğretmen yetersizliğinde ise Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı
bölümü mezunlarının bu alanı boş bıraktığını görmekteyiz. Bu alan, boş bırakılmamalıdır. Hatta alan
dışından olan kişilere Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesi konusunda bir yeterlilik belgesi
verilmemelidir.
11. Türkçenin Dilbilgisinden ve Sesbilgisel Yapısından Kaynaklanan Sorunlar
Ankette Arap alfabesi kullanan öğrencilerin Türkçede yer alan ünlüleri ve bazı ünsüzleri telaffuz
etmekte ve bu sesleri çıkarmakta zorlandıkları görülmüştür. Öğrenciler dudak sesleri olan “B” ve
“P”seslerini karıştırıp telaffuz hataları yapabiliyorlar. “C ve J” seslerini de karıştırdıkları görülmüştür.
Dilbilgisi kısmında ise hâl eklerinin yanlış kullanımı, iyelik eklerinin öğrenilmemesi gibi sorunlar
vardır. Bu da derse ayrılan zaman ile ilgilidir. Derse ayrılan zaman az olduğunda bu gibi hataların sık
sık yapıldığı görülmektedir.
12. Yazma Becerisinden Kaynaklı Sorunlar
Yazma becerisi, zihinsel süreçlerle iç içedir. Diğer dil becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Yazma,
öğrencilerin düşüncelerini genişletme, bilgilerini düzenleme, dili kullanma, bilgi birikimlerini
zenginleştirmede katkı sağlar. Yazma becerisi, anlatmaya dayalı bir dil becerisidir. Yabancı dil
öğretiminde en son ve zor geliştirilen yetilerden birisi de yazma becerisidir. Bunun nedeni bu
becerinin diğer becerilerin gelişimine bağlı olmasıdır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde
yazma becerisini geliştirmede amaç bireyin duygu ve düşüncelerini Türkçenin dil özelliklerine uygun
ve planlı bir biçimde yazıya aktarmalarını sağlamaktır. Yazma becerisi, uygulamalı olduğu için birey,
kazanılmış bilgileri somut bir biçimde gösterebilmektedir. Yabancı dil öğretiminde yazma becerisi
geliştirilirken şu yöntemler kullanılabilir: Cümle içinde yer değiştirme, kelimelerin yerlerinin
değiştirilip cümlenin doğru yazılması, kompozisyon yazma, paragraf yazma, soruları bir bütün hâlde
yanıtlayıp metin oluşturma, yarım bırakılmış bir cümleyi tamamlama, kelimelerden metin oluşturma,
görsel ve işitsel ögelerde anlatılanların, anlatılmak istenenlerin yazıya geçirilmesi.
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ABSTRACT
In learning and teaching English, one of the goals is to increase intercultural competence, therefore,
culture must play a key role. Since coursebooks include cultural aspects, particular attention should be
paid to the cultural contents of course books. The purpose of the current study is the frequency of the
spread of culture and its representation in the English textbooks in Turkey - “English Route” and
Russia - “Starlight”. A qualitative research method is utilized based on descriptive content analysis.
Findings reveal that both of the textbooks include cultural elements sufficiently, and both of the
coursebooks are dominant in terms of big “C” rather than small “c”. Another finding reveals that the
textbooks comprise striking differences in the frequent representation of the cultural topics, which
leads to the predominance of the source culture in the English Route textbook and international
culture in the Starlight.
Key words: comparative analysis, cultural elements, English textbooks, intercultural competence
1. INTRODUCTION
The need to embed culture teaching in language teaching has been given importance by
educators and scholars, however, what types of elements of culture should be shown and taught is still
a controversial issue. Teaching a language necessarily means teaching culture implicitly as language
does not exist in an isolated way. Language is embedded in the culture of people and reflects the
beliefs and values of a certain society and culture, respectively. Many scholars and researchers
highlighted the relationship between language and culture. Kramsch (1993) emphasized that language
includes culture which impacts explanation and perception of the world by speakers (p. 205).
Williams (2010) noted that teaching a language will indispensably comprise teaching a culture since
any language and culture are tied with each other. One of the factors promoting learners’ achievement
in language learning and representing culture is course books. Course books become the most
accessible and practical learning materials in the classrooms. Besides, textbooks also provide students
with various texts, activities, and explanations. According to Allwright (1981), course books are noted
as significant instruments that promote language as well as cultural learning. Gray (2000) has seen the
textbook as a cultural artifact. In this way, course books are the initial stage by means of which people
reveal their cultural content.
1.1. Development of Culture in Language Teaching
The link between culture and language has been far consolidated with the help of the
development of the term " intercultural awareness" (Byram, 1991). This notion refers to having an
idea about culture, its social features of people who from various countries, with their languages,
customs, and also traditions (Byram et al., 2002). Moreover, one of the prominent components of
communicative competence is intercultural competence. Hymes (1972) defined the concept of
communicative competence as knowing grammar and utilizing language properly in various contexts.
In this regard, the emergence of Intercultural communicative competence (ICC) is to get better
students’ cultural knowledge to get ready for cultural communication with people from various
cultures. Students knowing the similarities, differences, and features among cultures can promote a
good attitude for cultural varieties what leads to tolerance and respect for other cultures. This kind of
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attitude promotes more effective intercultural communication. According to Sadeghi and Sepahi
(2017), one of the main tools which are demanded this kind of cultural communication is to embed
aspects of the culture in course books and supplementary resources.
1.2. Culture in the Foreign Language Textbooks
As textbooks play an essential role in foreign language teaching classrooms. Scholars often
analyze cultural content utilizing different ways, for instance, Cartozzi and Jin (1999) three types of
culture, Adaskou, Britten, and Fahsi (1990) four meanings of culture, and Kachru (1992) three
concentric circles, Hall’s (1976) Iceberg Model and checklists by different scholars.
To facilitate the development of cultural awareness, course books should include some
cultural elements while teaching languages. Cultural elements should include small “c” and big “C”
classification (Chen, 2004). Regarding Chen (2004), big “C” covers topics as geography, history,
music while small “c” stands for cultural values and beliefs such as greetings, body language,
customs, and traditions. Besides, Cortazzi and Jin (1999) categorize aspects of culture as source
culture, target culture, and international culture.
Course books are the primary sources of instructional practices which include types of
cultures in the classrooms (Richards, 2005). Besides, textbooks provide teachers with guidelines on
teaching methodologies, syllabus, and the materials to be taught. Furthermore, McKay (2002) asserted
that materials that help for teaching a language should involve various aspects of culture to help
students to expand interest in learning the language and increase motivation. In line with McKay,
Alptekin (2002) asserted that ICC should be increased among learners and, for this reason, he
proposes that “instructional materials and tasks should comprise local and international scope that are
familiar and relevant to language learners’ lives” (p. 6). Besides, Cortazzi (2000) viewed culture
learning with the help of course books as acting of the dialogue which occurs among students,
teachers, and the contents of the course books. For the question of what culture or cultures should be
incorporated in textbooks, Saville-Troike (2003) pointed out that it depends on the social context in
which that language is being learned and will be utilized. Since course books are viewed as the
primary source of teaching materials, they have a significant position in embedding aspects of culture.
Hatoss (2004) maintained that textbooks play a significant role in developing cultural attitudes. In
language teaching, the culture-related activities should be integrated carefully and properly in the
course books. As some materials do not have concrete elements of culture in the syllabi, thereby,
instructors should be capable of developing their materials and penetrating tasks into the teaching
activities.
There are a few studies, that have been carried out for analyzing course books (Çakır, 2010;
Kırkgöz & Ağçam, 2011; Arslan, 2016; Böcü and Razı, 2016), however, there is limited research
concerning comparing cultural elements in the course books from different countries. Çakır (2010)
conducted a study related to the frequency of the cultural elements in English language textbooks that
are used in the 6th, 7th and 8th grades. The findings showed that the course books were insufficient in
providing students with cultural elements and the frequency of the cultural aspects did not assist
students to be displayed to the authentic contexts in the target language. Kırkgöz and Ağçam (2011)
investigated culture in 18 locally published English coursebooks in Turkey. The results showed that
all types of cultures are used in a balanced way. Arslan (2016) examined how culture was integrated
into the language coursebook for 3rd and 4th grades in Turkey. It was found out that the 3rd grade had
more aspects of culture rather than the 4th grade. Furthermore, there was an imbalance between the
distribution of types of cultures. Böcü and Razı (2016) also carried out the study related to the cultural
components in the series of textbook ‘Life’. The findings indicated that the current coursebook
adequately had various cultural aspects. Moreover, there was a balance between big ‘C’ and small ‘c’.
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This study attempts to examine a descriptive analysis of the representation of the culture in the
English course books in Turkey and Russia. In line with the purpose of the study, the current study
tries to find out answers for the following questions:
1. Which cultural elements are included in English coursebooks in Turkey and Russia?
2. How frequently are the cultural types (local, target, and international) represented in English
coursebooks in Turkey and Russia?
3. Which of the categories big “C” or small “c” is the most dominant in the English coursebooks
in Turkey and Russia?

2. METHODOLOGY
2.1. Research Design
The current study is comparative qualitative research attempting to investigate course books used
in 7th grades of public schools of Turkey and Russia. A comparative analysis is used to expose weak
sides in the study and to make the property of the study better. The main idea of this type of research
is finding similarities and differences (Holt & Turner, 1970). This study attempts to examine the
analysis of the representation of the culture in the English course books in Turkey and Russia.
2.2. Materials
In this study, to show a valid representation of the culture, Russian and Turkish course books of
English are chosen for the 7th grades. “English Route” - Turkish course book of English which is
locally published and is currently being used in public schools in Turkey. Furthermore, Turkish
textbooks are authorized by the Ministry of National Education, which stands for the fact that all state
schools are forced in utilizing them. “Starlight” -Russian course book of English that is used in public
schools in Russia. The textbook is recommended by the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation.

2.3. Data Analysis
For investigating the presentation of culture in the course books, a descriptive analysis was
utilized. In order to analyze the aspects of culture that were presented in the course books, all the
exercises were reviewed. The course books were looked over for their overall idea of contents and
topics to collect the data. Next, the cultural elements of the course books were derived and utilized for
the data.
3. FINDINGS and DISCUSSION
The findings of the course books showed that most of the teaching activities comprised sufficient
culture-related elements. The language was presented through various activities and most of them
were supported by cultural elements.
Table 1. The Representation Culture Related Elements in the Course Books “English Route” and
“Starlight”.
Categories
1.

Characters used in the
activities

English Route
course book
Kelly, John (p.13), Furkan (p.16),
Mark and Lisa (p.17), Berna and
Bruce (p.31) etc.
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Starlight
course book
Kate (p.9), Boris (p.15),
Jasmine (p.16), Olga and
Marta (p.17), Maksim
(p.28), etc.
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2.

Countries and cities

Turkey, Germany, England, France
and Italy (p.33), Rome (p.40),
London, (p.41), Ankara and Izmir
(p.42), Paris (p.106) etc.

Scotland, Canada, Mexico
(p.7), Sochi (p.22), London
(p.23), Saint Petersburg
(p.24), Moscow (p.76),
China (p.98), the USA
(p.101) etc.

3.

Cuisine

Croissant, cereal (p.26), Turkish
breakfast (p.32)

Blini (p. 36), Moqueca
(p.37), Pelmeni (p.40),
pasta (p.34)

4.

Popular tourist
destinations and places
to visit

Pamukkale (p.50), Efes (p.94),
Uludağ mountain (p.105)

Yellowstone national park
(p.66), Sydney opera house
(p.97), Izmailovo fleat
market (p.112), the
motherland calls (p.114)
etc.

5.

Celebrities

-

Michael Jackson (p.54),

6.

Animals

Cat and dogs (p.108)

Brazil's pink river dolphin
(p.86), Australian koala
(p.94), Siberian tiger (p.96)
etc.

7.

Historical figures

-

Cleopatra, Genghis Khan
(p.47), Christophor
Columbs (p.56), Yuri
Lisyanski, Ivan
Kruzeshtern, Nikolay
Rezanov (p.60) etc.

As it is shown in Table 1 above, both coursebooks include some cultural elements. There are
7 categories in common that have been related to cultural aspects: characters used in the activities,
countries, cities, cuisine, popular tourist destinations, places to visit, celebrities, animals, and
historical figures. All the cultural elements are introduced through simple themes. It is clearly shown
that the course book “Starlight” is more salient in terms of categories of cultures and examples of
culture-related elements. Both of the course books represent a mix of a target, source, and
international aspects of culture.
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Figure 1. Distribution of Culture in the Course books “English Route” and “Starlight”

“English Route”

“Starlight”

The results of the textbook “English Route” in Figure 1 indicate that the local culture is
dominant which stands for 57 %. The target culture is 29% and the least represented type is the
international culture which is 14%. Cultural aspects are presented with all the skills such as listening,
speaking, reading, and writing. The frequency of the results showed that the writers did not pay
attention to the target and international cultures much, they represented more the local culture because
generally, it fosters the language learners to distinguish themselves and not to alienate. The stress of
the local culture goes in line with the conclusion of Kırkgöz and Ağçam (2016), they studied locally
published English textbooks in Turkey.
In the coursebook “Starlight”, there is a difference in occurrences of cultural types. The
striking difference points out an imbalanced presentation with the predominance of the international
culture which is 51 % whereas local culture stands for 26 % and target culture is 23%. The
coursebook represents not just popular cultures and countries but also unusual cultures that the
learners can not hear or know. Regarding Alptekin (2002), the international culture together with the
source culture should compose the setting of language use that includes interactional situations among
native speakers and non-natives ones. Representation of international cultures assists learners in
promoting ICC and cultural awareness. Byram et al. (2002) asserted that comparing similarities and
differences between cultures expands critical cultural awareness.
Figure 2. Distribution of Big “C” and Small “c” in the Course Books “English Route” and
“Starlight”
“English Route”

“Starlight”

The distribution of the topics is more or less the same in both course books with a few variations.
Figure 2 shows that in the coursebook English Route, among 10 units generally big “C” themes are
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more dominant rather than small “c”. In every unit, students can get acquainted with big “C” themes
with the help of various activities. The culture-related contents of the course books are comprised of
big “C” culture-related themes such as yummy breakfast, weather, holidays, and democracy. Little
attention was dedicated to small “c” themes such as values, beliefs, and norms. The same situation is
seen in the textbook Starlight. The most frequent category is big “C” which stands for 95% whereas
small “c” stands for just 5%. These results are opposite to the results of Liu (2013), Rajabi, and Ketabi
(2012) who asserted that mostly small “c” culture-related themes dominate in the course books. It is
seen that the course books are insufficient in terms of small “c” which means that teaching beliefs,
values, manners pose a greater difficulty.

4. CONCLUSION
This study examined the culture-related themes presented in the English course books of
Russia and Turkey for the 6th grade. The analysis of the textbooks “English Route” and “Starlight”
showed that both of them include cultural aspects sufficiently. Representation of cultural elements are
involved with numerous tasks such as reading, listening, speaking, and writing, respectively. The
most dominant categorization of cultural elements were characters used in the activities, countries,
and cities, cuisine, popular tourist destinations and places to visit, celebrities, animals, and historical
figures. Besides, another finding of the study revealed that local culture is frequently used in the
textbook English Route rather than other culture types. It is particularly important to integrate
learners’ local culture into textbooks as McKay (2002) asserts, “Teachers must create an atmosphere
of interculturality in English classrooms so that learners can gain awareness into their own culture.
Furthermore, embedding local culture into course books allows the students to get more knowledge
about their own culture and express their ideas about culture-related elements in English. However, in
the course book Starlight, the international culture is the most dominant than the local or target
cultures. Regarding Alptekin (2002), course books should comprise both native and non-native
discourse as well as non-native with non-native discourse, because improving prosperous learners
with intercultural knowledge has become an important pedagogical goal.
The last findings were related to integrating categories of big “C” and small “c” into the
course books. Results showed that the English Rote coursebook included big “C” and small “c”,
however, the percentage of big “C” is higher than small “c”. The coursebook Starlight has the same
situation in terms of representation of big “C” which stands for 95%. It is particularly important to
embed both of the categories into the coursebooks because each of them provides a definite aspect of
culture. There should be a balance between big “C” and small “c” because students must be good at
both of the categories.
Based on the results of the current study, some pedagogical implications can be made for
instructors and material developers. Culture must be taken into account more cautiously to understand
the way it is presented in English coursebooks. An- need analysis must be conducted through which
material developers distinguish the likes and dislikes of the learners. Furthermore, elements of culture
should be given more attention while evaluating materials because they may impact learners’
lifestyles and develop false images of other cultures. Moreover, course books should consist of
communicative tasks to prepare students for intercultural communication and to expand learners’
intercultural communicative competence. As for the limitation of the study, the variety of English
coursebooks of the 6th grades could be expanded for better findings and visibility of the integrating of
cultural elements in various coursebooks.
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ÖZ
Altun Yaruk en büyük Eski Uygur metinlerinden biridir. Budizm’le ilgili olan bu eser Şıngko
Şeli Tutung tarafından Çinceden çevrilmiştir. Eserde dinî terimler sıkça geçer. Bu terimleri
köken itibarile üç gruba ayırabiliriz: 1. Türkçe kökenli; 2. Başka dillerden geçen; 3. Melez
(yabancı ve Türkçe kökenli ögelerin birleşmesi ile yapılmış). Yabancı (özellikle Sanskrit)
kökenli dinî terimler çoğunluktadır ancak eserin dilinde Türkçe kökenli dinî terimlere de
rastlarız, bunlar yabancı dinî terimlerin Türkçe karşılıklarıdır. Bunların bir kısmı Orhon
yazıtlarında da dinî anlam taşımış, diğer bir kısmı ise dinî anlamı sonradan kazanmışlardır. Altun
Yaruk’ta geçen Türkçe kökenli dinî terimler bunlardır: Teŋri “Tanrı”, Umay eyesi “Umay
tanrıçası”, yükün- “secde etmek”, ıduk “kutsal”, kut ‘sevinç, saadet, baht, talih’, kutluğ “kutsal”,
yalvar- ‘yalvarmak’, yazukla- “günah işlemek”, ınan- ‘inanmak’, kut kol- “niyaz etmek”, edgü
kılınç “iyi amel, sevap”, ayığ kılınç “kötü amel, günah”, bilge bilig ‘hikmet’, Yer suv eyesi
“yeryüzünün sahibi”.

Anahtar kelimeler: Eski Türkçe, Eski Uygur metinleri, Budizm, söz öbeği,
Orhon yazıtları
GİRİŞ
Altun Yaruk Eski Uygur metinlerinin en büyüklerindendir. Şıngko Şeli Tutung tarafından
Çinceden çevrilen bu eser Budizm’le ilgilidir.
Eserde dinî terimler sık kullanılmıştır. Buradaki dinî terimleri köken itibarile üç gruba
ayırmak mümkündür:
1. Türkçe kökenli dinî terimler;
2. Başka dillerden geçen dinî terimler;
3. Melez (yabancı ve Türkçe kökenli ögelerin birleşmesi ile yapılmış) dini terimler.
Yabancı (genellikle Sanskrit ve Çin dillerinden gelen) dinî terimler çoğunlukta olsa da
eserin dilinde Türkçe kökenli dinî terimlere de rastlarız, bunlar Budizm’i anlatan yabancı dinî
terimlerin Türkçe karşılıklarıdır. Bunların bir kısmı Orhon yazıtlarında da dinî anlam taşımış,
diğer bir kısmı ise dinî anlamı sonradan kazanmış sözcüklerdir.

Altun Yaruk’ta geçen Türkçe kökenli dinî terimler
Altun Yaruk’ta geçen Türkçe kökenli dinî terimler bunlardır:
1. Teŋri “Tanrı” – Orhon yazıtlarında Gök Tanrıyı ifade etmiştir:
Teŋri ança timis erinç: kan birtim... (Tonyukuk 2) “Tanrı herhalde şöyle demiştir: han
verdim”.
Altun Yaruk’ta ilahî varlıkları, Budist tanrılarını bildirir:
Somaye atl(ı)g t(ä)ŋriniŋ sukančıg tatıglıg tılaŋurmak ädrämiŋä yükünür m(ä)n äzrua
hormuzta tört m(a)haranč t(ä)ŋrilärniŋ sukančıg tatıglıg tılaŋurmak (Altun Yaruk, VIII. tegzinç,
92-96) ‘Saumya (?) isimli semavî varlığın muhteşem hitabet kabiliyeti önünde saygıyla
eğiliyorum. Indra ve Brahman’ın dört mahārāja’sına (Skr. catur-mahā-rājakāyikāḥ) ait muhteşem
hitabet kabiliyeti’ (Uçar, 2017, s.110-111).
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Teŋri sözcüğü ilahî varlıkları ifade eden sözcük öbeklerinin oluşumunda da
kullanılmıştır:
a) Teŋri teŋrisi “tanrılar tanrısı” – Budizm’in en büyük tanrısı Buda’yı ifade eder:
T(ä)ŋri t(ä)ŋrisi burhan küči üzä yumgı barčanı ayayu ötünür m(ä)n (Altun Yaruk,
VIII. tegzinç, 271-274) ‘Tanrılar tanrısı Buddha’nın gücü ile hepsini hürmetle davet etmek üzere
[onlara] arzda bulunuyorum’ (Uçar, 2017, s.126).
b) Teŋri kızı “Tanrıça” – dişi sayılan ilahî varlıkları ifade etmek için kullanılmıştır:
Anta ötrü kaudini braman [t(ä)]ŋri kızıŋa iki P/L ... ögä tükäṭip ol K... (Altun Yaruk,
VIII. tegzinç, 3-5) ‘Daha sonra, Brahman Kauṇḍinya tanrıçaya iki (...) övüp o (...)’ (Uçar, 2017,
s.103).
c) Ay teŋrisi “Ay tanrısı”.
Ay t(e)ŋri[ke] kök l[énhua]... yipün s(i)p[arir] ... (Altun Yaruk, X. tegzinç, 98-100) ‘Ay
tanrısına mavi nilüfer… kokusu yayar’.
ç) Kün teŋrisi “Güneş tanrısı”.
…yüz miŋ kün t(e)ŋri y(a)rukı teg kopdın sıŋar kamagtın tegirmileyü y(a)ruk[uŋuz]
(Altun Yaruk, X. tegzinç, 24-26) ‘Yüz bin güneş ışığı gibi her tarafı saran çepeçevre ışık...’
(Uçar, 2012, s.177).
d) Yer suv ot yel teŋrisi “Yer, su, ateş, rüzgar tanrısı”:
Yer sav (düz. suv) oot yeel t(ä)ŋrisi sumer tagka tayaglıglar yeti altunlug tag ičintä oron
ornag tutmıšlar (Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 248-252) ‘Toprak, ateş ve rüzgar tanrısı, Sumeru
dağına dayananlar, yedi altınlı dağ içerisinde mesken tutanlar’ (Uçar, 2017, s.124).
2. Umay eyesi “Umay tanrıçası”. Orhon yazıtlarında da geçen bu isim Türk mitolojisine
özgüdür:
Teŋri, Umay, ıduk yer sub basa birti erinç (Tonyukuk 38) “Tanrı, Umay, kutsal yer-su
zafer vermiştir”.
Altun Yaruk’ta Budizm’le ilgili kullanılır:
Burhanıg ayatačı buṭemata atl(ı)g umay eyäsi beš yüz oglan arasınta äŋ kičikk(i)yä
oglı (Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 260-263) ‘Tanrı Buddha’ya hürmet eden Bhūtamātā isimli
umay ilâhesini, onun beş yüz oğlu arasından en küçük oğlunu’ (Uçar, 2017, s.126).
3. Yükün- “secde etmek” – Orhon yazıtlarında “baş eğmek” anlamında kullanılmıştır:
Başlığığ yüküntirmiş, tizligig sökürmiş (Bilge Kağan Doğu yüzü 3) “Başlıya baş
eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm”.
Eski Uygur döneminde dinî anlam kazanmış bu sözcük Altun Yaruk’ta da geçer.
Yıḍın yukın tarkarmıšlarka yükünür m(ä)n yeg yüräktä (düz. yörügtä) turmıšlarka
yükünür m(ä)n ulug tınl(ı)glarka yükünür m(ä)n (Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 144-147)
‘[Kleśa’nın] artıklarından sıyrılanların önünde saygıyla eğiliyorum. (145-146) En üstün anlamda
(Skr. paramārtha) ikamet edenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. (146-147) Yüce canlıların (Skr.
audārikāḥ) önünde saygıyla eğiliyorum’ (Uçar, 2017, s.116).
4. Iduk “kutsal” – Orhon yazıtlarında da “kutsal” anlamı taşımıştır:
Teŋri, Umay, ıduk yer sub basa birti erinç (Tonyukuk 38) “Tanrı, Umay, kutsal yer-su
zafer vermiştir”.
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Bu sözcük ıd- “göndermek” fiilinden türemiş olup “gönderilmiş” demektir:
…anın amtı keŋ yätiz yuka yätiz yumšak yımırga kkirsiz münsüz arıg süzök yipün
lenhua yapırgakı täg oŋaru ävrilmiš ıdok tillig ärdinilärin agızlıg vimanlarınta üntürü y(a)rlıkap
(Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 21-28) ‘şimdi yassı, ince, geniş, yumuşak, kirsiz, temiz ve mor lotus
çiçeğinin yaprağı gibi sağa kıvrılan mübarek dilinin hazinelerini (sözlerini) ağızlarının
sarayından dışarı çıkarmış’ (Uçar, 2017, s.105).
5. Kut ‘sevinç, saadet, baht, talih’. Göktürk döneminden itibaren kullanılmıştır:
...kağan kutı taplamadı erinç (Bilge Kağan Doğu yüzü 35) “...herhalde kağanın şansı
yaver gitmedi”.
Altun Yaruk’ta da geçer:
Tört törlüg kutka katıglandačılarnıŋ sukančıg tatıglıg tılaŋurmak ädrämiŋä yükünür
m(ä)n tört törlüg kutka tägmiš tözünlärniŋ sukančıg tatıglıg tılangurmak ädrämiŋä yükünür
m(ä)n (Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 67-73) ‘Kurtulmak için dört çeşit tahammüle dayananların
muhteşem hitabet kabiliyeti önünde saygıyla eğiliyorum. Dört çeşit tahammüle erişen
asillerin muhteşem hitabet kabiliyeti önünde saygıyla eğiliyorum’ (Uçar, 2017, s.109).
5. Kutluğ “kutsal”. Göktürk döneminde yazıtlarında özel isim olarak da kullanılmıştır.
Altun Yaruk’ta yaygındır:
…sakınu sözläyü yeṭinčsiz ol antag ıdok kutlug tillig ärdiniläri üzä (Altun Yaruk, VIII.
tegzinç, 39-42) ‘…düşünerek söyleyerek … o böyle kutsal dilli mücevherleri üzerine’.
6. Yalvar- “yalvarmak”:
Sarašvadi t(ä)ŋrikä kim mini tıḍıgsız tılaŋu kıltačıka kuṭ kolur m(ä)n yalvaru küṣämiš
tilämiš išimin t(ä)rkin tavraṭı barčanı tüzü tükäṭi bütürzün (Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 147-152)
‘Sarasvatī’nin önünde saygıyla eğiliyorum. Arzuladığım işimin hepsinin hızlıca ve bütünüyle
tamama ermesini yalvararak niyâzda bulunuyorum’ (Uçar, 2017, s.116).
Bu gün de kullanılmaya devam eder.
7. Yazukla- “günah işlemek” – Orhon yazıtlarından itibaren kullanılmıştır:
...(sakınıp) bodun(ığ) yazuklat... (Bilge Kağan Doğu yüzü 35-36) “...(düşünerek) halk(ı)
günaha yönelt...”.
Bu sözcüğün dinî anlamı sonradan (Eski Uygur döneminde) güçlenmiştir.
…emgetürler artuk yazuklap… (Altun Yaruk, 556/8) ‘…eziyet ederler çok günah
işleyerek…’.
8. Inan- “inanmak” – Burada bir dine ve onun öğretilerine inanmayı ifade eder:
…nomča töröčä üč ärdinikä ınanıp süẓök kertgünč köŋül öritip (Altun Yaruk, VIII.
tegzinç, 297-299) ‘…usulüne göre devamlı zikredip üç ratna’ya (Skr. triratna) inanarak samimi
niyetini yoğunlaştırıp’ (Uçar, 2017, s.128).
9. Kut kol- “niyaz etmek”:
T(ä)ŋri kızıya kılıŋ mini tükällig bo ädrämlärkä ägsüksüz kut kolur m(ä)n (Altun Yaruk,
VIII. tegzinç, 166-168) ‘tanrıça! Bu faziletlerle eksiksiz bir şekilde beni donatın! niyâzda
bulunuyorum’ (Uçar, 2017, s.118).
10. Edgü kılınç “iyi amel, sevap”:
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… sakınu sözläyü yetinčsiz ulug ädgü kılınčıg kıltıŋ kaẓgantıŋ (Altun Yaruk, VIII.
tegzinç, 317-319) ‘…düşünülüp söylenmesi muhal büyük bir sevap işleyip kazandın’ (Uçar,
2017, s.130).
11. Ayığ kılınç “kötü amel, günah”:
Kıltačılar bar ärsär anantaraš ayıg kılınčıg burhanlarnıŋ y(a)rlıgı yavalturur bokurur
(Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 195-198) ‘Eğer ānantarya günah[lar]ını işleyenler varsa,
Buddha’ların hükmü [onları] itaat altına alır’ (Uçar, 2017, s.120).
12. Bilge bilig “hikmet”:
Uz ukayın biläyin bilgä bilig d(a)rni ädräm bıšrungalı üḍläyin (Altun Yaruk, VIII.
tegzinç, 156-157) ‘Hikmetli dhāraṇī’nin faziletini iyice anlayayım’ (Uçar, 2017, s.116).
13. Yer suv eyesi “yeryüzünün sahibi”:
…äŋ mintin keŋürü üč mıŋ yertinčü ičintäki sav atl(ı)g lokaḍaṭu yertinčü yer suv
eyäsin (Altun Yaruk, VIII. tegzinç, 223-226) ‘…hatta daha da geniş olarak üç binlik kâinat
(Skr. trisāhasra-mahāsāhasra-lokadhātu) içerisindeki sahā isimli lokadhātu (Skr.
sahālokadhātu) yeryüzünün sahibi (Skr. pati) ile’ (Uçar, 2017, s.122).
Yir sub Göktürk döneminde vatanı ifade etmiştir. Burada ise anlamı genişlenmiş ve
bütün yeryüzü için kullanılmıştır:
Teŋri, Umay, ıduk yer sub basa birti erinç (Tonyukuk 38) “Tanrı, Umay, kutsal yer-su
zafer vermiştir”.

YÖNTEM
Araştırmada betimlemeli, tarihsel ve karşılaştırmalı dilbilimi yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Bunun için Eski Uygur metinlerindeki bulgular digger Eski Türk metinleri ile,
özellikle Orhon yazıtları ile karşılaştırılmıştır.

BULGULAR
Altun Yaruk’ta geçen Türkçe kökenli dinî terimler bunlardır: teŋri “Tanrı”, teŋri teŋrisi
“tanrılar tanrısı”, teŋri kızı “Tanrıça”, ay teŋrisi “Ay tanrısı”, kün teŋrisi “Güneş tanrısı”, yer suv
ot yel teŋrisi “Yer, su, ateş, rüzgar tanrısı”, Umay eyesi “Umay tanrıçası”, yükün- “secde etmek”,
ıduk “kutsal”, kut “sevinç, saadet, baht, talih”, kutluğ “kutsal”, yalvar- “yalvarmak”, yazukla“günah işlemek”, ınan- “inanmak”, kut kol- “niyaz etmek”, edgü kılınç “iyi amel, sevap”, ayığ
kılınç “kötü amel, günah”, bilge bilig “hikmet”, yer suv eyesi “yeryüzünün sahibi”.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Böylece dinî içerikli Altun Yaruk’ta dinî terimlerin yaygın olduğunu görmekteyiz.
Bunlar arasında alıntı sözcükler çoğunlukta olsa da Türkçe kökenli dinî terimler de vardır. Bu
terimlerin bir kısmı Göktürk döneminden itibaren kullanılmış fakat Eski Uygur metinlerinde dinî
anlamı güçlenmiş sözcükler, diğer bir kısmı ise birleşik sözcük ve söz öbeği şeklinde oluşmuş
terimlerdir.
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ELEŞTİREL VE YARATICI OKUMA BECERİSİNİN 2018 OKUMA
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ÖZ
Bireyin öncelikle okulda öğrendiği ve yaşam boyu kullandığı ilk dil becerisi olan okuma, yazıları
görme ve seslendirmenin ötesinde anlama, yorumlama ve değerlendirmeyi de içeren üst düzey bir
beceridir. Bu nedenle ilköğretimde öğrencilerin okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayan
bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2018 Okuma Becerileri (5-6. sınıflar)
dersine ait öğretim programındaki okuma kazanımlarının eleştirel ve yaratıcı okuma becerisini ne derece
yansıttığını tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilgili literatür taramasıyla oluşturulan
‘Eleştirel Okuma Ölçütleri Formu’ ve ‘Yaratıcı Okuma Ölçütleri Formu’ kullanılmıştır. Araştırmada
incelenen dokümanlar ise ilgili öğretim programındaki okuma kazanımlarıdır. Nitel bir yaklaşımla
desenlenen araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’ndaki 36 okuma
kazanımının 26’sının eleştirel okumaya 12’sinin de yaratıcı okumaya uygun olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, eleştirel okuma, yaratıcı okuma, öğretim programı, kazanım.

ABSTRACT
Reading, which is the first language skill used by the individual throughout his life and learned at
school, is a high-level skill that includes understanding, interpreting, and evaluating writings beyond
seeing and voicing them. For this reason, it is aimed to raise students as individuals who critically question
what they read in primary education. The study aims to determine to what extent the reading acquisitions
in the 2018 Reading Skills Curriculum (Grades 5-6) reflect critical and creative reading skills. In the
research, the ‘Critical Reading Criteria Form’ and ‘Creative Reading Criteria Form’ created by the
relevant literature review is used as a data collection tool. The documents examined in the research are the
reading acquisitions in the curriculum. The document analysis method is used in the research, which is
designed with a qualitative approach. On the other hand, content analysis and descriptive analysis, which
are among qualitative research techniques, are used in the analysis of the data. As a result of the research,
it has been determined that 26 out of 36 reading acquisitions in the Reading Skills Course Curriculum is
suitable for critical reading. On the other hand, 12 of the 36 reading acquisitions are suitable for creative
reading.
Keywords: Turkish language teaching, critical reading, creative reading, curriculum, acquisition.

GİRİŞ
Bireyin yaşam boyu kullandığı ve okulda öğrendiği ilk dil becerisi olan okuma, “yazıları
görme, algılama, düşünme, anlama, ilişkilendirme, eleştirme, zihinde yapılandırma gibi göz ve
beynin çeşitli işlevlerinden oluşan karmaşık bir süreç” olarak tanımlamaktadır (Güneş, 2007, s.
40). Görme ve seslendirmenin ötesinde anlama, yorumlama, eleştirme ve değerlendirmeyi de
içeren üst düzey bir beceri olan okuma, yeni bir anlam kurma etkinliğidir (Sever, 2015, s. 13;
Cemiloğlu, 2004, s. 164). Zihinsel çıkarımın ön planda olduğu anlamsal bir faaliyet olan
okumanın amacı, metinde yazarın vermek istediği iletiyi anlamaktır. Bu açıdan okuma
faaliyetinin sonunda anlamın gerçekleşmesi için eleştirme, yorumlama, analiz-sentez yapma,
yaratma ve sorgulama gibi zihinsel becerilerin kullanımı gereklidir. Okunanların anlaşılması
sürecinde ise bireyin kendi yaşantısı ile ön bilgileri önem kazanmaktadır. Dolayısıyla okur
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anlamlandırma sürecinde metni kendi deneyimlerine dayalı olarak yeniden yaratmaktadır. Bu
doğrultuda eleştirel ve yaratıcı okuma becerileri ön plana çıkmaktadır.
Teknolojinin hızla geliştiği ve bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde bilgileri
sorgulamadan olduğu gibi kabul eden bireyler değil; eleştirel bir süzgeçten geçirerek
değerlendirebilen bireyler yetiştirmek gerekmektedir (Karadeniz, 2014, s. 114). Eleştirel okuma,
bireylerin okuduklarını kendi bilgi ve birikim dünyasından geçirmek suretiyle sorgulamaları,
yorumlamaları ve aklını kullanarak bir yargıya varmaları anlamına gelmektedir. Eleştirel bir
okur, okunan metne tüm dikkatini yönlendirerek okuma eyleminin her aşamasında (okuma
öncesi, okuma sırası, okuma sonrası) soru sormalıdır. Çünkü sorgulamadan okumak dogmatik
bir okuyucuya işaret eder (Çifci, 2006, s. 61-63). Eleştirel okumanın en önemli bileşenlerinden
biri olan çıkarım yapmak yüzeysel yapının ötesinde derin, örtülü anlama odaklanmayı
gerektirmektedir. Yazılı bir metin hakkında çıkarım yapmak için okur, yazarın ifadelerini
derinlemesine, dikkatli, detaylı ve bir amaç doğrultusunda değerlendirmelidir. Bu nedenle de
eleştirel okuma; düzenli biçimde sorgulama, inceleme ve yazarın söylediklerine karşı şüpheci
biçimde yaklaşma gerektiren bir süreçtir (Karabay, 2013, s. 1109). Eleştirel bir okur; okuma
öncesinde bazı araştırmaları, sezgileri; okuma sırasında not alma ve üretme, ilişkilendirme,
gerekçelendirme, çıkarımda bulunma gibi düşünsel eylemleri; okuma sonrasında da yorumlama,
karşılaştırma, ilişki kurma, analiz etme, sentez yapma, değerlendirme gibi bir dizi zihinsel
eylemleri yapmak zorundadır (Çekici, 2014).
Eleştirel bir okuma için öğrencilerin soru sormayı alışkanlık hâline getirerek düşünmeleri;
konuyu olumlu/olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bakış açısıyla değerlendirerek kendi doğrularını
bulmaları metindeki görüşlere katılıp katılmadıklarını gerekçeleriyle belirtmeleri;, metindeki
tutarsızlıkları fark etmeleri; öznel ve nesnel yargıları ayırt edebilmeleri; metnin yazılış amacını
ve yazarın bakış açısını fark etmeleri; zihindeki sorulara cevap aramaları; duygu, düşünce ve
olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaları; görsellerle metin ilişkisini sorgulayabilmeleri;
metni dil, anlatım ve içerik yönünden değerlendirmeleri; metindeki örtülü anlatımları fark
edebilmeleri ve kendi deneyimlerinden hareketle okuduklarını anlamlandırmaları gerekmektedir
(Pirozzi, 2003; Çifci, 2006; Doğanay, 2007; Özdemir, 2007; Aşılıoğlu, 2008; Yıldız, 2008;
Adalı, 2010; Karabay, 2013; Karadeniz, 2014).
Okuma, yazılı/görsel bir metnin şifresini çözmek ve onu yorumlamak demektir. İşin bu
kısmında ise metnin kendi içerisinde sahip olduğu anlamın çözülmesi, kelimelerin gerçek
anlamlarının dışındaki anlamlarının keşfedilmesi ve metnin yeniden anlamlandırılması yani
yorumlanması hususları öne çıkmaktadır (Günay, 2001, s. 9-11). Bu da hem eleştirel hem de
yaratıcı bir okumaya işaret etmektedir.
Okuma, yazar ile okur arasında aktif bir iletişim gerektiren dinamik bir anlam kurma
süreci olduğundan (Akyol, 2019) içinde yaratıcılık barındıran bir eylemdir. Moorman ve Ram’a
göre (1994, s. 1) yaratıcılık, okumanın doğal bir bileşenidir ve bu nedenle çoğu okuma aslında
bir yaratıcı okumadır. Oldukça karmaşık ve üst düzey bir beceri olan okuduğunu anlama, ön
bilgi ve deneyimlere bağlı olarak metinde verilmek istenilen iletiyi çözerek bunlara anlam
yüklemek ve metinlerden öğrenilenleri sentezleyerek yeni fikirlere ulaşmaktır (Güneş, 2013;
Akyol, 2019, s. 2; Yılmaz, 2008). Bu da yaratıcı bir okumaya işaret etmektedir. Yaratıcı
okumada okuyucu, metinde açıkça söylenmeyenlerden hareket ederek yazarın anlatmak
istediklerini kendi deneyimleriyle birleştirip yeni anlamlar bulmaya ve orijinal fikirler üretmeye
çalışır. Bu bağlamda bireylerin okudukları metinle aktif bir etkileşimde olmaları ve yeni şeyler
üretmeleri ideal bir okuyucudan beklenilen bir tutum hâline gelmiştir (Yurdakal, 2018, s. 28).
Yaratıcı okuma yazarın ya da metnin iletmek istediğinin ötesini metinde açıkça belirtilmeyen
yani ima edilen fikirlerin anlamaktır (Aytan, 2014, s. 11, 38). Bunun için de okuma sürecinde
yaşam deneyimleri, gözlemler, ön bilgiler devreye girer.
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Yaratıcı okuma sürecinde gerçekleştirilebilecek etkinlikler; okunanları zihninde
canlandırma, okunanlardaki ayrıntıya inme, okunanları yeniden oluşturma ve okunanların
ötesine geçme olarak dört aşamada toplanmıştır. Yaratıcı okumada metindeki sorunlara,
eksikliklere ve olasılıklara duyarlı olan okuyucu bu eksiklikleri tamamlamak için yaratıcı
düşünme becerisini kullanarak olaylar arasında yeni ilişkiler kurar, hipotezler geliştirir ve
alakasız bilgileri saf dışı bırakarak okuduğu metni tutarlı bir bütün hâline getirir. Okuyucular
metnin satırları arasından yola çıkarak yazarın anlatmak istediklerini kendi deneyimleriyle
birleştirirler böylece yeni anlamlar ve orijinal fikirler ortaya çıkar (Adams, 1968’dan akt. Kasap,
2019).
Yaratıcı okuma, bireye başta yaratıcılık olmak üzere; anlama, sorgulama, olaylar arasında
ilişki kurma, gibi becerilerin yanında duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etme, etkili
iletişim kurma gibi becerileri de kazandırır (Susar Kırmızı ve Kasap, 2017). Yaratıcı okuma;
yazılı, görsel veya işitsel bir okuma ürününün yeniden ortaya konması, yeni bakış açılarıyla
değerlendirilmesi veya düşlenenlerin okunan üründe biçimlenmesidir (Aytan, 2014).
Okumanın daha etkin, kalıcı, aktif ve işlevsel hâle getirebilmesi için eleştirel ve yaratıcı
düşünmenin ön plana çıkarılması gerekmektedir. 2018 Okuma Becerileri dersine ait öğretim
programında da öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır
(MEB, 2018). Nitekim ‘öğrencilerin okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla
değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanması’ Türkçe dersinin de genel
amaçlarındandır (MEB, 2019, s. 8). Eleştirel ve yaratıcı okuma, üst düzey becerilerdir.
Bireylerin karşılaştığı yeni bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sınamada, farklı kaynaklara
başvurmada ve okuduklarını yorumlayarak yeni bir senteze ulaşmada eleştirel ve yaratıcı
okumanın önemi yadsınamaz. Bu nedenle öğretim programlarında kazanımların eleştirel ve
yaratıcı düşünmeyi ön plana çıkaracak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
Yapılan araştırmalar; eleştirel okumanın öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin
gelişimine, üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine, okuma motivasyonlarına, akademik
başarılarına ve okuduğu anlama becerilerine olumlu yönde etkileri olduğunu ortaya koymaktadır
(Ünal, 2006; Epçaçan, 2012; Karabay, 2013; Işık Aydın, 2017; Şahin, 2019). Ayrıca öğrencilerin
öğrenme-öğretme sürecinde eleştirel okuma yöntemi ve uygulamalarıyla ilgili olumlu görüşe
sahip oldukları da görülmektedir (Kılınç ve Potur, 2014). Yaratıcı okuma üzerine yapılan
çalışmalarda ise yaratıcı okuma etkinliklerinin öğrencilerin okuma tutumuna, yaratıcılığına,
eleştirel düşünme becerisine, yaratıcı yazma becerisine, okuduğunu anlama becerisine olumlu
yönde etkileri olduğu (Yurdakal, 2018; Susar Kırmızı ve Kasap, 2017; Kasap, 2019; Han, 2020;
Yılmaz, 2009; Aytan, 2014); ayrıca öğrencilerin yaratıcı okuma süreci, yöntemi ve
uygulamalarıyla ilgili olumlu görüşe sahip oldukları görülmüştür (Türkel ve Ünlücömert, 2013;
Kasap, 2019).
İlgili literatürde Türkçe öğretim programlarındaki okuma kazanımlarının eleştirel ve
yaratıcı okuma becerisine uygunluğunu tespit eden çalışmalara rastlanmıştır. Ancak Okuma
Becerileri Dersi Öğretim Programı’ndaki kazanımların eleştirel ve yaratıcı okumaya
uygunluğunu tespit eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu eksiklikten hareketle bu çalışmada
2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’ndaki okuma kazanımlarının eleştirel ve
yaratıcı okumaya uygunluğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt
problemlerle cevap aranmıştır:
1. 2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda (5 ve 6. sınıflar) eleştirel okumaya
uygun kazanımlar nelerdir?
2. 2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda (5 ve 6. sınıflar) yaratıcı okumaya
uygun kazanımlar nelerdir?
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YÖNTEM
2018 Okuma Becerileri dersine ait öğretim programındaki okuma kazanımlarının eleştirel
ve yaratıcı okumaya uygunluk düzeyini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışma, nitel bir
araştırmadır. Nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama
yöntemleri kullanılır; algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konmasına yönelik nitel bir süreç izlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2016; Karasar, 2007). Bu
çalışmada da Okuma Becerileri Öğretim Programı’ndaki okuma kazanımlarının eleştirel ve
yaratıcı okumaya uygunluğu doküman incelemesi yoluyla tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmada İncelenen Dokümanlar
Seçmeli 2018 Okuma Becerileri (5, 6. sınıflar) dersi öğretim programında yer alan okuma
kazanımları bu araştırmada doküman olarak kullanılmıştır. Söz konusu programlardaki okuma
kazanımlarının sayısı ve beceri alanlarına dağlımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. 2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim Program’ında (5, 6. Sınıflar) Yer Alan Okuma
Kazanımlarının Beceri Alanlarına Dağılımı
Sınıf
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6

Kazanım Alanları

(f)
7
3
4
11
6
5
36

Görsel Okuma
Akıcı Okuma
Söz varlığını zenginleştirme
Anlam Kurma
Eleştirel Okuma
Okuma Kültürü Edinme
Toplam

Tablo 1’de okuma kazanımlarının görsel okuma, akıcı okuma, söz varlığını
zenginleştirme, anlam kurma, eleştirel okuma ve okuma kültürü edinme olmak üzere olmak
üzere altı başlık altında ele alındığı görülmektedir. Programda yer alan toplam kazanım sayısı ise
36’dır. Okuma kazanımlarının beceriler açısından dağılımı incelendiğinde ise en çok kazanıma
sırasıyla anlam kurma (f=11), görsel okuma (f=7), eleştirel okuma (f=6), okuma kültürü edinme
(f=5), söz varlığı (f=4) ve akıcı okuma (f=3) beceri düzeylerinde yer verildiği dikkat
çekmektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada eleştirel okuma ölçütlerini tespit etmek için ilgili literatür taranarak
araştırmacı tarafından oluşturulan ‘Eleştirel Okuma Ölçütleri Formu’ kullanılmıştır. Form
oluşturulurken kapsamlı bir literatür taraması yapılmış (Pirozzi, 2003; Şengül ve Yalçın, 2004;
Çifci, 2006; Doğanay, 2007; Özdemir, 2007; Aşılıoğlu, 2008; Adalı, 2010; İpek ve Sadioğlu,
2010; Belet, 2011; Özensoy, 2011; Karabay, 2013; Ateş, 2013; Karadeniz, 2014; Potur, 2014;
Esemen ve Sadioğlu, 2021) ve Türkçe eğitimi alan uzmanlarının (n=3) görüşlerinden
faydalanılmıştır. Uzman görüşü alındıktan sonra son şekli verilen formda 48 ölçüte yer
verilmiştir (Tablo 3). Araştırmada ikinci bir veri toplama aracı olarak ‘Yaratıcı Okuma Ölçütleri
Formu’ (Aktaş, 2021) kullanılmıştır. Bu formda da yaratıcı okuma ölçütleri kapsamında 6 tema
ve 28 maddeye yer verilmiştir (Tablo 5).
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Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler, nitel araştırma veri analiz tekniklerinden betimsel analiz
kullanılarak yapılmıştır. Ham verilerin okuyucunun anlayabileceği ve gerektiğinde
kullanabileceği bir şekle dönüştürülmesi anlamına gelen betimsel analizde amaç, elde edilen
bulguları düzenleyerek ve yorumlayarak okuyucuya sunmaktır. Bu doğrultuda veriler, önce
sistematik ve açık bir biçimde betimlenmekte; sonra yorumlanarak birtakım sonuçlara
ulaşılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu çalışmada da 2018 Okuma Becerileri (5,6.
Sınıflar) dersi öğretim programında yer alan okuma kazanımlarının eleştirel ve yaratıcı okuma
ölçütlerine uygunluğunu belirlemek için kazanımlar incelenmiş ve sınıflandırılmıştır.
Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırmada, elde edilen verilerin güvenirliğinin sağlanması için kodlayıcılar arası
uyuşum değerine bakılmıştır. Buna göre veriler analiz edilirken en az iki araştırmacının
birbirlerinden bağımsız olarak analiz ettiği nitel bulguların karşılaştırılması anlamına gelen
analizci üçgenlemesi kullanılmıştır (Patton, 2014). Bu araştırmada da veriler, iki araştırmacı
tarafından bağımsız olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar, Miles ve Huberman’ın (1994)
güvenirlik formülüne başvurularak değerlendirilmiştir. %96 çıkan uyuşum değeriyle
araştırmanın güvenilir olduğunu görülmüştür. Uzlaşma göstermeyen verilerin de tekrar gözden
geçirilmesiyle tüm veriler üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.

BULGULAR
Araştırmada, 2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’ndaki okuma kazanımları
eleştirel ve yaratıcı okuma ölçütlerine uygunluk durumu bakımından incelenmiş ve bulgular
Tablo 2 ve 3’te sunulmuştur:
Tablo 2. Seçmeli Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Eleştirel Okumaya
Uygun Kazanımlar (5-6. Sınıflar)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kazanımlar ve Sınıf Seviyeleri
Metnin görsellerine bakarak içeriği hakkında tahminlerde bulunur. (5, 6)
Çeşitli görselleri okur ve yorumlar. (5, 6)
Çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. (5, 6)
E-okuma sürecinde amaca uygun stratejiler belirler (Erişilen bilginin güvenilirliğini ve
güncelliğini sorgular) (5, 6)
Okuma amacını ve yöntemini (özetleyerek, not alarak, tahmin ederek, eleştirel ve
metinler arası okuma) belirler. (5, 6)
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. (5, 6)
Metinden hareketle anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarını tespit eder ve
anlamlarını bulur. (5, 6)
Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı kavrar.
(5, 6)
Metni oluşturan özellikli kelime unsurlarının (ama, fakat, lakin, ancak vb.) anlama olan
katkısını değerlendirir. (5, 6)
Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. (5, 6)
Okuduklarının konusunu, ana fikrini belirler. (5, 6)
Okuduğu metni özetler. (5, 6)
Okuduklarını kendi yaşantısı ve günlük hayatla ilişkilendirir. (5, 6)
Okuduğu metinlerdeki kurgu unsurlarını belirler. (5, 6)
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bilgilendirici metinleri çözümler. (5, 6)
Metin içi, metin dışı, metinler arası anlam kurar. (5, 6)
Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. (5, 6)
Okuduklarındaki yönlendirici ifadelerin anlam üzerindeki etkisini fark eder. (5, 6)
Metnin öncesine ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. (5, 6)
Metinlerdeki örnek, ayrıntı ve açıklamalara atıf yaparak metni yorumlar. (5, 6)
Metinler arasında karşılaştırma ve değerlendirme yapar. (5, 6)
Yazarın olaylara/konuya bakış açısını tespit eder ve kendi bakış açısını ifade eder. (5, 6)
Okuduğu metni dil, içerik ve anlatım bakımından değerlendirir. (5, 6)
Okuduklarıyla ilgili çıkarımlar yapar. (5, 6)
Metindeki çelişkili ve tutarsız ifadeleri belirler. (5, 6)
Okuduklarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşır. (5, 6)

Tablo 2’de Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda (5-6. sınıflar) yer alan eleştirel
okumaya uygun kazanımlar yer almaktadır. Buna göre tabloda eleştirel okuma ile ilgili 26
kazanıma yer verildiği dikkat çekmektedir. Bu kazanımların hepsi 5 ve 6. sınıf düzeyinde yer
almaktadır. Buna göre tabloda görsel yorumlamadan, medya kaynaklarının güvenilirliğini
sorgulamaya; okuma amacını belirlemeden, metinle ilgili sorular sormaya; metni özetlemeden
yorumlamaya ve değerlendirmeye kadar geniş bir yelpazede eleştirel okuma kazanımlarına yer
verildiği tespit edilmiştir.
Tablo 3. Seçmeli Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Kazanımların
Eleştirel Okuma Ölçütlerine Uygunluğu (5-6. Sınıflar)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Eleştirel Okuma Ölçütleri

Sınıf
5 6
Okuma amacını belirleme
 
Okunacak metin hakkında ön araştırma yapma (yazar, yazılış dönemi vb.)
- Metnin konusunu tespit etme
 
Ana fikri tespit etme
 
Yardımcı fikirleri tespit etme
- Ana fikir ve yardımcı fikir arasında ilişki kurabilme
- Yardımcı fikirlerin doğruluğunu tartışabilme
- Soru sorarak okuma
 
Not alarak okuma
 
Empati kurarak okuma
- Tartışarak okuma
- Metni kendi cümleleriyle özetleme
 
Metnin hedef kitlesini belirleyebilme
- Metnin yazılış amacını tespit etme
- Yazarın metnin yazılış amacına ne ölçüde ulaştığını belirleme
- Yazarın bakış açısını tespit etme ve sorgulama
 
Metinden öğrendiği yeni bilgileri araştırma
- Metinde kullanılan bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgulama
 
Metindeki bilgilerin/düşüncelerin güvenirliğini sorgulama
 
Metindeki bilgilerin/düşüncelerin geçerliliğini sorgulama
 
Metindeki tutarsızlık ve çelişkileri belirleyebilme
 
Başlıktan/görsellerden hareketle içeriği tahmin etme
 
Metnin çeşitli bölümleri hakkında tahminde bulunma (başı, ortası, sonu, öncesi,  
sonrası vb.)
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Metindeki başlık ve içerik uyumunu sorgulayabilme
Metindeki görsel ve içerik uyumunu sorgulayabilme
Görsellerin kullanım amacını belirleme
Görsellerin verdiği mesajı fark edebilme
Görsellerin anlama olan katkısını belirleme
Metinde yer alan karakterlerin davranışlarını sorgulayabilme
Metindeki karakterlerin özelliklerini belirleme/karşılaştırma
Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklayabilme
Kurmaca olanla olmayanı belirleme
Kelime/kelime gruplarının metinde kazandıkları anlamı belirleme
Metin içinde yer alan fikirleri ve karşıt fikirleri belirleyebilme
Metinde birbiri ile çatışan olay, durum ya da kişileri belirleyebilme
Metinler arasında karşılaştırma yapabilme
Okunanları deneyim, gözlem ve ön bilgileriyle ilişkilendirme
Metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt etme
Metnin dil ve üslup özelliklerini belirleme (resmî, samimi, otoriter; açık, kapalı,
yalın vb.)
Okunan metni dil, içerik ve anlatım bakımından değerlendirme
Metindeki söz sanatlarını fark edebilme
Metindeki duygusal mesajları fark edebilme
Eserde örtülü olarak ifade edilen anlamları belirleyebilme
Metni başkalarıyla tartışma/metin hakkında görüş bildirme
Metnin içeriğine atıf yaparak metni yorumlayabilme
Metni farklı kılan hususları belirleyebilme
Metni farklı şekilde yeniden üretme
Metindeki anlatım biçimlerini/düşünceyi geliştirme yollarını belirleme






















-




-

Tablo 3 incelendiğinde programdaki kazanımlarda yer almayan eleştirel okuma ölçütleri
şunlardır: Okunacak metin hakkında ön araştırma yapma (yazar, yazılış dönemi vb.), yardımcı
fikirleri tespit etme, ana fikir ve yardımcı fikir arasında ilişki kurabilme, yardımcı fikirlerin
doğruluğunu tartışabilme, empati kurarak okuma, tartışarak okuma, metnin hedef kitlesini
belirleyebilme, metnin yazılış amacını tespit etme, yazarın metnin yazılış amacına ne ölçüde
ulaştığını belirleme, metinden öğrendiği yeni bilgileri araştırma, metindeki başlık ve içerik
uyumunu sorgulayabilme, metindeki görsel ve içerik uyumunu sorgulayabilme, görsellerin
kullanım amacını belirleme, metinde yer alan karakterlerin davranışlarını sorgulayabilme,
metindeki karakterlerin özelliklerini belirleme/karşılaştırma, giriş/ gelişme ve sonuç bölümleri
arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklayabilme, metin içinde yer alan fikirleri ve karşıt fikirleri
belirleyebilme, metinde birbiri ile çatışan olay, durum ya da kişileri belirleyebilme, metindeki
söz sanatlarını fark edebilme, metindeki duygusal mesajları fark edebilme, eserde örtülü olarak
ifade edilen anlamları belirleyebilme, metni farklı kılan hususları belirleyebilme, metindeki
anlatım biçimlerini/düşünceyi geliştirme yollarını belirleme, metni farklı şekilde yeniden üretme.
Tablo 3’te 24 eleştirel okuma ölçütünün programda kazanım olarak yer aldığı tespit
edilmiştir.
Tablo 4. Seçmeli Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Yaratıcı Okumaya
Uygun Kazanımlar (5-6. Sınıflar)
No. Kazanımlar ve Sınıf Seviyeleri
Metnin görsellerine bakarak içeriği hakkında tahminlerde bulunur. (5, 6)
1
Okuduğunu anlamlandırmada çeşitli görsellerden yararlanır. (5, 6)
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Okuma amacını ve yöntemini (özetleyerek, not alarak, tahmin ederek, eleştirel ve
metinler arası okuma) belirler. (5, 6)
Metinle ilgili sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir. (5, 6)
Okuduklarını kendi yaşantısıyla ve günlük hayatla ilişkilendirir. (5, 6)
Okuduğu metindeki kurgu unsurlarını belirler. (5, 6)
Metinde ortaya konan sorunları tespit ederek onlara farklı çözüm yolları bulur. (5, 6)
Metin içi, metin dışı ve metinler arasında anlam kurar. (5, 6)
Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. (5, 6)
Metinler arasında karşılaştırma ve değerlendirme yapar. (5, 6)
Metinlerdeki örnek, ayrıntı ve açıklamalara atıf yaparak metni yorumlar. (5, 6)
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Okuduklarıyla ilgili neden, amaç, koşul vb.
doğrudan veya dolaylı çıkarımlar yapması sağlanır.) (5, 6)

Tablo 4’te Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda (5-6. sınıflar) yer alan yaratıcı
okumaya uygun kazanımlar yer almaktadır. Buna göre tabloda yaratıcı okuma ile ilgili 12
kazanıma yer verildiği dikkat çekmektedir. Bu kazanımların hepsi 5 ve 6. sınıf düzeyinde yer
almaktadır. Buna göre tabloda görsellerden içerik tahmin etmeden okuduğunu anlamlandırmada
çeşitli görsellerden yararlanmaya, metinle ilgili sorular sormadan metinler arasında anlam
kurmaya, okuduklarının öncesi ve sonrası hakkında kurgular yapmadan metinde ortaya kona
sorunları tespit ederek kadar geniş bir yelpazede yaratıcı okuma kazanımlarına yer verildiği
tespit edilmiştir.
Tablo 5. Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Kazanımların Yaratıcı
Okuma Ölçütlerine Uygunluğu (5-6. Sınıflar)

Metinde geçen olayların nedenlerini düşünme
Gerçek ve kurgusal olan üzerinde düşünme
Metindeki sorunlara farklı çözüm yolları üretme
Metindeki düşüncelerle kendininkiler arasında benzerlik/farklılık bulma
Yazarın bakış açısıyla kendininkiler arasında benzerlik/farklılık bulma
Karakterlerle içten içe konuşma/onlara soru sorma
Karakterlerle ve/veya yazarla empati kurma
Karakterlere ve/veya yazara sempati ya da antipati gösterme
Canlandırarak okuma/okuma tiyatrosu yöntemi ile okuma
Metnin bir bölümünü değiştirme/yeniden yazma
Metni devam ettirme
Metne farklı başlık bulma
Metni farklı bir formda (şiir, öykü, masal vb.) yeniden yazma
Metinden hareketle resim çizme ya da beste yapma
Metne karakter ekleme/ Metinden karakter çıkarma
Metnin çeşitli bölümleri için ekleme/çıkarmalar yapma

Farklı
düşünme
Etkileşim
li okuma

Başlıktan konuyu ya da içeriği tahmin etme
Görsellerden konuyu ya da içeriği tahmin etme
Anahtar sözcüklerden konuyu ya da içeriği tahmin etme
Metnin başını, ortasını ya da sonunu tahmin etme
Metnin sonrası hakkında tahminlerde bulunma

Metni
yeniden
oluşturma

Tahmin
Etme

Yaratıcı Okumaya Ölçütleri
Temalar Kod ve Kategoriler
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Sınıf
5







-

6







-

Değerle
ndirme

Metin
dışı
anlam
kurma
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Metni dramatize etme
Metinde olmayan şeyler hakkında düşünme
Metinde anlatılanlarla gündelik yaşam arasında ilişki kurma
Metinde anlatılanlarla kendi yaşamı arasında ilişki kurma
Metinler arasında çeşitli yönlerden karşılaştırma yapma
Metin hakkında görüşlerini açıklama
Metni beğenip beğenmediğini gerekçeleriyle söyleme

















Tablo 3 incelendiğinde metin dışı anlam kurma ve değerlendirme kategorisinde yaratıcı
okuma ölçütlerinden 6 maddeye yer verildiği dikkat çekmektedir. Bunun dışında farklı düşünme
kategorisinde yer alan 3 kategori de kazanım olarak programda kendisine yer bulmuştur.
programdaki kazanımlarda yer almayan eleştirel okuma ölçütleri şunlardır: Okunacak
metin hakkında ön araştırma yapma (yazar, yazılış dönemi vb.), yardımcı fikirleri tespit etme,
ana fikir ve yardımcı fikir arasında ilişki kurabilme, yardımcı fikirlerin doğruluğunu
tartışabilme, empati kurarak okuma, tartışarak okuma, metnin hedef kitlesini belirleyebilme,
metnin yazılış amacını tespit etme, yazarın metnin yazılış amacına ne ölçüde ulaştığını
belirleme, metinden öğrendiği yeni bilgileri araştırma, metindeki başlık ve içerik uyumunu
sorgulayabilme, metindeki görsel ve içerik uyumunu sorgulayabilme, görsellerin kullanım
amacını belirleme, metinde yer alan karakterlerin davranışlarını sorgulayabilme, metindeki
karakterlerin özelliklerini belirleme/karşılaştırma, giriş/ gelişme ve sonuç bölümleri arasındaki
neden-sonuç ilişkisini açıklayabilme, metin içinde yer alan fikirleri ve karşıt fikirleri
belirleyebilme, metinde birbiri ile çatışan olay, durum ya da kişileri belirleyebilme, metindeki
söz sanatlarını fark edebilme, metindeki duygusal mesajları fark edebilme, eserde örtülü olarak
ifade edilen anlamları belirleyebilme, metni farklı kılan hususları belirleyebilme, metindeki
anlatım biçimlerini/düşünceyi geliştirme yollarını belirleme, metni farklı şekilde yeniden üretme.
Bunun dışında programda 24 eleştirel okuma ölçütünün kazanım olarak yer aldığı tespit
edilmiştir.
Şekil 1. Öğretim Programındaki Eleştirel Okuma ve Yaratıcı Okuma Kazanımlarının Oranı

Eleştirel ve Yaratıcı Okumaya Uygun
Kazanımlar
32%

Eleştirel Okuma

68%

Yaratıcı Okuma

Şekil 1’e göre Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda 5, 6. sınıflar düzeyinde
görsel okuma, akıcı okuma, söz varlığı, anlam kurma, eleştirel okuma ve okuma kültürü edinme
alt basamaklarında 36 adet okuma kazanımı olduğu görülmektedir. Bu kazanımların 26’sının
eleştirel okumaya, 12’sinin de yaratıcı okumaya uygun olduğu tespit edilmiştir. Oran olarak
bakıldığında ise programdaki eleştirel okumaya uygun kazanımların oranı %68, yaratıcı
okumaya uygun kazanımların oranı da %32’dir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
İncelenen öğretim programında yer alan okuma kazanımlarının eleştirel ve yaratıcı
okuma becerisine uygunluğunu tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, toplam 36 okuma
kazanımı incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, Okuma Becerileri Dersi Öğretim
Programı’ndaki toplam 26 kazanımın eleştirel okuma becerisine, 12 kazanımın da yaratıcı
okuma becerisine uygun olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde ise Okuma
Becerileri Dersi Öğretim Programı’ndaki okuma kazanımlarının eleştirel okuma ölçütlerini
yansıtmada daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu sonuç Esemen ve Sadioğlu’nun (2021),
TDÖP ve Türkçe ders kitaplarının eleştirel okumaya uygun olarak hazırlanmadığını tespit ettiği
araştırasının sonucuyla paralellik arz etmektedir. Benzer şekilde Altunsöz (2016), Türkçe dersi
çalışma kitaplarındaki etkinliklerin eleştirel okuma becerisini geliştirecek nitelikte olmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Akyol (2011) çalışmasında öğretmenler, 2005 TDÖP’deki okuma
kazanımlarının eleştirel okuma becerisini geliştirmeye uygun olmadığını ifade etmişlerdir.
Bununla birlikte 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın eleştirel okuma becerisine uygun bir
şekilde hazırlandığını ortaya koyan sonuçlara da rastlanmıştır (İpek ve Sadioğlu, 2005; Duran,
2013; Yalçıntaş, 2014).
Bu araştırmada, Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda ‘okuma amacını
belirleme, yardımcı fikirleri tespit etme, yardımcı fikirlerin doğruluğunu tartışabilme, ana fikir
ve yardımcı fikir arasında ilişki kurabilme, yazarın metnin yazılış amacına ne ölçüde ulaştığını
belirleme, metinden öğrendiği yeni bilgileri araştırma, metindeki başlık ve içerik ile görsel
uyumunu sorgulayabilme, görsellerin kullanım amacını belirleme, metinde yer alan
karakterlerin davranışlarını sorgulayabilme, giriş-gelişme-sonuç bölümleri arasındaki nedensonuç ilişkisini açıklayabilme, metin içinde yer alan fikirleri ve karşıt fikirleri belirleyebilme,
metindeki duygusal mesajları fark edebilme, eserde örtülü olarak ifade edilen anlamları
belirleyebilme, metni farklı kılan hususları belirleyebilme, metni farklı şekilde yeniden üretme’
ölçütlerini karşılayan okuma kazanımlarına yer verilmediği tespit edilmiştir.
Bir metnin konusunu ve ana fikrini tespit etmek kadar metindeki yardımcı düşünceleri
ortaya koymak ve bu fikirlerin ana fikirle olan ilişkisini ve doğruluğunu sorgulayabilmek
eleştirel bir okurun en önemli özelliklerindendir. Ayrıca metnin başlığı ve görselleri ile içerik
arasındaki uyum ve uyumsuzluğun ortaya konması, metinde yer alan görsellerin kullanım
amacının (vurgu, dikkat çekme, subliminal/bilinçaltı mesaj verme, mesajı güçlendirme vb.)
sorgulanması da eleştirel bir okuma için gerekli becerilerdendir. Oysa sözü geçen programda
bu kazanımlara yer verilmediği dikkat çekmektedir.
Programlarda ‘metnin konusunu tespit etme, metni kendi cümleleriyle özetleme,
başlıktan/görsellerden hareketle içeriği tahmin etme’ ile ilgili kazanımlarına tüm sınıf
seviyelerinde yer verildiği dikkat çekmektedir. ‘Ana fikir tespit etme’ ölçütüne ilişkin
kazanımlar Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda 5 ve 6. sınıf düzeyinde yer
almaktadır. Bunun yanı sıra okuma sırasında birtakım okuma stratejileri kullanmak da eleştirel
okuma için gereklidir. Örneğin soru sorarak, tahmin ederek, empati kurarak, not alarak,
eleştirerek ya da tartışarak okuma stratejileri eleştirel okuma yapmak için kullanılabilecek
okuma türleridir. Özetleyerek, not alarak, tahmin ederek, eleştirel, metinler arası, not alarak ve
soru sorarak okuma stratejileri Okuma Becerileri dersine ait öğretim programında yer
almaktadır. Bununla birlikte empati kurarak okuma stratejisine programda yer verilmemiş
olması dikkat çekicidir.
Okunacak metnin yazarı ve yazıldığı dönem hakkında ön araştırma yapma da eleştirel
okuma ölçütlerindendir. Nitekim okuyucunun yazarın kişilik özelliklerini, yaşadığı dönemin
özelliklerini, etkilendiği sanat ve düşünce akımlarını, yetiştiği çevreyi (aile ve yaşadığı çevre),
mensup olduğu inanç sistemini vb. tanıması, ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri daha
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gerçekçi ve doğru şekilde tespit etmesine yardımcı olacaktır. Ancak yazarı tanımanın az da
olsa, eseri değerlendirirken birtakım ön yargıları oluşturma riski taşıdığı kabul edilebilir. Fakat
eleştirel okur, sözgelimi yazarın ideolojisini bilirse, metni okurken ideolojik doğrularla genel
kabuller arasındaki ilişkiyi de kolaylıkla belirleyebilir. (Çiftci, 2006, s. 68). Oysa incelenen
programda buna yönelik bir kazanıma yer verilmediği tespit edilmiştir. Yazarın amacını ve
metnin hedef kitlesini belirlemek de eleştirel bir okuma için gereklidir (Ünalan, 2001). Bu
kazanımın tüm sınıf düzeylerinde yer alması gereklidir.
Metindeki karakterlerin davranışlarının sorgulanması öğrencilerin eleştirel düşünme
becerisini geliştirecek türdendir. Söz konusu bu ölçütün programlarda kazanım olarak yer
alması gereklidir. Nitekim Türkçe ve Okuma Becerileri dersi öğretim programları öğrencileri
okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilen bireyler olarak yetiştirmeye katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır (MEB, 2019; MEB, 2018). Çiftci’ye göre (2006, s. 62) bilinçli bir
okuyucu, okuma sürecinin her aşamasında (okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası)
kafasında birtakım sorular taşıyan ve bunlara cevap aramaya çalışan aktif ve üst düzey bir
okurdur.
Eleştirel okurun temel özelliklerinden biri de metinde sunulan bilginin ve başvurulan
bilgi kaynaklarının güvenirliğini ve geçerliliğini sorgulamaktır. Söz konusu ölçütlerin Okuma
Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda yer aldığı dikkat çekmektedir.
Eleştirel okumanın önemli bir boyutunu oluşturan ‘metindeki tutarsızlık ve çelişkileri
belirleyebilme’ ölçütüne ilişkin kazanımlara Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda
rastlandığı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra ‘metin içinde yer alan fikirleri ve karşıt fikirleri
belirleyebilme, metinde birbiri ile çatışan olay, durum ya da kişileri belirleyebilme’ ölçütlerine
programda kazanım olarak yer verilmemesi dikkat çekicidir. Metnin türünü bilmeyi de gerekli
kılan bu ifadeler, olay yazıları ya da tartışmacı metin yapısına sahip bir metin çözümlemesinde
gereklidir.
“Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla
inceleme işi” (TDK, 2011) olarak tanımlanan eleştiri, olumlu ve olumsuz yönde olabilir.
Burada önemli olan metni yorumlarken nesnel ölçütler belirlemek ve öznel bir tavırdan
uzaklaşmaktır. Bu nedenle ‘metindeki öznel ve nesnel yargıları belirleyebilmek’ eleştirel bir
okur için gerekli becerilerdendir. İncelenen program açısından bakıldığında bu beceriye ilişkin
kazanıma Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda 5 ve 6. sınıf düzeylerinde yer
verildiği görülmektedir. Bir kişi okuduğu metni yorumlarken deneyim, gözlem ve ön
bilgilerinden de hareket edecektir. Bilindiği gibi öğrenme, bireyin ön bilgileri ile yenilerini
ilişkilendirebilmesi neticesinde gerçekleşmektedir (Akyol, 2019, s. 4; Güneş, 2017, s. 49).
Eleştirel bir okur da metindeki bilgilerle kendi var olan bilgileri arasında yeni bağlar kuran
kişidir (Karabay, 2013, s. 1108). Programda bu beceriye kazanım boyutunda yer verilmiştir.
‘Metnin içeriğine atıf yaparak metni yorumlamak’ nesnelliği sağlayan önemli bir ölçüt olarak
karşımıza çıkmaktadır. Programlarda bu kazanımlara da 5 ve 6. sınıfta yer verilmesi dikkat
çekicidir.
Bu araştırmada eleştirel okumanın yaratıcı süreçlerine ilişkin ölçütlere kazanım olarak
yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Oysa eleştirel okuma ile yaratıcılık arasında da sıkı bir
ilişki vardır. Honig’e (2001) göre yaratıcılık; orijinallik, özgünlük, hayal gücünü kullanma,
yeni şeyler keşfetme, yapılmayanları yapma, söylenmeyeni söyleme anlamına gelen bir
beceridir. Okumanın yaratıcı olması için farklı düşünme, tahmin etme, yeniden üretme, sentez,
değerlendirme yapabilme gibi becerilerin okuma sürecinde aktif bir şekilde kullanılması
gerekmektedir. Sever’e (2010) göre okuyucu yaratıcı okuma sürecinde yazarın anlattıklarını
kendi deneyimleriyle birleştirmek ve hayal gücüyle zenginleştirerek metni yeniden yaratmak
durumundadır. Bu araştırmada ‘metni farklı şekilde yeniden üretebilme ile metni farklı kılan
hususları belirleme’ ölçütleri de eleştirel okuma becerilerinden olarak ele alınmıştır. Esasında
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temel eğitimde uygulanan yaratıcı okuma etkinliklerinin öğrencilerin düşünme, üretme,
sorgulama, sınıflama, analiz etme, eleştirme, planlama ve karar verme becerilerini de
geliştirmesi gerekmektedir (Uyğun ve Çetin, 2020, s. 10). Yaratıcı okuma sürecinde eleştirel
değerlendirmeler önemli bir yer tutar. Birey okuduğu metinde geçen olayları, fikri ve yazarı
sürekli sorgulama ve anlamlandırma çabası içerisindedir (Yetgin, 2020, s. 3). Bununla birlikte
eleştirel okuma, değerlendirme ve muhakeme becerisi gerektirirken yaratıcı okuma, hayal gücü
ve serbest çağrışımı ön plana çıkarmaktadır (Aytan, 2014, s. 652). Han’a göre (2020), yaratıcı
okuma etkinlikleri öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri desteklemektedir. Çünkü eleştirel
bir okuyucu, sadece okuduğunu anlamaktan değil; anladıklarından yeni düşünceler de
üretmekten sorumludur (Çifci, 2006, s. 66).
Çalışmanın bir diğer boyutu da ilgili programdaki kazanımların yaratıcı okumaya
uygunluğunu tespit etmektir. Program bu açıdan incelendiğinde 36 kazanımın 12’sinin yaratıcı
okumaya uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Aktaş’ın (2021) TDÖP’deki okuma
kazanımlarını yaratıcı okuma ölçütlerine uygunluk açısından değerlendirdiği çalışmasının
sonucu ile örtüşmektedir. Her iki programda da okuma kazanımlarının yaratıcı okumanın tüm
boyutlarını içermediği tespit edilmiştir.
Öneriler
Örgün eğitim sürecinde öğrencilerin sorgulayan, eleştiren, problem çözen, yaratıcı
düşünen ve özgün fikirler üretebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu
doğrultuda öğretim programlarında da bu becerileri kazandırmaya yönelik kazanımlara yer
verilmesi gereklidir. 2018 Seçmeli Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı da 5 ve 6. Sınıf
düzeyindeki öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ancak
programdaki okuma kazanımları incelendiğinde eleştirel ve yaratıcı okumanın pek çok
ölçütüne yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle programda eleştirel ve yaratıcı
okuma ölçütlerini karşılayan kazanımların sayısının artırılması gerektiği önerilmektedir. Buna
göre programda 5 ve 6. sınıf düzeyinde eleştirel ve yaratıcı okumaya uygun olduğu düşünülen
aşağıdaki kazanımlara yer verilmesi önerilmektedir:
• Okuma amacını belirler.
• Okunacak metin hakkında (yazar, eser, eserin yazıldığı dönem vb.) ön araştırma yapar.
• Okuduğu metindeki yardımcı fikirleri tespit eder.
• Okuduğu metindeki yardımcı fikirlerin doğruluğunu tartışır.
• Okuma stratejilerini (eleştirerek ve tartışarak) kullanır.
• Metnin yazılış amacını ve metnin hitap ettiği hedef kitleyi tespit eder.
• Yazarın metnin yazılış amacına ne ölçüde ulaştığını belirler.
• Yazarın bakış açısını tespit eder ve sorgular.
• Okuduğu metinde kullanılan bilgi kaynaklarının güvenirliğini sorgular.
• Okuduğu metindeki bilgilerin/düşüncelerin güvenirliğini sorgular.
• Okuduğu metindeki bilgilerin/düşüncelerin geçerliliğini sorgular.
• Metindeki başlık ve içerik uyumunu sorgular.
• Metindeki görsel ve içerik uyumunu sorgular.
• Görsellerin kullanım amacını belirler.
• Görsellerin verdiği mesajı fark eder.
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• Okuduğu metinde yer alan karakterlerin davranışlarını sorgular.
• Okuduğu metindeki giriş-gelişme-sonuç bölümleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
• Okuduğu metindeki düşüncelerle kendininkiler arasında benzerlik/farklılık bulur.
• Okunan metni dil, içerik ve anlatım bakımından değerlendirir.
• Okunan metinde yer alan fikirleri ve karşıt fikirleri belirler.
• Okuduğu metinde birbiri ile çatışan olay, durum ya da kişileri belirler.
• Okuduğu metinde örtülü olarak ifade edilen anlamları fark eder.
• Metni farklı kılan hususları tespit eder.
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ÖZ
Kendi kendine dil öğrenme kitapları; farklı hedef kitlelerine yönelik, farklı amaç, yöntem ve
yaklaşımlarla yüz yıllardır yazılarak varlığını sürdürmektedir. Buna karşın, genellikle bireysel olarak
yazılmaları, henüz bir ölçüt çerçevesinde yazılmamaları, ticari amaçlarla ortaya konulmaları nedeniyle
birçok noktada tamamlanmayı bekleyen eksiklikler barındırmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada kendi
kendine Türkçe öğrenme kitaplarında öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli ögelerden olan ölçme ve
değerlendirme kısımlarının eksik bırakıldığı tespitinden yola çıkılarak 21. yüzyılda temel seviye için
yazılmış dört kitap karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu kitapları tercih eden öğreniciye bu tür
kitapların giriş kısmında kitabı nasıl kullanacaklarına dair rehberlik edecek bir bölüm bulunsa da
öğrenme sürecini asıl planlayan, uygulayan ve değerlendiren öğrenicidir. Dolayısıyla, öğrenicinin
öğrendiklerini, kendini değerlendirmesini sağlayan ünite sonu testler, alıştırmalar ve türleri, ayrıca öz
değerlendirme kısımları olup bu çalışmada, öğrenicinin kazanımları ne kadar yerine getirdiğini ortaya
koyması açısından değerlendirilmiştir. Bu bölümlerin, bu tür kitaplarda olması, öğrenicinin eksik
bıraktığı yerleri tamamlaması, öğrenme sürecini tekrar gözden geçirip planlaması ve tekrar
motivasyon kazanması bakımından ayrıca önemlidir. Çalışmada, yazılı materyallerin analizini içeren
doküman analizi yoluyla veriler elde edilmiştir. Daha sonra, betimsel analiz tekniği kullanılarak elde
edilen veriler analiz edilip yorumlanmıştır. Çalışma sonunda bireysel olarak temel seviye için yazılan
kitaplar ölçme ve değerlendirme açısından değerlendirildiğinde, alıştırmaların çeşitlendirilmediği,
ünite sonu değerlendirme testleri ve öz değerlendirmenin eksik bırakıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kendi Kendine Türkçe Öğrenme, Ölçme ve Değerlendirme, Yabancı Dil
Olarak Türkçe
ASSESSMENT AND EVALUATION IN SELF-LEARNING TURKISH BOOKS
ABSTRACT
Self-learning books; It has been writing for hundreds of years with different aims, methods and
approaches for different target audiences. On the other hand, there are deficiencies that are waiting to
be completed at many points because they are generally written individually, not yet written within the
framework of a criterion, and presented for commercial purposes. In this context, in the study, four
books written for the basic level in the 21st century were examined comparatively, based on the
determination that the measurement and evaluation parts, which are important elements in the
realization of learning Turkish, were left incomplete in the study. Although there is a section that will
guide the learner who prefers these books on how to use the book in the introductory part of such
books, it is the learner who plans, implements and evaluates the learning process. Therefore, there are
end-unit tests, exercises and types that allow the learner to self-evaluate what he has learned, as well
as self-evaluation parts, which were evaluated in this study in terms of revealing how well the learner
fulfilled the gains. Having these sections in such books is also important in terms of completing the
missing parts of the learner, reviewing and planning the learning process again, and gaining
motivation again. In the study, data were obtained through document analysis, which includes the
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analysis of written materials. Then, the data obtained using the descriptive analysis technique were
analyzed and interpreted. At the end of the study, when the books written individually for the basic
level were evaluated in terms of measurement and evaluation, it was concluded that the exercises were
not diversified, the end-unit evaluation tests and self-assessment were left incomplete.
Keywords: Self-Learning Turkish, Assessment and Evaluation, Turkish as a Foreign Language

GİRİŞ
Kendi kendine dil öğrenme denildiğinde akla bu kavramı ortaya çıkaran üç bileşen
gelmektedir. Bunlardan ilki kendi kendine öğrenme kavramı, bunu gerçekleştiren öğreniciler ve buna
aracılık eden materyallerdir. Bu nedenle önce teorik çerçevede kendi kendine öğrenme kavramına yer
verilmiş daha sonra ise kendi kendine Türkçe öğrenme kitaplarına ve en son olarak bu kitaplarda yer
alan ölçme ve değerlendirme türleri hakkında bilgi verilerek uygulamaya geçilmiştir.
Kendi Kendine Öğrenme
Kendi kendine öğrenme terimi, 1967 yılında alanyazına girmiştir ( Boyer, Edmondson, Artis
& Fleming, 2014, s.20). O tarihten günümüze değin çeşitli terimlerle karşılanmaktadır.
Owen’a göre (2002, s.1) KKÖ kavramındaki sorunlar, daha çok gelişigüzel adlandırmadan
kaynaklanmaktadır. Yetişkin eğitiminde KKÖ; kendi kendine öğretmen (self-teaching), öz
düzenlenmiş öğrenme (self-planned learning), bağımsız yetişkin öğrenmesi (independent adult
learning), KKÖ (self-directed learning) ve kendi kendine başlatılan öğrenme (self-initiated learning)
olarak adlandırılmıştır (akt: Salas, 2010, s.5). Bayram, Hiemstra (2004) tarafından yapılan çalışmadan
hareketle, alanyazında KKÖ (self-directed learning) kavramının daha yaygın kullanıldığının tespit
edildiğini ifade etmektedir ( akt: Özbal, 2020, s.1604). Bu nedenle bu çalışmada da kendi kendine
öğrenme terimi tercih edilmiştir.
Knowles (1975) kendi kendine öğrenmeyi, bireylerin başkalarının yardımı olsun veya olmasın
inisiyatif alarak kendi öğrenme ihtiyaçlarını tanımlayıp öğrenme amaçlarını formüle ettiği, öğrenme
için insan ve materyal kaynaklarını tanımlayıp, uygun öğrenme stratejilerini uyguladığı ve öğrenme
çıktılarını değerlendirdiği yani kendi öğrenme kontrolünü ve sorumluluklarını aldığı bir süreç olarak
tanımlamaktadır (akt. Towle & Cottrel, 1996, s.357). Kendi kendine öğrenme, öğrenicilerin kendi
öğrenmeleri için sorumluluk aldıkları bir eğitim yaklaşımıdır; bu nedenle, kendi öğrenme süreçlerine
aktif olarak katılan ve kendi kontrolünü ele alan öğrenciler, kendi kendine öğrenen öğrenciler olarak
adlandırılabilir (Bosch, Mentz & Goede, 2019, s.1). Demirel ise, bu kavramı, bireyin çeşitli araçlardan
yararlanmak suretiyle kendi kendine öğrenmesi olarak tanımlamaktadır (Demirel, 2012, s.81). Yapılan
tanımlar ve açıklamalar doğrultusunda kendi kendine öğrenme; öğrenenin kendisine uygun olan farklı
öğrenme ortamlarında kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alması ve yönlendirebilmesi temeline
dayanan ve öğrenenin bu süreci etkili gerçekleştirebilmesi için gerekli olan bilişsel ve duyuşsal
özelliklere sahip olmasını gerektiren, öğrenmede sürekliliği amaçlayan bir öğrenme türü olarak
tanımlanabilir (Küçüker ve Selvi, 2016, s.168). Öğrenici açısından değerlendirildiğinde, kendi kendine
öğrenme öğreniciye çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. Kendisinin farkında olmayı, hem benlik
saygısı hem de öz-yeterlik kazanmayı, motivasyonu, arzu, beceriklilik, inisiyatif ve sabrı gerektirir
(akt: Seifert, Newbold &Chapman, 2016, s.5).
Yukarıda tanımların tamamı incelenerek bir sonuca varılması gerekirse kendi kendine
öğrenme, öğrenicinin, ihtiyaçları doğrultusunda seçtiği ya da belli bir beceriyi kazandırmak adına bir
komisyon tarafından dış ortamda kullanım için seçilen zamandan ve mekândan bağımsız hareket
halinde kullanıma uygun materyali nasıl kullanacağına bilişsel, duyuşsal niteliklere sahip konumunda
öğrenicinin kendisinin karar verdiği bir öğrenme sürecidir.
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Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitapları
Kendi kendine dil öğrenme kitapları, ders kitaplarından bağımsız kendine has özellikleri olan
kitaplardır. Türkçeyi kısa sürede öğrenmeyi vadetmeleri, genellikle tek bir kitap olarak iki dilli
yazılmaları, denetimden bağımsız olmaları, çeşitli hedef kitlelerine yönelik farklı amaçlarla daha çok
konuşma becerisini kazandırma amaçlı hareketli kullanıma uygun olarak tasarlanmaları, bir kullanma
kılavuzunu içerecek şekilde yazılmaları, hedef dil ve kültüre yönelik uyarı ve tavsiye içeren ipuçları
içermeleri karakteristik özelliklerinden sayılmaktadır.
Bu özellikler arasında şüphesiz öne çıkan madde, kitabın dilini, amacını içeriğini belirleyecek olan
hedef kitledir. Kendi kendine bir dili öğrenmeye yönelik hazırlanan kitapların özelliklerinden olan
hedef kitleye yönelik tasarlanması maddesi daha da genişletilecek olursa, öğrenicinin yaşı, mesleği,
ana dili, bildiği diller, gerçekleştirecekleri faaliyet (ör. Askerlikle ilgili), bir ülkeye geliş şekilleri (ör.
Gönüllü göç ya da zorunlu göç) ya da öğrenicide geliştirilmek istenen beceriye yönelik hazırlanan
kitaplar (ör. Konuşma kılavuzları) olmak üzere çeşitlenmektedir (Ermağan, 2021, s.44).
Kendi kendine dil öğrenme kitapları geçmişten bu zamana değin varlığını sürdürse de gerek kitabın
meydana getirilişinde kitabı hazırlayan gerekse bu kitabı kullanan öğrenici açısından türlü zorluklar
barındırmaktadır. Genellikle kitabı hazırlayanların, kendi istek ve tutumlarına bağlı olarak bir
standarttan bağımsız olarak bu tür kitapları hazırlamaları ve kitapların gözden geçirilmesine yönelik
dönüt eksikliğine bağlı olarak kitaplardaki eksikliklerin tamamlanarak yeni basımlara ulaşması gibi
durumların olmayışı, bu kitapları hazırlayanların ortak sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öğrenici tarafından düşünüldüğünde ise, daha çok temel seviyedeki öğrenicilere yönelik hazırlanan bu
kitapların kullanıcıları da hedef dile karşı tecrübesizlik içinde olup seçtikleri kitabın yönlendirmesine
bağlı olduğundan öğrenme, uygulama aşamasının eksik kalacağı düşünülmektedir.
Her ne kadar türlü sorunlar içerse de kitapların günümüze kadar gelmesinde, özellikle ülkeler arasında
yaşanan savaşlar, göçler, siyasi ve ekonomik ilişkiler, turizm gibi nedenler karşı tarafın dilinin
öğrenilmesini faydalı kılmıştır.
Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Türleri
Ölçme, belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş
derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının özellikle sayısal sembollerle ifade edilmesi, değerlendirme
ise bir ölçüm sonucunu bir ölçütle karşılaştırarak bir değer yargısına ulaşmasıdır (akt: Demirel ve
Yağcı, 2012, s.206). Demirel ve Yağcı, değerlendirmenin bir süreç olduğunu, bu süreç içinde
öğrencilerin öğretim programındaki hedeflere ne derece ulaştığının belirlenmesi işi olduğunu ifade
etmektedir. Değerlendirme sürecinde, değerlendirilecek olanın açıklığa kavuşturulması önemli olup,
değerlendirmenin eğitimde bir amaç değil, sonuç için bir araç olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir
anlatımla bir öğretim programına giren öğrencilerin sonuçta hangi davranışları kazandığını belirlemek
için yapılan bir kontrol işidir. Eğitimde verilen hizmetin kalite kontrolü ölçme ve değerlendirme ile
yapılmaktadır (Demirel ve Yağcı, 2012, s.211).
Ölçme ve değerlendirmenin tanım ve içeriği kendi kendine Türkçe öğrenme süreci açısından
düşünüldüğünde, dil öğrenimini planlayan öğrenici, öğrenme hedeflerine ne kadar ulaştığını görmek
için gerek süreç içerisinde gerekse süreç sonunda öğrendiklerini ne kadar öğrendiğini test etmek
istemektedir. Öğrenicinin kullandığı materyaller yardımıyla gerçekleştirilen bu ölçme ve
değerlendirme sürecinde kendisine kaynaklık eden, seçilen kitabın ölçme ve değerlendirme
bölümleridir. Bu bölümler, öğrenicinin hedeflerine ne kadar yaklaştığını, hangi noktalarda eksiklikleri
olduğunu göstermesi, öğrenme sürecini tekrar yapılandırıp uygulaması, motivasyonunu sağlaması
açısından kendi kendine dil öğrenme kitaplarında dil öğreniminin tamamlanabilmesi açısından zorunlu
ögelerden olduğu düşünülmektedir.
Demir’e göre, eğitimde ölçme ve değerlendirme, sadece girdi ile çıktı arasında beklenen
değişimin test edilmesi amacının ötesinde bir işleve sahip olup hem girdi hem süreç hem de çıktı
aşamalarında farklı amaçlarla işe koşulabilmektedir (Demir, 2016, s.240). Bu noktada ölçme ve
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değerlendirmenin ilk basamağı olan girdi aşamasında sınıf içi öğrenmenin aksine kendi kendine dil
öğreniminde öğrenicinin hazırbulunuşluğunu ya da ön koşul öğrenmelerinin ölçülmesinin mümkün
olmayışıdır. Kendi kendine dil öğrenme kitapları genellikle hedef dili hiç bilmeyenlere yönelik
yazıldığından öncesinde bu durumun ölçülmesine gerek yoktur. Bu tür kitaplarda girdi aşaması
atlanıp, öğrenmenin gerçekleştiği, öğrenicinin başarısını, eksiğini göstermeyi amaçlayan ünite içi
testler ve alıştırmalar ile ünite sonunda gözden geçirme, değerlendirme bölümleri ve kitabın sonunda
öz değerlendirme bölümleri bulunmaktadır.
Daha farklı ifade etmek gerekirse, kendi kendine öğrenme, öğretici yokluğu göz önünde
bulundurulduğunda sınıf içinde kullanılan ve öğretmen tarafından uygulanan ölçme ve değerlendirme
araç ve yöntemlerine göre sınırlı olsa da her iki kitap türünde de yer alan alıştırmalar, bölüm testleri ve
öz değerlendirme bölümlerinin varlığı açısından benzerlik oluşturmaktadır.
Çeşitli alıştırmalar, bölüm testleriyle ölçülmek istenen, öğreniciye kazandırılmak istenen, başta
konuşma, dinleme olmak üzere okuma ve yazma becerileridir. Bu bağlamda ifade etmek gerekirse
daha çok temel seviyedeki öğrenicilere yönelik olarak yazılan kendi kendine Türkçe öğrenme
kitapları, Türkçe öğretimi için yazılan ders kitaplarından farklı olarak tüm beceriler üzerine
yoğunlaşmaktan ziyade, hedef grubun dil öğrenme ihtiyaçlarına dayanarak başta konuşma becerisi
olmak üzere dinleme ve okuma becerilerini ön plana çıkarmayı hedefleyen kitaplar olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kendi kendine Türkçe öğrenme kitapları bağlamında düşünüldüğünde öğrenici, öğrenme
sürecinde alıştırmalar, bölüm sonu testleri ve öz değerlendirme bölümleriyle karşılaşmaktadır.
TDK’ya göre alıştırma, bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz
olarak ifade edilmektedir (TDK, 2021). Alıştırmalar, yönerge, içerik ve işlem olmak üzere üç temel
bileşenden oluşmaktadır (akt. Güneş, 2017, s.107). Alıştırmalar kanalıyla öğrenicide değiştirilmek
istenen davranışlar ve kazandırılmak istenen beceriler dil öğretim ve öğrenim sürecinde muhakkak yer
almalıdır. Hedef davranışların kazanılması hem öğrenici hem de öğretici açısından alıştırmaların
uygulanmasıyla mümkün olduğundan öğretim programlarının en önemli noktasını oluşturmaktadır
(Kılıç ve Seven, 2008, s.29).
Alıştırmaların sınıflandırması konusunda yapılan çalışmalardan yola çıkılarak bu bağlamda
temel yaklaşımlar şu şekilde özetlenebilir. Alıştırma türüne (eşleştirme, boşluk doldurma, dönüştürme
alıştırmaları…), geliştirilmek istenen dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma, yazma…),
öğrencilerin alıştırmadaki etkinliğine (algılamaya yönelik, yarı üretken, üretken) ve alıştırmaların
içeriğine (dil bilgisi, kelime alıştırmaları …) göre alıştırmaları sınıflandırma eğilimi bulunmaktadır
(Özbal, 2019, s.45). Bu çalışmada da geliştirilmek istenen dil becerileri dikkate alınarak alıştırma
türleri incelenmiştir.
Kendi kendine Türkçe öğrenme kitaplarında yer alan bir diğer ölçme aracı başarı testleridir.
Sınıf içi kullanıma uygun olan bu başarı testlerinin kendi kendine Türkçe öğrenme kitaplarında da yer
aldığı görülmektedir. Demir bunları, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak
üçe ayırmaktadır (Demir, 2016, s.248). Bunlar Yapılandırılmış Maddelerden Oluşan Testler (Çoktan
Seçmeli Testler, Doğru Yanlış Testleri, Eşleştirmeli Testler); Yarı Yapılandırılmış Maddelerden
Oluşan Testlerdir (Kısa Cevaplı Testler, Boşluk Doldurmalı Testler). Bir diğeri Yapılandırılmamış
Maddelerden Oluşan Testler (yazılı yoklama, sözlü yoklama ve kompozisyon testleri). Özbal, ünite
sonlarında kullanıcıların kazanımları yerine getirme düzeylerini ölçmek üzere biçimlendirici testler
kullanmanın; öğrenme sürecinin gözden geçirilmesi, motivasyon ve geri bildirim sağlaması açısından
kendi kendine öğrenme süreci için bir gereklilik olduğunu savunmaktadır ( akt: Özbal, 2020, s.1611).
Bu tür kitaplarda öğrenicinin öğrenme sürecini gözden geçirmesini sağlayan bölümlerden birisi de öz
değerlendirme bölümleridir.
Gholami, öz değerlendirmenin bağımsız dil öğrenimi için önemli bir araç olduğunu ve
öğrenciye, dil yeterliliğini belirlemek ve öğrenme stratejilerinin üzerinde düşünmek için anında
mevcut olan bir geri bildirim sağladığını aktarmaktadır (akt: Gholami, 2016, s.49). Wride ise öz
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değerlendirmenin içeriğin veya konunun yeterliğini ölçme, öğrenme çıktılarına ve hedeflerine
ulaşıldığını gösterme ve öğrencilerin teşvik edilmesi olmak üzere üç hedefini sunmaktadır (akt:
Sosibo, 2019, s.80). Kısaca öz değerlendirme yapmak ve bunlardan sonuçlar çıkarmak, öğretmenin
yeni alanlarıyla ilgili öğrenme ve planlamada öğrenicilerin daha iyi olmalarını sağlamaktır (Tholin,
2008, s.9). Bu nedenle ünite sonlarında, kullanıcıların kazanımlara erişi düzeyini gözden geçirmeleri
için “Öz Değerlendirme” bölümlerine yer verilmelidir. Öz değerlendirme bölümleri; kullanıcıların
kazanımlara odaklanmaları, öğrenme süreçlerini gözden geçirmeleri ve tekrar planlamaları,
kazanımlarda eksiklerin belirlenmesi, giderilmesi ve kullanıcıların başarı duygusunu tadarak
motivasyonlarının artması açısından KKÖ sürecinde oldukça önemlidir (Özbal, 2020, s.1611 ).
Öz değerlendirme bölümleriyle kullanıcıların her ünite sonunda her bir beceri alanında belirlenen
ölçütlere göre öğrenme süreçlerini değerlendirmeleri beklenir (Schneider, 1996, s.17). Eğer
öğrenenlerin kendi öğrenmelerinde sorumluluk almalarını sağlamak gerçekten ciddi olarak
düşünülürse, o zaman onlara öğrendiklerini ve kendi becerilerini yine kendilerinin
değerlendirebilecekleri fırsatların verilmesi gerektiği de ortaya çıkar (akt: Göçerler, 2006, s. 66).
PROBLEM
Alanyazında ölçme ve değerlendirme ile ilgili yazılar incelendiğinde daha çok ders
kitaplarından hareketle çalışmalar yapıldığı (Göçer, 2007; Karababa ve Üstünsoy, 2012) ya da
öğreticilerin sınav hazırlamada ve değerlendirmede yaşanan ölçme ve değerlendirme sorunlarından
hareketle bu konuyu ele aldıkları tespit edilmiştir (Boylu, 2021; Gedik, 2017). Kendi kendine Türkçe
öğrenme kitaplarında ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği konusunda bir çalışma tespit
edilmemiştir.
Bu nedenle buradan hareketle şu soruları sormak gerekir:
1. İncelenen kitaplarda ölçme ve değerlendirme ögelerinin dağılımı nitelik ve nicelik olarak
birbirinden farklı mıdır?
2. Alıştırmaların dil becerilerine göre dağılımı nasıldır?
3.Ünite sonu biçimlendirici test içerisindeki sorular dilbilgisine mi yoksa bilgi ve beceriye mi
dayalıdır?
4. Öz değerlendirme formlarına incelenen kitaplarda yer verilmiş midir, yer verildiyse
oluşturulmalarında ne ölçüt alınmıştır?
ÖNEM
Dil öğrenme sürecinde ölçme ve değerlendirme, öğrenicinin eksikliklerini görmesi,
öğrenmesini pekiştirmesi ve motivasyonunu sağlaması açısından öğretici, öğrenici, program ve
dolayısıyla kullanılan materyallerde üzerinde titizlikle durulması gereken noktalardandır. Ayrıca kendi
kendine dil öğrenme kitaplarında öğrenicinin karşısındaki muhatap yokluğu göz önüne alındığında
kendi öğrenme sürecini planlaması, uygulamasıyla birlikte ne kadar başarıya ulaştığını görmesi
açısından bu bölümlere muhakkak yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kendi kendine Türkçe
öğrenimine yönelik yazılan kitaplarda ölçme ve değerlendirmenin nasıl ele alındığını irdeleyen bir
çalışma tespit edilmemiştir. Bu nedenle, bu çalışma; ölçme değerlendirmenin bu tür kitaplarda
alıştırma, ünite sonu testler ve öz değerlendirme bölümlerine yer verip vermemesi üzerinden
incelenerek nasıl olması gerektiği üzerine yapılan incelemelerden oluşmaktadır.
AMAÇ
Örnekleme alınan 21. yüzyılda kendi kendine Türkçe öğrenilmesine yönelik olarak Türk
yazarlar tarafından yazılmış 4 kitapta ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapıldığını tespit edip alternatif
olarak nelerin yapılabileceğini ortaya koymaktır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.188).
Verilerin Toplanması
Betimsel analiz için kavramsal çerçeve “Kendi Kendine Öğrenme, Kendi Kendine Türkçe
Öğrenme Kitapları ve Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Türleri”
olarak belirlenmiştir. Bu nedenle başlangıç seviyesinde olan öğrenicilerin kendi kendilerine Türkçe
öğrenmelerini amaçlayan 21. yüzyılda yazılmış 4 kitap seçilmiştir.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada sadece 21. yüzyılda temel seviyedeki öğrenicilere yönelik olarak yazılmış kendi
kendine dil öğrenme kitapları yer almıştır. İncelenen kitaplar aşağıda sıralanmıştır.





Doğan, O. (2011). Starting Turkish. İstanbul: Yazın Basın Yayın Matbaacılık.
Karababa, Z.C.(2012). Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı.Ankara: Anı Yayıncılık.
Tunçel, H. (2016). Yabancılar İçin Kendi Kendine Türkçe. İstanbul: Cinius Yayınları.
Yılmaz, H. (2015). I Study Turkish By Myself. İstanbul: Dilmer Yayınları

Çalışmanın ikinci aşamasında örneklem olarak alınan kitaplar, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili
alıştırmalardan yararlanıp yararlanmadığı, ünite sonu testler ve öz değerlendirmeden faydalanıp
faydalanmadığı noktasında nitel veri toplama araçlarından biri olan doküman incelemesi yöntemiyle
incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler incelenerek hedeflenen amaçlar doğrultusunda birtakım
sonuçlara erişilmiştir.
KISALTMA VE TANIMLAR
KKÖ: Kendi Kendine Öğrenme
YİTÖK: Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı
YİKKT: Yabancılar İçin Kendi Kendine Türkçe
ST: Starting Turkish
ISTBM: I Study Turkish By Myself

BULGULAR
Seçilmiş kitaplarda yer alan alıştırmaların dil becerilerine göre türleri, ünite sonu
testler/gözden geçirme bölümleri ve öz değerlendirme formlarının bulunup bulunmaması ve cevap
anahtarına yer verip vermeme açısından değerlendirilerek incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara
ulaşılmıştır.
1.Alıştırmalarla İlgili Bulgular
Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı’nda, 1.Ünitede 5, 2.Ünitede 5, 3.Ünitede 5, 4.Ünitede 1,
5.Ünitede 2, 6.Ünitede 3, 7.Ünitede 2, 8.Ünitede 2, 9.Ünitede 1, 10.Ünitede 4, 11. Ünitede 4,
12.Ünitede 2, 13. Ünitede 2, 14. Ünitede 4, 15. Ünitede 1, 16.Ünitede 2, 17.Ünitede 2, 18. Ünitede 2,
19. Ünitede 2, 20. Ünitede 3, 21. Ünitede 2 olmak üzere toplamda 56 alıştırma yer almakta olup tüm
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alıştırmalarda amaç dil bilgisi öğretimidir. Dil becerilerinin öğretimine yönelik alıştırma yer
almamaktadır. Cevap anahtarı ünitelere ayrılmış olarak kitabın sonunda bulunmaktadır.
I Study Turkish Myself isimli kitapta toplam 27 ünite bulunmaktadır. Alıştırma sayısı ise 83’tür. 25
alıştırma ise bu kategoride değerlendirilmemiş olup kitabın sonunda yer aldığı ve tüm ünitelerin
konularını kapsayıcı nitelikte olduğu için ünite sonu değerlendirme testleri başlığı altında
incelenmiştir. Yapılan incelemede 83 alıştırmanın tamamında dil bilgisi öğretiminin amaçlandığı tespit
edilmiştir.
Starting Turkish adlı eserde ünite içerisinde alıştırma kategorisinde değerlendirilebilecek bölümlere
yer verilmemiş olup ünite sonunda Review (Gözden Geçirme) bölümleri yer almaktadır.
Yabancılar İçin Kendi Kendine Türkçe isimli eserde 14 ünite bulunmaktadır. 1.ünitede 10, 2.ünitede
8, 3.ünitede 16, 4.ünitede 26, 5. Ünitede 7; 6. Ünitede 12, 7.ünitede 7, 8.ünitede 9, 9. Ünitede 6, 10.
Ünitede 11, 11. Ünitede 9, 12.ünitede 10, 13.ünitede 12, 14. Ünitede 10 olmak üzere 152 alıştırma
bulunmaktadır. Alıştırmaya yer veren iki kitapla karşılaştırıldığında alıştırmalar arasında 82
alıştırmanın dilbilgisi ağırlıklı olması nedeniyle diğer iki kitapla benzerlik oluştururken, 4 alıştırmanın
yazma, 51 alıştırmanın okuma etkinliğiyle ilintili ve diğer beceriler kategorisinde değerlendirilebilecek
15 alıştırmanın da kelime öğretimiyle ilgili olması nedeniyle iki kitaptan ayrılmaktadır.

Şekil 1: Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı’nda Yer Alan Alıştırma Örneği (s.43)
2.Ünite/Kitabın Sonunda Yer Alan Değerlendirme Testleriyle İlgili Bulgular
İncelenen kitaplar, ünite sonu testlerine yer verip vermeme açısından incelendiğinde, Yabancılar İçin
Türkçe Öğrenme Kitabı isimli eserde ünite sonu değerlendirme testlerine yer verilmediği
görülmektedir.
I Study Turkish Myself isimli kitapta toplam 27 ünite bulunup ünite sonu testlerine yer veren
kitaplardan daha farklı bir yol izlendiği tespit edilmiştir. Alıştırmalar incelendiğinde 83’ünün üniteyle
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ilgili olup, geriye kalan 25 alıştırma tüm kitap konularını kapsayıcı şekilde tasarlanmış alıştırmalardan
oluşmaktadır. Bu kategoride değerlendirilmesinin sebebi, 83 alıştırmanın yönergesinde öğreniciden
hangi dil bilgisi yapısıyla doldurmasının belirtildiği, tüm üniteleri kapsayacak şekilde tasarlanan, ünite
sonu biçimlendirici testleri oluşturan bu alıştırmalarda ise dil bilgisi yapısının ismi geçmeden sadece
yönerge olarak boşlukların doldurulması istenmektedir. 84’ten 98’e kadar boşluk doldurma
alıştırmalarından oluşmaktadır. Ayrıca 102. Alıştırma dışında 100’den 108’e kadar olan alıştırmalar da
boşluk doldurma alıştırmalarıdır. 102. Alıştırma boşluk doldurma alıştırması olup bununla beraber
cümlenin yapısını değiştirmeye yönelik bir alıştırma da bulunmaktadır. 86. alıştırma çoktan seçmeli
bir alıştırmadır. 98. ve 99. Alıştırmada boşluk doldurma, kısa cevaplı sorulara cevap verme, soru
sorma alıştırmaları olmak üzere üç kategoride toplanmıştır.
Bu kitabın da Yabancılar İçin Kendi Kendine Türkçe isimli kitabın değerlendirme testlerinde olduğu
gibi sadece dil bilgisi sorularından oluştuğu görülmektedir.
Yabancılar İçin Kendi Kendine Türkçe isimli eserde 14 ünite bulunmakta ve ünite sonu testlere 4.
Üniteden itibaren toplam 11 ünitede yer verildiği görülmektedir. 4. Ünitede yer alan 13 sorunun
tamamı çoktan seçmeli, 5. Ünitedeki 13 sorudan sadece 1’i kısa cevaplı soru olup diğerleri çoktan
seçmelidir.6. Ünitede yer alan 12 sorunun 9’u çoktan seçmeli olup, 1’i Doğru-Yanlış Sorusu, 2’si ise
eşleştirme sorularıdır. 7, 8, 9, 10, 11. Ünitelerde yer alan 13 sorunun 1’i eşleştirme sorusu olup
diğerleri çoktan seçmeli sorulardır. 12. Ünitede yer alan 14 sorunun 2’si eşleştirme sorusu olup, 12’si
çoktan seçmelidir. 13.Ünitede yer alan 12 sorunun 1’si eşleştirme olup diğerleri çoktan seçmelidir. 14.
Ünitede yer alan 13 sorunun 2’si eşleştirme olup diğerleri çoktan seçmelidir. Ünite sonu testlerde yer
alan sorular incelendiğinde hazırlanan soruların tamamının dilbilgisini tekrar edip pekiştirmeye
yönelik olarak hazırlandığı, dil becerilerinin göz ardı edildiği saptanmıştır.
Starting Turkish adlı eserde ise toplamda 12 ünite bulunmakla birlikte her dört üniteyi kapsayacak
şekilde Review (Gözden Geçirme) başlığı altında 3 bölüme yer verilmektedir. Review 1 bölümünde 6
soru görülmektedir. Bunlardan 1’i boşluk doldurma, 1’i karışık harflerden oluşan kelimeyi bulma, 1’i
sorulan soruya kısa cevap verme bir diğeri karışık olarak verilen kelimelerden cümle oluşturmadır. 1
soruda ise alıştırmada örnek olarak verilen cümledekine benzer cümle oluşturma istenirken, diğerinde
hediye satın alma başlığı altında cümle oluşturularak dil bilgisi öğretiminin dışında iletişimsel
yaklaşıma uygun bir diyalog ortaya çıkarma hedeflenmektedir. Review 2 bölümünde toplam 5 soru
bulunmaktadır. Bunlardan 2’si verilen kelimelerle cümle oluşturma, 1’i karışık olarak verilen
kelimeleri sıralayarak doğru cümle oluşturma, diğer ikisi ise restoranda sipariş verme ve hafta sonları
gerçekleştirilecek aktivitelerle ilgili olup verilen kelimelerle bu bağlamlara uygun cevaplar hazırlanıp
dinleme kayıtlarından da cevapların kontrol edilerek buradan da yararlanılmasını istemektedir. Review
3 bölümünde ise toplam 6 soru yer almaktadır. Sorulardan 1’i boşluk tamamlama, 1’i karışık olarak
verilen kelimeleri sıralama, cümle oluşturma, diğer 3’ü ise iş görüşmesi, kayıp eşya bildirimi, yaz
planlarını sorma konularında olup verilen kelimelerle cümle oluşturup diyalog tamamlanması ve
dinlenme kayıtlarından dinlenilmesi istenmektedir.
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Şekil 2: Starting Turkish Adlı Kitapta Yer Alan Ünite Sonu Değerlendirme Bölümü (s.56)
3. Öz Değerlendirme Formlarıyla İlgili Bulgular
İncelenen dört kitap öz değerlendirme bölümlerine yer verip vermeme açısından değerlendirildiğinde
sadece Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı’nın öz değerlendirme formuna yer verdiği diğer üç
kitabın ise yer vermediği tespit edilmiştir. Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı’nın içeriği “Diller
İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde belirlenen A1 düzeyine göre hazırlanmıştır. Üniteleri
tamamlayan öğrenicilerin hedeflenen bu düzeye ne kadar ulaştıklarını ortaya koymak için bu bölüme
yer verilmiştir.
Aşağıda ise, Şekil 3, 4 ve 5’teki öz değerlendirme formunda görüldüğü gibi kazanımlar “ evet, hayır,
bazen” şeklinde ifade edilmiştir ve öğrenicilerden kazanım ifadelerine göre kendi öğrenme süreçlerini
değerlendirmeleri beklenmektedir:

64

Elif Ermağan

Şekil 3: Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı’ndaki Dinleme Becerisine Yönelik Öz
Değerlendirme Bölümü (s.84)
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Şekil 4: Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı’ndaki Karşılıklı Konuşma ve Sözlü Üretim
Becerisine Yönelik Öz Değerlendirme Bölümü (s.84)
(s.85)

Şekil 5: Yabancılar İçin Türkçe Öğrenme Kitabı’ndaki Okuma ve Yazma Becerisine Yönelik Öz
Değerlendirme Bölümü (s.86)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada örneklem olarak alınan kendi kendine Türkçe öğrenmeye yönelik hazırlanmış
dört kitap; alıştırmalar, ünite sonu değerlendirme testleri ve öz değerlendirme bölümlerine ne kadar
yer verildiğini göstermek için öncelikle incelenmiştir. Sonrasında, kendine has özellikleri bulunan bu
tür kitaplarda ölçme ve değerlendirme bölümlerinin yeri ve nasıl olması gerektiğine dair yapılan
inceleme sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır.
Bölüm içerisindeki alıştırmaların temel dil becerilerine göre dağılımı incelendiğinde ünite
başına YİKKT adlı kitapta 10.85 alıştırma düşerken; YİTÖK’te 2.4; ISTBM’de 3.07 alıştırma
düşmektedir. ST adlı kitapta ise ünite içerisinde alıştırma bulunmamaktadır.
ISTBM ve YİTÖK adlı kitaplarda yer alan alıştırmaların tamamı dil bilgisi alıştırmasıyken,
YİKKT adlı kitapta dil bilgisi alıştırmaları ağırlıklı olmakla beraber, 51’i okuma, 4’ü dinleme ve
diğeri de her ünitede bulunan kelime edinimine yönelik yer verilen alıştırmalardır.
İncelenen kitapların alıştırma bölümlerinde dikkat çeken bir diğer durum ise bir alıştırmanın alıştırma
olmasını sağlayan yönerge, içerik ve işlem bölümlerinden içerik ve son bölüm olan işlem kısmının
eksik bırakılmasıdır. YİTÖK ve ISTBM kitaplarında özellikle alıştırma yönergelerinin verilirken içerik
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ve işlemin eksik bırakıldığı saptanmıştır. Bu nedenle bu kısımlar alıştırma kategorisinde
değerlendirilmemiştir.
Kitapların alıştırma kısımları incelendiğinde dikkat çeken bir diğer durum ise dinleme ve
konuşma becerilerinin kazanımlarına yönelik herhangi bir alıştırmaya yer verilmediğidir.
Ünite sonunda yer alan değerlendirme testleri açısından dört kitap değerlendirildiğinde, YİTÖK adlı
kitapta değerlendirme testlerinin yer almadığı tespit edilmiştir.
Kitaplar arasında değerlendirme testlerinde en fazla soru çeşitliliğine yer veren ST adlı kitap olup en
az yer veren YİTÖK’tür.
Her üç kitapta da kısa cevap isteyen soru türüne yer verilmekle birlikte, çoktan seçmeli soru
türüne YİKKT ve ISTBM adlı kitaplarda; boşluk doldurmaya ise ST ve ISTBM adlı kitaplarda yer
verilmiştir. YİKKT ve ISTBM adlı kitaplarda ağırlıklı olarak dilbilgisi ölçülürken, ST adlı kitapta diğer
iki kitaptan farklı olarak dilin iletişimsel yönünü dikkate alan diyalog kurmaya dayalı görev temelli
alıştırmaya yer verildiği görülmektedir.
Hem alıştırmalar hem de ünite sonu testler düşünüldüğünde mekanik alıştırmaların beceri
ölçen alıştırmalardan daha yoğun kullanıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Öz değerlendirme formu açısından değerlendirildiğinde sadece YİTÖK adlı kitapta bu formun yer
aldığı görülmektedir. Bu formla, kitabın sonunda öğrenicilerin kendi öğrenme süreçlerini
değerlendirmelerini ve kendi ilerleyişlerini görmeleri amaçlanmaktadır. Bu form aracılığıyla çalışma
sonunda hangi noktaya geldiklerini ve Türkçedeki yeterliklerini somut olarak görme imkânı
bulacaklardır.
Elde edilen sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir:
Kendi kendine Türkçe öğrenme kitapları öğretmen yokluğu açısından değerlendirildiğinde
kullanılabilen ölçme ve değerlendirme tekniklerinin sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum
gözetilerek, kullanılmaya elverişli olanlar çeşitlendirilerek seçilmelidir.
Alıştırmalar, sadece dil bilgisini öğretmek maksadıyla değil aynı zamanda dilsel becerileri de
edindirmek adına düzenlenmelidir. Alıştırmaların yönergesiyle birlikte uygulama bölümleri Türkçeİngilizce olarak açıkça belirtilmeli, alıştırmaların son basamağı olan sonuç bölümünün kontrolü için
alıştırmaların cevap anahtarları ve değerlendirme bilgisi bulunmalıdır. Ünite sonu değerlendirme
testleri, tüm ünitedeki konuları kapsayıcı şekilde soru çeşitliliğiyle birlikte cevap anahtarıyla birlikte
verilmelidir. Burada da alıştırmalarda olduğu gibi dilin iletişimsel yönünü kazandırmaya ağırlık
verilmelidir. Kendi kendine Türkçe öğrenme kitapları “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”ne
göre hazırlanmalıdır. Dolayısıyla kazanımları yerine getirmek için alıştırmalar, ünite sonu
değerlendirme testleriyle birlikte en son olarak hedeflenene ne kadar ulaşıldığını göstermesi açısından
öğrenicinin kendi kendini değerlendirdiği öz değerlendirme bölümlerine Türkçe-İngilizce
karşılaştırmalı bir dil kullanılarak temel seviyede yer verilmelidir.
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ÖZ
Sınırların ortadan kalktığı gelişen ve değişen dünyada ana dil dışında ikinci bir dil edinimi önem arz
etmektedir. Göç ve eğitim başta olmak üzere sağlık, ticaret ve iş gibi nedenlerle Türkçe öğrenmek
durumunda kalan her yaştan birey için dil öğrenimini kolaylaştırmak hayatîdir. Dört temel beceri üzerine
inşa edilmiş dil öğretiminde, dinleme-anlama becerisini geliştirmeye yönelik materyallerden birisi de
animasyon filmlerdir. Görsel-işitsel bir unsur olan animasyonların doğru kullanımı bu noktada
öğrenicilerin dil edinimini kolay kazanmalarını sağlamak açısından dikkate değerdir. Animasyonlar dikkat
çekici unsurlarla olayların yansıtılması, vurgulu doğaları ve jest-mimiklerin aktif olarak sunulduğu, kısa
ve net cümlelerin yer aldığı yapımlar olarak Türkçenin öğretilmesinde kullanılabilecek etkin araçlar
arasında yer almaktadır. Animasyonların her yaştan kişinin ilgisini çekmesi, farklı yaşlardan hedef
kitlelerin bir arada öğrenim gördüğü dil sınıflarında, hedef dilde birçok sözcüğün/cümlenin
öğrenilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bu çalışmada, animasyon filmlerin dil eğitimi sürecine sağladığı
katkılar, kolaylıklar, eğitim materyali olarak kullanımı ve sınırlılıklar nitel gözlemlere dayalı olarak ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dil Öğretimi, Materyal, Animasyonlar

ABSTRACT
It is important to acquire a second language other than the mother tongue in the developing and changing
world where borders have disappeared, It is vital to facilitate language learning for individuals of all ages
who have to learn Turkish for reasons such as health, trade, work, especially immigration and education.
In language teaching, which is built on four basic skills, animated films is one of the materials to improve
listening-comprehension skills. The proper use of animations as an audio-visual element is noteworthy in
terms of enabling learners to acquire language easily. Animations are among the effective tools that can be
used in teaching Turkish as productions that reflect events with remarkable elements, their emphatic
nature and gestures are actively presented, and short and clear sentences are included. The fact that
animations attract the attention of people of all ages will facilitate the learning of many words/sentences in
the target language in classes where target audiences of different ages learn together. In this study, the
contributions, convenience and the use of animated films to the language education process as educational
material and limitations will be discussed based on qualitative observations.
Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Language Teaching, Material, Animations

GİRİŞ
Bu çalışma, sahada aktif bir şekilde yabancı dil olarak Türkçe eğitimi verdiğimiz
öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler ve nitel gözlemlerimiz neticesinde ortaya çıkmıştır.
Çalışmamız, hâlihazırda öğretim ortamını çeşitlendirmek, konunun önemine farkındalık
oluşturmak daha sonraki çalışmalarda nicel verilere dayanarak animasyonların Türkçe
öğretimindeki yerini daha bilimsel bir zemine oturtmak amacı ile hazırlanmış bir başlangıç
çalışması niteliği taşımaktadır.
Bu çalışmamızda dinleme becerisi “animasyon filmler” özelinde değerlendirilecektir. Dil
öğrenmek ve öğrenilen dili kalıcı hale getirmek dilin bütün beceri alanlarında (okuma-anlama,
konuşma, yazma, dinleme-anlama) uygulanmasıyla sağlanır.
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Dil becerilerinden biri olan dinleme becerisini, görsel-işitsel materyaller kategorisinde
olan film gösteriminin alt başlığı niteliğinde “animasyon filmler” özelinde değerlendireceğiz.

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Desteği
Son zamanlarda özellikle göç başta olmak üzere, eğitim, sağlık, ticaret vs. nedenlerle
Türkiye’ye olan talep bir hayli artmıştır. Artan bu taleple Türkçe de mevcut değerinin yanında
daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Yabancılara Türkçe öğretmeye yönelik materyal
geliştirme ve Türkçe’nin hem nitelik hem nicelik olarak daha iyi öğretilmesini sağlamaya
yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu alanda materyal eksikliğinin fazla olması her yönden dil
öğretiminin desteklenmesi ihtiyacını doğurmuştur.
Yeni bir dil öğrenimi sadece zihinsel bir hazırbulunuşluk değil aynı zamanda psikolojik
olarak da hazırlık ister.
Yabancı dil öğrenimi, kişinin ana dili dışında başka bir dil ve kültürle tanışması
demektir. 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. Burada görev öğretim
elemanına düşmektedir. Hiçbir kitap dil öğretimi için tek başına yeterli değildir (Barın,
2004).

Dil Öğretiminde Dinleme-Anlama Becerisinin Önemi
Dil ediniminin temel dayanağını oluşturan dört temel beceri; okuma-anlama, yazma,
dinleme-anlama ve konuşmadır. Bu dört temel beceri arasında üzerinde en az durulan ve
yeterince çalışma yapılmayan “dinleme” becerisidir. Teknolojinin hayatımızın ve eğitimin her
noktasında kendini hissettirdiği günümüzde teknolojinin imkânlarından da faydalanarak bu
beceriyi geliştirmeye yönelik materyallerden faydalanmak dil eğitiminin amaçlarını yerine
getirmekte hem dil öğreticisinin hem de dil öğrenicisinin işini özellikle çevrim içi eğitimin
yaygınlaştığı günümüzde kolaylaştıracaktır.
Yapılan bir araştırmaya göre öğrenciler; okuduklarının %10’unu; işittiklerinin %26’sını;
gördüklerinin %30’unu; görüp işittiklerinin %50’sini; söylediklerinin % 70’ini; yaptıkları şey
konusunda söylediklerinin %90’ını akıllarında tutuyor. Aktif öğrenmeye katılan duyu sayısı
arttıkça öğrenme düzeyi de artmaktadır. Bu yüzden dil öğretiminden daha fazla verim alabilmek
için de öğreniciyi birden fazla duyuya maruz bırakarak dil öğretmek öğrenme düzeyini
artıracaktır.
Yabancı dil öğretilirken en zor geliştirilen dil becerisi “dinleme”dir (Demirel, 2010). Kısıtlı
dil öğretim materyalinin olduğu bu alanda öğretim ortamını çeşitlendirme ve zenginleştirme
bakımından görsel ve işitsel yayınlardan destek alınması önem arz etmektedir. Sadece öğretmen
ve ders kitabı günümüz öğretim yaklaşımları arasında çok sığ, yetersiz ve monoton kalmaktadır.
Hem öğrenen hem öğretenin eğlendiği ve karşılıklı fayda sağladığı materyallerle dil öğretimi
daha başarılı olmaktadır. Öğreniciler dinlediğini anlayıp cevap verebilir duruma geldiklerinde dil
öğrenmek için gerekli motivasyonu kazanarak diğer dil becerilerini de geliştirmektedir.
Günümüzde geleneksel öğretim yöntemleri geride kalmaya başlamış özellikle dil öğretiminin
başarılı olabilmesi için öğrenci merkezli dil öğretimi ön plana çıkmıştır. Materyal çeşitliliği
artırılarak öğrencinin birden fazla duyusuna hitap eden materyaller tasarlanmaya başlanmıştır.
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Bunlardan biri de öğrencilerin görme ve işitme duyusuna hitap eden “animasyon filmlerin”
materyal olarak kullanılmasıdır.

Animasyon Filmlerin Öğretim Materyali Olarak Kullanılmasının Gerekçeleri
Avantajları-Dezavantajları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Filmlerin sözcük hazinesinin gelişmesine katkı sağladığı araştırmalarla da kanıtlanmıştır (Yüksel
ve Tanrıverdi, 2009). Filmler sayesinde öğrenciler seviyesine uygun hedeflenen kelime
ediniminin yanında bir sonraki dil düzeyinde de kelimeleri duyarak kelime hazinesinin
gelişimine zemin hazırlamaktadır.
Animasyon filmlerin seçilmesi hedeflenen dil düzeyinin gerçekleştirilmesi, öğrencinin
farkındalığının artırılması vb. öğeler için önem arz etmektedir.
Bununla beraber animasyon filmler, öğrenilmesi hedeflenen dil ile bağ kurulması adına bir
köprü görevi görmektedir. Filmdeki senaryonun güçlü oluşu, sahnelerin çekiciliği, oyuncuların
sempatik tavırları, filmin konusu gibi ögeler, bireyleri öğrendikleri dile ısındırma konusunda
önemli unsurlardır (Barın, 2007).

BULGULAR
Animasyonlar görsel-işitsel duyulara hitap ettiği için birden fazla duyuya hitap etmesi
yönüyle çoklu öğrenme ortamı oluştururlar. Böylece daha kalıcı bir öğrenmeye zemin
hazırlanmış olur. Türkçe öğretiminde görsel işitsel ortamlardan televizyon ve videonun
yararlarıyla ilgili;
• Grup üyelerinin tamamına aynı olanakların tanınmasını sağlamaları
• Yaşları ve yetenekleri değişik olsa da bütün gruplar için elverişli olmaları
• Hemen hemen bütün öğrencilerin ilgilerinin uyanmasına ve bu ilginin devam etmesine
yardımcı olmalarına değinilmiştir (Odabaşı-Namlu,1998).
Film seçiminde öğrenicilerin hazırbulunuşluk düzeyleri önemlidir. Animasyon film
materyali, bütün seviyelere göre uygulanabilir olmasına rağmen, öğrenicinin devam ettiği seviye
ilerledikçe (A1-A2-B1-B2-C1) izletilen filmi anlama düzeyinde de artış olmaktadır. A1-A2
seviyesindeki bir öğrencinin izlediği filmi tamamen anlamasını bekleyemeyiz. Animasyon
filmler için A2 seviyesinden itibaren daha fazla verim alınmaya başlanmaktadır. Dil ediniminde
tekrar çok önemlidir. Materyal çeşitliliği ne kadar çok olursa öğrenme ortamı o kadar çok
hareketlenecek ve kalıcı öğrenme yolunda bir dil öğretimi gerçekleşecektir.
Adem İşcan, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi adlı
makalesinde film seçiminin önemiyle ilgili aşağıdaki hususlara değinmiştir:
• Öğretmen filmleri seçerken titiz davranmalıdır.
• Karmaşık yapıda filmlerden uzak durulmalıdır.
• Seçilecek filmin dilinin tonlaması ve telaffuzuna dikkat edilmedir.
• Film öğrencinin ilgisi çekecek türde ve seviyesine uygun olmalıdır (İşcan, 2011).
Yabancı dil olarak Türkçe öğretilirken animasyon filmlerin dinleme materyali olarak
kullanılmasının gerekçelerine değinecek olursak:
• Jest-mimiklerin kavrayışı kolaylaştırmaktaki keskinliği,
• Animasyonun doğası gereği dikkat çekici olması,
• Cümlelerin vurgulu ve nispeten kısa olması,
• Sıkıcılıktan uzak olmaları,
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•
•
•
•
•

Eğlenirken gizli öğrenme sağlamaları,
Kalıcı öğrenme sağlamaları,
Çoklu öğrenme ortamı oluşturmaları,
Soyut ifadeleri somutlaştırmaları,
Diğer becerilerin kazanımını destekleyici olmaları bu gerekçeler arasında sayılabilir.

Dezavantajları;
• Fiziksel ortam oluşturma gereksinimi
• Süre sıkıntısı
• Teknik malzeme sıkıntısı (Hoparlör, karartma perde, bilgisayar vs.)
• Kültür farklılıkları
• Dile yerleşen farklı kültürlere ait tanımlamalar ya da deyimler
• Kişisel zevk farklılığı vs. gibi nedenlerdir.
Animasyon film izletilirken dikkat edilmesi gerekenler;
• Film seçiminde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalı film seçimi ona
göre yapılmalıdır.
• Mümkünse ses koordinasyonu iyi sağlanmalı.
• Öğrencilerin ahlakî yapıları, inanç vs. göz ardı edilmeden bunlara uygun filmler
seçilmelidir.
• Film, öğretici tarafından önceden incelenmelidir.
• Filmin alt yazılı izletilip izletilmeyeceği sınıfın hazırbulunuşluk düzeyine göre
belirlenmelidir.
• Mümkünse eğitim programı içinde her hafta izletilecek filmler bir hafta öncesinden
panoya asılmalı, çeşitli sorularla öğrencilerin merak duygusu harekete geçirilmelidir.
• Film gösterimi sinema gösterimine dönüştürülmeden film öncesi, film esnasında ve
sonrasında yapılacak aktiviteler öğretici tarafından planlanmalıdır.
• Öğretici tarafından sürenin iyi ayarlanması filmi seyretmeye ve etkinlikleri yapmaya
gerekli zamanın iyi şekilde koordine edilmesi gerekir.
• Eğitim birimi dikkatli bir şekilde film seyredilebilecek hale büründürülmelidir
(Perdelerin kapatılması, sessizlik vs.).
• Film gösteriminin amacı öğrencilere doğru bir şekilde açıklanmalıdır ve filmin
yönergeleri düzgün verilmelidir.
• Animasyon film gösterimi destekleyici aktivite olarak kullanılmalıdır, tüm eğitim planı
onun üstüne kurulmamalıdır.
• Öncelikle filmin afişi gösterilmeli, öğrencilere konusu ne olabilir, bu karakter sizce nasıl
birini oynuyor gibi sorular yöneltilerek filmi seyretmeden önce merak duygusu harekete
geçirilir. Böylece dinleme becerisinden en üst düzeyde verim almak için başlangıç
yapılmış olunur.
• Her ne kadar seçilmiş ve her yönden düşünülmüş bir gösterim olsa da her şey
planlandığı gibi olmayabilir, gösterim sıkıcı bir hal aldıysa film yarıda kesilebilir.
Öğrencilerden hayal güçlerini kullanarak filmin sonunu kendilerinin oluşturmaları
istenebilir, sınıfta bir beyin fırtınası oluşturulabilir.
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Animasyon Filmler ve Yabancı Dil Öğrenme İlişkisi
Filmlerin sözcük hazinesinin gelişmesine katkı sağladığı araştırmalarla da kanıtlanmıştır
(Yüksel ve Tanrıverdi, 2009). Filmler sayesinde öğrenciler seviyesine uygun hedeflenen kelime
ediniminin yanında bir sonraki dil düzeyinde de kelimeleri duyarak kelime hazinesinin
gelişimine zemin hazırlamaktadır.
Animasyon filmlerin seçilmesi hedeflenen dil düzeyinin gerçekleştirilmesi, öğrencinin
farkındalığının artırılması vb. öğeler için önem arz etmektedir.
Bununla beraber animasyon filmler, öğrenilmesi hedeflenen dil ile bağ kurulması adına bir
köprü görevi görmektedir. Filmdeki senaryonun güçlü oluşu, sahnelerin çekiciliği, oyuncuların
sempatik tavırları, filmin konusu gibi ögeler, bireyleri öğrendikleri dile ısındırma konusunda
önemli unsurlardır (Barın, 2007).
Bu konu ile ilgili olarak yayımlanan bir tezde, dizi, film, belgesel gibi öğrencilerin günlük
hayatta Türklerin izledikleri, Türkçe öğretme amacına yönelik hazırlanmamış videolarla Türkçe
öğrenmek istedikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %75’inin bu cevabı
vermesi çoğu öğrencinin günlük hayatta karşılarına çıkan otantik materyal olarak
kullanılabilecek dizi, film gibi videoları tercih ettiği sonucunu göstermektedir. Öğrencilerin,
neden dizi film gibi video türlerini tercih ettiği sorulduğunda, bu videolar sayesinde dili daha
kolay öğrendikleri, kelime bilgilerini geliştirdiği, eğlenerek öğrenme sağladıkları cevabını
verdikleri görülmüştür. 1

Yabancılara Türkçe Derslerinde İzletilebilecek Animasyon Film Önerileri
Animasyon filmlerin dinleme materyali olarak kullanılmasının en avantajlı yönlerinden
birisi de “her yaştan öğrenciye” hitap etmesidir. Konuları ve tarzları gereği normal filmlerin
barındırdığı birçok olumsuz unsuru (şiddet, cinsellik, küfür, argo vs.) daha az bünyesinde
barındırması ya da hiç barındırmaması bu türün avantajları arasındadır. Her seviyeden öğrenciye
izletilebilecek öğrenmeyi keyifli hale getiren animasyon filmlere örnek verecek olursak:
Yerli yapımlardan;
• Çanakkale Geçilmez
• Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu
• Kötü Kedi Şerafettin
Yabancı yapımlardan;
• Buz Devri
• Cesur Balık
• Yukarı Bak (Up)
• Aslan Kral
• Coco
• Wall-e
• Oyuncak Hikâyesi
• Kayıp Balık Nemo
• Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
vs. daha birçok animasyon film bulunmaktadır.
1

DÜNDAR, Şeymanur, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisinin Bir Web Uygulaması Aracılığıyla
Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019, s. 51-53.

73

Emine Güleç, Şule Dirilen

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kültür aktarımı ve Türkçenin en doğal haliyle
tanıtılması gibi yönlerden Türk dizi, film, animasyon vs. yapımlar öncelikli olarak izletilebilir.
Ancak bunun yanında Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde, öğretimi renkli ve eğlenceli
bir hale getirme, her yaştan öğrenci için ortak bir payda oluşturma konusunda materyal seçeneği
olarak “animasyon filmler” de dikkate değer ilk seçeneklerdendir. Ancak animasyon filmlerin dil
eğitimi dışında eğitsel girdi yönünden incelenmesi, yaş grupları tarafından algılanış farklılığı,
amaca uygunluk vs. birçok yönden çeşitli inceleme yöntemleriyle üzerinde araştırma yapılması
ve ortaya konan çalışmalar neticesinde eğitim materyali olarak kullanılması gerekmektedir.
Şimdilik nitel gözlemler ve eğiticinin öğrencilerden aldığı dönütlere göre şekillenen “animasyon
film etkinliği”, ders içinde kur seviyesi için hedeflenen kazanımlar doğrultusunda yukarıda da
belirttiğimiz hususlara dikkat edilerek öğrenicilere sunulmalıdır. Bu sayede öğrenici dili doğal
kaynağından duyarak kalıcı eğitimin gerçekleşmesini sağlayacaktır.
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ÖZET
Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kendisini tehdit eden
durumlardan sakınarak varlığını sürdürebilmek için araç-gereçler icat etmişlerdir. Böylece yaşamı
daha kolay kılıp, ortaya konulan bu araç-gereçlerle diğer canlılara üstünlük kurma olanağını da
bulmuşlardır. Özellikle altın, gümüş ve demir gibi madenleri işleme yolunu bulan insanlar ticaretten
taşımacılığa, giyim-kuşamdan avcılığa kadar birçok alana ait araç-gereç ve eşyaları üretme imkânı
elde etmişlerdir. Elde edilen bu araç-gereçler ait olduğu toplumun kültürü, yaşam biçimi ve ekonomisi
gibi pek çok alana dair izler taşıyabilmektedirler. Öyle ki toplum yaşamında meydana gelen
değişimlerin araç-gereç ve eşya kullanımını da etkilediği görülmektedir. Bakıldığında; Uygurların
yerleşik yaşama geçmesinden önce Türkler konar-göçer bir yaşam tarzına sahipti. Bu yüzden
Türklerin ortaya koyduğu araç-gereçler de öncelikli olarak konar-göçer bir yaşam tarzının ihtiyaçlarını
karşılama amacı taşıyordu. Zamanla yerleşik yaşama geçen Türkler geçmiş yaşamının izlerini de
beraberinde taşıyarak, yeni yaşam biçimine uygun araç-gereçleri hayatlarına dahil etmişlerdir. Bu
bağlamda Babürnâme’de yer alan araç-gereç adlarında da bu durum söz konusu olup konar-göçer ve
yerleşik yaşamın birleşimini bir arada görmek mümkündür. Babür’ün 1494 yılında Fergana tahtına
çıkışıyla başlayan ve 1529 yılına kadar olan hatıralarını barındıran Babürnâme, Çağatay sahasında
yazılmış olan en önemli eserlerden birisidir. Babür bu eserinde yalnız hatıralarını değil sevinç,
mutluluk, hasret ve özlemlerini de dile getirmiştir. Ayrıca gezip görmüş olduğu yerlerin coğrafî
durumunu, bu yerlerin sosyokültürel yapısını da aktararak tarihin karanlıkta kalabilecek birçok
noktasına ışık tutmuştur. Oldukça hacimli bir yapıya sahip olan eser geniş bir alana ait söz varlığını
bünyesinde barındırmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında Babürnâme Türklük bilimine birçok açıdan
kaynaklık edebilecek nadide bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Babürnâme’de yer
alan Türkçe araç-gereç ve eşya adları ele alınarak içerik bakımından bir sınıflandırılma yapılmıştır. Ele
alınan sözcüklerin metin içerisinde geçtiği yerler örnek olarak verilmiştir. Ayrıca köken bilgisi
açısından incelenen sözcüklerin Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçesindeki durumu da
gösterilmiştir. Sözcüğün Babürnâme’deki kullanımında birtakım değişimler meydana gelmiş ise ses ve
şekil bilgisi bağlamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çağatay Türkçesi, Babürnâme, Araç-Gereç Adları, Eşya Adları, Etimoloji.

TURKISH NAMES OF TOOLS AND GOODS IN BABURNAMA
ABSTRACT
Since the first periods of history, people have invented tools to meet their basic needs and to survive
by avoiding the situations that threaten them. Thus, they found the opportunity to make life easier and
to dominate other living things with these tools and equipment. In particular, people who found the
way to process metals such as gold, silver and iron had the opportunity to produce tools and goods
belonging to many fields from trade to transportation, from clothing to hunting. These obtained tools
can carry traces of many areas such as the culture, lifestyle and economy of the society to which they
belong. In fact, it is seen that the changes in social life also affect the use of tools and equipment.
When viewed; Before the Uyghurs settled down, the Turks had a nomadic lifestyle. For this reason,
the tools and equipment produced by the Turks were primarily aimed at meeting the needs of a The
Turks, who settled down in time, carried the traces of their past life with them and included the tools
and equipment suitable for the new lifestyle into their lives. In this context, this is also the case in the
names of tools and equipment in Babürname, and it is possible to see the combination of nomadic and
settled life together.nomadic lifestyle. The Turks, who settled down in time, carried the traces of their
past life with them and included the tools and equipment suitable for the new lifestyle into their lives.
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In this context, this is also the case in the names of tools and equipment in Baburnama, and it is
possible to see the combination of nomadic and settled life together. Baburname, which started with
Babur's ascension to the throne of Fergana in 1494 and contains his memories until 1529, is one of the
most important works written in the field of Chagatay. In this work, Babur expressed not only his
memories but also his joy, happiness, longing and longing. In addition, by conveying the geographical
situation of the places he visited and the socio-cultural structure of these places, he shed light on many
points of history that may remain in the dark. The work, which has a very voluminous structure,
contains a wide range of vocabulary. From this point of view, Baburnama appears as a rare work that
can be a source for the science of Turkishness in many ways. In this study, a classification was made
in terms of content by considering the names of Turkish equipment and goods in Baburnama. The
places where the discussed words are used in the text are given as examples. In addition, the situation
of the words examined in terms of origin information in Karahanlı, Khwarezm and Kipchak Turkish is
also shown. If some changes have occurred in the use of the word in Baburnama, it has been evaluated
in the context of phonetics and morphology.
Keywords: Chagatay Turkish, Baburnama, Tools Names, Article Names, Etymology.

1. GİRİŞ
Babür, 14 Şubat 1483 yılında Fergana’nın Endican kasabasında dünyaya geldi. Babası Timur’un
torunlarından Ömer Şeyh Mirza, annesi ise Cengiz Han’ın torunlarından Yunus Han’ın kızıdır.
Babasının vefat etmesi üzerine 10 Haziran 1494 tarihinde Fergana tahtına çıktı (Argunşah, 2018, s.
69). Fergana’da kısa süren bir hâkimiyetin ardından, Özbek lideri Şeybânî Han’ın büyüyen gücü
karşısında tutunamayarak yeni yurt arayışına koyulan Babür, ilk olarak Afganistan’ın başkenti Kâbil’i
sonrasında ise Hindistan’ı fethederek tarihe adını yazdırdı. Otoriter bir kimliğe sahip olan Babür,
meşakkat ve mücadeleyle geçen bir ömrün sonucunda 1526 yılında Babürlü İmparatorluğu’nu kurdu.
1858 yılına kadar varlığını sürdüren imparatorluk yaklaşık 332 yıl hüküm sürdü. 1530 yılında
Hindistan’ın Agra şehrinde vefat ettiğinde ise geniş sınırlara sahip olan bir imparatorluğu vârislerine
miras bırakmıştı (Ercilasun, 2015, s. 419).
Babür, bir devlet adamı olmanın yanı sıra sanata ve sanatçıya önem verip hakimiyet kurduğu
bölgelerde kültür ve sanatın canlılık kazanmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca kendisi de gerek şiir
gerekse düzyazı alanında yazmış olduğu eserlerle Çağatay sahasının önde gelen yazarları arasında yer
almayı başarmıştır. İlk şiirlerini Farsça kaleme almakla birlikte sonrasında Türkçe yazmaya
başlamıştır. Böylece Türkçenin şair ve yazarlar tarafından yaygın olarak kabul görmesinde etkili bir
rol oynamıştır. Üstelik kendi adıyla anılan ve kendisinin icat etmiş olduğu “Hatt-ı Baburî” yazısı da
onu önemli kılan bir başka özelliğidir (Argunşah, 2018, s. 70). Babür yaşamı boyunca Divan,
Babürnâme (Vekâyi), Mübeyyen Der Fıkh, Aruz Risâlesi ve Risâle-i Vâlidiyye olmak üzere toplam beş
eser ortaya koymuştur. Bu eserler içerisinde yer alan Babürnâme; Fergana (1494-1503), Kâbil (15041520) ve Hindistan (1525-1529) olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Kendi hatıralarını
kaleme almasının yanı sıra yaşamış ve görmüş olduğu bölgelerin ekonomik, sosyal, kültürel, tarihî ve
coğrafi yapısını da aktarmış olmasından dolayı birçok bilim dalına hitap etmiş ve böylelikle
Babürnâme Çağatay sahasının önde gelen eserleri arasında kabul görmüştür (Akar, 2005, s. 202).
Araç-gereçler insan yaşamının önemli parçalarından birisidir. Ayrıca toplumlar arası güç dengelerinin
oluşmasında da etki payı yüksektir. Nitekim demir madenini işlemeyi öğrenip savaş araç-gereçleri
yapmada ustalaşan bir ulusun, bu açıdan yetersiz olan bir diğer ulusa karşı savaş sırasında üstünlük
kurma olanağı yüksektir. Bir başka açıdan bakıldığında ise ateşli silahları keşfeden bir ulusun,
demirden yapılan kılıç, balta ve mızrak gibi araç-gereçleri kullanan bir diğer ulusa karşı savaş
durumunda üstünlük kurması muhtemeldir. Yalnız geçmişte değil günümüz dünyasında da ulusların
varlığını sürdürebilmesi ve kendisini üstün kılabilmesi için araç-gereçlerin önemi yadsınamaz.
Gündelik hayatta giyim-kuşam için yahut süs aracı olarak kullanılan eşyalar ise günümüzde olduğu
gibi geçmişte de toplum içerisinde önemli bir yer edinmekteydi. Öyle ki giyecekler; yas, ölüm, düğün,
sevinç ve hüzün gibi durumların göstericisi olabilmektedirler. Ayrıca çeşitli meslek grupları kendine
özgü kıyafetler kullanabilmektedir. Böylece kıyafetlere bakarak bile bir kimsenin mevcut sosyal
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konumu ve mesleği hakkında yorum yapabilmek mümkündür. Hükümdar, hizmetli, muhafız ve
sıradan bir birey giydiği kıyafetle ayırt edilebildiği gibi kullanılan araç-gereçlerle de bu ayrım
yapılabilmektedir. Nitekim hükümdarın kullandığı sorguç, kılıç, kaftan ve taç gibi eşyalar diğer
kimselerin kullanmış olduğu eşyalardan farklı ve özgün bir niteliğe sahipti.
Görüldüğü gibi araç-gereçler ve eşyalar toplum yaşamında oldukça önemli bir yer taşımaktadır. Çeşitli
dönemler içerisinde kullanılan araç-gereç ve eşyaların tespiti o döneme ait birçok olaya ışık
tutabilmektedir. Bu çalışmada 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarına dair eşsiz bir kaynak olan
Babürnâme’de kullanılmış olan Türkçe araç-gereç ve eşya adları ele alınmıştır. Tespit edilen veriler
ele alınırken köken bilgisi bakımından da bir inceleme yapılmıştır. Ayrıca sözcüklerin metin içerisinde
geçtiği yerlerden örnekler verilmiştir. Birtakım ses olayları ile iki farklı şekilde yer alan sözcükler ise
belirtilmiş ve iki farklı durumun örnekleri de gösterilmiştir. Aynı zamanda ele alınan sözcükler içerik
bakımından da sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur. Sözcükler sınıflandırılırken Prof. Dr. Galip Güner
tarafından hazırlanmış olan “Codex Cumanicus Bağlamında Kumanların/Kıpçakların Gündelik
Hayatına Dair Söz Varlığı: Eşya Adları” adlı çalışma esas alınmıştır.

2. Babürnâme’de Türkçe Araç-Gereç ve Eşya Adları
2. 1. Giyim Kuşama Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
2. 1. 1. Başla İlgili Giyim Kuşam Eşyaları
börk “genellikle hayvan postundan yapılan başlık, börk” (< börü- “bürümek” + -k) (KAR: börk,
HAR: börk ̴ börük, KIP: -). “Bir as börkümni yiberdim” (BN: 97b/8).
çoḳu “baş örtüsü, yemeni” (< çoḳu) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Ḳılıç bile çoḳusıġa sançtım” (BN:
113a/7).
ḳalpaḳ “deri kürk veya kumaştan yapılmış başlık, kalpak” (< ḳalıp “kapak, örtü” +aḳ, TES: 203)
(KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Ḳara ḳuzı börk kéyer édi, ya ḳalpaḳ” (BN: 164a/2).
ḳara ḳuzı börk “kara kuzu postundan yapılmış börk, başlık” (< ḳara “kara, siyah”, EDPT: 643 + ḳuzı
“kuzu”, EDPT: 681 + börk “başlık, börk”, EDPT: 362) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Ḳara ḳuzı börk
kéyer édi” (BN: 164a/12).
Muġulî börk “Moğol tarzı başlık, külah” (< Muġulî “Moğol tarzı” + börk “başlık, börk”, EDPT: 362)
(KAR: -, HAR: -, KIP: -).“Maftȗlluġ Muġulî börk sançma tikken Ḫaṭa‘î aṭlas ton…” (BN: 102b/11).
yaġlıġ “mendil, baş örtüsü” (< yaġ “yağ” +lıḳ, KBS: 1030) (KAR: -, HAR: yaġlıḳ, KIP: yaġlıḳ ̴
yavlıḳ). “… ‘Alî-Şer Bég ḳulaḳ aġrıġıda yaġlıġ baġlaġan üçün ḫatunlar kök yaġlıġnı ḳıyıḳ baġlaġannı
“nâz-i ‘alîşeri” at ḳoydılar” (BN: 180a/13).
yapuġ ̴ yapuḳ “örtü; baş örtüsü, peçe” (< yap- “örtmek, kapamak” + -(u)ġ, TES: 442) (KAR: -, HAR:
yapuġ ̴ yapuḳ, KIP: -). Sözcük yapuġ ve yapuḳ olmak üzere iki farklı şekilde yer almaktadır:
“Hanȗz yüz yapuġı bar édi” (BN: 20b/8).
“… Yıraḳdın yapuḳ yapḳan* dék körünür” (BN: 275b/7).
2. 1. 2. Bedenle İlgili Giyim Kuşam Eşyaları
baş-ayaḳ “hediye olarak verilen özel elbise, kaftan” (< baş “baş, kafa” + ayaḳ “ayak”, BİKAS: 103)
(KAR: -, HAR: -, KIP: -).“Ṣadiḳḳa on miŋ tanka va égerli at va baş-ayaḳ va tügmelig çékmen in‘âm
boldı” (BN: 362a/4).
çékmen “cepken, yağmurluk” (< çék “pamuktan dokunmuş çizgili kumaş” +men, ÇT: 126) (KAR: -,
HAR: -, KIP: çekmen). “Mullâsıġa va éki atekesige tügmeli çékmenler va yana özge nökerlerige üç
toḳuz ton in‘âm boldı (BN: 351a/2).
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étek “giysinin alt kısmı, etek” (< ét “et, vücut” +ek, KBS: 346) (KAR: etek, HAR: etek ̴ itek, KIP:
etek ̴ itek ̴ yetek). “… yana birinin étekini tutup olturur égendür kim kétmegey tép” (BN: 178b/2).
Ḫaṭâ’î aṭlas ton “Çin atlasından yapılmış elbise” (< Ḫaṭā’î “Çin” + Ar. aṭlas “üstü ipekli altı pamuklu
kumaş”, ÇTS: 71 + ton “giysi, kıyafet”, EDPT: 512) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Maftȗlluġ Muġulî
börk sançma tikken Ḫaṭa‘î aṭlas ton va Ḫaṭa‘î ḳor burunḳı rasmlıġ taşı çantayı bile” (BN: 102b/11).
képenek “soğuktan korunmak için üste alınan, kalın yün keçeden yapılma palto, yağmurluk” (< ḳépe ̴
köpe “keçe, koyun yününden yapılmış kumaş” +nek1) (KAR: -, HAR: kepenek, KIP: -). “Képenekli
képeneksiz kişi barâbar édi” (BN: 229b/9).
kéygen “elbise” (< kéy- (< kéḍ- < kéd-) “giymek”, EDPT: 700 + -gen). (KAR: -, HAR: -, KIP: ).“Cahângir Mîrzâġa maḫṣȗṣâna öz kéygeniŋizni yiberiŋ” (BN: 97b/8).
köŋlek ̴ köylek “gömlek, üst giysisi” (< ḳöŋ “deri; işlenmiş deri” +lek, KBS: 380) (KAR: köŋlek,
HAR: köŋlek ̴ kömlek, KIP: kömlek ̴ köŋlek ̴ köŋülek ̴ kövlek). Sözcüğün Babürnâme’de ḳöŋlek ve
köylek olmak üzere iki farklı şekilde kullanıldığı görülmektedir:
“Uyḳuluḳ köŋlek çân [?] ḳopup béş-altı kişi bile atḳulap ura ura bularnı çıḳarur (BN: 110a/7).
“… Şayḫ Bâyazîd köylek üstige faracî kéyip üç-tört atlıġ bile darvâzadın kirip kéledür” (BN:
112b/11).
ḳumâş ton “dokuma bezden dikilmiş giysi” (< Ar. ḳumâş “kumaş” + ton “giysi, kıyafet”, EDPT: 512)
(KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Şâh Manṣurġa ḳumâş ton cebe ve tügmesi bile yana birige…” (BN:
236a/16).
ton “giysi, kıyafet” (< ton, EDPT: 512) (KAR: ton, HAR: ton ̴ ṭon ̴ don, KIP: ton ̴ ṭon ̴ don). “Ton
kéydürüp Yȗsufzaîge siyâsatlar bile farmânlar bitip ruḫṣat bérildi" (BN: 218b/10).
tügmelig çékmen “düğmeli yelek” (< tüg- “bağlamak” + -me+lig, EDPT: 482 + çék “pamuktan
dokunmuş çizgili kumaş” +men, ÇT: 126) (KAR: -, HAR: -, KIP: -).“‘Alî-Şer Bég tügmelig çékmen
kéygen égendür” (BN: 360b/9).
uyḳuluġ köŋlek “uyumaya özgü, uyurken giyilen gömlek, gece gömleği ” (< uyḳu “uyku” +luḳ + köŋ
“deri; işlenmiş deri” +lek, KBS: 380) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Uyḳuluġ köŋlek çân [?] ḳopup béşaltı kişi bile atḳulap ura ura bularnı çıḳarur” (BN: 110a/7).
yatmaḳlıḳ “yatarken giyilen kıyafet” (< yat- “yatmak” + -maḳ+lıḳ) (KAR: -, HAR: -, KIP: -).
“Agarçi mundaḳ ġaflat bile yatmaḳlıḳı köp besardârâna édi…” (BN: 110a/9).
yélek “yelek, kolsuz giysi” (< yél ̴ yal “yele, at yelesi” +ek2) (KAR: -, HAR: -, KIP: yelek). “Köçüm
Ḫannıŋ élçisi Amîn Mîrzâġa kamar-ḫancar va zarbaft yélek va yetmiş miŋ tanka in‘âm boldı” (BN:
357b/2).
2. 1. 3. Giysilerin Bölümleriyle İlgili Giyim Kuşam Eşyaları
tügme “düğme” (< tüg- “düğümlemek, bağlamak” + -me, EDPT: 482) (KAR: tügme, HAR: tügme ̴
tükme, KIP: tügme ̴ dügme ̴ tüvme). “Şâh Manṣȗrġa ḳumâş ton cebe ve tügmesi bile yana birige pilklig
ḳumaş ton …” (BN: 236a/12).
1

Shoira Usmanova (Yaz 2011). “Altay Dillerinde Üst Giysi Adları”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish

World Studies. 11(1), s. 15-23.
2

Hatice Şirin (2012). “Etimoloji Önerileri: eser, yelek”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji

Dergisi. 19 (1), s. 91-102.
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yaḳa “elbise yakası” (< ya- “yaklaşmak” + -ḳ- +a, KBS: 1034) (KAR: yaḳa, HAR: yaḳa, KIP: yaḳa ̴
yaġa). “Cantaynı sol sarı yana üç-tört néme ḫatun kişinin yaḳasıġa asar ‘ambardân va ḫarîṭası dék
nemeler asıpturlar” (BN: 102b/12).
2. 1. 4. Giysilerin Muhafazasıyla İlgili Giyim Kuşam Eşyaları
tonluġ “elbiselik” (< ton “giysi, kıyafet” +luġ, EDPT: 520) (KAR: tonluḳ, HAR: tonluḳ, KIP: tonluḳ).
“…altı kişige yüzer misḳâl kümüş, birer tonluġ, üçer uy, birer gâvmeş…” (BN: 233a/9).
buġça “dört köşeli kumaş, bohça” (< buġ “çıkın, torba” +ça, TES: 56) (KAR: boġ, HAR: -, KIP: -).
“Muḥammad Ḥusayn Mîrzâ ḫanımnıŋ töşekḫanasıġa ḳorḳunçdın ḳaçıp kirip töşekniŋ buġçasıġa özini
baġlatıptur” (BN: 201a/12).
2. 1. 5. Belle İlgili Giyim Kuşam Eşyaları
bélbaġı “kuşak” (< bél “bel” + ba- “bağlamak” + -ġ+ı, EDPT: 310) (KAR: -, HAR: -, KIP: bel baġı ̴
bil baġı). “… bélbaġımdın bir tarttı” (BN: 186a/12).
ḳor “bel bağı, kuşak, kemer” (< ḳur, EDPT: 642) (KAR: ḳur, HAR: ḳur, KIP: ḳor ̴ ḳur). Eski Türkçe
döneminden beri kullanılan bir sözcüktür. Zaman içerisinde /u/ sesinin genişleyerek /o/ sesine
dönüşmesiyle ḳor biçiminde de kullanıldığı görülmektedir. “Tilep ba‘zı aġız sözlerini aytıp ḫaṣṣa
ḳornı ‘inâyat ḳılıp ruḫṣat berildi” (BN: 250b/7).
Ḫaṭâ‘î ḳor “Çin kemeri, kuşağı” (< Ḫaṭâ‘î “Çin” + ḳur, EDPT: 642) (KAR: -, HAR: -, KIP: -).
Maftȗlluġ Muġulî börk sançma tikken Ḫaṭa‘î aṭlas ton va Ḫaṭa‘î ḳor burunḳı rasmlıġ taşı çantayı bile”
(BN: 102b/11).
2. 1. 6. Ayakla İlgili Giyim Kuşam Eşyaları
çaruḳ “ayakkabı, çarık” (< çaruḳ, EDPT: 428) (KAR: çaruḳ, HAR: çaruḳ, KIP: çaruḳ). “Aksar yayaḳ
va éligleride tayaḳ va ayaḳlarıda çaruḳ va éginleride çapân érdi” (BN: 120a/8).
2. 2. Eve Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
2. 2. 1. Mutfakla İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
ḳap “kap; deri çanta, çuval” (< ḳap, EDPT: 578) (KAR: ḳap, HAR: ḳap, KIP: ḳab ̴ ḳap ̴ ḫab). “Bég u
begât, nöker u tabin, ḫarvâr-ḫarvâr va ḳap-ḳap aḳ tanḳanı vach u ‘alȗfalarıġa yüklep köterip élterler
édi” (BN: 212b/9).
ḳaşuḳ “ağaçtan veya metalden yapılmış, saplı sofra aracı” (< ḳaşı- “oymak” + -ḳ, EDPT: 671) (KAR:
ḳaşıḳ ̴ ḳaşuḳ, HAR: ḳaşıḳ, KIP: ḳaşıḳ ̴ ḳaşuḳ). Sözcük, Eski Türkçe döneminden itibaren karşımıza
çıkmaktadır. Asıl itibariyle ḳaşık olan sözcük, ikinci hecesinde gerçekleşen yuvarlaklaşma olayı ile
birlikte Babürnâme’de ḳaşuḳ şeklinde yer almıştır. Böylece, sözcüğün tarihî süreçteki genel
kullanımının ḳaşıḳ ve ḳaşuḳ şeklinde ikinci hece ünlüsünün düz ve yuvarlak olmak üzere iki farklı
şekilde olduğu görülmektedir. “Cînî piyâla va ḳaşuḳ va dâyira suġa bardı” (BN: 241a/6).
ḳazan “Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap” (<
ḳaz- “kazmak, oymak” + -ġan, TES: 223) (KAR: -, HAR: ḳazan ̴ ḳazġan, KIP: ḳazan ̴ ḳazġan).
Harezm ve Kıpçak döneminden itibaren sözcük içi /g/ ve /ġ/ seslerinin düşmeye başladığı ve bu
dönem metinlerinde ikili kullanımların olduğu görülmektedir. Babürnâme’de de söz içi /ġ/ sesinin
düşmesiyle, sözcük ḳazan biçiminde yer almıştır. “Yana mîrzâ tüşken şimâl ṭarafıdın ḳazan ḳurup
ḳalın taş urup bir burcnı kâvâk ḳılıp édiler” (BN: 34b/4).
ḳışlıḳ “kış ayında kullanılmak için hazırlanan şey ” (< ḳış “kış” +lıḳ, EDPT: 672) (KAR: ḳışlıḳ, HAR:
-, KIP: ḳışlıḳ). “Çérigge ḳışlıḳ aşlıġ iḥtimâlı bar kim andın ḥâṣil bolġay” (BN: 214a/13).
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tégirmen “değirmen” (< tégir- “çevirmek, döndürmek” + -men, EDPT: 486) (KAR: tegirmen, HAR:
tegirmen ̴ tigirmen, KIP: degirmen ̴ tegirmen ̴ teyirmen). “Bu çaşmanıŋ suyı yarım tégirmen suyıġa
yavuşur” (BN: 328a/7).
tulum “bir bütün olarak çıkarılan hayvan derisi, tulum” (< tu- “tıkanmak, kapanmak” + -l- + -(u)m,
TSD: 659) (KAR: -, HAR: tulum, KIP: tulum ̴ ṭulum). “Kâfirlar bir néçe tulumda çaġırlar kéltürdiler”
(BN: 218b/14).
2. 2. 2. Bir Nesneyi Kesmek, Parçalamak Yahut Tutturmak İçin Kullanılan Araç-Gereç/Eşya
Adları
baltu “balta, savaş baltası” (< baltu, EDPT: 333) (KAR: baldu, HAR: balta ̴ balṭa, KIP: balta ̴ balṭa).
“Faḍil Tarḫannı bir néçe nökerleri birle çapḳulap öltürüp darvâzanıŋ ḳuflını baltu birle çapıp
darvâzanı açtılar” (BN: 84a/9).
bıçaḳ “bıçak” (< bıç- “biçmek” + -aḳ, EDPT: 294) (KAR: bıçaḳ ̴ biçek, HAR: bıçaḳ ̴ biçek, KIP:
bıçaḳ ̴ bışaḳ). “Bıçaḳnı câlanıŋ üstideki bȗryâġa sançıp oḳ yıḳıldı” (BN: 241a/10).
2.2.3. Yakıt Olarak Kullanılan Araç-Gereç/Eşya Adları
tézek “yakıt olarak kullanılmak için kurutulmuş sığır dışkısı, tezek” (< tézek, EDPT: 574) (KAR:
tezek, HAR: tezek, KIP: tezek ̴ tizek ̴ dizek). “Isıġ üyler, sémiz ḳoylar, atḳa ot va borsu bî-nihâyat, ot
yaḳmaḳḳa otun va tezek bî-ḥadd u ġâyat” (BN: 195b/6).
otun “yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç parçası, odun” (< ot “ateş” +(u)ŋ, TES: 304) (KAR:
otun ̴ odun, HAR: otun ̴ otuŋ ̴ odun, KIP: otun ̴ odın ̴ otın). “Kâbulnıŋ agarçi ḳış ḳarı uluġ tüşer, valî
yaḫşı otunları bardur va yavuḳdur” (BN: 141b/4).
2. 2. 4. Tamirat, Tadilat ve Gündelik İşlerle İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
baġ “bağ, düğüm, bağlanacak ip” (< ba- “bağlamak” + -ġ, EDPT: 310) (KAR: baġ, HAR: baġ, KIP:
baġ). “Baġ baġlaġandın soŋ özini ḳoya bérse, bisyâr bolur édi…” (BN: 7a/2).
igne “iğne” (< igne, EDPT: 110) (KAR: -, HAR: igne ̴ yigne, KIP: igne ̴ igine ̴ ignü ̴ ine ̴ iyne ̴ yigne ̴
yine). “Farmân boldı kim héçkim bularnıŋ kele-ḳaralarıġa balki ip ucı iğne sınuḳlarıġa ḍarar u
nuḳṣân yétkürmesün” (BN: 224a/2).
ip “ip” (< i- “bağlamak” + -p, KARTG: 122) (KAR: yip ̴ yıp, HAR: yip ̴ yif, Kıp: ip ̴ ib ̴ yip ̴ yib).
“Taŋlası bir pahar olmaydur édi kim ip ucı, igne sınuġıça néme çérig élide ḳalmadı” (BN: 40a/6).
ḳazuḳ “kazık, yere çakılan sivri ağaç” (< ḳaz- “kazmak, eşmek” + -ġuḳ, EDPT: 682) (KAR: ḳazuḳ ̴
ḳazŋuḳ, HAR: ḳazuḳ ̴ ḳazıḳ, KIP: ḳazuḳ). Eski Türkçe döneminden itibaren görülen sözcük zaman
içerisinde fonolojik ve morfolojik birtakım değişimlere uğrayarak, farklı biçimlerde kullanılagelmiştir.
Sözcük içerisindeki /ġ/ sesinin düşmesiyle birlikte Babürnâme’de ḳazuḳ şeklinde yer almıştır. “… câla
sunıŋ ortasıda şâḫḳa mu, ya band üçün ḳaḳḳan ḳazuḳḳa mu urundu” (BN: 241/8).
ḳıl “tel” (< ḳıl, EDPT: 614) (KAR: -, HAR: -, KIP: ḳıl).“Kiçekke bu üç ḳıl tarttı” (BN: 182a/5).
2. 2. 5. Evin Yapısıyla İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
tüŋlük “çadırların tepesindeki pencere” (< tüŋ “gece” +lük, ÇT: 126) (KAR: tüŋlük, HAR: tünlük ̴
tüŋlük, KIP: tünlük ̴ tüŋlük). “Ḫargâh tüŋlüki reza-reza boldı” (BN: 376a/5).
2. 2. 6. Dinlenmeyle İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
kat “sedir” (< kat, EDPT: 593) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Barıŋ katḳa salıŋ. Agar mutaḥarrik
bolmasa küydürgümdür” (BN: 134b/3).
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töşek “döşek, yatak” (< töşe- “yaymak, sermek” + -k, EDPT: 563) (KAR: töşek, HAR: töşek ̴ döşek,
KIP: töşek ̴ döşek). “Bu uluġ aḳ öyde tört töşek salıp édiler” (BN: 186a/13).
2. 3. Hayvancılığa Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
ḳaytal “eyer kemeri” (< ḳayt- “dönmek” + -al, BİKAS: 123) (KAR: -, HAR: -, KIP: -).“Boş atnı
tartılur édi, üzengüsigeçe ḳaytalıġaça köp köp bata bata bu boş at ham on-on béş ḳadamça yol yürüp
talıḳur édi” (BN: 193b/13).
toḳḳa “toka, kemer tokası” (< toḳu, EDPT: 466) (KAR: toḳu, HAR: toḳa, KIP: toḳa ̴ toġa). Eski
Türkçe döneminden itibaren kaynaklarda yer almaktadır. Babürnâme’de birtakım ses değişmelerine
uğrayarak yer aldığı görülmektedir. Sözcüğün kullanımına bakıldığında; /ḳ/ sesinin ikizleşmesi ve /u/
sesinin düzleşerek /a/ olmasıyla birlikte toḳḳa olarak kullanıldığı görülmektedir. “Déyildi kim “Tura
va toḳḳa bile elçilik ḳılurnı ḳoyġıl! Bî-takallufâna kélgil” (BN: 237b/6).
éger “eyer” (< éḍer, EDPT: 63) (KAR: eḍer, HAR: eḍer ̴ eyer ̴ iyer, KIP: eger ̴ egir ̴ eyer ̴ iyer ̴ iẕer).
Söz içi sızıcı /ḍ/ sesinin akıcılaşarak /y/ sesine, daha sonra ise /g/ sesine dönüşmesiyle, sözcük
Babürnâme’de éger biçiminde karşımıza çıkmaktadır. “… yaşıl saġrılıġ saġdaḳlar va égerler va
Muġulî atlar va ṭawrî ġayr-i mukarrar zeb bile kéldi” (BN: 103a/8).
ḳamçı “kamçı” (< ḳam- “vurmak, dövmek” +çı, EDPT: 626) (KAR: ḳamçı, HAR: ḳamçı, KIP: ḳamçı ̴
ḳamşı). “‘Aşâ ḳılurlar, ḳamçı dastası ḳılurlar, ḳuşlarġa ḳafas ḳılurlar” (BN: 5b/1).
üzengü “üzengi” (< iz “iz” +e- + -n- + -gü, İK: 68-78) (KAR: üzengi, HAR: üzengü, KIP: üzengi ̴
üzegü ̴ üzengü). “Boş atnı tartılur édi, üzengüsiġaça ḳaytalıġaça köp köp bata bata bu bu boş at ham
on-on béş ḳadamça yol yürüp talıḳur édi” (BN: 193b/12).
tayaḳ “dayanak; sopa, değnek” (< taya- “dayamak, yaslamak” + -ḳ, EDPT: 568) (KAR: tayaḳ, HAR:
tayaġ ̴ tayaḳ, KIP: tayaḳ ̴ ṭayaḳ ̴ dayaḳ). “Şaybânî Ḫan dék ġanîmnıŋ üstige ‘âzim bolġanda, él ayaḳ
bile barġanda biz baş bile barġay biz; él tayaḳ bile barġanda biz taş bile barġay biz” (BN: 163a/3).
2. 4. Tarıma Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
kétmen “kazma, çapa” (< két- (< kért-) “kazmak, yontmak” + -men) (KAR: ketmen, HAR: -, KIP: -).
“… tovaçılar çapturup tura va kétmen va baltu va né kim bolġan çérig maṣâliḥ u asbâbıġa ihtimâmlıġ
muḥaṣṣillar ta‘yin ḳılıldı” (BN: 66a/10).
kürek “kürek” (< küri- “kürümek, sıyırmak” + -gek, EDPT: 742) (KAR: kürgek, HAR: kürgek, KIP:
kürek). Karahanlı Türkçesinden itibaren görülen bir sözcüktür. Söz içerisindeki orta hece ünlüsü /i/
sesinin ve /g/ ünsüzünün düşmesiyle sözcüğün kürek biçiminde metin içerisinde yer aldığı
görülmektedir. “Mén ḫavâlnıŋ aġzıda kürek alıp ḳar kürep özümge bir takyanamad ornı yér yasadım”
BN: 194a/13).
orġaḳ “orak” (< or- “kesmek, biçmek” + -ġaḳ, EDPT: 216) (KAR: orġaḳ, HAR: orġaḳ, KIP: oraḳ).
“… arġamçı va orġaḳ va baltu va su kéçmek asbâbı va at boġzı va yégülük va agar muyassar bolsa, at
ham kéltürgey” (BN: 117a/15).
2. 5. Bir Zanaat Koluna Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
2. 5. 1. Çizmecilikle İlgili Gereç Adları
saġrı “ham deri” (< saġrı, EDPT: 815) (KAR: saġrı, HAR: saġrı, KIP: saġrı). “… Muġulça yaşıl
saġrılıġ saġdaḳlar va égerler va Muġulî atlar…” (BN: 103a/8).
2. 6. Ticarete Dair Eşya Adları
2. 6. 1. Ödemeyle İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
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aḳ “gümüş, gümüş akçe” (< aḳ, ÇTS: 24 ) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). Sözcük asıl itibariyle “ak, beyaz”
anlamına gelen renk adıdır. Ancak Babürnâme’de para birimi veya süs eşyası olarak kullanılan gümüş
ile ak arasındaki renk benzerliğinden hareketle anlam genişlemesine uğrayarak “gümüş akçe” anlamı
kazanmış olduğu görülür. Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçesinde aḳ sözcüğünün “gümüş akçe”
anlamı tespit edilememiştir. “Namâz-i şâmġa yaḳın ḳızıldın aḳdın ḳaradın ġalaba saçıldı” (BN:
353b/5).
aḳ tanka “ak akçe, gümüş akçe” (< aḳ “ak; gümüş" + ténke “akçe”) (KAR: -, HAR: -, KIP: ).“…argtaḳı ḫizânadın bir ḳiṭâr téve yüki aḳ tanka Nâṣir Mîrzâ alıp ḳalıptur” (BN: 212a/9).
aḳ yarmaḳ “gümüş akçe” (< aḳ “ak; gümüş" + yar- “kesmek” +maḳ, ETP:72) (KAR: -, HAR: -, KIP:
-). “Ol vilâyatlarda mundaḳ ḳalın aḳ yarmaḳ hargiz körüngen émes édi” (BN: 212a/3).
altun “kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element” (< al “kızıl, kırmızı” + Çin. tun “değerli
metal”, TES: 9-10) (KAR: altun, HAR: altun, KIP: altın ̴ altun ̴ alṭın ̴ alṭun). “… kümüş taşı bile altun
va altun taşı bile kümüş tartılıp in‘âm boldı” (352b/3).
ḳara “bakır akçe” (< ḳara “kara, siyah”, EDPT: 643) (KAR: -, HAR: -, KIP: ḳara). “Namâz-i şâmġa
yaḳın ḳızıldın aḳdın ḳaradın ġalaba saçıldı” (BN: 353b/5).
ḳızıl “altın akçe” (< ḳız “kırmızı” +(ı)l, ÇT: 124) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Ḳızıl va aḳnı bu zîlȗça
üstige tökdiler” (BN: 352a/5).
kümüş ̴ kümiş “gümüş” (< kümüş, EDPT: 723) (KAR: kümüş ̴ kümiş, HAR: kümüş ̴ kümiş, KIP:
kümüş ̴ kümiş ̴ kömiş). Sözcük Babürnâme’de kümüş ve kümiş olmak üzere iki farklı biçimde yer
almaktadır:
“Altundın kümüşdin bâdâmlar va pistalar ḳılıp édiler” (BN: 24a/15).
“Dérler kim Ġawrband taġlarıda kümiş kânı va néçe kenttür” (BN: 135b/10).
tanka “akçe, altın akçe” (< ténke ̴ téŋe, ÇTS: 1110) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). Asıl itibariyle ténke ̴
téŋe şeklindedir. Ancak sözcük içerisindeki ön damak ünlüsü /e/ sesinin, art damak ünlüsü /a/ sesine
dönüşmesiyle art damaksıllaşma olayı meydana gelmiştir. Böylece sözcük tanka şeklinde metin
içerisinde kullanılmıştır. “… yétmiş miŋ tanka in‘âm boldı” (BN: 357b/2).
yarmaḳ “para, akçe” (< yar- “kesmek” + -maḳ, ETP: 72) (KAR: yarmaḳ ̴ yartmaḳ, HAR: yarmaḳ,
KIP: yarmaḳ ̴ yarmuḳ). “Bir égerlig at peşkeş ḳılıp taṣadduḳḳa yarmaḳ ham kéltürdi” (BN: 236a/9).
2. 6. 2. Hesaplama ve Ölçüyle İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
altun taşı “altın tartmak için kullanılan taş” (< al “kızıl” + Çin. tun “değerli metal”, TES: 9-10 + taş
“taş” +ı) (KAR:-, HAR: -, KIP: -) “… kümüş taşı bile altun va altun taşı bile kümüş tartılıp in‘âm
boldı” (BN: 352b/3).
kümüş taşı “gümüş tartmak için kullanılan taş” (< kümüş “gümüş”, EDPT: 723 +taş “taş” +ı) (KAR:
-, HAR: -, KIP: -). “… kümüş taşı bile altun va altun taşı bile kümüş tartılıp in‘âm boldı” (BN:
352b/2).
2. 7. Taşımacılığa Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
2. 7. 1. Deniz Taşımacılığıyla İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
kéme “gemi, su taşıtı” (< kémi, EDPT: 721) (KAR: kemi ̴ kime ̴ kimi, HAR: keme ̴ kemi ̴ kime ̴ kimi,
KIP: “keme ̴ kemi ̴ kime ̴ kimi). Sözcük içerisindeki /i/ sesinin genişleyerek /e/ sesine dönüşmesiyle
metin içerisinde kéme biçiminde yer almaktadır. “Nîlâb guzaridin kéme bile öttüm” (BN: 131a/11).
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kémekine “küçük gemi” (< kéme “gemi, su taşıtı”, EDPT: 721 +kine) (KAR: -, HAR: -, KIP: -).
“Kölniŋ aṭrâfıda kiçik kémekineler ḫayli bar” (BN: 327b/8).
sal “büyük çaylarda üstünde gidilen, çatma ağaçlardan yapılmış olan ulaşım aracı, sal” (< sal, EDPT:
824) (KAR: sal, HAR: -, KIP: sal). “Ol yüzdeki çérig éli kéme bile va sal bile va at üzdürüp ötedür
édiler” (BN: 365a/2).
yélken "yelken” (< yél “yel, rüzgâr” +ik- + en, TES: 449-450) (KAR: -, HAR: yelken, KIP: yelken ̴
yilken). “Bangâlî kémenin yélkenini tartıp* uluġ kémeni ol kémege bağladılar” (BN: 365a/4).
2. 8. Avlanmaya Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
bildürge “kamçının desteğine vurulan halka” (< bil- “bilmek” + -dür- +ge, BİKAS: 45) (KAR: -,
HAR: -, KIP: -). “Yana bir ucıda şâḫdın bildürge yasapturlar” (BN: 142a/14).
çıġ “çit” (< çıġ, EDPT: 404) (KAR: çıġ, HAR: -, KIP: -). Karahanlı Türkçesinde “çadır örtüsü”
anlamında kullanılmıştır. “Bu çıġnı sunıŋ tökülür yéride kâvâk ḳoyup aṭrafıġa taş ḳalarlar” (BN:
143a/10).
şış “şiş” (< şış, EDPT: 856) (KAR: şış ̴ şiş, HAR: şış ̴ şiş, KIP: şiş ̴ siş). “Yansa bu kiçik çıġnıŋ içkeriki
aġzınıŋ şışlar cihatıdın öte almas” (BN: 144a/4).
ṭor “balık ağı, tuzak” (< ṭor, EDPT: 528)(KAR: tor, HAR: tor, KIP: -). “Tornıŋ bir ṭarafını yerde
taşḳa basurlar” (BN: 140a/3).
tuzaḳ “tuzak” (< tuz “ağ”, TSD: 670) +a- + -ḳ) (KAR: tuzaġ ̴ tuzaḳ, HAR: tuzaḳ, KIP: tuzaḳ ̴ ṭuzaḳ).
“Bu kalharanıŋ şâḫıġa tuzaḳnıŋ ḥalḳasını bérkitürler” (BN: 27b/3).
2. 9. Askerliğe Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
2. 9. 1. Askerî Savunma ve Saldırıda Kullanılan Araç-Gereç/Eşya Adları
çapduḳ “teçhizat” (< çap- “vurmak, yağmalamak” + -duḳ) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Çérig
çapduḳınıŋ maṣlaḥatıġa néçe kün çârbâġda tavaḳḳuf ḳılıldı” (BN: 357a/10).
ḳalkan “kalkan” (< ḳalı- “kalkmak, yükselmek” + -ḳ- + -an, TSD: 330) (KAR: ḳalḳan ̴ ḳalḳaŋ, HAR:
ḳalḳan KIP: ḳalḳan ̴ ḫalḫan). “Ḳalḳandın cebedin gâvsarȗdın ötkere ötkere yıḳıta yıḳıta attılar” (BN:
217a/12).
ḳılıç “kılıç” (< ḳıl- “kesmek” + -(ı)ç, TSD: 376-377) (KAR: ḳılıç, HAR: ḳılıç ̴ ḳılınç ̴ ḳılış, KIP: ḳılıç ̴
ḳılınç ̴ ḫılıç). “Ḳılıçḳa muḥkam érklig va mardana kişi édi” (BN: 103a/10).
ḳın “kın, bıçak, kılıç ve hançer kılıfı” (< ḳın, EDPT: 630) (KAR: ḳın, HAR: ḳın, KIP: ḳın). “Ḳılıçnı
baldaḳlamaydur édim. Ḳınıda édi” (BN: 107b/2).
kiriş “kiriş, yayın iki ucundaki esnek bağ” (< kér- “germek” + -iş, KBS: 526) (KAR: kiriş, HAR:
kiriş, KIP: kiriş). “… Baysunġur Mîrzâġa kiriş salıp Muḥarram ayınıŋ on(ı) édi kim…” (BN: 68a/8).
oḳ “ok” (< oḳ, EDPT: 76) (KAR: oḳ ̴ oġ, HAR: oḳ, KIP: oḳ ̴ oḫ). “Saġdaḳımda ham yégirmeçe oḳ bar
édi” (BN: 115a/11).
oḳdaḳ “okluk” (< oḳ “ok”, EDPT: 76 +da- “ok atmak”, TSD: 475 + -ḳ) (KAR: -, HAR: -, KIP: -).
“Mén hameşa amânlıḳda ham ton oḳdaḳ çıḳarmay oḳ takya ḳılur édim” (BN: 106b/9).
sanç “mızrak, kazık” (< sanç) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Siyâsat üçün ba‘zısını sançḳa olturġuzuldı”
(BN: 214a/8).
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toḳmaḳ “ağaçtan yapılmış iri çekiç, tokmak” (< toḳı- “vurmak” + -maḳ, KBS: 906) (KAR: toḳımaḳ,
HAR: toḳmaḳ, KIP: doḳmaḳ ̴ toḳmaḳ ̴ toḳmaç). “Masalan kün tuġar vaḳttın kim tâsnı ḳoydılar, ṭâs bir
tolsa toḳmaḳları bile gariyâlġa bir urarlar” (BN: 289a/10).
top “gülle veya şarapnel atan ateşli silah” (< top, EDPT: 434) (KAR: top, HAR: top, KIP: top).
“Çérig yaraġıġa va top u tufakçiniŋ dârȗ va caydaġıġa pancşamba küni…” (BN: 345a/9).
tura “siper, kalkan” (< tur- “yükselmek, kalkmak” + -a, KBS: 933) (KAR: tura, HAR: tura, KIP:
tura). “Tufakandâzlar bu arâbalar va turalarnıŋ kéynide turup tufak atḳaylar” (BN: 264a/7).
tükri “set, siper” (< tükri) (KAR: -, HAR: -, KIP: -). “Camî‘ çérig élige farmân boldı kim tura va şatu
va tükri [?] turanı, kim ḳal‘agîrlıḳ asbâbıdur, tayar ḳılġaylar” (BN: 333a/13).
yaraġ “hazırlık; teçhizat, silah” (< yara- “hazırlanmak, hazır olmak” -ġ, EDPT: 862) (KAR: yaraḳ ̴
yaraġ, HAR:- yaraġ ̴ yaraḳ, KIP: yaraġ ̴ yaraḳ). Sözcük içerisindeki /ḳ/ sesinin tonlulaşarak /ġ/ sesine
dönüştüğü ve böylece yaraġ şeklinde de kullanıldığı görülmektedir. “Aksar çérigi éli at va yaraġ bile
özlerini salıptur” (BN: 151a/1).
yay “ok fırlatma aracı, yay” (< ya, EDPT: 869) (KAR: ya, HAR: ya ̴ yâ ̴ yay, KIP: ya ̴ yâ ̴ yay ̴ ye).
Sözcük Eski Türkçe döneminden beri kullanılmaktadır. Kısa ve uzun ünlülü olmak üzere yâ ̴ ya
şeklinde metinlerde yer aldığı görülmektedir. Gülensoy, yay sözcüğünün sonundaki /y/ sesinin ikincil
olduğunu ve /â/ ünlüsünün etkisi ile türediğini belirtmiştir (KBS: 1093). “Yaynı küçlüg tartar édi”
(BN: 160a/11).
2. 9. 2. Askerî Giyim İle İlgili Araç-Gereç/Eşya Adları
başlıġ “başlık” (< baş “baş, kafa” +lıḳ, EDPT: 381)(KAR: -, HAR: başlıḳ, KIP: -)“Bu ‘inâyatlardın
soŋ Muḥammad ‘Ali Cang-Cangġa ḫâṣṣa ḳara maḫmal başlıġ ḫâṣṣa Ḳalmâḳî* cebeni bérdim” (BN:
232a/8).
kéyim “harp elbisesi” (< kéy- (< kéḍ- < kéd-) “giymek”, EDPT: 700 + -(i)m) (KAR: kedim ̴ keḍim,
HAR: keyim ̴ keḍim ̴ kiḍim, KIP: -). Sözcük asıl itibariyle kédim biçimindedir. Söz içerisindeki /d/
sesinin sızıcılaşarak /ḍ/ sesine, daha sonra ise akıcılaşarak /y/ sesine dönüşmesiyle kéyim biçiminde
metinde yer almaktadır. “Értesige biz ham baranġar cavanġar ġol hirevülni tartîb ḳılıp kéyim kéyip
yaraġlanılıp yasal yasap…” (BN: 69b/10).
2. 10. Musikiye Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
ḳopuz “ozanların çaldığı telli Türk sazı” (< ḳop- “çınlamak, yankı vermek” + -(u)z, KBS: 541) (KAR:
ḳubuz, HAR: ḳopuz ̴ ḳobuz, KIP: ḳobuz ̴ ḳopuz ̴ ḳubuz ̴ ḳupuz). “Ḳopuznı yaḫşı çalur édi” (BN: 22a/8).
2. 11. Yönetime Dair Araç-Gereç/Eşya Adları
tuġ “bayrak, sancak” (< tu- “tıkamak, kapatmak” + -ġ, KBS: 929 (KAR: tuġ, HAR: tuġ, KIP: tuġ).
“Ḫan va tamâm turġanlar tuġ sarıġa ḳımızlar saçadurlar” (BN: 100b/3).
tamġa “damga, mühür” (< tam- “damlamak” + -ġa, EDPT: 504) (KAR: tamġa, HAR: tamġa, KIP:
tamga ̴ damḳa ̴ tamġa ̴ tamha). “Tawba asnâsıda Darveş Muḥammad Sârbân bile Şayḫ Zayn tamġa
baḫşişını yâd bérdiler” (BN: 312b/7).
tuġra “tuğra, hükümdar mührü” (< tuġ “sancak, bayrak” +ra(ġ), KBS: 929 – 930) (KAR: tuġraġ,
HAR: tuġra ̴ tuġraġ, KIP: -). Sözcük asıl itibariyle tuġraġ biçimindedir. Söz sonundaki /ġ/ sesinin
düşmesiyle tuġra olarak da karşımıza çıkmaktadır. “Bu cihattın farâmînınıŋ tuġrasıda “SulṭânMaḥmȗd Ġâzî” bitirler édi” (BN: 26b/1).
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3. SONUÇ
Bu çalışmada Babürnâme’de yer alan Türkçe araç-gereç ve eşya adları ele alınmıştır. Ele alınan
sözcüklerin Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçesindeki durumu gösterilmiştir. Sözcüğün
Babürnâme’deki biçimi esas alınarak söz bünyesinde meydana gelen fonolojik ve morfolojik
değişmeler varsa belirtilmiştir. Aynı zamanda sözcüklerin metin içerisindeki kullanımı da örnek olarak
verilmiştir.
Eserde yer alan araç-gereç ve eşya adları devrin yaşam tarzına dair önemli bilgiler vermektedir. Metin
içerisinde taşımacılık, giyim kuşam, musiki, avcılık, askerlik ve hayvancılık gibi toplum yaşamının
birçok alanına dair söz varlığını bulmak mümkündür. Toplam 97 sözcük tespit edilerek incelemeye
tabi tutulmuştur. Tespit edilen sözcükler kavram alanlarına göre 11 ana başlık altında
sınıflandırılmıştır. En fazla söz varlığı 28 sözcük ile “giyim kuşam”, en az söz varlığı ise 1 sözcük ile
“musiki” ve “zanaat” alanına aittir. Eldeki verilerden hareketle söz varlığını en çoktan en aza
sıralarsak şöyledir: Giyim Kuşama Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (28), Eve Dair Araç-Gereç/Eşya
Adları (18), Askerliğe Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (16), Ticarete Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (11),
Hayvancılığa Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (6), Avlanmaya Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (5),
Taşımacılığa Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (4), Tarıma Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (3), Yönetime
Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (3), Bir Zanaat Koluna Dair Araç-Gereç/Eşya Adları (1), Musikiye Dair
Araç-Gereç/Eşya Adları (1).

4. KISALTMALAR
4.1. Dil Kısaltmaları
Ar.

: Arapça

Çin.

: Çince

4.2. Dönem Kısaltmaları
HAR

: Harezm Türkçesi

KAR

: Karahanlı Türkçesi

KIP

: Kıpçak Türkçesi

4.3. Eser Kısaltmaları
BİKAS

: Babürnâme’de İsimlerin Kavram Alanlarına Göre Sınıflandırılması

BN

: Babürnâme

ÇT

: Çağatay Türkçesi

ÇTS

: Çağatay Türkçesi Sözlüğü

EDPT

: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish

ETP

: Eski Türklerde Para: Göktürklerde, Uygurlarda, Türgişlerde.

İK

: İştikakçının Köşesi

KARTG

: Karahanlı Türkçesi Grameri

KBS

: Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü

KTG

: Kıpçak Türkçesi Grameri
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TES

: Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü

TSD

: 8.-16. Yüzyıllar Arasında Türkçenin Sözcük Dağarcığı
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Öz
Tarihî süreç içerisinde yoğun bir etkileşimde bulunan Türkçe ve Farsça birbirlerini etkilemiş,
birbirleriyle kelime aşıverişinde bulunmuşlardır. Her iki dilin söz varlığında çok sayıda ortak
kelimenin birikmesiyle, sonuçlanan bu etkileşim neticesinde her iki dilde kökeni ve telaffuzu aynı
ancak anlam olarak farklılaşan veya zamanla anlam değişimine uğrayan çok sayıda ortak veya ödünç
kelime bulunmaktadır. İki dildeki ortak veya ödünç kelimeler, Farsça öğrenmek isteyen Türkçe
konuşurlarına ciddi kolaylıklar sağlarken iki dildeki yalancı eş değer kelimeler ve yalancı kökteş
kelimeler, dil öğretimi/öğrenimi sırasında ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Hedef dildeki yalancı eş
değerlerle ve yalancı kökteşlerle karşılaşan Türkçe konuşuru, anadilden olumsuz aktarma yaparak
kelimeyi Türkçedeki haliyle algılamakta ve dil öğrenme sürecinde, dört temel becerinin ediniminde
zorluklar yaşamakta ve diller arası çeviri yaparken önemli hatalara düşmektedir. İki dildeki ortak söz
varlığının avantajından istifade etmek isteyen öğretici/öğrenci iki dildeki yalancı eşdeğerlerin ve
yalancı kökteşlerin farkında olmadığında önemli hatalara düşebilecektir. Bu çalışma Farsça öğrenmek
isteyen Türkçe konuşurlarının yalancı eş değerler ve yalancı kökteşler konusunda farkındalık sahibi
olmasını ve dil öğrencisinin bu yalancı eş değerliğe ve yalancı kökteşliğe sahip kelimelerde
anadilinden yapacağı olumsuz aktarımları önleyebilmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Farsça, Türkçe, Farsça öğretimi, yalancı eş değerler.

Giriş
Farsça ile Türkçe arasında köklü ve tarihî bir ilişki söz konusudur; bu ilişki beraberinde kelime
ortaklığını da getirmiştir. Farsça-Türkçe ortak söz varlığında Farsçadan Türkçeye geçmiş altı bin ve
Türkçeden Farsçaya geçmiş iki bin civarında kelimeden söz edilmektedir (Dilberipur, 1995: 10;
Türkben Aydın, 2017: 1233). Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlük’te Farsçadan Türkçeye geçen
sözcük sayısı 1374, Türkçeden Farsçaya geçen ise 3000 olarak ifade edilmektedir (Dursunoğlu, 2009:
132). İran Farsçası ile Türkiye Türkçesi arasındaki ortak kelimelerin sayısı tartışmalı olsa da bu
istatistikî bilgiler iki dil arasındaki geçişkenliğe ışık tutmaktadır. Genel olarak Türkçe ve Farsça
arasındaki geçişkenlik hakkında yapılan literatür taramasında ise doğrudan bu konuyu ele alan
herhangi bir çalışma tespit edilememiştir. Dil öğretiminde diller arasındaki münasebetin, geçişkenliğin
ve ortak kelimelerin varlığının hedef dil öğrenimini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu anlamda Farsça
ve Türkçe arasındaki geçişkenlik de Farsça öğrenmeye başlayan Türkçe konuşurları için önemli bir
kolaylık sağlamaktadır. Ancak bu ortak kelimelerden bir kısmının dilden dile geçiş sırasında anlam
değişimine uğraması ve zaman zaman da kaynak dildeki anlamın zıddını ifade eden yeni bir anlam
kazanmaları dil öğrenimi açısından ciddi tuzaklar oluşturmaktadır. Dil öğrenicisini ciddi bir şekilde
hataya düşüren bu ters köşe kelimeler, metnin anlaşılmasını zorlaştırmakta, hatta yanlış anlaşılmasına
sebep olmakta ve önemli çeviri hatalarına yol açmaktadır. Farsça ve Türkçedeki ortak kelimelere
dikkat çekilmesinin dil öğrenimi sürecinde bir kolaylık sağladığı doğrudur ancak Gedik’in de
araştırmasının sonucunda ifade ettiği üzere bu kelimelerden kaynaklı anadili aktarımı hatalarını
önlemek adına Farsça sözcüklerin anlam incelikleri ve kullanıldıkları bağlamlar öğrencilere iyice
öğretilmeli ve anlamsal olarak bu sözcüklerin yalancı eş değerliklerine dikkat çekilmelidir (Gedik,
2021: 56).
Yazılışları ve telaffuzları aynı olan, aynı etimolojik kökten gelen ancak anlamları farklı olan
kelimelere yalancı eş değer (false friend) denmektedir. Yalancı eş değer kelimeler, aynı kökten
gelmelidir. Saha tecrübesine dayanmayan ve alan literatürü açısından eksik olan bazı çalışmalarda
birbirine çok benzediği ve yakın durduğu eş sesli kelimelerin de yalancı eş değer olarak
değerlendirildiği dikkat çekmektedir. Sesteş kelimeler de denilen yalancı kökteş kelimeler (false
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cognate) ise farklı etimolojik köklerden gelmelerine rağmen modern biçimleri itibariyle aynı şekilde
telaffuz edilen kelimelerdir. Yalancı eş değer (false friend) ve yalancı kökteş (false cognate)
kelimelerin birbirleriyle karıştırılmasının temel sebebi her ikisinin hem telaffuz ve şekil olarak aynı
olması/birbirine benzemesi hem de her iki dilin söz varlığında ortak kelimeler olarak yer almasıdır.
Ancak yalancı eş değer kelime çiftinin her ikisinin de aynı etimolojik kökenden gelmesi gerekirken
yalancı kökteşlerin farklı dillerden veya aynı dildeki farklı kelime kökünden gelmesi mümkün
olabilmektedir. Yalancı eş değerliğe örnek olarak Arapça kökenli ve hem Farsça hem de Türkçede
kullanılmakta olan feqet/ فقطkelimesi verilebilir. Feqet, ar.< far.(sadece), fatkat, ar.<tr.(ama, lakin)
şeklinde farklı anlamlar ifade etmektedir. Yalancı kökteşliğe ise Farsçadaki dana, far. (bilgin, bilge,
âlim) ile Türkçedeki dana, tr. (buzağı, ineğin yavrusu) kelimeleri örnek olarak verilebilir.
Anlam bilimi alanında değerlendirilmekte olan Farsça ve Türkçedeki yalancı eş değerlik ve
yalancı kökteşlik konusunda Türkiye’de henüz bir çalışma yapılmadığı görülmektedir.
1. Türkiye’de Yabancı Dil Olarak Farsça Öğretimi
Selçuklu döneminden itibaren Türkiye coğrafyasında Farsçaya yönelik bir ilgi her zaman
olagelmiştir. Bu ilginin temel sebebi olarak Farsçanın İslam kültürünün temel bileşenlerden birisi
olduğu söylenebilir. İslam’ın Türkçe konuşulan coğrafyada yayılmasından sonra öncelikle ilmî, idarî
ve edebî faaliyetlerde Arapçanın yaygın olarak kullanıldığı ve zaman zaman da Farsçanın yaygın bir
dil olarak kullanıldığı ve Selçuklular döneminde Arapça ve Farsçanın belirtilen alanlarda dönüşümlü
olarak kullanıldığı bilinmektedir (Karaismailoğlu, 2015: 7-8) Tarih boyunca Farsçanın dönemsel
olarak devlet dairelerinde geçerli bir dil haline gelmesi, resmi yazışmalarda kullanılması, yer yer
edebiyat dili olarak ön plana çıkması, bu dilde Hafız ve Sadi gibi büyük isimler tarafından önemli
edebî eserlerin kaleme alınmış olması, Farsçanın bu dönemlerde yeni bir iletişim imkânı sunması gibi
muhtelif nedenlerle çok sayıda insan Farsça öğrenmek istemiş, bu amaçla eğitim görmüş ve Farsça
öğrenmiştir. Osmanlı ve ardından Türkiye coğrafyasında geçmişten günümüze dek çeşitli seviyelerde
ve mahfillerde Farsçanın yabancı dil olarak öğretiminin çeşitli kurumlar tarafından veya özel
gayretlerle sürdürüldüğü bilinmektedir. Tanzimat döneminden itibaren Farsça ilk ve orta dereceli
okulların neredeyse tamamında, yüksekokulların da bir bölümünde öğretilen belli başlı yabancı
dillerden birisi olmuştur (Çelik, 2005: 3). Üniversitelerde ise müstakil anabilim dalı olarak 1935’ten
beri Farsça öğretimi yapılmaktadır. Ankara Üniversitesi 1935, İstanbul Üniversitesi 1938, Atatürk
Üniversitesi 1968, Selçuk Üniversitesi 1975, Kırıkkale Üniversitesi 1992, Harran Üniversitesi 1992,
Dicle Üniversitesi 1992’de (Turgut, 2011: 83; Çelik, 2005: 36,41) Farsça öğretimine başlamıştır.
Özellikle Farsçanın yabancı dil yeterlik sınavlarında yer alması ve atama yükselme ölçütleri açısından
yabancı dil olarak kabul görmesiyle birlikte Farsçaya yönelik yoğun bir ilgi başlamış ve bu ilgi de
ciddi bir talep doğurmuştur. Bu talep doğrultusunda birçok üniversite farklı seviyelerde Farsça kursları
açmış ve çeşitli özel öğretim kurumlarında da Farsça öğretilmeye başlanmıştır. Ayrıca başta Edebiyat,
Fen-Edebiyat, İlahiyat ve Eğitim Fakülteleri ile Yüksek İslam Enstitüleri (Çelik, 2005: 270) olmak
üzere çok sayıdaki fakülte ve bölümün müfredatına seçmeli ders olarak Farsça yer almaktadır. Yine bu
dönemde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki İmam Hatip Liselerinde de 1971 yılına kadar Farsça
derslerine müfredatta yer verilmiştir (Çelik, 2005: 280). Bu tarihten itibaren uzun bir süre liselerde
Farsça dersi okutulmamış, 2017 yılında alınan bir kararla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, devlet
okulları ve özel okullar ile özel kursların seçmeli ders havuzuna eklenmiştir (www.mevzuat.gov.tr).
2. Yalancı Eş Değerlik
Yalancı eş değerlik, İngilizcede false equivalence veya false friend olarak ifade edilirken
Farsçada da مترادفنما/moteradêfnema olarak ifade edilmektedir. İsimlendirmelerden hareketle yalancı eş
değerliğin karşılaşılan birbirine benzer kelime çiftinin hatalı olarak aynı veya eş değer olarak
değerlendirilmesinden yola çıkılarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu adlandırma dil öğreticisini ve
öğrencisini benzerlikten hareketle hataya düşmemesi hususunda uyarmayı amaçlamaktadır.
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Eş değer kelimesi İngilizcede equivalent kelimesiyle, Arapçada ise Türkçede de kullanılan
muadil kelimesiyle ifade edilmektedir. Eş değerlik, iki ayrı dil veya lehçede bulunan sözcüklerin değer
yönünden birbirine denk olma durumunu ifade ederken yalancı eş değerlik de bu denk olma
durumunun yanlış ve yanıltıcı olmasını ifade etmektedir. Yani yalancı eş değerler aslında görünürde eş
değerde olmalarına rağmen gerçekte eş değer olmayan sözcüklerdir (Resulov, 1995: 916, Çelik, 2005:
10.)
Yalancı eş değerlik (false friends), iki ayrı dilde veya bir dilin iki ayrı lehçesinde yer alan
köken, ses ve şekil bakımından aynı olan kelimelerin (sesteş kelimeler) anlamlarının farklı olmasıdır
(Çakmak, 2016: 21; Aydın 2018: 19; Çolak 2014: 598, Tycova, 2012: 8).
Yalancı eş değerlik aslında dillerin kendi iletişim tarihleri kadar eski olsa da bu durum ilk
olarak 19. yüzyılın sonlarında ele alınmaya, çalışılmaya başlanmıştır. Bu konudaki ilk eser, M.
Koessler ve J. Derocquiqny tarafından yazılan Les Faux Amis ou les trahisons du vocabulaire anglais
conseils aux traducteurs (İngilizce-Fransızca Çevirmenin Aldatıcı Dostları) adlı sözlüktür (Yazıcı
Ersoy, 2012: 36). Sonraki dönemlerde kimi araştırmacılar tarafından farklı isimlerle ele alınan yalancı
eş değerlik konusu üzerine farklı tasnif ve incelemeler yapılmıştır; konu hakkındaki çalışmalar, eş
değerlik kıyaslaması yapılacak dillerin nitelikleri bakımından diller arası yalancı eş değerlik
çalışmaları, lehçeler arası yalancı eş değerlik çalışmaları, ağızlar arası yalancı eş değerlik çalışmaları
şeklinde üç ana başlık altında toplanabilir.
Literatür taramasında Türkiye’de Farsça-Türkçe dil ilişkisindeki yalancı eş değerliği inceleyen
bir çalışma tespit edilemediyse de özellikle Türkçenin farklı lehçeleri arasındaki ilişki ile ilgili olarak
çok sayıda çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda yalancı eş değerlik terimi için
“yalancı eş anlamlı kelimeler”, “aldatıcı kelimeler”, “eş sesli kelimeler”, “dillerarası analogizmler”,
“dillerarası hononimler”, “sesteş sözcükler” (Yöyen, 2019: 13, Sarsebekova, 2019: 15)
adlandırmalarının kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanımlar arasında en yaygın kullanımın yalancı eş
değer kullanımı olması nedeniyle çalışmada bu kullanım tercih edilmiştir.
Diller arası yalancı eş değerlik kapsamında bu çalışmada, İran Farsçası ve Türkiye Türkçesi
arasında anlam kayması veya anlam değişimine uğrayarak ortaya çıkan yalancı eş değer kelimeler
incelenecektir.
2. 1. Türkiye’deki Farsça Öğretiminde Yalancı Eş Değer Kelimeler
Farsça ve Türkçe arasındaki yalancı eş değer kelimelerin ciddi bir kısmının aslında zaman
içerisinde kaynak dilde, bir kısmının ise aktarım sonrasında hedef dilde anlam değişimine
görülmektedir. Ayrıca bir kısmında da bu kelimelerin üçüncü, dördüncü anlamı itibariyle farklılaştığı
dikkat çekmektedir. Yalancı eş değer olarak sayılan bazı kelimelerde ise aslında bir anlam değişikliği
olmadığı, sadece kelimenin sözlüklerdeki tali anlamları üzerinden kaynak ve hedef dil arasında
aktarım yapıldığı ve bu anlam unutulduğu için yanlış bir değerlendirme söz konusu olmuştur. Bu
kelimeler aslında yalancı eş değer sayılmamalıdır.
Farsça ve Türkçede arasındaki yalancı eş değer kelimelerin Farsçadan Türkçeye, Türkçeden
Farsçaya, Arapçadan hem Farsçaya hem de Türkçeye, Batı dillerinden hem Türkçeye hem de Farsçaya
geçtiği görülmektedir. Bu bakımdan bu çalışmada yalancı eş değer olarak değerlendirilen kelimeler
kökenlerine göre de bir tasnife tabi tutularak incelenmektedir.
2.1.1. Farsçadan Türkçeye Geçen Yalancı Eş Değer Kelimeler
İran Farsçası ile Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş değer kelime sayısı 698 olarak tespit
edilmiştir. Tespit edilen toplam yalancı eş değer kelimelerin %31,37’sini oluşturan bu kelimelerin
büyük çoğunluğunun her iki dilde de çok yaygın olarak kullanılmaktayken bir kısmının kullanım
sıklığı dilden dile farklılık göstermektedir. Tespit edilen kelimelerin büyük çoğunluğu فقط/feqet
kelimesinde olduğu gibi çok net bir şekilde anlam değişimine uğramış, آفرین/aferin gibi bazı kelimeler
ise anlamdan ziyade kullanım yeri itibariyle farklılaşmış ve farklı bir anlam değeri kazanmıştır.
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Ben dürbünümle fotoğraf aldım (Y)

.من با دوربینم عکس گرفتم

Ben fotoğraf makinemle fotoğraf çektim (D)

Men ba durbinem eks gêrêftem.

Öğrenci bu cümlede anadilden yapılan olumsuz aktarımdan kaynaklı yalancı eş değer
kullanmıştır. Durbin/ دوربینkelimesi Farsçadan Türkçeye geçmiş bir kelime olup Türkçede uzağı
gösteren araç anlamına gelmekteyken Farsçada kamera ve fotoğraf makinesi için kullanılmaktadır.
2.1.2. Türkçeden Farsçaya Geçen Yalancı Eş Değer Kelimeler
Türkçeden Farsçaya geçen ve yalancı eş değer olarak değerlendirilebilecek 39 kelime tespit
edilmiştir. (bkz. Tablo:2) Tespit edilen toplam yalancı eş değer kelimelerin %5.58’ini oluşturan bu
kelimelerin bir kısmı her iki dilde de çok yaygın bir şekilde kullanılmaktayken, bir kısmının kullanım
sıklığı ise dilden dile farklılık göstermektedir.
Giden gelen bozulmuştur. (Y)

.گیدنگلن خراب شده است

Kapı sürgüsü bozulmuştur. (D)

Gidengelen xerab şodê est.

Giden gelen/gidengelen kelimesi Türkçeden Farsçaya geçmiş ve anlam değişimine uğramış bir
kelimedir. Kelime Türkçede git- ve gel- fiillerine –An sıfat-fiil ekinin getirilmesiyle oluşmuş ve bu
ekin kalıplaşmasıyla birleşik bir ad teşkil etmiştir. Bu hâliyle de Türkçede “bir yere giden ve dönen
yahut iki yer arasında sürekli gidiş-geliş yapan kişi” anlamına gelmektedir. Kelime Farsçaya geçerken
kelimede yer alan fiillerin (git- ve gel-) anlamını kaybetmeden ve Farsçada bu anlamdan hareketle
“gidip gelen şey” olan “kapı ve tüfek sürgüsü” için kullanılmaktadır. Öğrenci bu cümlede anadilden
olumsuz aktarma yaptığı için hataya düşmüş ve yalancı eş değerlikten dolayı çeviri hatası yapmıştır.
Cümleyi “kapı sürgüsü bozulmuştur” diye çevirmesi gerekirken “gidenler gelenler bozulmuştur”
şeklinde hatalı bir çeviri yapmıştır.
2.1.3. Arapçadan Farsçaya ve Türkçeye Geçen Yalancı Eş Değer Kelimeler
Farsçadan Türkçeye geçen ve yalancı eş değer olarak değerlendirilebilecek kelimelerin
375’inin Arapça kökenli olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan Farsça ve Türkçede arasındaki yalancı
eş değer kelimelerin kökenlerine bakıldığında ise Arapça kökenli olduğu kelimelerin fazlalığı dikkat
çekmektedir. Tespit edilen toplam yalancı eş değer kelimelerin %53.72’sini oluşturan bu sayı aynı
zamanda Farsça ve Türkçenin Arapçadan ne kadar etkilendiğini de göstermesi açısından son derece
önemlidir. Elbette ifade edildiği üzere bu etkinin sadece yalancı eş değer kelimeler bağlamında
değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Öğrenciler tezahürat yapıyorlar. (Y)

.دانشجویان تظاهرات می کنند

Öğrenciler

Danêşcuyan tezahorat mi konend.

gösteri/protesto

yapıyorlar.

(D)
2.1.4. Diğer Dillerden Farsçaya ve Türkçeye Geçen Yalancı Eş Değer Kelimeler
Diğer dillerden Farsçaya ve Türkçeye geçen yalancı eş değer olarak değerlendirilebilecek 66
kelime tespit edilmiştir. (bkz. Tablo: 4) Görüldüğü gibi Farsça ve Türkçeye diğer dillerden geçen
kelime sayısı tespit edilen 698 kelime sayısı dikkate alındığında oldukça azdır ve bu sayı Farsça ve
Türkçenin diğer dillerden ne kadar etkilendiğini de göstermesi açısından da son derece önemlidir. Bu
değerlendirmeye göre diğer dillerden gelen kelimeler tespit edilen yalancı eş değer kelimelerin %
9.45’ini oluşturmaktadır. Bu 66 kelime her iki dilde de güncel kullanım değerine sahiptir. Bu
kelimelerden 53’ünün kökeni, özellikle modernleşme döneminde her iki dili de etkilemiş ve her iki
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dile de en fazla kelime veren Fransızca kökenli olduğu dikkat çekmektedir. Toplam yalancı eş değer
kelime sayısı içerisinde Fransızcanın etkisi %7.59’da kalmıştır.
Bakan Bey, pavyondan geliyor. (Y)

.اقای وزیر از پاویون می آید

Bakan Bey, VİP salonundan geliyor. (D)

Ağayê vezi ez pavyon mi ayed.

Pavyon kelimesi Fransızcadan Farsça ve Türkçeye geçmiş bir kelimedir ancak zamanla her iki
dilde farklı anlamlar ifade etmeye başlamıştır. Pavyon kelimesi Farsçada “havaalanındaki protokol
kullanımına açık V.İ.P salonu” için, Türkçede “alkollü eğlence merkezi” anlamında kullanılmaktadır.
Bu anlam farklılığını dikkate almayan öğrenci cümleyi “Bakan Bey pavyondan geliyor.” şeklinde
çevirerek diplomatik krize dahi yol açabilecek önemli bir çeviri hatası yapıyor. Oysa kelimenin bir
yalancı eş değer olduğu bilinseydi doğru çevirisi “Bakan Bey VİP salonundan geliyor.” şeklinde
yapılırdı.
Farsça ve Türkçede ortak kullanılan en çok yalancı eş değer kelimenin %53.72 ile Arapça
kökenli olduğu ve ikinci sırada da %7.59 ile Fransızcanın olduğu görülmektedir. Fransızca dışındaki
diller ise sırasıyla 5 kelime ve % 0.71 oran ile İtalyanca, 4 kelime ve % 0.57 oran ile İngilizce, 1’er
kelime ve % 0.14’er oranla Soğdca, Ermenice ve Yunanca şeklinde sıralanmaktadır.
3. Yalancı Kökteşlik (False Cognate)
Yalancı kökteşlik, İngilizce false Cognate olarak, Farsçada ise eş değer görünümü
anlamındaki moteradêfnema/ مترادفنماkelimesiyle karşılanmaktadır ve tıpkı Türkçedeki adlandırma gibi
bu iki adlandırmada da buradaki benzerliğin yanıltıcı oluşunu vurgulamaktadır.
Etimolojik köken itibariyle birbiriyle alakasız olmalarına, ayrı köklerden hatta ayrı dillerden
olan ancak modern formu itibariyle aynı şekilde yazılan (bazen küçük yazım farkı da olabilir) ve aynı
şekilde telaffuz edilen kelimelere false cognate/yalancı kökteş denilmektedir.
Cognate/kökteş kelimeler aynı kökene sahip ve yazılışları, okunuşları ve anlamları benzerlik
gösteren kelimeler (Erkır, 2011: 17) iken false cognate/yalancı kökteşler ise anlam ve köken itibariyle
farklılaşan kelimelerdir. Bazı çalışmalarda yazılış ve söylenişi benzer olan, köken ve kavram alanları
farklı olan sesteş kelimelerin yalancı eş değer olarak ifade edilmişse de bu doğru değildir, bu
kelimelerin yalancı eş değerlerden tamamen farklı olduğundan hareketle yalancı kökteş olarak
isimlendirilmesi ve bu şekilde değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.
Housman, yalancı kökteşleri/false cognates biçimsel benzerliklerine rağmen farklı anlamlara
sahip farklı dillerdeki kelime çiftlerini ifade eden terimler (Routledge, 1996: 163) şeklinde
tanımlarken Richards, şekil olarak birbirine benzeyen, ancak farklı anlamlar ifade eden farklı
dillerdeki kelimeler şeklinde tanımlamaktadır (Richards, 1992: 136). Aksan da yalancı kökteşliği,
yalancı sesteşlik olarak isimlendirmekte ve farklı anlamda olan iki veya daha fazla kelimenin, zamanla
geçirdiği ses veya biçim değişikliği sonucu birbirine yaklaşarak sesteş duruma gelmesi veya alıntı bir
kelimenin, yerli dilde var olan bir başka kelime ile seslik bakımdan benzer olması (Aksan 2016: 9293) şeklinde tanımlamaktadır. David Crystal (2010), iki dilde yazılışları birbirine benzeyen ancak
aynı anlamı taşımayan sözcükleri sahte benzerlik/faux amis olarak tanımlar (Bermaganbetova,
2016:40).
Literatür taramasında Türkiye’de Farsça-Türkçe dil ilişkisindeki yalancı kökteş kelimeleri
inceleyen bir çalışma tespit edilememiştir ancak farklı dil ilişkilerinin yanı sıra Türkçe ve diğer
dillerdeki yalancı kökteşlik konusunun incelendiği görülmüştür. İngilizce merkezli yapılan Horst,
White ve Bel (2010)’in çalışması yabancı dil öğrenme sürecinden anadilden yararlanma odaklı bir
çalışmayken, Barker ve Sutcliffe (2000), İngilizce ile Lehçe dil ilişkisini incelemiştir (Erkır, 2011: 23)
Mohammad Reza Piruz (2003) ise çalışmasında İngilizce-Farsça dil ilişkisindeki yalancı kökteşleri
çalışmıştır. Türkiye’de de Asker Resulov (1995) yalancı eş değer kelimeleri çalışan ve yalancı kökteş
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kelimeler ile farkını açıklayarak, karıştırılmamasını vurgulayan ilk çalışma olarak dikkat çekmektedir.
Yine Erkır (2011) ile Uzun ve Salihoğlu (2009)’nun İngilizce-Türkçe dil ilişkisi odaklı yalancı kökteş
kelimeler konulu çalışmaları önemlidir.
Yalancı kökteş kelimeler ve ilgili çalışmalar diller arası yalancı kökteşler ve dil içi yalancı
kökteşler olarak iki başlık altında toplanabilir. Bu çalışmada diller arası ve kaynak dil içi yalancı
kökteşlik kapsamında Farsça ve Türkçedeki yalancı kökteş kelimeler incelenecektir.
3. 1. Türkiye’deki Farsça Öğretiminde Yalancı Kökteş Kelimeler
Literatür taramasında Farsça-Türkçe dil ilişkisinde yalancı kökteş kelimeler konusunda bir
çalışma tespit edilememiştir. Farsça ve diğer diller arasındaki yalancı kökteş kelimeleri konu alan
çalışmalara baktığımızda sahada çeşitli çalışmalar olduğunu görüyoruz. Piruz’un (2003) İngilizce ve
Farsçadaki yalancı kökteş kelimeleri inceleyen On English-Persian and Persian-English Cognates
başlık çalışmasında önce gerçek kökteş kelimelere yer vermiş, ardından yalancı kökteş kelimelere
yoğunlaşarak bir liste paylaşmıştır. Piruz’un çalışması da diller arası yalancı kökteşlik konulu
çalışmalara bir örnektir. Talebinejad ve Sarmazeh (2012)’in Comprative Investigation of Persian’s
Cognates and False Friends with Some IE Languages başlıklı çalışması da Farsça-İngilizce dil
ilişkisindeki yalancı eş değer ve yalancı kökteş kelimelere yoğunlaşan bir çalışmadadır.
Farsça ve Türkçedeki yalancı kökteş kelimeler, dil öğretimi sürecinde verilen anlık çeviri
ödevlendirmelerinde, edebî çevirilerde ve zaman zaman da çeşitli sözlü çeviri ortamlarında Farsçadan
Türkçeye ve Türkçeden Farsçaya yapılan çevirilerde oluşan hatalarla sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Diller arası çevirilerdeki bu hatalar çevirinin de hatalı olmasına yol açmaktadır. Yalancı kökteşlik
durumunun ortaya çıkmasının temel sebebinin ise dil öğrenicisinin veya çevirmenin konuştuğu dilden
olumsuz aktarım yapması olduğu görülmektedir. Zira öğrenci veya çevirmen yalancı kökteş bir
kelimeyle karşılaştığında şekil ve telaffuz itibariyle benzer veya aynı olan kelimenin kendi konuştuğu
dilde de olması nedeniyle ilk anda kendi konuştuğu dildeki kelimeyi hatırlamakta ve bu da onu hataya
sevk etmektedir.
Bu çalışmada değerlendirmeye tabi tutulan veriler İran’da bulunulan beş yıllık deneyim
süresince sahadan derlenmiş kelimelerden, İnönü Üniversitesi Farsça kurslarındaki Farsça öğretimi
sürecinde sahadan derlenen kelimelerden ve Farsça ile Türkçenin temel sözlüklerin taranmasıyla elde
edilen kelimelerden oluşmaktadır. Farsça ve Türkçe dil ilişkisinde toplam 200 yalancı kökteş kelime
tespit edilmiştir. Çalışmada tespit edilen bu 200 kelime etimolojik köken itibariyle tasnif edilerek
değerlendirilmiştir.

SONUÇ
Farsça ve Türkçe dil ilişkisindeki dilden dile kelime geçişleri tek tek tespit edilerek tasnif
edilmiştir. Ancak diğer dillerden her iki dile geçen kelimelerin hangi dil üzerinden diğer dile geçtiği
tespit edilememiştir.
Çalışmada, Farsça ve Türkçe arasındaki kelime alışverişinde fiil geçişinin olmadığı her dilin
ödünçlediği bütün kelimelerin isim soylu olduğu görülmektedir. Diller arası kelime geçişkenliğinde
fiil alışverişinin çok nadir olması dikkate alındığında bu durum şaşırtıcı olmayacaktır.
Farsça-Türkçe dil ilişkisindeki ortaklığın isim soylu kelimelerle sınır olduğu, iki dil arasında
fiil alışverişinin olmadığı ancak özellikle bileşik fiillerin oluşumunda yardımcı fiillerde birlikte görev
alan isim soylu kelimelerin bulunduğu ve dil öğrenim sürecinde bu noktaya da dikkat edilmesi
gerektiği görülmektedir.
Çalışma sürecinde tespit edilen yalancı eş değerlerin bir kısmının tarihsel süreç içerisinde
ortak anlam alanı varsa da anlam değişmesi sonucu zamanla çeşitli farklılıklar oluştuğu görülmektedir.
Bazılarında anlam tesellot/tasallut kelimesinde olduğu gibi tamamen farklılaşırken bazılarında ise
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nerdoban/merdiven kelimesinde olduğu gibi iki dilden birinde sadece anlam daralması olduğu
görülmektedir.
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ÖZ
Bu araştırmada Kemal Sunal'ın sanat hayatı boyunca 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere
rol aldığı toplam 82 filmdeki “sevgi değeri”nin tespit edilmesi ve bir kök değer olarak Türkçe
Dersi Öğretim Programı’nda (2019) da yer alan bu değerin, Türkçe derslerinde öğrencilere
aktarımı sırasında söz konusu filmlerin kullanılabilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada sevgi değerinin filmlerde geçtiği yerler, araştırmacılar tarafından bir forma
işaretlenmiştir ve veriler analiz edilirken bu form dikkate alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılarak sevgi değerinin tespiti ve tahlili
yapılmıştır. Çalışma neticesinde filmlerde evlat, hayvan, insan ve kardeş sevgisi gibi değerlere
sıklıkla vurgu yapıldığı görülmüştür. Bunlar içerisinde nicelik ve nitelik olarak en fazla insan
sevgisine yer verilmesi, filmlerin Türk toplum hayatını ne derece başarılı bir şekilde
yansıttığının bir göstergesidir. Ayrıca filmlerde yer alan sevgi değerinin Türkçe derslerinde
öğretim programında yer alan temalara paralel olarak öğrencilere değer aktarımı amacıyla
kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: değer, Kemal Sunal, kök değer, sevgi.

GİRİŞ
Toplumların tek tipleşme yolunda hızla ilerlediği günümüzde, bir toplumun özgün
yapısını koruması için çeşitli girişimlerde bulunulması kaçınılmaz olmuştur. Çünkü 21. yüzyılın
ilk çeyreğinde hem insan hem de toplum hayatını derinden etkileyecek birçok değişiklik
meydana gelmiştir. Ulaşım olanaklarının artması, toplumlar arası ilişkilerin giderek güçlenmesi,
eğitim, ticaret ve siyasi gibi nedenlerle ülkeler arasındaki seyahatlerin artması, toplumların
özgünlüğünü büyük oranda ortadan kaldırmış ve dünyayı tek bir toplum hâline getirmiştir. Bu
tek tipleşme karşısında toplumlarca alınabilecek en önemli önlemlerden biri, daha küçük
yaştayken bireylere ulusal ve evrensel değerlerin aktarılmasıdır. İnsan hem sosyal bir varlık
olması hem de bir topluma mensubiyeti bulunması nedeniyle ait olduğu topluma ilişkin değer,
inanç ve davranış biçimini edinmek durumundadır (Çintaş Yıldız, 2011: 205). Bu bir hak olduğu
gibi aynı zamanda da önemli bir ödevdir.
Bireylere değer aktarımı, son derece önem arz eden ve belirli bir metot çerçevesinde
gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Değer aktarımı, süreç olması yanıyla hem bir metoda hem
de zamana ihtiyaç duyar. Bu sürecin iyi yönetilmesi ve çağın gereklerinden istifade edilmesi
gerekir. Değer aktarımıyla ilgili çalışmalar günümüzde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Geçmiş
yıllarda değer aktarımından adı konulamamış bir süreç olarak söz edilirken günümüzde
programların merkezine yerleştirilmiştir.
1

Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD'de 2018 yılında Dr. Öğr.
Üyesi Cafer ÖZDEMİR danışmanlığında Mahir KAVUN tarafından hazırlanan "Çocuklara Değer Aktarımında Türk
Sinemasının Rolü: Kemal Sunal Filmleri Örneği" adlı yüksek lisans tezinden hareketle hazırlanmıştır.
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Kültürün içerisindeki en önemli unsurlardan biri olan değerler, çoğu zaman örtük öğrenme
yoluyla bireylere aktarılmış ve küreselleşmenin bu kadar yoğunlaşmadığı bir dönemde toplumun
özgün yapısının korunmasını ve toplumsal eğilimin bireylerce kabul görmesini sağlamıştır.
Ailede başlayan değer aktarımı, okul yoluyla bir sistem çerçevesinde sürdürülür. Ailede
informel, okulda ise formel bir yolla ilerleyen değer aktarma süreci, birçok dersin katkısıyla
disiplinlerarası olarak devam eder. Bu derslerin başında gelen Türkçe dersinde, değer öğretimi
ders materyalleri vasıtasıyla sağlanır. Özbay yaptığı çalışmada, Türkçe derslerinde en fazla
kullanılan materyalin %94,44’lük oranla ders kitabı olduğunu tespit etmiştir (2003, s. 63).
Özbay’ın çalışmasının üzerinden on sekiz yıl geçtiği ve bu zaman zarfında yaşanan teknolojik
gelişmeler göz önüne alındığında bu oranın düşeceğini söylemek yanlış olmaz. Okullarda
kullanılan etkileşimli tahtalar ve çeşitli uygulamalar, ders kitaplarının yanı sıra elektronik
cihazları ve uygulamaları da ders materyali olarak ön plana çıkarmıştır.
Teknolojinin hayatın her alanında etkisini göstermesiyle değer aktarımında teknolojik
ürünlerden faydalanılması bir zorunluluk hâlini almıştır. Bunun bir sonucu olarak da akademik
çalışmalarda çizgi film ve sinema filmlerinin değer aktarımı sürecinde kullanılabilirliği ele
alınmaya başlamıştır. Değer aktarma sürecinde teknolojik ürünlerden faydalanılması, bu
sürecinin çeşitlendirilmesi ve kontrolünü sağlar. Değer aktarımında yazınsal metinlerden
faydalanılması önemli bir hususken dizi, film ve video gibi dijital ürünlerden de faydalanılması
üzerinde durulabilir. Çünkü film ve videolara hemen herkeste bulunan cep telefonu, tablet ya da
bilgisayar vasıtasıyla her zaman ulaşılabilir. Öğrencinin aktif olarak derse katılımının
amaçlandığı yapılandırmacı yaklaşımın felsefesine uygun olarak filmlerin izletilmesi suretiyle de
değer aktarımı süreci renklendirilebilir.

KURAMSAL ÇERÇEVE
1. Değerler Eğitimi ve Sevgi Değeri
Değerler eğitimi, farklı disiplinler tarafından ilgi gören alanlardan biridir. Hem ulusal hem
de evrensel değerlerin aktarılmasının ele alındığı bu eğitimde değerler, bireylere küçük yaşlardan
itibaren aktarılır. Ailede temeli atılmaya başlanılan değerler, okul yoluyla bir sisteme kavuşur.
Çocuğa toplumun bir üyesi olduğu düşüncesinin yerleşmeye başladığı ilkokuldan itibaren
değerler aktarılmaya başlanmalıdır. Çünkü “eğitim sisteminin temelindeki hedeflerden biri de
toplumun ortak değerlerini sonraki nesillere aktarmak ve bireylere bu değerleri öğretmektir”
(Aydoğdu ve Alkan, 2020: 191). Toplum değerlerini aktarabildiği sürece ayakta kalabilir.
Öğretim programlarında; “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi,
sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” olmak üzere on kök değer bulunur. Bu kök değerler
arasında sayılan sevgi; “insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye
yönelten duygu” (TDK, 2011: 2081) olarak tanımlanır. Sosyal bir varlık olan insanın, diğer
insanlarla bir arada yaşamasını sağlayan en önemli değerlerden biri sevgidir. “Sevgi değeri
insanları birbirine yaklaştırma özelliği nedeniyle, toplumu birleştiren ve bütünleştiren en önemli
değerlerin başında gelmektedir.” (Güven, 2014: 90). Bu değer, birlik ve beraberliği sağlayarak
insanlar arasında âdeta bir harç görevi görür. Bütün ilişkiler sevgi temeli üzerine inşa edilir ve
ilişkinin diğer unsurları bu değerden beslenir.

2. Literatür Taraması
Değerler eğitimi son zamanlarda ilgi gören konuların başında gelmektedir. Bu alanda
hazırlanan bildiri, bilimsel kitap, makale ve tezler son yıllarda artış göstermiştir.
Değerler eğitimiyle ilgili bütüncül çalışmalar yapıldığı gibi (Çoban, 2020; Gümüş, 2017;
Kumbasar, 2011; Memiş, 2013; Özay, 2019; Selek, 2014; Şimşek, 2021; Torun, 2019; Yılmaz,
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2012) sadece bir değere odaklanan çalışmalar da (Aydoğdu ve Alkan, 2020; Çintaş Yıldız, 2011)
yapılmıştır. Değerler eğitimiyle ilgili çok sayıda çalışmaya yer verilmesi bu alanın toplum ve
paydaşları tarafından dikkate değer bir alan olarak görüldüğünün göstergesidir.
Teknolojik ürünlerin insan hayatının bir parçası konumuna geldiği günümüzde sadece
kitap ya da dergi gibi basılı materyaller üzerine değil, aynı zamanda çizgi filmler ve sinema
filmleri üzerine de değerler eğitimiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır (Aydemir, 2019; Kavun,
2018; Ünsal, 2019). Çeşitli video uygulamaları sayesinde mobil cihazlar üzerinden videolara
hemen her yerde erişim mümkün bir hâle gelmiştir.
Filmlerle ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında genel itibarıyla bir dönemin ya da bir
sanatçının filmleri üzerine daha çok araştırma yapıldığı görülmektedir. Bir değeri baz alan
çalışmalar yapılmış olsa da bu alanda çalışmaların yoğunlaştırılması ve o değerin çeşitli
açılardan irdelenerek ele alınması daha uygun olacaktır. Bu araştırmada söz konusu anlayıştan
hareket edilerek Kemal Sunal’ın rol aldığı filmlerdeki sevgi değerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu sayede bir sinema sanatçısının bütün filmlerinde bir değerin izi sürülmüş ve o
değer çeşitli açılardan ele alınmaya çalışılmıştır.

3. Kemal Sunal
1972-1999 yılları arasındaki 27 yıllık sanat hayatına 82 film ve 4 TV dizisi sığdıran ve
halk arasında Kemal Sunal olarak bilinen Ali Kemal Sunal; 1944 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesi’ni bitirmiş, lise yıllarında başladığı tiyatrodan sonra 1972
yılında Tatlı Dillim adlı film ile sinemaya adım atmıştır. Üniversite eğitimine ara verdikten bir
süre sonra üniversiteye dönerek 1995 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümünü bitirmiştir (Sunal, 1998). 51 yaşında lisans eğitimi tamamlayan Sunal,
Doç. Dr. Şükran Esen danışmanlığında “TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü” adlı yüksek
lisans tezini hazırlayarak 1998 yılında mezun olmuştur. Sanatçı, 3 Temmuz 2000 tarihinde vefat
etmiştir.
82 filmin büyük bir kısmı komedi filmidir ve bu filmlerde saf bir komediden bahsetmek
mümkün değildir. Türk mizah anlayışına uygun olarak güldürürken düşündürmenin amaç
edinildiği filmlerle büyük bir şöhret kazanan Kemal Sunal, vefatının üzerinden yirmi bir yıl
geçmesine rağmen hâlâ izlenmeye devam etmektedir. Çeşitli video sitelerine bakıldığında
filmlerinin ya da filmlerden kesilen bazı sahnelerin milyonlarca izlenme sayısına ulaştığı
görülebilir.
Kemal Sunal, rol aldığı filmlere damgasını vurmuş bir sinema sanatçısıdır. Birçok film
onun adıyla anılmış ve o, Türk sinemasında yer yer kendi adı yerine geçen “Şaban” olarak
anılmıştır. Kemal Sunal; Gerzek Şaban adlı filmde Osman ve Seyfi olmak üzere iki rolde, Atla
Gel Şaban adlı filmde ise Niyazi adıyla bir rolde yer alır. Bu iki filmin adında Şaban geçmesine
rağmen ne Kemal Sunal’ın ne de başka bir oyuncunun adı Şaban’dır. Buna rağmen bu filmler,
halk nezdinde büyük kabul görür. Sunal’ın rol aldığı filmlerin bu kadar izlenmesinde söz konusu
filmlerin içerdiği kültür unsurlarının büyük etkisi vardır. Türk toplumuna ait kültürel unsurların
fon olarak kullanıldığı filmlerde Türk halkı kendini bulmuş ve bu filmleri defalarca izleyerek de
beğenisini ifade etmiştir.

4. Araştırmanın Modeli ve Verilerin Değerlendirilmesi
Bu araştırma, Kemal Sunal’ın rol aldığı 82 filmde yer alan sevgi değerinin tespit edilmeye
çalışıldığı nitel bir çalışmadır. Nitel araştırma ile yapılan bu çalışmada tarama modeli
kullanılmıştır.
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Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
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. Bilinmek istenen şey
vardır ve oradadır. Önemli olan onu uygun bir biçimde ‘gözleyip’ belirleyebilmektir
(Karasar, 2013: 77).

Tarama araştırmalar, “… olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı araştırmalardır.
Araştırmacı burada var olan durumu ayrıntısıyla betimlemeye ve durum hakkında ayrıntılı bilgi
vermeye çalışır” (Karakaya, 2009: 59). Bu bağlamda araştırma boyunca Kemal Sunal’ın rol
aldığı filmlerdeki sevgi değeri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca araştırma kapsamında tespit edilen veriler araştırmacılar tarafından bir forma
işlenmiştir. Sonrasında ise içerik analizi kullanılarak veriler analiz edilmeye çalışılmıştır. “İçerik
analizinde araştırma sonucunda elde edilen verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkilere ulaşmak
amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242).
Araştırma kapsamında yer alan 82 film izlenerek sevgi değerine ilişkin bulgular
hazırlanan forma işlenmiştir. “Toplanan ham veriler, çoğu kez, toplandıkları şekliyle, fazla bir
şey anlatmazlar. Bunların belli tekniklerle işlenerek çözümlenmesi ve yorumlanması gerekir.”
(Karasar, 2009: 35). Forma işlenen bilgiler değerlendirilmiş, sevgi değeri içeren diyalog ve
davranışlar çalışmaya aktarılmıştır.
Filmlerde tespit edilen sevgi değeri çeşitli kategorilere ayrılarak (her kategori ayrı bir
sevgi değerini ifade etmek üzere) tablo hâline getirilmiştir. Tabloda sevgi değerinin geçtiği film,
dakika ve frekans (geçiş sıklığı) bilgilerine yer verilmiştir. Aynı filmde bir değerin birden fazla
yerde geçmesi durumunda dakikalar arasına virgül; bir değerin birden fazla dakikayı içermesi
durumunda ise dakikalar arasına tire (-) konularak gösterilmiştir.

5. Bulgular
Kemal Sunal filmlerinde tespit edilen sevgi değeri; evlat, hayvan, insan ve kardeş sevgisi
olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Kemal Sunal filmlerinde tespit edilen toplam 324
sevgi değerinin; 22’si evlat sevgisi, 35’i hayvan sevgisi, 256’sı insan sevgisi ve 11’i kardeş
sevgisidir.
Sevgi değerinin geçtiği diyalogların bir kısmına aşağıda ilgili başlık altında yer verilirken
bir kısmı ise dolaylı olarak ifade edilmiştir.

Grafik 1: Kemal Sunal Filmlerinde Tespit Edilen Sevgi Değerinin Dağılımı
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22
35
Evlat Sevgisi

11

Hayvan Sevgisi
Kardeş Sevgisi
256

İnsan Sevgisi

Kemal Sunal filmlerinde tespit edilen sevgi değeri dağılımına ilişkin tablo aşağıya
çıkarılmıştır.
Tablo 1: Kemal Sunal Filmlerinde Tespit Edilen Sevgi Değerinin Dağılımı
Sıra No

Değer

Geçiş Sıklığı (Frekans)

Yüzde (%)

1

Evlat Sevgisi

22

6,79

2

Hayvan Sevgisi

35

10,80

4

İnsan Sevgisi

256

79,01

3

Kardeş Sevgisi

11

3,40

324

100

Toplam

Kemal Sunal filmlerinde sevgi değerine ilişkin davranışlara ve diyaloglara sık
rastlanmaktadır. Filmlerde tespit edilen sevgi değeri; evlat sevgisi, hayvan sevgisi, insan
sevgisi ve kardeş sevgisi olmak üzere dört farklı başlık altında toplanmıştır.
Öğretim programlarında yer alan kök değerler, diğer değerlere kaynaklık etmesinden
dolayı kök değer olarak ifade edilmiştir. Bu değerlerden biri olan sevgi çalışma konusu olan
filmlerden hareketle bir kök değer olarak evlat, kardeş, insan ve kardeş sevgisi gibi değerlere
kaynaklık etmiştir. Bu değer, filmlerin yapıldığı 1970’li, 1980’li ve 1990’lı yıllarda farklı
açılardan filmlere yansımıştır.

5.1. Evlat Sevgisi
Evlat; “bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk” (TDK, 2011: 837) olarak tanımlanır. Evlat,
insanın dünyadaki en önemli varlıklarından biridir. Çocukların, ulusal ve evrensel değerlerle
donatılarak yetiştirilmesi gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakılmasını sağlar. “Sevgi
çocukta en erken bir dönemde uyanmaya başlar” (Hökelekli, 2013: 35). Çocukluk, değer
aktarımı için kritik bir dönem olarak düşünülebilir. Bu dönemde çocuğa sevgi gösterilmesi ve
çocuğun bu değerle yetiştirilmesi çocuğun gelecek hayatının şekillenmesinde rol oynar.
“Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Sevgi ile büyüyen çocukların öz güveni
yüksek olur” (Ekinci, 2018: 113). Bu sebeple çocuklara sevginin aktarılması gerekir.
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Tablo 2: Kemal Sunal Filmlerinde Tespit Edilen Evlat Sevgisi Değerinin Dağılımı
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Filmin Adı
Atla Gel Şaban
Boynu Bükük Küheylan
Canım Kardeşim
Devlet Kuşu
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
İbo İle Güllüşah
Kanlı Nigar
Mavi Boncuk
Oh Olsun
Propaganda
Sosyete Şaban
Tatlı Dillim
Yüz Numaralı Adam

Evlat Sevgisi Değerinin Geçtiği
Dakikalar
1, 83
20
6
14, 31, 49
86, 89
63, 82
70
9, 17
2, 12, 14, 28
94
3
5
10

(f)

Toplam

22

2
1
1
3
2
2
1
2
4
1
1
1
1

Tablo 2’de görüldüğü üzere evlat sevgisi değeri 13 filmde toplam 22 defa geçer. Kemal Sunal
filmlerindeki evlat sevgisine ilişkin tespitler şu şekildedir:
Tatlı Dillim filminde annenin, babaya karşı evladını koruduğu görülür:
“Ferit’in babası: “Yahu herif evi otele çevirdi! O da lütfeder yatmaya gelirse.”
Ferit’in annesi: “Uğraşma oğlumla. Ne istiyorsun çocuktan? O kadar istiyordun, bak fakülteyi de
bitirdi işte” (Eğilmez, 1972).
Oh Olsun filminde annenin; çocuklarını eşi Fehmi Hazinedar’a karşı savunduğu, çocukları için
ağladığı ve çocukları uykusuz kalmasınlar diye onlara uyumaları hususunda uyardığı görülür
(Eğilmez, 1973b).
Devlet Kuşu filminde Şöhret, oğlu Mustafa’yı korumaktadır:
“Mehmet: (İş yerindeki sahtekârlıklara dayanamadığı için işten çıkan Mustafa’ya hitaben)
Dünya yüzünde bir doğrucu Davut sen kaldın.
Şöhret: Varma oğlanın üstüne, zaten üzgün” (Ün, 1980).
Mavi Boncuk filminde annesi, Mıstık’ı sıcak çorba içmesi için çağırır (Eğilmez, 1974b).
Yüz Numaralı Adam filminde annesi, Şaban’a para verir (Seden, 1978c).
Boynu Bükük Küheylan filminde Asiye çocuklarına sevgisini şöyle gösterir:
“Asiye: Semra, Sema koş kızım bana ya!
Kızlardan biri: Annem benim!
Asiye: Annem (diyerek çocukları öper) sırma saçlım benim, kalem kaşlım, ince bellim, gülen
ayvam” (Tokatlı, 1990).
İbo İle Güllüşah filminde Gülşah’ın annesi, kaybolan kızı için çok üzülmektedir ve bu durum
Gülşah tarafından şu şekilde belirtilir:
“Gülşah: (Annesinin gazetedeki fotoğrafına bakarak) Annem çok üzülmüş. Ne saçını taramış ne
makyaj yapmış. Onu hiç böyle görmedim. Bak nasıl ağlıyor.
İbo: Seni çok seviyor.
Gülşah: Ben de onları seviyorum” (Yılmaz, 1977).
Canım Kardeşim filminde Kahraman ile babası arasında geçen diyalogda babanın çocuğunu
düşündüğü görülür:
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“Baba: Dolapta kuru fasulye var, onu alır güzelcene ısıtır, yersin. Anlaşıldı değil mi? Eyvallah.
Kahraman: Peki baba” (Eğilmez, 1973a).
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde bir baba çocuğunu öperek sevgisini gösterir (Eğilmez,
1976a).
Atla Gel Şaban filminde Niyazi’nin; uyuyan çocuklarının yanaklarını okşayarak onlara hediye
bıraktığı görülür. Ayrıca evlat sevgisine ilişkin şöyle bir diyalog yer almaktadır:
“Çocuklar: (Koşup sarılarak) Babacım seni çok özledik.
Niyazi: (Sarılarak) Ben de sizi çok özledim” (Baytan, 1984).
Devlet Kuşu filminde Zülfikar; kızı Hülya’yı çok sevdiği için onun isteğini kırmayarak
Mustafa’yı işe alır, damat adayı Mustafa’yı kızını üzmemesi hususunda uyarır (Ün, 1980).
Kanlı Nigar filminde Agâh Efendi horoza dönüştüğünü zannettiği oğlu için üzülmektedir: “Agâh
Efendi: Oğlum, evladım, Narçın’ım, ciğer parem” (Ün, 1981).
Propaganda filminde Mehdi’nin evlat sevgisi şu şekilde görülür:
“Mahmut: (Kendisini ambara kilitleyen Mehdi’ye hitaben) Ama sayın müdürüm, siciliniz
n’olacak?
Mehdi: Benim için oğlum sicilimden çok daha önemlidir” (Çetin, 1999).
Sosyete Şaban filminde anne ve babası Peri’ye olan sevgilerini dile getirir (Tibet, 1985b).
İbo İle Güllüşah filminde Gülşah’ın evden kaçmasına annesi çok üzülür ve Gülşah’a kavuşunca
sevgisini belirtir (Yılmaz, 1977).

5.2. Hayvan Sevgisi
Teknolojik imkânların günümüzdeki kadar gelişmediği zamanlarda hayvanların gücünden
sıklıkla yararlanılmıştır. Arazi şartlarının el vermediği yerlerde hayvanların gücünden
yararlanılmaya devam edilmektedir. Hem gücünden hem de dostluğundan faydalanılması gibi
amaçlardan dolayı insanlar, hayvanlarla sıkı bir ilişki içinde olmuştur. Zira insanlar, yerleşim
yerlerini hayvanları da düşünerek kurmuştur. “İnsanoğlu içerisinde yaşadığı dünyada tek başına
var olmamaktadır. Onunla birlikte aynı hayatı paylaşan bir diğer canlı grubu ise hayvanlardır”
(Güven, 2014, s. 90). İnsanlarla bu dünyayı paylaşan, onlara bazen yardımcı bazen de yoldaş
olan hayvanların da sevilmeye ve korunmaya ihtiyacı vardır.
Tablo 3: Kemal Sunal Filmlerinde Tespit Edilen Hayvan Sevgisi Değerinin Dağılımı
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Filmin Adı
Bekçiler Kralı
Canım Kardeşim
Çöpçüler Kralı
Dokunmayın Şabanıma
En Büyük Şaban
Garip
Hasret
İbo İle Güllüşah
Mavi Boncuk
Öğretmen
Polizei
Sahte Kabadayı
Salak Milyoner
Salako
Sosyete Şaban
Şabanoğlu Şaban
Şark Bülbülü

Hayvan Sevgisi Değerinin Geçtiği Dakikalar
12-13
6, 6, 24
1, 38-39, 40, 75
55
8-9, 40-41
42, 62
9, 14, 62
6
26, 37
29-30, 34, 35, 35
10, 13
20
16-17, 74
76
66
34
1
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3
4
1
2
2
3
1
2
4
2
1
2
1
1
1
1
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18
19

Tatlı Dillim
Umudumuz Şaban

14, 81
61

2
1

Toplam

35

Tablo 3’te görüldüğü üzere hayvan sevgisi değeri 19 filmde toplam 35 defa geçer. Kemal Sunal
filmlerindeki hayvan sevgisine ilişkin tespitler şu şekildedir:
Tatlı Dillim filminde; basketbolcu kediyi kucağına alarak sever, Ferit ise bir dananın başını
okşamaktadır (Eğilmez, 1972).
Canım Kardeşim filminde babası, Kahraman’a, eşek için yapması gerekenleri söylemektedir:
“Baba: Al şunu, hayvanın yükünü boşalt, yemini, suyunu ver” (Eğilmez, 1973a). Ayrıca
Kahraman, eşek ile arkadaş gibi konuşur ve onun satılmasına çok üzülür (Eğilmez, 1973a).
Salako filminde Salako eşeği Kadife’nin başını okşamaktadır (Yılmaz, 1974).
Şark Bülbülü filminde Şaban eşeğiyle konuşur. Şaban: (Anıran eşeğe hitaben) Ulan duydun
güzel sesi keyiflendin di mi? Tezahürat istemez oğlum” (Tibet, 1979a).
İbo İle Güllüşah filminde İbo, eşeğini bir arkadaş gibi görerek onunla konuşur: “İbo: (Eşeğine
seslenir.) Kadife, sen burada beni bekliyor muydun? Ah, canım benim! Duracak vakit değil
arkadaş; İstanbul’a, Hanife Teyze’ye gidiyoruz. O, Nazlı’nın yerini bilir” (Yılmaz, 1977).
Hasret filminde; Ferdi’nin dayısı, kediyi kucağına alarak sevdiği ve onunla konuştuğu, Alev’in
ise köpekle oynadığı görülür (Ökten, 1974).
Umudumuz Şaban filminde Canan, kucağına aldığı kediyi severek onun başını okşar (Tibet,
1979b).
Mavi Boncuk filminde Adile tavuklara olan sevgisini onlarla konuşarak ifade eder: “Adile: Sakin
olun, sakin olun benim yavrularım! Aman da benim çilli kızlarım” (Eğilmez, 1974b).
Şabanoğlu Şaban filminde hala, tavukları çocuk sever gibi sevmektedir: “Hala: Aman da benim
yavrularım, aman çocuklarım benim” (Eğilmez, 1977b).
Salak Milyoner filminde Mehmet Çavuş evinin bahçesindeki koçla konuşmakta ve onun başını
okşamaktadır (Eğilmez, 1974c).
Dokunmayın Şabanıma filminde Oya, kuşlara yem atmaktadır (Seden, 1979b).
En Büyük Şaban filminde görme engelli Hülya, muhabbet kuşuyla konuşur:
“Hülya: (Muhabbet kuşuna hitaben) Beni özledin mi bakayım? Neler söylüyorsun anlamıyorum
ama sesinden mutlu olduğun belli. Keşke ben de senin gibi görebilseydim” (Tibet, 1983b).
Garip filminde Fatoş, muhabbet kuşu ile konuşmakta ve ona sevgisini ifade etmektedir: “Fatoş:
Boncuk ben hastaydım biliyor musun? Ama iyi oldum artık. Karnım da acıktı. Senin de karnın
acıkmıştır. Haydi al! Ye yavrum Boncuk” (Ün, 1986).
Polizei filminde Ali Ekber, ördeklere ve serçelere ekmek atar (Gören, 1988).
Sosyete Şaban filminde Dilaver, ayıların da Allah’ın yarattığı bir mahluk olduğunu ve güzel
oynadığını söyler (Tibet, 1985b).
Bekçiler Kralı filminde Şaban, köpeğini de aile bireylerinden biri gibi görür, ona “dayı” diye
seslenir ve sevgi duyar (Seden, 1979a)
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Öğretmen filminde; Hüsnü ve öğrencilerin bir köpekle ilgilendikleri, onu beslemeye karar
verdikleri, Hüsnü’nün köpeği besleme konusunda okul müdürüne karşı direndiği, köpeği
öğrencilerle veterinere götürdükleri, ateşi çıkan köpeğin sütüne aspirin karıştırdıkları ve köpeğe
isim koydukları görülmektedir (Tibet, 1988b).
Sahte Kabadayı filminde Ziya adındaki bir papağana ilişkin şöyle bir diyalog yer almaktadır:
“Avukat Kamil: Ne o Kemal, hemen de Ziya ile arkadaş olmuşsun.
Kemal: Konuşuyor bu.
Avukat Kamil: Babanın en iyi dostuydu bu papağan. Çok severdi bu kuşu” (Baytan, 1976).
Çöpçüler Kralı filminde Hanife Teyze’nin sokak kedilerini beslediği ve Apti’nin amiri Şakir
tarafından kedileri toplamasına karşı çıktığı görülür (Ökten, 1977).

5.3. İnsan Sevgisi
Dünyayı anlamlı kılan varlıklardan biri olan insan; “1. Toplum hâlinde bir kültür
çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen,
bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. 2. Âdemoğlu, âdem evladı”
(TDK, 2011: 1195) olarak tanımlanır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerinden
biri, insanın sevgisini hem davranış hem de sözle ifade edebilmesidir. İnsanın insana duyduğu
sevgi, insan sevgisidir. Dünyadaki her iyi şey, içinde mutlaka -az da olsa- sevgi barındırır.
Sevginin bir kök değer olarak kabul görmediği toplumlarda olumsuzluklar ve rahatsızlıklar gün
yüzüne çıkar. Fromm, “Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken
[aktif] ilgidir” (2020, s. 47) der. Sevgi, insanı eyleme geçiren bir güç olarak da düşünülebilir.
Dünyadaki en önemli değerlerden biri olan ve her değerin temelinde bulunan sevgi, kadın
ile erkek arasında başlayarak önce tüm insanlara oradan da tüm dünyaya yayılabilecek ve sadece
toplumdaki değil yaşanılan dünyadaki tüm sorunları çözebilecek bir değerdir.
Tablo 4: Kemal Sunal Filmlerinde Tespit Edilen İnsan Sevgisi Değerinin Dağılımı
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Filmin Adı
Atla Gel Şaban
Avanak Apti
Bekçiler Kralı
Bıçkın
Boynu Bükük Küheylan
Canım Kardeşim
Çarıklı Milyoner
Çöpçüler Kralı
Davaro
Deli Deli Küpeli
Devlet Kuşu

İnsan Sevgisi Değerinin Geçtiği Dakikalar
82, 83
83
50, 64, 76
2-3, 4, 19, 23, 74, 79
13, 15
49-50, 51-52, 52-53
51, 51-52, 54-55, 64-65, 67, 83, 86-87
26, 35, 37, 38-39
93-94
92
10, 12-13, 16, 16-17, 28, 34, 34-35, 35, 64, 67, 73

(f)
2
1
3
6
2
3
7
4
1
1
11

Doktor Civanım
Dokunmayın Şabanıma
Düttürü Dünya
En Büyük Şaban
Garip
Gol Kralı
Gurbetçi Şaban
Gülen Adam
Güllü Geliyor Güllü
Hababam Sınıfı
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
Hababam Sınıfı Tatilde
Hababam Sınıfı Uyanıyor
Hanzo

30-31, 47, 47, 63
44, 56-57
66
11, 40-41, 81-82, 90-91, 97
35, 40-41, 69, 80, 87
15, 44, 81
35-36, 45-56, 47-48, 48-49, 58-59, 60
51, 51
49, 50, 56-57, 57, 86
9, 33, 64, 68-69, 71, 83
57, 61-62, 75
80, 82, 85-86
82
75

4
2
1
5
5
3
6
2
5
6
3
3
1
1
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26
27
28
29
30
31
32

Hasret
İbo İle Güllüşah
İnatçı
İnek Şaban
İyi Aile Çocuğu
Japon İşi
Kanlı Nigar

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Kılıbık
Kibar Feyzo
Kiracı
Köşeyi Dönen Adam
Köyden İndim Şehire
Mavi Boncuk
Oh Olsun
Orta Direk Şaban
Öğretmen
Polizei
Postacı
Propaganda
Salak Milyoner
Salako
Sevimli Hırsız
Sosyete Şaban
Süt Kardeşler
Şaban Pabucu Yarım
Şabanoğlu Şaban
Şabaniye
Şark Bülbülü
Şaşkın Damat
Şen Dul Şaban
Tatlı Dillim
Tokatçı
Tosun Paşa
Umudumuz Şaban
Üçkağıtçı
Yakışıklı
Yalancı Yarim
Yedi Bela Hüsnü
Yüz Numaralı Adam
Zehir Hafiye

14, 15-16, 23-24, 29, 66, 76, 86, 92
8, 49-50, 68, 81
8
18, 19
19, 29, 32-33, 59, 61-62, 75
4, 28-29, 74, 77-78
3, 4, 27, 27-28, 29, 29, 44-45, 48, 50, 51, 53, 58,
62, 63, 67-68
9-10
8-9, 11, 16-17, 24, 82
4, 15-16, 18, 41, 42, 65
4, 6
48-49
56, 62-63, 64, 65-66, 77
5, 23, 26, 82
35, 41-42, 46, 83
41-42, 60, 93, 95
72, 81-83
42, 47
71-72
4, 51, 61
2, 12, 15, 16, 84
5, 33, 42, 50-51, 77
3, 67-68, 68
13
9, 16, 59, 75-76, 77
72
40, 48, 64, 77-78, 82-83, 87, 89-90, 95, 96
10, 18, 21, 48, 67, 82, 88-89
3, 6, 8, 27, 56, 59
3, 75
5, 14, 20, 20, 38, 77
4, 5-6, 8, 28-29, 29
53-54, 84
68, 71-72, 80
78-79, 79
30, 41-42
4, 70, 77, 86
13, 15, 22, 23, 28, 31-32, 54, 68
34, 39, 41, 43, 53
15-16, 27, 29, 33, 74-75, 87, 91

8
4
1
2
6
4
15

Toplam

256

1
5
6
2
1
5
4
4
4
2
2
1
3
5
5
3
1
5
1
9
7
6
2
6
5
2
3
2
2
4
8
5
7

Tablo 4’te görüldüğü üzere insan sevgisi değeri 65 filmde toplam 256 defa geçer. Kemal Sunal
filmlerindeki insan sevgisine (anne, baba ya da diğer inşalara duyulan sevgiye) ilişkin tespitler
şu şekildedir:
Tatlı Dillim filminde köye gelen basketbolcuların, köydeki çocukların başlarını okşayarak onlara
sevgi gösterisinde bulundukları görülmektedir. Ayrıca filmde; anne ve babasını kaybeden
çocuklara, Emine büyük bir sevgi ve özveriyle yaklaşmaktadır ve Muhtar Hasan’ın eşi, Emine’yi
sevdiğini şu şekilde ifade etmektedir: “Muhtarın eşi: Kendi kızım gibi seviyorum şu yavruyu”
(Eğilmez, 1972).
Canım Kardeşim filminde Kahraman’ın kan kanseri olduğunu öğrenen öğretmen çok üzülür ve
ona sevgi dolu bakışlarla sevgisini ifade eder (Eğilmez, 1973a).
Oh Olsun filminde Ferit’in annesi torununa sarılmaktadır (Eğilmez, 1973b).
Yalancı Yarim filminde Alev, babası Derviş’e olan sevgisini şu şekilde ifade eder:
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“Derviş: Çok geç oldu, haydi, yat artık!
Alev: Peki. (Babasına sarılıp öperek) Canım babacığım benim” (Eğilmez, 1973c).
Atla Gel Şaban filminde çocukları Niyazi’ye sevgi gösterisinde bulunur:
“Çocuklar: (Koşup sarılarak) Babacım seni çok özledik.
Niyazi: (Sarılarak) Ben de sizi çok özledim” (Baytan, 1984).
Hasret filminde Âdem Nizami’nin, “iki kere iki dört eder, iki kere üç altı eder, iki kere 4 sekiz
eder” diyerek yurtta kalan yoksul çocuklarla oyun oynadığı görülmektedir (Ökten, 1974).
Mavi Boncuk filminde insan sevgisine ilişkin şöyle bir diyalog yer almaktadır:
“Yakışıklı Necmi: Bilsen herkes ne kadar seviyor seni.
Emel Sayın: Herkes mi?
Yakışıklı Necmi: Herkes.
Emel Sayın: Ben de seviyorum hepinizi” (Eğilmez, 1974b).
Hababam Sınıfı filminde; öğrencilere olan sevgisiyle ön plana çıkan Hafize Ana yemek yememe
cezası alan öğrencilere bir tencere pilav vermektedir:
“Paşa Nuri: E n’olmuş yemek yemedilerse?
Hafize Ana: Nasıl n’olmuş? Yavrularım doymadan benim gözüm bir iş görür mü hiç” (Eğilmez,
1975).
Hababam Sınıfı filminde Damat Ferit’in bebeğini, arkadaşları sevmektedir ve öğrenciler
Mahmut Hoca’yı hastanede ziyaret etmektedir (Eğilmez, 1975).
Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde öğrenciler ve Mahmut Hoca, Zühtü Hocayı sevdiklerinden
bahseder (Eğilmez, 1976b).
Hababam Sınıfı Tatilde filminde Hababam Vokal Grubu söyledikleri şarkının sözlerinde
değişiklik yaparak Mahmut Hoca’ya olan sevgilerini ifade etmektedirler: “Topluca: Aaah bu
hayat çekilmez! Aaah bu hayat çekilmez, sen olmasan Mahmut, Aaah bu çile çekilmez”
(Eğilmez, 1977a).
Şabanoğlu Şaban filminde Şaban, arkadaşı Ramazan’a olan sevgisini şu şekilde ifade
etmektedir: “Şaban: Vallaha dünyada sevdiğim tek insan sensin Ramazan” (Eğilmez, 1977b).
En Büyük Şaban filminde Şaban, ölmek isteyen Faik Bey’in hayata bağlanması için şunları
söylemektedir:
“Şaban: Yapma ya yaşamak çok güzel. Bak yarın yepyeni bir gün olacak. Güneş gene doğacak,
kuşlar, horozlar ötecek, tavuklar yumurtlayacak, inekler mööö diye bağıracak. Di mi?” (Tibet,
1983b).
Sosyete Şaban filminde Peri, annesine olan sevgisini şu şekilde ifade etmektedir:
“Peri’nin annesi: Hoş geldin benim güzel kızım (diyerek sarılır.).
Peri: Canım anneciğim” (Tibet, 1985b).
Devlet Kuşu filminde Mustafa, annesine olan sevgisini şöyle ifade etmektedir:
“Mustafa: Takma kafanı canım anam, gel seni öpeyim. Sen bir tanesin.
Şöhret: Ah oğlum ah!
Mustafa: Gel bir daha öpeyim” (Ün, 1980).
Şaban Pabucu Yarım filminde Ahmet, sevgiye ilişkin şunları söyler: “Ahmet: (Adile, Şaban, Ali,
Pemra ve Zeynep’e hitaben) Ben sizin aranızda daha mutluyum. Sevgiyi sizden öğrendim”
(Tibet, 1985c).
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Garip filminde Kemal’in sandalda bulup büyüttüğü Fatoş’a ve Fatoş’un ise Kemal’e sık sık
sevgisini ifade ettiği görülmektedir (Ün, 1986).
Öğretmen filminde Hüsnü, kendisine öğretmenler günü hediyesi olarak meyve, sebze, et gibi
yiyecek malzemeler hediye eden öğrencilerine şu şekilde seslenir:
“Hüsnü: Bana verdiğiniz öğretmenler günü hediyelerini ömrüm boyunca unutmayacağım
çocuklar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle bir davranış daha önce hiçbir sınıfın aklına
gelmemiştir. Sizinle iftihar ediyorum. Sağ olun, var olun.
Öğrenciler: (Hep birlikte) Siz de sağ olun öğretmenim” (Tibet, 1988b).
Şaşkın Damat filminde Apti’nin, bir süre kaldığı okuldaki çocuklar onu çok sever ve okuldan
ayrılmasından duyduğu üzüntüyü çocuklardan biri “Ama biz seni çok sevmiştik” (Ökten, 1975b)
diyerek ifade eder.
İbo İle Güllüşah filminde İbo, Gülşah adındaki kıza olan sevgisini şu şekilde ifade etmektedir:
“İbo: Ben seni çok sevdim Güllüşah” (Yılmaz, 1977).
Yüz Numaralı Adam filminde sevgiye ilişkin şöyle bir diyalog geçmektedir:
“Sunucu: Hayatta en çok sevdiğiniz şey?
Şaban: Vallahi, ailem, yurdum, milletim, mahallem, bizim mahalledeki arkadaşlar” (Seden,
1978c).
Çöpçüler Kralı filminde Hanife Teyze, Apti’ye çay getireceğini söylemektedir:
“Hanife Teyze: (Kediye) Gel, gel, gel benim oğlum. Gel buraya gel!
Apti: Teyze, insanın kedi olası geliyor valla.
Hanife Teyze: Dur sana sıcak bir çay getireyim de iç” (Ökten, Çöpçüler Kralı, 1977).
Kemal Sunal filmlerindeki insan sevgisine (karşı cinse duyulan sevgiye) ilişkin tespitler şu
şekildedir:
Tatlı Dillim filminde Ferit, köy öğretmeni Emine’ye olan sevgisini ifade eder (Eğilmez, 1972).
Güllü Geliyor Güllü filminde Güllü, Taka Nuri’den etkilenir, Taka Nuri ise Güllü’ye sevgi
duyar. İkisi de film boyunca birbirlerine olan sevgilerini sık sık dile getirir (Yılmaz, 1973).
Oh Olsun filminde Ferit Haznedar, sevgilisi Alev ile birlikte vakit geçirir ve ona sevgi gösterir
(Eğilmez, 1973b).
Yalancı Yarim filminde Ferdi, Alev’e olan sevgisini ifade ederek onun gitmesini engellemek
istemektedir (Eğilmez, 1973c).
Hasret filminde Ferdi’nin dayısı mendil satarak geçimini sağlar. Bahriye adındaki bir kadına al
mendil vererek sevgisini dile getirir, daha sonra o kadının zengin bir adamla evlenince sevgi
ifade eden al mendil satmayı bırakır (Ökten, 1974).
Mavi Boncuk filminde ünlü bir ses sanatçısı olan Emel Sayın, bir kenar mahalle sakini olan
Yakışıklı Necmi’ye sevgi duyar (Eğilmez, 1974b).
Salako filminde Salako, Emine’ye olan sevgisini eşeği Kadife ile konuşmaktadır: “Salako:
“Kadife, Eminesiz yaşayamam di mi? Yaşayamam tabi” (Yılmaz, 1974).
Salako filminde Emine, Hamido’yu sevdiğini belirtmektedir: “Emine: Hamido’yu seviyorum
ben” (Yılmaz, 1974).
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Salako filminde Emine, Salako’nun samimiyeti ve sevgisinden dolayı aşkına karşılık vermekte
ve bunu şu şekilde ifade etmektedir:
“Emine: Demek beni istemiyorsun Salo. Şimdi ben seni istiyorum. Duymadın mı Salo? Salo
seni seviyorum. Dur beni de götür gittiğin yere” (Yılmaz, 1974).
Salak Milyoner filminde Saffet, eşi Emine’ye iltifat eder (Eğilmez, 1974c).
Hababam Sınıfı filminde Damat Ferit, Mahmut Hoca’ya bir kızla evlendiğini ve onu çok
sevdiğini söyler (Eğilmez, 1975).
İnek Şaban filminde Şaban, sevdiği kız Ayşe’ye sarılır (Seden, 1978a).
Yüz Numaralı Adam filminde Şaban’ın, sevdiği kız Ayşe ile konuşmak istediğinde sesi kısılır ve
Şaban sevdiği birini görünce sesinin çıkmadığını söyler (Seden, 1978c).
Bekçiler Kralı filminde yalnız yaşayan Şaban, köpeğiyle dertleşerek ona âşık olduğu kıza ilişkin
duygularını anlatır (Seden, 1979a).
Dokunmayın Şabanıma filminde Oya, Şaban’a iltifat etmektedir: “Oya: Biliyor musun çok ama
çok şeker şeysin sen? (Seden, 1979b).
Şark Bülbülü filminde Şaban, Hatice’ye olan sevgisini sık sık dile getirir (Tibet, 1979a).
Umudumuz Şaban filminde Canan, babası Muhteşem Halkakul’a Şaban’ı sevdiğini söyler:
“Canan: Şaban temiz yürekli, gerçek bir halk kahramanı.
Muhteşem Halkakul: Sus!
Canan: Susmayacağım, öldürsen de seviyorum Şaban’ı. Evleneceğim onunla” (Tibet, 1979b).
En Büyük Şaban filminde Hülya, Şaban’ın kendisine ilgi duyduğunu muhabbet kuşuna anlatır:
“Hülya: (Muhabbet kuşuna hitaben) Merhaba, bugün ben de çok mutluyum biliyor musun? Artık
yalnız değilim. Bana ilgi duyan, beni bu hâlimle (görme engelli olduğunu vurguluyor) beğenen
iyi kalpli bir prensim var. Bugün onunla beraberdim, biliyor musun? Acaba şimdi nerede? Beni
biraz olsun düşünüyor mu?” (Tibet, 1983b).
Orta Direk Şaban filminde Şaban, Bahar’ı kaçıran adamların elinden kurtarmak için hayatını
tehlikeye atar (Tibet, 1984a).
Şabaniye filminde Nazlı, Şaban’ı sevdiğini belirtir (Tibet, 1984b).
Gurbetçi Şaban filminde; Şaban, Bahar’a olan sevgisini belirtir ve evlenme teklif eder (Tibet,
1985a).
Sosyete Şaban filminde Peri, babasına Dilaver’i sevdiğinden bahseder: “Peri: Onu (Dilaver’i)
seviyorum baba. Hemen yıldırım nikâhı kıyıp Paris’e balayına gidelim, diyor” (Tibet, 1985b).
Şaban Pabucu Yarım filminde Şaban, Pemra’ya olan sevgisinden bahsetmektedir: “Şaban:
(Pemra’ya hitaben) Seni çok seviyorum. Senin için yanıp tutuşuyorum. Sana sırılsıklam âşığım
be anlasana ya” (Tibet, 1985c).
Şen Dul Şaban filminde Şaban ile eşi Necla arasında şöyle bir diyalog geçmektedir:
“Necla: (Patronun da yer aldığı yarışmada Şaban’ın bilerek düşmesi üzerine) Mahsus düştün
değil mi?
Şaban: Evet, yoksa işten atılacaktın.
Necla: Canım kocacığım benim. Sen benim kalbimin birincisisin.
Şaban: (Gülerek) Ayyy!
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Necla: Canım” (Tibet, 1985d).
Deli Deli Küpeli filminde Deli Kaymakam’ın kasabadan ayrılması üzerine sevdiği kız Hatice de
onunla gelmek ister (Tibet, 1986).
Düttürü Dünya filminde Düt Düt Mehmet karısına sevgisini bir şarkı aracılığıyla ifade eder:
“Düt Düt Mehmet: (Eşinin ellerini tutarak) Sen ne desen de kalbim seninle, mecburum seni
böyle sevmeye ah sevmeye” (Ökten, 1988).
Gülen Adam filminde Naciye, babası karşı gelmesine rağmen Yusuf’a âşıktır ve bunu babasına
söyler (Tibet, 1989).
Boynu Bükük Küheylan filminde İbrahim, Gülbahar’a sevgisinden bahseder (Tokatlı, 1990).
Şaşkın Damat filminde Apti, sevdiği kız Serpil’e çiçek atar:
“Serpil: Niye attın çiçekleri?
Apti: Çiçek mi? Yok canım. Ben atabilir miyim hiç?
Serpil: Başka kim atabilir?
Apti: Herhalde seni çok seven biri” (Ökten, 1975b).
Süt Kardeşler filminde Ramazan, Şaban’ın süt kardeşi Afife’ye sevdalandığını belirtir (Eğilmez,
1976c).
Tosun Paşa filminde Suphi, Leyla’ya iltifat eder:
“Suphi: Beraber geçirdiğimiz dakikalar bir ömür boyu sürse Leyla Hanım!
Leyla: Ne kadar güzel konuşuyorsunuz Suphi Bey” (Tibet, 1976).
Çöpçüler Kralı filminde Apti, Hacer’den hoşlanır ve ondan şöyle bahseder: “Apti: Parka
gidecekmiş iki gözümün çiçeği” (Ökten, 1977).
İbo İle Güllüşah filminde İbo, Hanife Teyze’ye Nazlı’yı sorar:
“İbo: Nazlı nerede Hanife Teyze?
Hanife Teyze: Başın bu kadar belaya girdi hâlâ Nazlı, Nazlı.
İbo: Seviyorum Hanife Teyze” (Yılmaz, 1977).
İyi Aile Çocuğu filminde Kemal, Oya’ya gül verir ve şiir okur (Seden, 1978b).
Köşeyi Dönen Adam filminde Âdem, Bakkal Ahmet’ten sevdiği kız Şükran için ekmek alır,
Şükran ile Âdem birbirlerini sevdiklerini sözlü olarak dile getirir (Yılmaz, 1978b).
Devlet Kuşu filminde Aynur ve Mustafa karşılıklı olarak birbirlerine duydukları sevgiden söz
ederler ve Aynur maddi zorluklara rağmen birlikte çalışarak mutlu olabileceklerini belirtir (Ün,
1980).
Gol Kralı filminde Sait, Sevim’e olan sevgisinden şu şekilde bahsetmektedir: “Sait: Ben herkesi
seviyorum, bütün insanları. Ama Sevim’i daha çok seviyorum” (Tibet, 1980)
Davaro filminde Memo, karısı Cano’ya duyduğu sevgiyi sevgiye ilişkin şunları söylemektedir:
“Memo: Cano, Cano kurban, sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümün bebeğisin.
Hayatımda senden başka avrat tanımamışım, başımı çevirip bakmamışım. N’aptımsa sana
kavuşmak için yaptım. Çalıştım, didindim, gurbet ellerde süründüm. Mahpusu bile göze
aldım. Seni çok seviyorum Cano” (Tibet, 1981).
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Kanlı Nigar filminde Narçın, ağabeyi Abdi’ye bir hanımefendiye âşık olduğunu bir şiir yoluyla
ifade etmektedir:
Narçın: Derdi aşka müptelayım,
Kimse bilmez hâlimi
Sırrıma agâh olan yok
Saklarım ahvalimi.
Abdi: Ulan Narçın daha donunu bağlamasını öğrenmeden âşık mı oldun yoksa?
Narçın: Ah ağabeyciğim yüreğim yanıyor. Bir kere görsen onu. Yanaklar elma, bir
dudaklar var kiraz hele burun Yemen hurması (Ün, 1981).
Doktor Civanım filminde Sümbül ile Kemal birbirlerine duydukları sevgiden bahsederler (Tibet,
1982).
Yedi Bela Hüsnü filminde Hüsnü, Hüsniye’ye olan sevgisini, bankta otururken bir köpeğe
anlatarak uzun süredir onu sevdiğini söyler (Baytan, 1982).
Çarıklı Milyoner filminde Bayram, Suna’ya sevgisinden bahseder ve daha sonra Suna’ya
nişanlısı olup olmadığını sorarak sevgisini hissettirmek ister (Tibet, 1983a).
Tokatçı filminde Osman ile Emine birbirlerine olan sevgilerini mâni söyleyerek ifade eder
(Baytan, 1983). Türk toplumunda sevilen kişiye bu durumun mâni söyleme yoluyla da ifade
edildiği bilinmektedir. Kişiye duyguları doğrudan söylemenin zor olması ya da reddedilme gibi
birtakım olumsuzlukları beraberinde getirmesinden dolayı sevginin mâni yoluyla ifade edilmesi
tercih edilir.
Postacı filminde Âdem ile Latif arasında şöyle bir diyalog geçmektedir:
“Latif: Öldüreceğim ulan seni.
Âdem: Öldürebilirsiniz Latif Bey, fark etmez. Biz birbirimizi seviyoruz.
Latif: Sus yalan söyleme. Senin gönlün onda değil parasında.
Âdem: Katiyen ben onu (Sevtap’ı) parası için değil temiz bir aşkla seviyorum” (Ün, 1984).
Japon İşi filminde Veysel, âşık olduğu ses sanatçısı Başak’ı sürekli rüyasında görür (Tibet,
1987).
Yakışıklı filminde Selim ile Aliye arasında sevgiye ilişkin bir diyalog geçer:
“Selim: Aşkın gözü kördür sözü sanki ikimiz için söylenmiş sevgilim. Ben seni görmeden
sevdim.
Aliye: Ne güzel söyledin. İnsan sesinden bir insana tutulabilir mi? Tutulur tutulur” (Aksoy,
1987b).
Bıçkın filminde Kemal, oyuncu kadına şunları söylemektedir: “Kemal: Varsın yakalasınlar,
isterlerse öldürsünler, seven nasıl ölürmüş, utanarak görsünler” (Aksoy, 1988).
Sevimli Hırsız filminde Selma, Metin’den hoşlandığını belirtir ve sevginin önemine ilişkin
şunları söyler: “Selma: (Metin’e hitaben) İnsan sevdiği zaman paranın ne önemi var” (Tibet,
1988c).
Zehir Hafiye filminde Cemal, Zeynep’e iltifat etmektedir: “Cemal: Bazı güzellikler vardır, insan
kendini ondan kurtaramaz. İşte siz o’sunuz” (Aksoy, 1989).

5.4. Kardeş Sevgisi
Edindiği bütün değerlerin temeli ailede atılan birey, doğal olarak sevme değerini de aile
bireylerinden başlayarak öğrenir. Kardeşler arasındaki sevgi bağının güçlenmesi, toplumsal
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ilişkilere de yansır. Aile bireylerini severek topluma katılan birey, diğer insanlara karşı da sevgi
duyar. Kardeşler, anne ve babadan sonra aileyi oluşturan diğer bireylerdir. Kardeşler arasındaki
sevgi ileride oluşabilecek kıskançlık gibi olumsuzlukları da önleyecektir.
Tablo 5: Kemal Sunal Filmlerinde Tespit Edilen Kardeş Sevgisi Değerinin Dağılımı
Sıra No
1
2
3
4

Filmin Adı
Canım Kardeşim
Oh Olsun
Salak Milyoner
Yalancı Yarim

Kardeş Sevgisi Değerinin Geçtiği Dakikalar
43, 47-48, 55, 57, 62, 75, 84
19, 20
3
19

(f)
7
2
1
1

Toplam

11

Tablo 5’te görüldüğü üzere kardeş sevgisi değeri 4 filmde toplam 11 defa geçer. Kemal Sunal
filmlerindeki kardeş sevgisine ilişkin tespitler şu şekildedir:
Canım Kardeşim filminde Murat, kardeşi Kahraman’a film boyunca sevgi gösterir (Eğilmez,
1973a).
Oh Olsun filminde Alev, kardeşlerini öperek sevgisini göstermektedir (Eğilmez, 1973b).
Yalancı Yarim filminde Mahmut, kardeşi Ferdi’ye olan sevgisini şöyle ifade etmektedir:
“Ferdi: Aslan ağabeycim benim. Hoş geldin!
Mahmut: Hoş gördük, canım kardeşim benim! Gel bakayım seni bir öpeyim” (Eğilmez, 1973c).
Salak Milyoner filminde Himmet, kardeşi Saffet’e olan sevgisini onu öperek göstermektedir
(Eğilmez, 1974c).

6. Sonuç ve Öneriler
Kemal Sunal, Türk sinemasının bilinen simalarından biridir. Sanat hayatı boyunca 19721999 yılları arasında rol aldığı 82 filmde Türk halkına seslenmiş, çoğu zaman halkın sesi
olmuştur. Sunal, 1972-1989 yılları arasında 77 filmde, sonraki 10 yılda ise 5 filmde rol almıştır.
Kemal Sunal filmlerindeki sevgi değerinin tespitinin amaçlandığı bu çalışmada 82 filmin büyük
bir kısmında belirgin olarak sevgi değerine rastlanmıştır. Araştırma kapsamında filmlerin
tamamında yer alan sevgi değerinden ziyade diyalog ve davranışa yansıyan sevgi değerleri tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda Kemal Sunal filmlerinde tespit edilen sevgi değeri; evlat, hayvan
insan ve kardeş sevgisi olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Filmlerde yer yer anne ve
baba sevgisi de geçmesine rağmen geçiş sıklıkları onun altında olduğu için söz konusu değerler,
ayrı bir başlık altına alınmayarak insan sevgisi içinde değerlendirilmiştir.
Kemal Sunal filmlerinde tespit edilen 324 sevgi değerinin; 22’si evlat sevgisi, 35’i hayvan
sevgisi, 256’sı insan sevgisi, 11’i kardeş sevgisidir. Bu kategoriler içinde; insan sevgisi
%79,01’lik oranla 1. sırada, hayvan sevgisi %10,80’lik oranla 2. sırada, evlat sevgisi %6,79’luk
oranla 3. sırada, kardeş sevgisi ise %3,40’lık oranla 4. sırada yer almaktadır.
Türkiye’de ve dünyada birçok siyasi karışıklığın olduğu 1970’li ve 1980’li yıllarda Kemal
Sunal filmlerinde insan sevgisine bu derece yer verilmesi, filmleri halk nezdinde çekici kılmıştır.
Bu sayede söz konusu filmlerin, insanı ön plana çıkarması ve ideal bir Türkiye özlemini
filmlerin alt metninde halka iletmesi, halkta karşılık bulmuştur.
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Bir kök değer olarak kabul edilen ve diğer değerlere de büyük oranda kaynaklık eden
sevgi değeri, Kemal Sunal filmlerinde kendine genişçe bir yer bulmuştur. Söz konusu filmlere
insan sevgisi; insanların gözetilmesi, şiir ya da mâni yoluyla duyguların iletilmesi, insanlara
iltifat edilmesi, iyi davranılması ve özel olduklarının hissettirilmesi şeklinde yansımıştır. Hayvan
sevgisi ise hayvanların başının okşanması, onlara iyi davranılması ve yiyecek verilmesi şeklinde
filmlerde kendine yer bulmuştur. Evlat sevgisi, çocuğu diğer ebeveyne karşı koruma ve onu
düşünme şeklinde görülür. Filmlerde tespit edilen kardeş sevgisinde ise sevginin sözlü ya da
davranışlarla ifade edildiği görülmektedir.
Hayvan haklarını savunan derneklerin ve hayvan haklarına ilişkin girişimlerin günümüze
oranla çok daha az olduğu 1970’li ve 1980’li yıllarda filmlerde hayvan sevgisine yer verilmesi
de önem arz eden hususlardan biridir.
Kemal Sunal filmlerinin çok izlenmesi ve dolayısıyla da halkta karşılık bulması bu
filmlerin içerdiği değerlerle doğrudan ilişkilidir. Filmlerin Türk kültürünün birer vesikası olduğu
düşünüldüğünde sevgi değerinin filmlere sıklıkla yansıması normal karşılanmalıdır. Bu filmler,
çocuklara değer aktarımında birer materyal olarak kullanılabilir. Ders kitapları ve yazınsal
metinlerle yapılan değer aktarımı ile bir mesafe alınabilir ancak bu mesafenin ilerletilmesi ve
değerlerin kalıcı bir hâle getirilmesinde çeşitli video ve sinema filmlerinden de faydalanılması
kaçınılmazdır. Hemen her bireyin akıllı cihazlar yoluyla videolara kısa sürede erişebilmesi,
mobil cihazları taşıma ve kullanma kolaylığının olması da söz konusu medya ürünlerini cazip
kılar. Kemal Sunal filmleri, ortalama olarak 1-1,5 saat aralığındadır. Değer aktarımı, sürenin de
iyi kullanılması gereken bir süreç olduğundan, filmlerin tamamı yerine değerlerin geçtiği
bölümlerin mümkünse zümre öğretmenlerince belirlenerek izletilmesi, yerinde bir uygulama
olacaktır. Söz konusu filmlerde yer alan argo ve uygunsuz davranışlara öğrencilerin maruz
kalmaması için de söz konusu bölümler atlanarak Türkçe derslerindeki temalara uygun olarak
izletilebilir.
Sinema ürünlerinin (animasyon, film, video vb.) giderek arttığı ve çeşitlendiği günümüz
dünyasında çeşitli sanatçılara ya da dönemlere ait sinema ürünleri üzerinde başta sevgi değeri
olmak üzere değerlerin tespiti ve kullanılabilirliği üzerine çalışmalar yapılabilir. Türkçe ders
kitaplarında yer alan değer aktarımıyla ilgili metinlere ilişkin animasyon veya çizgi film şeklinde
videolar hazırlanabilir.

KAYNAKÇA
Aksoy, O. (Yönetmen). (1987a). Kiracı [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Aksoy, O. (Yönetmen). (1987b). Yakışıklı [Film]. Türkiye: Ün-Sed Film.
Aksoy, O. (Yönetmen). (1988). Bıçkın [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Aksoy, O. (Yönetmen). (1989). Zehir Hafiye [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Aydemir, S. (2019). Değerler eğitimi bağlamında Zeki Alasya-Metin Akpınar filmleri. Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim
Dalı, 137, Samsun.
Aydoğdu, H., ve Alkan, E. (2020). Değerler eğitimi ve Behiç Ak’ın Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları’nda sevgi.
Milli Eğitim Dergisi. 49 (226). 185-204.
Baytan, N. (Yönetmen). (1976). Sahte kabadayı [Film]. Türkiye: Cem Film.
Baytan, N. (Yönetmen). (1978). Avanak Apti [Film]. Türkiye: Cumhur Film.
Baytan, N. (Yönetmen). (1981). Üç kağıtçı [Film]. Türkiye: Cumhur Film.
Baytan, N. (Yönetmen). (1982). Yedi bela Hüsnü [Film]. Türkiye: Cumhur Film.
Baytan, N. (Yönetmen). (1983). Tokatçı [Film]. Türkiye: Cem Film.

111

Mahir Kavun-Cafer Özdemir
Baytan, N. (Yönetmen). (1984). Atla gel Şaban [Film]. Türkiye: Cem Film.
Çetin, S. (Yönetmen). (1999). Propaganda [Film]. Türkiye: Plato Film.
Çintaş Yıldız, D. (2011). İbrahim Zeki Burdurlu’nun eserlerinde sevgi değeri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 29.
203-230.
Çoban, A. (2020). Değerler eğitimi bağlamında Türk destan örneklerinde kök değerler. Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı, 116, Muğla.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1972). Tatlı dillim [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1973a). Canım kardeşim [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1973b). Oh olsun [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1973c). Yalancı yarim [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1974a). Köyden indim şehire [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1974b). Mavi boncuk [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1974c). Salak milyoner [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1975). Hababam sınıfı [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1976a). Hababam sınıfı sınıfta kaldı [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1976b). Hababam sınıfı uyanıyor [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1976c). Süt kardeşler [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1977a). Hababam sınıfı tatilde [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Eğilmez, E. (Yönetmen). (1977b). Şabanoğlu Şaban [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Ekinci, H. (2018). Okulda ve ailede değerler eğitimi. İstanbul: Kayıhan Yayınları.
Fromm, E. (2020). Sevme sanatı (bir eylem olarak sevmek). Işıtan Gündüz (çev.), İstanbul: Say Yayınları.
Gören, Ş. (Yönetmen). (1988). Polizei [Film]. Almanya: Penta Film.
Gümüş, S. (2017). Değerler eğitimi bağlamında Aytül Akal'ın çocuk romanlarının analizi. Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 198, İstanbul.
Güven, A. Z. (2014). Değerler eğitimi ve Türkçe derslerinde değerlerin kullanımı. Konya: Palet Yayınları.
Hökelekli, H. (2013). Psikoloji, din ve eğitim yönüyle insanî değerler. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s. 55-86).
Ankara: Anı Yayıncılık.
Karasar, N. (2009). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kavun, M. (2018). Çocuklara değer aktarımında Türk sinemasının rolü: Kemal Sunal filmleri örneği. Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı,
197, Samsun.
Kumbasar, E. (2011). Muzaffer İzgü'nün romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 227,
Trabzon.
MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı.
Memiş, Y. S. (2013). Âşık Şeref Taşlıova'dan derlenen halk hikâyelerinde değerler eğitimi. Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Ana
Bilim Dalı, 210, Antalya.
Ökten, Z. (Yönetmen). (1974). Hasret [Film]. Türkiye: Örnek Film.
Ökten, Z. (Yönetmen). (1975a). Hanzo [Film]. Türkiye: Cem Film.
Ökten, Z. (Yönetmen). (1975b). Şaşkın damat [Film]. Türkiye: Örnek Film.
Ökten, Z. (Yönetmen). (1977). Çöpçüler kralı [Film]. Türkiye: Arzu Film.

112

Kemal Sunal Filmlerinde Bir Kök Değer Olarak Sevgi
Ökten, Z. (Yönetmen). (1988). Düttürü dünya [Film]. Türkiye: Şeref Film.
Özay, Ş. (2019). Çocuk edebiyatı açısından Ülker Köksal'ın romanlarında değerler eğitimi. Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 141,
Afyon.
Özbay, M. (2003). Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi. TÜBAR. (XIII)
Bahar. 59-69.
Seden, O. F. (Yönetmen). (1978a). İnek Şaban [Film]. Türkiye: Can Film.
Seden, O. F. (Yönetmen). (1978b). İyi aile çocuğu [Film]. Türkiye: Gülşah Film.
Seden, O. F. (Yönetmen). (1978c). Yüz numaralı adam [Film]. Türkiye: Can Film.
Seden, O. F. (Yönetmen). (1979a). Bekçiler kralı [Film]. Türkiye: Can Film.
Seden, O. F. (Yönetmen). (1979b). Dokunmayın Şabanıma [Film]. Türkiye: Can Film.
Selek, M. (2014). Osman Yalçın'ın hayvan hikayelerinde değerler eğitimi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, 132, Burdur.
Sezerel, A., ve Hiçdurmaz, M. (Yönetmenler). (1983). Kılıbık [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Sunal, A. K. (1998). Tv ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, 160, İstanbul.
Şimşek, T. (2021). Türkçe öğretim programlarında yer alan değerler eğitimi açısından Kutadgu Bilig'in incelenmesi
ve örnek metinler. Basılmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalı, 297, İzmir.
TDK. (2011). Türkçe sözlük (11. baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Tibet, K. (Yönetmen). (1976). Tosun paşa [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1979a). Şark bülbülü [Film]. Türkiye: Fatoş Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1979b). Umudumuz Şaban [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1980). Gol kralı [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1981). Davaro [Film]. Türkiye: Başaran Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1982). Doktor civanım [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1983a). Çarıklı milyoner [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1983b). En büyük Şaban [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1984a). Orta direk Şaban [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1984b). Şabaniye [Film]. Türkiye: Tibet Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1985a). Gurbetçi Şaban [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1985b). Sosyete Şaban [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1985c). Şaban pabucu yarım [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1985d). Şen dul Şaban [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1986). Deli deli küpeli [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1987). Japon işi [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1988a). İnatçı [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1988b). Öğretmen [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1988c). Sevimli hırsız [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tibet, K. (Yönetmen). (1989). Gülen adam [Film]. Türkiye: Cem Film.
Tokatlı, E. (Yönetmen). (1990). Boynu bükük küheylan [Film]. Türkiye: Ares Film.
Torun, F. (2019). Hüseyin Nihâl Atsız'ın edebî eserlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Basılmamış
Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim
Dalı, 231, Erzurum.

113

Mahir Kavun-Cafer Özdemir
Ün, M. (Yönetmen). (1980). Devlet kuşu [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Ün, M. (Yönetmen). (1981). Kanlı Nigar [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Ün, M. (Yönetmen). (1984). Postacı [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Ün, M. (Yönetmen). (1986). Garip [Film]. Türkiye: Uğur Film.
Ünsal, S. (2019). Okul öncesi döneme yönelik çizgi filmlerin değerler bağlamında incelenmesi. Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, 85,
Karabük.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, A. (Yönetmen). (1973). Güllü geliyor Güllü [Film]. Türkiye: Akün Film.
Yılmaz, A. (Yönetmen). (1974). Salako [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Yılmaz, A. (Yönetmen). (1977). İbo ile Güllüşah [Film]. Türkiye: Gülşah Film.
Yılmaz, A. (Yönetmen). (1978a). Kibar Feyzo [Film]. Türkiye: Arzu Film.
Yılmaz, A. (Yönetmen). (1978b). Köşeyi dönen adam [Film]. Türkiye: Çiçek Film.
Yılmaz, E. (2012). Ziya Gökalp'ın şiirlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 90, Trabzon.

114

3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu, ‘Dünya Dili Türkçe’
8-9 Ekim 2021, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
THE IMPORTANCE OF STYLISTIC ACTIVITIES IN LANGUAGE SKILLS
DEVELOPMENT
RA Meltem Merve KONU, Bursa Uludağ University, Education Faculty, Turkish Education Department,
meltemmerve@uludag.edu.tr

ABSTRACT
In language centers or schools the process of language teaching is started primarily through
certain materials such as textbooks / coursebooks in order for the recipient to reach the target
level / aim. Literary texts undoubtedly have the biggest share in the textbooks / coursebooks.
These literary texts can be plays, stories, novels, tales, poems etc. These are transmitted to the
recipient in verbal, written with / without visuals. In any case, the sender has a unique style in
creating these literary texts. The reader / listener creates a unique style through the style in the
literary texts of the writer / poet /speaker etc. during learning. At this point, the texts that the
teacher uses as a tool have an important place in the recipient's process of receiving the
language. Because these meaningful phrases, environments and durations of exposure to the
language are important for the receiver who is not equipped with the target language. Different
communication environments are created through these literary texts so that the recipient can
learn the language more easily and successfully. In these different communication contexts, the
receiver learns what s / he is expected to do in the target language by being included in the
communication process and continues his / her development accordingly. Qualitative research
design was used in the study. The data were obtained by document analysis technique and were
analyzed by descriptive analysis in terms of stylistics and associated with language teaching /
learning. Shakespeare’s All The World’s a Stage monologue has been evaluated at the surface
structure in terms of morphology, syntax, lexicology and at the deep structure from semantic,
discursive view, psycholinguistic, sociolinguistic, for pragmatics and its communicative function
was clarified. In order for the person to improve his / her reading, listening, speaking, writing,
grammar, pronunciation skills and vocabulary knowledge, s / he should have an awareness of
how language structures are produced and received according to the purpose. Therefore stylistics
applications should be included in the language teaching processes in order for the person to
perform a successful information and communication acts.

INTRODUCTION
Style can be defined as the characteristic use of language in a text. (Bussmann, 2006:
1134-1135). Stylistics is the field in which the aesthetic features of language are used and the
evaluation is made with completely subjective value judgements. Educational, social and
cultural histories that vary from reader to reader make the interpretation process more subjective.
(Mcrae & Clark, 2004). Stylistics is the invention of 21th century. The term is derived from
Greek rhetorike which means art of speech as means of persuasion (Bradford, 1997). Stylistics is
a field related to distictive linguistic element in a writing or text. It contains code structures like
culture. Linguistics means that phonetic, morphologic, syntactic, lexical, semantic, pragmatic,
discursive etc. dimesions. Sylistics depends on linguistics in terms of terminologies and theories.
Linguistics has developed different approaches that try to understand and make sense of the text
by looking at it from different angles. Stylistics is one such approach. Stylistics, which tries to
reveal the meaning and value of the text by revealing the different language structures of literary
texts, tries to understand and explain how the author/ poet weaves the text structure by
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combining mixed linguistic elements. Making sense of the language of texts, which is difficult to
understand in society, forms the basis of approaches to this field. The reason for this is that the
sender uses a more striking expression in his work in order to attract the attention of the reader
who is accustomed to the standard language. For this, the writer uses language possibilities such
as prioritization and parallelism, primarily deviations. In order to reveal all these, a stylistic
analysis is required (Solak, 2010). Stylistics can sit comfortably between language and literature.
It can contribute to the understanding of the text as cultural practice; it can work as a bridge
between cultural, literary and linguistic studies. There are two main approaches to stylistics:
Text oriented (formalist, mentalist, textlinguistic) and context oriented (pragmatic, radical,
empirical (Zyngier, 2001).
Stylistics is a field of applied linguistics and a world is created in literary texts which
corresponds to the real world and the world is represented by used language in here. Stylistics is
also related to the other fields such as psychology, sociology, philosophy. If literary texts are
evaluated without stylistic approach this can be seen not more than engage with plots, characters,
themes etc. So, how such texts actually work can’t be demonstrated by this kind of examinations
(Carter, 2014). Literary discourse is used in these texts and context is created by the discourse.
To interpret literary texts many elements are needed as it is addressed to absent audience.
Messages are conveyed indirectly via the words and structures. The meaning is embedded in
discourse which changes according to the aims of sender and receiver (Black, 2006). Literary
stylistics is the study of how close attention to language use can contribute to how texts are
understood and evaluated. Stylistics is an interdisciplinary enterprise which involves applying
ideas from linguistics in the study of how texts are produced, understood and evaluated and in
addressing theoretical questions associated with this. It is related to many fields because of
genres, modes and purposes of the texts (Chapman & Clark, 2014).
The aims of stylistic analysis are varied according to the sorts of text-types and genres.
This means that it is not easy to define the aims of stylistic analysis. However, it uses top-down
and buttom-up approaches to clarify styles of the texts and there is a tendency for quantitative
research to be more inductive (bottom-up) and for qualitative research to align with deductive
(top-down) approaches, but as they affect eachother it should be take into consideration to
combinate them to get better results. (Jeffries & McIntyre, 2010). To do stylistics is to explore
language and creativity in language usage. Doing stylistics enriches ways of thinking about
language and understanding of texts. So, stylistic analysis should be rigorous, retrievable and
replicable (Simpson, 2004). Sylistic activities ara also used in language learning / teaching
process by the teacher and students consiciously / unconsiciously. It is a fact that stylistic
practices contribute to the language usage process, no matter what purpose they are used for.
Because the individual produces and receives the language according to his / her own style in his
/ her academic and daily life. For this reason, it is not possible to think a speech / writing without
style.
Stylistics and Language Teaching / Learning Relations
In every text, whether literary or not, a style makes itself felt, and this style distinguishes
one from another, just like an individual's fingerprint. The use of a non-styled language is
unthinkable. Therefore, stylistics studies have an important place in language teaching / learning
and it is a field that should not be ignored and should be included in language studies. Writers
use very different usage of speech in their texts. We can expand the exercises from poem to
story-novel, tales, plays, advertisement-news texts etc. Native-foreign languge learner can learn
many things from this kind of literary texts. He/she perceives big world of the worlds and
broadens his/her mind. So, teachers can use this metarials to help the learner develop his/her
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knowledge about the target language. Teacher can do many written-oral exercises with learners
about the giver’s language style. While analysing a text, at the surface structure forms consisted
with sound similarities, assonances, metaphores, word categories (nouns, verbs, adverbs,
pronouns, adjectives, prepositions, conjunctions etc.) are identified. At the deep structure
meaning with used concretation are analysed and their functions are interpreted.
Stylistic analysis helps learners for being aware about grammer and words function in
literary or non-literary texts. Grammer, vocabulary and rhetoric knowledge develop learners’
communicative, cultural awareness, aesthetic views, they can know different structures and
usages about the target language. Selecting right text is so important as it motivates learners’
enthusiasm. Therefore, texts, topics and themes should be interesting, related to real life and
suitable for their levels. As non-contemporary texts are difficult and have lots of archive
vocabulary they handicaps learners’ success and willingness. So, moderner texts should be used
during learning (Mohammadzadeh, 2015). In order to understand and interpret literary texts, it is
necessary to understand the language in these texts. It is necessary for each reader to evaluate the
text semantically, linguistically and stylistically, together with his / her experience and view of
life. Stylistics reveals the meaning and value of texts by revealing the structures and different
language usages of literary texts. How the reader reads, perceives and reacts to literary genres is
based on linguistic evidence. In Leech and Short's (1986) books Style in Fiction and Short's
(1996) Exploring the Language of Poems, Plays and Prose, all the texts for style analysis of
prose texts a method that tries to cover grammatical structures and is valid for all prose texts is
presented.
Language is used in different dimensions in the field of literature. Authors create their
own language usage in their works. The arts in the literary language and the author's unique
linguistic uses are examined in the field of rhetoric (İşeri, 2018). Within the language, the same
content can be expressed with different discourses. Words are chosen accordingly. Factors such
as the speaking environment and gender affect this choice (Erkman Akerson, 2016). In this
situation, educational background, experiences, the purpose of the sender, the position of the
other person, age, etc. many factors can be added.
Relation between deep and surface structure is one of the most important developments
in linguistics. This is also valid for text analysis. In a good texts, the writer uses different
language from standart and makes up differences in deep structure (Thorne, 1969). In stylistic
studies sentences down into clauses, clauses into phrases and so on. (Short, 1972). McIntyre
(2012) evaluated a poet (Listen by E. E. Cummings) in terms of stylistics with its lexical features
(nouns which are related to humans and nature, main verbs, adjectives, adverbs), deviation and
parallelism. Wright and Hope (1996) mentioned for stylistic studies should be done by
evaluating noun phrases, verb phrases, clauses, structures, text structures, vocabularies.
About William Shakespeare (1564-1616) and All The World’s a Stage Monologue
Shakespeare was an English writer, poet and actor. He was born in Stratford-upon-Avon.
At the age of 18, he married Anne Hathaway and he had three children: Susanna and
twins Hamnet and Judith. He began a successful career in London as an actor, writer, and partowner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men.
Few records of Shakespeare's private life survive; this has stimulated considerable speculation
about such matters as his physical appearance, his sexuality, his religious beliefs and whether the
works attributed to him were written by others. He is regarded as the greatest writer in the
English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national
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poet and the "Bard of Avon". His extant works, including collaborations, consist of some 39
plays, 154 sonnets, 3 long narrative poems, and a few other verses, some of uncertain authorship.
His plays have been translated into every major living language and are performed more often
than those of any other playwright. They continue to be studied and reinterpreted. He produced
most of his known works between 1589 and 1613. His early plays were
primarily comedies and histories and are regarded as some of the best work produced in these
genres. He then wrote mainly tragedies until 1608, among them Hamlet, Romeo and
Juliet, Othello, King Lear, and Macbeth, all considered to be among the finest works in the
English language. In the last phase of his life, he wrote tragicomedies and collaborated with
other playwrights. Many of his plays were published in editions of varying quality and accuracy
in his lifetime (Craig, 1966 & Dobson and Wells, 2001).
All the world's a stage is the part that begins a monologue from Shakespeare's pastoral
comedy As You Like It, spoken by the melancholy Jaques in Act II Scene VII Line 139. The
speech likens the world to a stage and life to a play and describes the seven stages of life,
sometimes referred to as the seven ages of a person. Likewise the division of human life into a
series of ages was a commonplace of art and literature, which Shakespeare would have expected
his audiences to recognize. The seven ages comes from medieval philosophy in the 12th century.
There was a tapestry of King Henry V depicting the seven stages of man. For theological
reasons, medieval philosophers constructed groups of seven as in the seven deadly sins.
Therefore, it is believed that the seven ages derived from medieval philosophy (Dusinberre,
2006).
Purpose and Importance of the Study
Language usage can’t be realized without style. For this reason, the contribution of
stylistic studies to the development of the language and the formation of their own styles is
undeniable. In order to embody this idea, William Shakespeare's “All The World's a Stage”
monologue has been interpreted in terms of stylistics and examined in terms of its contribution
to language teaching / learning. Oral, written or visual messages, which the recipients encounter
in creating their own styles in the target language, contribute to them. Since these utterances also
include information on linguistics fields such as lexicology, semantics, discourse, pragmatic,
semiotic and they enable to the speakers / readers to use a more successful language and
communicate with the purpose.
METHODOLOGY
Qualitative research design was used in the study. Qualitative research relies on
uncovering how meaning is constructed and interpreting those meanings (Berg, 2001). The data
of the study were obtained by document analysis technique and descriptive analysis was used in
the analysis of the data. Document analysis is the analysis of written materials about the facts
and situations that are aimed to be investigated within certain criteria. Descriptive analysis, on
the other hand, is the interpretation of the data, which is the target of the research, in a
comparative manner with subjective or objective approaches according to the determined criteria
(Creswell, 2003). Findings were interpreted in terms of stylistics and contribution to the
development of basic skills associated with language teaching / learning process.
FINDINGS
The findings were evaluated under 2 subtitles based on N. Chomsky's distinction
between deep and surface structure.
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Surface Structure (Form)
As known word classifications vary according to the researchers' perspectives and the fields in
which they are educated. Although ‘article’ is included in some word classifications, the findings
in this study were evaluated over 7 sub-categories (noun, verb, adverb, adjective, pronoun,
preposition, conjunctions).
Table 1. Word Categories Findings of the Text in the Surface Structure
Word
Categories

Words

The frequency of
words

World (x3), stage (x2), man- men, women, player-s, exist-s,
entrance-s, time, play-s, part-s, act-s, being, age-s, infant,
nurse, arm, school boy, satchel, morning face, snail, school,
lover, furnace, ballad, mistess, eyebrow, soldier, oath-s, full
64 nouns
Nouns / noun (x2), pard, honour, quarrel, taste, bubble, reputation, cannon,
mouth, justice, belly, capon lin’d, eye-s (x2), beard, formal cut,
phrases
saw, instance-s, part, age, lean, pantaloon, spectacle-s, nose,
pouch, side, hose, voice, turning, pipe-s, whistle-s, sound,
scene, history, childishness, oblivion, teeth
Have, make (past), play-s, shift-s, shrank, end-s
6 verbs
Verbs
Merely, unwillingly, well, too, manly, again
6 adverbs
Adverbs
All (x3), a (x5), one, many, seven, mewling, puking, whining,
shining (x2), creeping, woeful, strange, bearded, jealous,
sudden, quick, seeking, fair, round, good, severe, wise,
37 adjectives
Adjectives
modern, sixth, slipper’d, youthful, sav’d, wide, shrunk, big,
childish, treble, last, strange, eventful, second, mere
They, their (x2), his (x9), he, all, that, this, everything
8 pronouns
Pronouns
In (x7), like (x3), to (x2), of (x4), into, on (x2), for, toward,
11 prepositions
Prepositions
sans (x4), with (x5), as
And (x19), at first, then (x4), even, so
5 conjunctions
Conjunctions
The number of used words in the text (except repetitions) == 137 words
The number of used words in the text (including repetitions) == 218 words

Phonologic
Since phonological rules and formations exist in the language independently of the
author / speaker and do not change according to the style this area was excluded from the study.
So, it is thought that phonological examinations should be done separately, in detail (usually
covers the entire study) and it is beyond the purpose of the study and stylistic evaluations.

Morphologic
Plural {+s} => 14 times (player-s, exist-s, entrance-s, play-s, part-s, act-s, age-s, , oath-s, eye-s
(x2), instance-s, spectacle-s, pipe-s, whistle-s)
{+(E) r} => 2 times (play-er, love-r)
{+ing} => 10 times (being, mewling, puking, whining, shining, creeping, unwilling, sighing,
seeking, turning)
{+ish} => 2 times (childish (x2)),
possessive {+s} => 3 times (nurse’s, cannon’s, mistress’)
be {+am, is, are etc.} => 1 time (is )
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Lexicologic
As known surface structure is related to form. Excluded repetitions this text consists of
137 words. 64 of them are nouns / noun phrases, 6 verbs, 6 adverbs, 37 adjectives, 8 pronouns,
11 prepositions and 5 conjunctions. Some words were repeated as seen Table 1. Of course, the
writer repeated these words consciously as he wanted to emphasize and take attention for some
concepts, ideas, events, situations.
Syntactic
There are 12 sentences (All the world’s a stage / And all the men and women merely
players / They have their exits and their entrances / And one man in his time plays many parts,
his acts being seven ages / At first the infant, mewling and puking in the nurse’s arms / And then
the whining school-boy, with his satchel and shining morning face, creeping like snail
unwillingly to school / And then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his
mistress’ eyebrow / Then a soldier, full of strange oaths, and bearded like the pard, jealous in
honour, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon’s mouth /
And then the justice, in fair round belly with good capon lin’d, with eyes severe and beard of
formal cut, full of wise saws and modern instances / and so he plays his part / The sixth age
shifts into the lean and slipper’d pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side; his
youthful hose, well sav’d, a world too wide for his shrunk shank; and his big manly voice,
turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound / Last scene of all, that
ends this strange eventful history, is second childishness and mere oblivion; sans teeth, sans
eyes, sans taste, sans everything) in this monologue and the writer generally used inverted
sentences to take attention of reader / listener and to emphasize what point he wanted. It is seen
that the author creates long sentences syntactically. Being able to construct long and meaningful
sentences also requires being able to play well with language / words. For this, it is necessary to
have a good knowledge about the language, to know the target receiver, to establish the
language-thought relationship well, and to choose the words well while making the descriptions.
Therefore, putting together different words syntactically makes them refer to different meanings.
At this point, it is necessary for the writer to observe life well, to know his receiver and himself,
to be aware of his purpose, and to have sufficient equipment. In summary, there are many
academic, vital and individual factors in the background of producing a text.
Deep Structure (Meaning and Function)

Semantic
The writer wanted to draw attention to the mortal nature of the world and reminded
people that the world will end when the play is over, by comparing people to actors. According
to Shakespeare, the world is like a stage and everyone is a player. He says that every man has
seven stages during his lifetime. He performs different seven roles in his lifetime and finally
exits from this worldly stage.
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Pragmatic
The function of the monologue is to remind people that the world is temporary and
warn them not to get too caught up in it. In addition, in order to draw attention to and emphasize
this reality of the world, he interpreted the world in terms of its impermanence. He encouraged
people to think by comparing the world with the game scene. Therefore, it can be said that there
are illocutions such as warning, drawing attention, comparing, evaluating, interpreting,
emphasizing, encouraging thinking etc.
Psycholinguistic
Of course, the word structures chosen by the author are not independent of the world of
thought. Because in the communication and information processes, the sender aims to choose the
most appropriate words that will reflect what is in his mind. It is possible to see this situation in
this monologue. There is a reason why the author chooses this theme in his plays and touches a
social reality. The author, who is known to have written this monologue in 1599 at the age of 35,
realized that the world is a temporary stop with the maturity given by his age. Since he faced the
reality of death, he aimed to help the audience remember this fact.
Sociolinguistic
From the point of view of sociolinguistics, it would not be wrong to state that this
monologue appeals to all segments of society, especially after a certain age, in terms of touching
a vital reality. At this point, it is seen that the author's age, gender, background, culture and
expectations are embodied by the use of context-oriented language. For this reason, the author
preferred a simple language that is understandable with the use of a language for the society. The
use of this language he chose has been effective in shaping the world of thought of the society.
Discursive (surface + deep structure)
The writer has made some linguistic preferences specific to his monologue for
rhetorical purposes. It was written in blank verse. The discursive styles that the author prefers in
his text can be represented as:












Abbreviation=> World’s => World as
Point of view => He used «he» pronoun instead of he and she or they, we
Sound similarities=> Lover-soldier, side-wide
Assonances=> Mewling-puking-whining-shining-turning, plays-parts-acts-arms, nosehose
Metaphore => The world is really like a stage. Men and women are just actors and
actresses. They come on this stage play their different role and die. Second childishness
refers to behave like a child in old ages.
Repetitions: World, stage, full, eyes, sans, all, a, shining, and, then, sans
Concretization => World is like a stage , people are like players. We have many roles
from birth to die.
Similes => Creeping like snail, sighing like furnace, bearded like the pard
Alliteration=> well-world-wide (22th line), his shrunk shrank (23th line), turningtoward-treble (24th line)
Allusion=> World will end one day, it’s not forever. So come to yourself and don’t get
caught in the world.
Allegory => Players = men / women, play = live, scene = life
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 Flashbacks => Helpless infant, the whining schoolboy, the emotional lover, the devoted
soldier, the wise judge, the old man still in control of his faculties and the extremely
aged, returned to a second state of helplessness.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
As it is known, the main purpose of language courses is to develop the individual's 4
basic skills by using grammar and vocabulary. The learner makes sense of the related texts by
decoding the codes of the sender in the oral, written and visual texts s/he encounters while
acquiring these skills. With the emergence of the communicative approach in language learning
and teaching recently, it has become more important to make sense of stylistic content correctly
in order to realize the use of language appropriate to the context. The activities of stylistics are
undoubtedly a field that cannot be isolated from applied linguistics fields such as discourse
analysis, pragmatics, textlinguistics, semiotics, translation studies, psycholinguistics. And they
benefit from the data of all these fields. Because stylistic analyzes are based on the interpretation
of language production. No writer or speaker chooses any image in the text they produce for no
reason. Wherever language is used (advertising texts, news texts, political speeches, etc.), there
are traces of the sender's experience and view of life. In order to realize the interpretation and
language use appropriate to the context, it is necessary to correctly receive the recipient's style
and correctly encode the messages suitable for the purpose. In this study, Shakespeare's
monologue All The World as a Stage was chosen to exemplify how stylistic analyzes are made
in terms of linguistics. Not every sentence structure and word can be used everywhere. Target
group, purpose and context are three important elements in language use. It is necessary for the
individual to have a stylistic awareness in order to be able to interpret the text s/he listens to,
reads, speaks and writes about a subject, makes sense of the language structures and words s/he
encounters, and combines appropriate structures and words in language production. Regardless
of the skill of listening, speaking, reading, writing, a style makes itself felt in every text. These
texts take place not only in academic life, but also in daily life, from simple shopping to school
and business life. In order for the receiver to interpret the texts s/he encounters in accordance
with the purpose of the producer, it is necessary to realize and analyze the stylistic structures
encoded here. In the same way, in order to be involved in the communication or information
process by producing linguistic structures, it is necessary to create his/her own style by applying
the appropriate linguistic rules and choosing the appropriate words. Considering that language
skills are developed in the school environment, teachers have a great responsibility. So, language
instructors should also have sufficient equipment by taking stylistic courses. Such an important
field needs to be included in undergraduate, postgraduate language education programs and at
least 1 linguist is required to take part in Turkish, English and other language departments for
stylistics lesson.
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All the World’s a Stage
(William Shakespeare’s Monologue From As You Like It Play)
All the world’s a stage
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms;
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lin’d,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper’d pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well sav’d, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
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ABSTRACT
Speaking anxiety is a very substantial affective factor that should be taken into account as it may lead
to some serious obstacles while learning a language. A number of studies concerning learners’
speaking anxiety and how it may be reduced can be easily found in the related literature since speaking
skill is given much importance and is often regarded as the hardest skill to improve. However, there is
not much evidence on the effects of using different web-tools and online platforms to decrease
learners’ speaking anxiety. Being inspired from this point of view, the study adapted a literature
review to introduce a general overview of the current works about speaking anxiety and also the
effects and results of using different web-tools and online platforms such as Second Life,
VoiceThread, Cambly, WhatsApp, Skype, podcasting, and video blogs to help reduce learners’
speaking anxiety. The purpose is to present the pre-existing and up-to-date works to the managers and
administrations who desire to improve the language skills of the learners and the researchers who
would like to carve out further studies in the field. In the study, 20 articles were reviewed. The results
of the study concluded that all the web-tools and online platforms contributed to a significant decrease
in learners’ speaking anxieties. Another conclusion was that technology is highly used by teachers to
keep up with the latest developments and demands in teaching a language. The results derived from
the literature review also showed that using different web-tools and online platforms to help reduce
learners’ speaking anxiety may bring out some notable advantages such as increased motivation in
learning, collaboration, creativity, social and cultural awareness, higher order thinking skills, and
learner autonomy.
Key Words: speaking anxiety, web-tools, online platforms, literature review
INTRODUCTION
Nowadays, being sufficiently successful in a second or foreign language learning is only seen
as possible when a learner’s speaking skill is developed enough to communicate. Speaking skill is
regarded as vital by most of the teachers for functioning properly in the target language. The ones who
learn English also have a tendency to consider speaking skill as an important criterion to become more
competent in the language (Mahmoodzadeh, 2012). When a learner is capable of speaking fluently and
accurately, he is believed to be a more talented learner.
Despite the acknowledgements about its importance in language learning, speaking skill is still
thought as the most challenging and compelling skill to develop since it requires a process and learners
may have some barriers preventing their development in that skill. During the process, the
psychological states of learners must be taken into account as they may lead learners to success or
failure in speaking the target language somehow. Many factors can be listed when the psychological
reasons of why learners remark speaking skill as challenging and they cannot perform in this skill
efficiently are spoken of. Related to these psychological reasons, a remarkable study can be given as
an example. In her study, Juana (2012) discussed the psychological factors that prevented the
development of language learners’ speaking skills and she has listed those as fear of making errors,
shyness, lack of trust and motivation, and anxiety. Among those, anxiety is the most common
psychological barrier for learners as it quite possibly obstructs the learning process (Arnold & Brown,
1999). Anxiety is defined by Spielberger (1983:10) as a ‘’state of tension, nervousness and temper
caused by the stimulation of the neural system.’’ Some forms of anxiety such as language anxiety may
affect language acquisition and learning. The definition of language anxiety by McIntyre and Gardner
(1994: 284) is given as the feeling of tension and distress especially when it comes within second and
foreign language learning context, also including basic language skills such as speaking.

124

Sevda Akın, Zerrin Eren

Some causes for having speaking anxiety might be as being exposed to speak without some
kind of preparation for it, lack of self-confidence and self-trust, tension and shyness, fear of making
errors, fear of unproper pronunciation and being incomprehensible, fear of being ridiculous, not
understanding what the teacher implies, and also making translations from the mother tongue. Such
causes of anxiety may give ways to a less sense of self and thus, less competence in almost every
dimension of the target language (Oxford, 1999). So, it can be concluded that speaking anxiety leads
learners to becoming less enthusiastic about involving in the lesson, showing less and less
performance gradually, and being uncomfortable and unassured in front of the whole class. According
to Horwitz, Horwitz, and Cope (1986: 128), traditional language classrooms are mostly threatening for
learners as learners are made to speak in front of their peers and they are graded and assessed when
doing so. To make learners bring the best out of them when they perform speaking activities, teachers
need to create the most peaceful and non-threatening atmosphere and the most elaborated learning
environment (Orakcı, 2018: 12). Many scholars agreed that when the physical aspects of traditional
classrooms and the possibility of being evaluated synchronously within the speaking period in front of
the whole class are lifted away, learners may result in having reduced anxiety levels in speaking
English.
Because of the rapid developments in technology and the recent events such as Covid-19 virus
and online education, different kinds of web-tools and platforms are now highly used for the purpose
of English language learning and specifically with the aim of assigning learners with speaking
activities. In other words, it can be understood that providing learners with online and virtual
opportunities as well as web-tools and platforms is nowadays regarded as an important necessity. In
this respect, Balçıkanlı (2012: 135) stated that virtual and online platforms have the potential to
become alternative tools because of their nonthreatening nature.
Many web-tools, virtual and online environments can be listed such as Second Life, Skype,
Cambly, VoiceThread, WhatsApp, podcasting, and video blogs that may be very beneficial for
learners’ speaking skills. All of the web-tools and online platforms mentioned above give
opportunities for the implementation of Vygotsky’s (1978) Constructivism as they mostly require a
social environment to make learning happen. On the other perspective, these tools and platforms may
change lots of things in language learning since online experiences for educational activities might be
very intriguing and attractive for learners (Güzel & Aydın, 2014: 235) and they involve the usage of
computers and, in a sense, games which will probably remove the barriers of learners in the process.

METHODOLOGY
The study adopted a research design utilizing a literature review methodology. This literature
review aims to offer a general overview of the current literature about speaking anxiety and the usage
of some web-tools and online platforms when reducing learners’ speaking anxiety and also the effects
of these web-tools and online platforms on some other features related to language learning such as
learners’ speaking anxiety, oral proficiency, motivation, and autonomy. The review of the related
literature is listed under the names of themes.
Speaking Anxiety
Speaking Anxiety of Learners
It is very well known that speaking skill is regarded as the most important component of the
languages. Besides, having speaking anxiety makes getting proficient in a language harder than it
already is. When the studies conducted on speaking anxiety are analysed, firstly Al-Khotaba,
Alkhataba, and Bashir (2019)’s study can be spoken of. In their research on the effect of foreign
language speaking anxiety as a barrier for achievement in the speaking skills, they worked with 100
preparatory class Saudi university students. The results of their study indicated that there was a
negative correlation between speaking anxiety and the achievements in speaking skill. It was meant
that low levels of anxiety would lead to high levels of achievements in speaking. To be able to fix this
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speaking anxiety, it was recommended to create opportunities for learners to decrease their personal
and interpersonal anxiety, classroom anxiety and foreign language learning anxiety.
In another study, Akkakoson (2016) examined the existence of speaking-in-class anxiety of
282 Thai students who take English Conversation courses at a university. According to the findings of
the study, the students had moderate levels of speaking anxiety and the major source of their anxiety
was because of their limited knowledge of vocabulary and also their fear of being evaluated while
speaking. The researcher also stated that most of the students were not confident and motivated
enough and they did not have a good background of language learning.
There are also other studies in which the reasons and the remedies of speaking anxiety are
clearly investigated and are offered for teachers’ use. In one of those studies, Tulgar (2018) conducted
research with 10 exchange students to be able to identify the sources of speaking anxiety. The results
show that fear of making mistakes, fear of negative evaluation, comparing the learner with other peers,
focusing too much on the pronunciation and the grammar rules, lack of self-confidence, and not being
prepared for the questions are the main reasons why most of the learners possess anxiety. Another
study by Keramida and Tsiplakides (2009) observed 15 students from lower secondary school and
found out that fear of negative evaluation from peers and their low levels of ability in language were
the main causes of anxiety. Deriving from these, they offered teachers to establish a positive and
nurturing learning community, provide positive and indirect feedback to learners, develop good
teacher-student relation and a good rapport in the classroom, accept their needs of self-worth
protection, praise learners verbally, and also engage them in short-term project works. The last study
investigating the reasons and remedies of speaking anxiety is the study of Raja (2017) in which the
participants were 50 undergraduate level students. The research revealed that if the learners can be
exposed to virtual environments, they may have confidence in themselves thus, leading to perform
better in speaking no matter what size their audience is.
Speaking Anxiety of Teachers
Not only learners but also teachers and teacher candidates may possess some degree of
speaking anxiety, too. Bozkırlı (2019) conducted a study on 181 Turkish teacher candidates with the
aim of analysing their speaking anxiety levels. At the end of the research, teacher candidates were not
found to be holding high levels of speaking anxiety but the researcher suggested that this result may
change according to teacher candidates’ ages and past experiences regarding their public speeches.
Another study conducted within this context was by Badrasawi, Salihu, and Ahmad (2020),
investigating the levels of second language speaking anxieties of school teachers who also study
master’s degree. The results indicated that school teachers did not show a high level of speaking
anxiety. However, there emerged some important points and worries that are totally the reasons for
their overall anxiety in language teaching which are listed as; expressing themselves effectively,
making mistakes and how learners would react to their mistakes, the complexity of the teaching
subject.
In most of the studies mentioned above, learners have moderate levels of speaking anxiety.
The ultimate reasons for this situation might be listed as the fear of being criticised negatively and
being evaluated in front of other peers. To be able to overcome these problems in our classrooms,
teachers are required to form a relaxing learning atmosphere by engaging learners in projects and tasks
collaboratively. Besides, it is very beneficial to meet learners with innovative ways of teaching such as
web-tools and virtual platforms as they serve as a trial for the real life and they provide experiential
learning.
Speaking Anxiety in Different Web-Tools and Online Platforms
As a result of the Covid-19 pandemic and online education, learning has become more
dependent on the virtual and online platforms and also web-tools, nearly all the lessons are now done
as online meetings. Castleberry and Evers (2010) state that tools that are accessible to everyone on
web give a chance to enhance learners’ experiences and they are also valuable resources for teachers,
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too. Many scholars and researchers agree that online environments and web-tools provide learners
with infinite numbers of advantages and unique atmosphere in language learning and they are the best
places for developing basic language skills more freely and enthusiastically.
Second Life
As one of the most important web-tools, Second Life has been the matter of interest for a long
time. With the opportunity of being able to create avatars and alter voices, learners feel safe, meet
other people, explore different things and express themselves without any limits (Güzel & Aydın,
2014: 235). Despite all the advantages it has, there are only a few studies about the effect of Second
Life on reducing speaking anxiety. Kamalı (2012) carried out a study in which 15 upper intermediate
level students from Basic English Department of METU participated. Students were expected to
complete some tasks and scenarios on Second Life by engaging in positive adventures. The results of
Kamalı’s study showed that Second Life had a crucial effect on reducing anxiety as it enhanced
students’ desires to learn and speak English. Besides, students stated that they felt like they were really
living the environment as they met native people and engaged socially. Not only their speaking
anxieties decreased, but also, they had better listening comprehension and pronunciation at the end of
the study.
In another study, Couto (2010) aimed to state the divergence between the levels of speaking
anxiety in traditional face-to-face classrooms and the speaking classes which were held in Second Life
virtual platform. The exchange students from Roehampton University participated in the study. In the
first session, students were assigned speaking activities face to face but, in the second session they
engaged in role-plays in Second Life. The results indicated that Second Life might have a potential of
reducing anxiety in speaking. Moreover, students were more motivated to speak English thanks to
being free from negative criticism in Second Life platform. Similar to those studies mentioned above,
Alvarez (2006) administered a study on teachers who make use of virtual platforms such as Second
Life. By asking some questions to teachers in their forums, Alvarez concluded that virtual platforms
make learning English more interesting and concrete. Many teachers who participated in the study
agreed that virtual platforms such as Second Life raise learners’ cultural awareness, provide social
interaction and meaningful conversation. These platforms give learners the opportunity to learn by
games and role-playing.
Skype and Cambly
A popular online meeting and conferencing tool of todays, which is Skype, also has an
outstanding potential for language learning and teaching. A study conducted by Punar and Uzun
(2019) investigated the effects of employing Skype as an online communication tool to reduce 21 B1
and B2 level adult learners’ speaking anxiety. The findings indicated that Skype helped reduce adult
learners’ speaking anxiety thanks to its various opportunities. Many adult learners stated that Skype
was a safe place to perform speaking activities as it was easier to speak English when they didn’t have
to turn their cameras on. They also added that it was comforting not to see other people’s faces while
speaking just because making an eye contact would result in anxiety and they would not feel secure
after all. Similar to this study, Alshammary (2020) initiated a study with 28 EFL university students
to find out the impact of using Cambly on the speaking proficiency of learners and learners’
perspectives about using Cambly. After the period of 4 weeks with several audio calls, it was
concluded that Cambly had a positive impact on their speaking proficiency and anxiety. Learners’
motivation to speak English increased as a result of being able to discuss wide range of topics with a
native speaker model. Moreover, Cambly was believed to a beneficial tool as it also helped learners
gain cultural awareness by getting to know new people who had different identities, perspectives, and
attitudes.
Podcasting and Video Blogs
Posting videos and building one’s own blog concerning his daily life and hobbies is
fashionable in these days. It can be guessed that language learning may very well take place in those
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video blogs and anxiety can be reduced effortlessly because video blogs are very intriguing in their
nature as they are enjoyable to record and they may offer a nonthreatening learning environment.
Besides, podcasts have the potential of becoming a safe learning place for less confident learners. A
study by Hamzaoğlu and Koçoğlu (2016) analysed the influence of podcasting with 30 high school
students on their speaking anxiety levels. 15 students from the experimental group were given some
tasks to create their own podcasts on Podomatic for 12 weeks. It was seen that students who used
podcasts held lower speaking anxiety than those who did not. There was a negative correlation
between students’ oral proficiency and speaking anxiety. The results of this study also showed that
students had an expanded vocabulary knowledge and more confidence at the end of the study. Another
research by Madzlan, Seng, and Kesevan (2020) aimed to find out if video blogs could reduce 54 first
year students’ speaking anxieties. The findings revealed that the usage of video blogs in fact turned
out to have a really positive outcome as students had lower levels of anxiety.
VoiceThread
Another useful tool that can be applied for language practices is VoiceThread. Language
learners can create audios and videos, publish them via a link and comment on each other’s posts by
using VoiceThread. It is not a well-known and widely used tool but in fact it has many advantages for
a virtual platform. There are very few studies conducted on VoiceThread and these are about
developing English speaking skills or reducing the anxiety levels of learners with the help of
VoiceThread.
The first study to be mentioned here is Ataeifar, Sadighi, Bagheri & Behjat’s (2020) study. 60
second year female students who take two hours of English class joined the study. The experimental
group was engaged in VoiceThread and they were assigned speaking activities each week in a month.
The results derived from this study proved that students had lower anxiety and higher oral proficiency
after the process. Learners were seen as autonomous learners who fully control their learning process
and interact with others through a number of interesting and meaningful activities. Similarly, a study
by Ghoneim and Elghotmy (2016) investigated the effect of using Voice Thread on developing
speaking skills of 30 EFL pre-service teachers. The results indicated that Voice Thread helped a lot on
developing pre-service teachers’ speaking abilities. Another study by Dunn (2012), intended to
investigate the influence of using VoiceThread on third year Spanish foreign language learners’
speaking anxieties. The result of the study showed that the web-tool is useful for reducing learners’
Spanish speaking anxiety.
WhatsApp
The fastest and the easiest way to reach people and exchange information is possible via the
most commonly used tool, WhatsApp. Especially because of the pandemic, WhatsApp is now very
popular as a tool of exchanging information between peers themselves and the teacher. It is very
convenient and favourable for teachers and learners to use it for educational purposes since assigning
homework, making conference calls, sending voice recordings, engaging in group and individual
activities, maintaining learner autonomy and sharing tasks can be possible without much effort.
A study conducted by Shamsi, Altaha & Gilanlioglu (2019) investigated whether there was a
decrease in the levels of 9 EFL learners’ speaking anxiety as a result of using WhatsApp for
educational purposes. They formed a group on WhatsApp and learners were expected to accomplish
three tasks a week by recording their voices. The results of the study showed that their levels of
speaking anxiety significantly decreased after a month. Very similar to this study, Han & Keskin
(2016) tried to find out whether WhatsApp was efficient in lowering undergraduate learners’ speaking
anxiety. 39 students joined the study and took EFL speaking courses for four weeks. At the end of the
study, some of the learners who volunteered were interviewed. It was clearly stated by the researchers
that WhatsApp helped reduce learners’ speaking anxieties. Besides, many of the participants were
pleased with the usage of the platform since they had the opportunity to listen to their own recordings
and to self-evaluate their mistakes. It was also believed that WhatsApp fostered learners’ creativity as
they formed many structures in their speeches.

128

Sevda Akın, Zerrin Eren

In all of the studies related to web-tools and online platforms above, learners had less
confidence and motivation to speak English at the very beginning. However, with the help of these
web-tools and online platforms, learners were active and willing as well as being more confident and
motivated. Learners had the opportunity to learn by doing and applying. With the help of game-like
environment and role-plays, learning became effective and the results became better (Kukulska-Hulme
& Shield, 2008). Learners possessed increased fluency and accuracy and lower speaking anxiety at the
end of all of the studies. Learners were more willing to speak and make mistakes, they focused on the
task better. Therefore, it can be said that these web-tools and online platforms met learners’ needs and
were appropriate for different styles and strategies of language learning.

CONCLUSION
The world we are living in is growing so fast and new technologies are beginning to emerge
each day. There is no doubt that all the web-tools, online and virtual platforms help reduce learners
speaking anxiety, increase their oral proficiency and motivation to learn English as the studies
reviewed in this paper suggest. Not only speaking related advantages, but also increased autonomy,
confidence, higher order thinking skills, social and cultural awareness can be reported as a result of
using these mentioned tools and platforms.
Second Life, Cambly, VoiceThread, Skype, WhatsApp, podcasts, and video blogs can be very
beneficial especially for online education because of Covid-19 pandemic. Teachers and educators
began to search for new alternatives to comply with the demands of this era and web-tools and online
platforms became the matter of interest. As a result of using these web-tools and platforms, studentcentred activities began to arise outside the classroom and students became the active constructors of
the language. Since, there is no time or place limitations with web-tools and online platforms, students
easily discovered new information and used information in meaningful contexts (Balçıkanlı, 2012:
133). These web-tools and online platforms reviewed above offer many opportunities for the sake of
the future of language education. This paper only reviewed several of them but a further review can be
carried out by other researchers for new ideas in the field.
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ÖZ
Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin hangi
niteliklere sahip olması gerektiği tartışılacaktır. Bu çerçevede alanyazında var olan bazı ölçütlere
göre metinler değerlendirilecektir. Okuma metinlerinin değerlendirilmesi için Yedi İklim Türkçe
öğretim seti A1, A2, B1 ve B2 düzeylerinden rastlantısal örnekleme yoluyla 5’er metin
seçilmiştir. Yedi İklim Türkçe öğretim setinde incelenen metinler çerçevesinde düzeylere göre
aşamalı bir durum gözlenmiştir. Metinlerin uzunluğu düzeye uygundur. Metinlere eşlik eden ve
okuduğunu anlamaya yardımcı olan görseller, çizimler kullanılmıştır. Metinlerin düzenlenişi,
sayfa yapısı, yazı puntosu gibi biçimsel özellikler açısından da uygunluk taşımaktadır. Bu
çalışmanın, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına ve bu alanda ders kitabı hazırlayanlara
ya da içerik üretenlere katkı sunması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe, ders kitapları, metin seçimi,
değerlendirme ölçütleri

GİRİŞ
Dil öğretiminde metinlerin yeri oldukça önemlidir. Metinler aracılığıyla öğrencinin sözcük
bilgisi geliştirilmekte aynı zamanda kazandırılması hedeflenen dilbilgisi yapıları öğrenciye
sunulmaktadır. Ancak her metin ders aracı olarak kullanılamaz. Dil öğretiminde kullanılacak
metinlerin bazı ölçütler taşıması gerekir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yaygın olarak ders kitapları üzerinden
gerçekleşmektedir. Metinler aracılığıyla dil öğretiminin gerçekleştirilmesi ders kitaplarındaki
metinlerin ne tür özelliklere sahip olması gerektiği büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin hangi
niteliklere sahip olması gerektiği tartışılacaktır. Bu çerçevede alanyazında var olan bazı ölçütlere
göre metinler değerlendirilecektir.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yaygın olarak kullanılan Yedi İklim Türkçe
öğretim setinden metin ya da metin bölümleri sunulacaktır. Buradan hareketle metinlerin sahip
olması gereken özellikler tartışılacaktır. Alanyazında var olan yabancı dil ders kitabı
değerlendirme ölçütleri içerisinde metinlerin sahip olması gereken özellikler çerçevesinde
metinler incelenecektir.

METİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Demir ve Açık (2011), yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders kitaplarında yer alacak
metinlerdeki kültürel ögeleri belirlemişlerdir. Seçilecek metinlerin hem kültürü yansıtması hem
de öğrenciye verilmek istenen bilgileri kapsaması gerektiğini vurgulamışlardır.
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Avrupa Ortak Başvuru Metninde, metinlerin sahip olması gereken özelliklere yer
verilmiştir. Dil öğrenenlerin televizyonda, gazetede, dergide doğrudan karşılaştıkları,
düzeylerine, ilgi alanlarına ve deneyimlerine uygun metinlerin olması gerektiği belirtilmiştir.
STEP (Steps to English Proficiency) dil edinimini izlemek ve değerlendirmek için bir
çerçevedir. STEP, okuma ve yazma sürekliliğinde eğitimcilere yardımcı olmak ve öğrencileri
desteklemek için yazılmış bir dizi kaynaktan biridir. STEP (2015), öğretmenlere okuma
materyali seçerken yardımcı olmaktadır. Metin seçiminde yönergeler sunmaktadır.
Öğretmenlerin, ders malzemesi hazırlayanların metinleri seçerken bazı ölçütlerin ve öğrencilerin
düzeylerinin farkında olmaları gerekir. Seçilen metinler bu ölçütleri yansıtmalıdır. Metinleri
seçerken aşağıdakileri noktaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:
• Öğrencinin arka plan bilgisi ve deneyimleri,
• Öğrencinin kültürü ve aile durumu,
• Öğrencinin dil yeterliliği (sınıf düzeyi değil),
• Öğrencinin yaşına uygun içerik ve öğrencinin metinle bağlantı kurması,
• Çok çeşitli metin biçimleri (örneğin, resimli kitaplar, makaleler, web siteleri, grafik
metinler, çizelgeler, posterler, bloglar).
Tablo 1: Metin seçme adımları
Metnin
düzenlenişi

Uzunluk

İçerik

Dil

Görsel

1. adım
Basit,
tahmin
edilebilir
düzen

2. adım
Basit, takip
etmesi kolay
düzen

Diyagramlar ve
resimlendirme
gibi
metin
özellikleri

Başlık, sayfa
sayı, tablo
içindekiler,
altyazılar,
gibi yaygın
metin
özellikleri

Tek sözcük(ler)
veya
Her
sayfada
kısa cümle(ler)
Öğrencinin
deneyim ve
ilgi alanlarıyla
ilgili
kişisel,
tanıdık konular
En
sık
kullanılan
sözcükler
Model /örnek
metin
Basit, kısa
cümleler

Okuyucunun
metni
anlamasına
yardımcı olan

Sayfa başına
1 – 3 cümle

3. adım
Liste,
paragraf,
yönerge gibi
yaygın
metin
biçimleri
Tablo,
fotoğraf,
harita, metin
kutuları gibi
yaygın metin
özellikleri
Paragraf(lar)

4. adım
Otantik,
kurgu veya
kurgusal
olmayan
metin
biçiminin
belirlenmesi

5. adım
Temel düzey
metin biçimi

6. adım
Sınıf
düzeyinde
metin

Dizin,
sözlük,
dipnot
gibi
metin
özellikleri

Düzeye
uygun
metin
özellikleri

çeşitli

çeşitli

çeşitli

Grafik, dizin,
sözlük gibi
metin
özellikleri

Yaygın
günlük
konular

Bilindik ve
kişiye özel
konular

Bilindik ve
kişiye
özel
konular

Çeşitli konu
alanlarında
sınıf düzeyi
içerikleri

Çeşitli konu
alanlarında
sınıf düzeyi
içerikleri

En
sık
kullanılan
sözcükler,
cümleler
Bazı
çok anlamlı
sözcükler
Basit
bileşik
cümleler
Okuyucunun
metni
anlamasına
yardımcı

Bazı
akademik
sözcükler
Çeşitli
uzunlukta
basit
ve
bileşik
cümleler

Akademik
sözcükler ve
öbekler
Sık kullanılan
sözcükler ve
öbekler
Çeşitli
cümle
yapıları

Düşük
frekanslı
Sözcükler
Temel düzey
akademik
sözcükler
Çeşitli
karmaşık
yapılar

Sınıf
düzeyine
uygun
sözvarlığı
Çeşitli
karmaşık
yapılar

Anahtar fikir
veya
kavramı
sunan/temsil

Metnin
anlaşılmasını
destekleyen
bazı görseller

Temel sınıf
düzeyindeki
metinlerin
anlaşılmasını

Sınıf
düzeyindeki
metinlerin
anlaşılmasını
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çok
görseller

net

olan
net
görseller

eden
görseller

destekleyen
görseller

destekleyen
görseller

*STEP (2015: 26)’ten Türkçeye uyarlanmıştır.

Aynı zamanda metinlerin düzenlenmesinde resimler/fotoğraflar, yazı karakteri, punto
büyüklüğü, sayfa yapısı gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır.
Miekley (2005), ders kitaplarının değerlendirilmesine ilişkin ölçütler sunmuştur. Bu
ölçütler içerisinde metinlere yönelik ölçütler şu şekildedir:
İçerik;
İçeriğin hedef dilin kültürü hakkında bilgi sunması,
Metinlerin otantik olması,
İçeriğin okuyucuyu eleştirel düşünmeye zorlaması,
Metinlerin çeşitli edebi türleri temsil etmesi.
Metnin çekiciliği;
Görsel imgelerin yüksek kalitede olması,
Çizimlerin yeterli ölçüde basit ve metne yakın olması,
Metnin öğrencilerin zevkle okuyacağı kadar ilgi çekici olması.
López-Medina (2021), öğretmenlerden oluşan odak grup ile yabancı dil ders kitapları için
kontrol listeleri belirlemiştir. Önceden oluşturulan kontrol listesine (López-Medina, 2016)
metnin uzunluğu ile ilgili yeni bir madde eklenmiştir. Yabancı dilde okuma hızı, akıcılık ve
metni anlama süreci anadildekinden farklılık gösterdiği için öğretmenlerin hepsi yabancı dil
kitaplarında yer alan metinlerin ana dili kitaplarındaki metinlerden daha kısa olması gerektiğini
vurgulamışlardır.

YÖNTEM
Çalışmanın Modeli
Çalışmada nitel araştırma modellerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi
yazılı materyallerin (kitap, dergi, gazete, e-içerikli belgeler) incelendiği nitel araştırma
modellerindendir (Yıldırım, Şimşek, 2018).

Çalışma Dokümanı
Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarından Yedi İklim Türkçe öğretim setinde yer alan
okuma metinleri incelenmiştir. İncelenen metinler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: İncelenen metinler
A1

A2

B1

B2

Sizi Tanıştırayım (Metin1,
s.12)

Üç Önemli İnsan (Metin
1, s. 14)

İletişim Araçları
(Metin 1, s.16)

Boş Odanız Var Mı?
(Metin 2, s.30)
Aile Bahçede
(Metin 3, s.44)
Murat Dün Neler Yaptı?
(Metin 4, s.58)

Tatlı Telaş
(Metin 2, s. 18)
Ağaç
Dikme
(Metin 3, s. 40)
Ziyaret
(Metin 4, s. 44)

Sosyal Medya
(Metin 2, s. 32)
Hat Sanatı
(Metin 3, s. 32)
Hayatımızdaki
«Keşke»ler…

Başarılı İnsanların Farklı
Yaptığı 12 Şey
(Metin 1, s. 18)
Rapor
(Metin 2, s. 30)
Komşuluk
(Metin 3, s. 50)
Huzurevinde Kahvaltı
(Metin 4, s. 73)

Şenliği
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Para
(Metin 5, s.71)

(Metin 4, s. 51)
Kültür Elçileri Türkiye’de
(Metin 5, s. 73)

Likya Yolu
(Metin 5, s. 77)

Ölçüyü Kaçırmak (Metin
5, s. 90)

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi
Ders kitabında yer alan okuma metinlerinin değerlendirilmesi için A1, A2, B1 ve B2
düzeylerinden rastlantısal örnekleme yoluyla 5’er metin seçilmiştir. Yabancı dil öğretimi ders
kitapları değerlendirme ölçütleri incelenerek metnin sahip olması gereken özelliklere
odaklanılmıştır. Alanyazında var olan metin değerlendirme ölçütleri temel alınarak okuma
metinleri çözümlenmiştir.

BULGULAR
A1 Düzeyi Okuma Metinlerine İlişkin Bulgular
A1 düzeyinde 5 metin seçilmiştir (A1 düzeyi 1. Metin s.12, 2. Metin s.30, 3. Metin s.44, 4.
Metin s.58, 5. Metin s.71). Metinlerde tanışma, tanıştırma, konaklama, günlük rutinler gibi
konulara yer verilmiştir. Metinler kısa diyalog ve paragraflardan oluşmuştur. Her metin için
görsel kullanılmıştır (bkz. Şekil 1.1. ve 2.1).

Şekil 1.1. A1 düzeyi metin 1 (s. 12)
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Şekil 2.1. A1 düzeyi metin 2 (s. 30)

A2 Düzeyi Okuma Metinlerine İlişkin Bulgular
Seçilen 5 metin incelendiğinde (Metin 1 s.14, Metin 2 s. 18, Metin 3 s. 40, Metin 4 s. 44,
Metin 5 s.77) metnin konularının gezi, sağlık, çevre, tatil, önemli kişiler gibi bilindik konular
olduğu görülmüştür. A2 düzeyinde de A1 düzeyinde olduğu gibi diyaloglara yer verilmiştir,
ancak A1 düzeyine göre biraz daha uzun diyaloglar tercih edilmiştir (bkz. Şekil 3.1.). Seçilen
bütün metinlerde görsel kullanılmıştır.

Şekil 3.1. A2 düzeyi metin 4 (s. 44)

B1 Düzeyi Okuma Metinlerine İlişkin Bulgular
B1 düzeyinde kitabın sayfa 16 (metin 1), 23 (metin 2), 32 (metin 3), 51 (metin 4), 73
(metin 5) numaralarındaki metinler incelenmiştir. Metinlerde sanat, sosyal medya, iletişim,
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pişmanlık gibi konular işlenmiştir. Metinlerle birlikte görseller de kullanılmıştır. Metinlerin
uzunluğu A1 ve A2 düzeylerine göre artmıştır (bkz. Şekil 4.1.).

Şekil 4.1. B1 düzeyi metin 4 (s. 51)

B2 Düzeyi Okuma Metinlerine İlişkin Bulgular
B2 düzeyindeki metinler sayfa 18 (metin 1), sayfa 30 (metin 2), sayfa 50 (metin 3), sayfa
73 (metin 4) ve sayfa 90 (metin 5)‘dan seçilmiştir. Metin uzunluğu oldukça artmıştır (2 sayfa).
Başarı, komşuluk, rapor, huzurevi, sağlık gibi konulara yer verilmiştir. Metinler görsellerle
desteklenmiştir (bkz. Şekil 5.1.).
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Şekil 5.1. B2 düzeyi metin 1 (s.18-19)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin hangi niteliklere sahip
olması gerektiğini konu edinen bu çalışmada, alanyazında var olan ölçütler çerçevesinde A1, A2,
B1 ve B2 düzeylerinden 5’er metin olmak üzere toplam 20 okuma metni incelenmiştir.
İncelemeler çerçevesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Yedi İklim Türkçe öğretim setinde incelenen metinler çerçevesinde düzeylere göre aşamalı
bir durum gözlenmiştir. Temel düzeyde ilk metinler diyaloglar, daha sonraki metinler paragraflar
şeklinde sunulmuştur. Düzey ilerledikçe metinlerin uzunluğu artmıştır. Metinlerin uzunluğu
düzeye uygundur.
Öğretim setinden seçilen her metin için görsel kullanılmıştır. Görsellerin kalitesi
yüksektir. Metinlere eşlik eden ve okuduğunu anlamaya yardımcı olan görseller, çizimler
kullanılmıştır.
Temel düzeyde sağlık, günlük hayat, tanışma gibi konulara yer verilirken düzey
ilerledikçe seçilen konular çeşitlenmiştir. Temel düzeyde, metinlerin konuları günlük hayattan
alınmıştır (tanışma, konaklama, günlük rutinler, aile gibi). Metinler dersin amacına uygun
seçilmiştir (selamlaşma, tanışma, şimdiki zaman, geçmiş zaman gibi), ancak ileri düzeylerde
teknolojiden yararlanılarak metinlerin içerikleri daha ilgi çekici hâle getirilebilir.
Her metnin başlığına yer verilmiş, metinlerden sonra da metinle ilgili etkinlikler yer
almıştır. Metinlerin düzenlenişi, sayfa yapısı, yazı puntosu gibi biçimsel özellikler açısından da
uygunluk taşımaktadır. Temel düzeyde daha çok yapay metinler tercih edilirken düzey
ilerledikçe otantik metinler kullanılmıştır.
Temel düzeyde hem günlük hayatta kullanılan kalıp sözlere hem de bağlama uygun
dilbilgisi yapıları basit cümlelerle metinlerde işlenmiştir (teşekkür ederim, memnun oldum gibi).
Düzey ilerledikçe basit cümlelerden karmaşık cümle yapılarına geçilmiştir. Düzey ilerledikçe
metinlerde akademik sözcüklere kısmen yer verildiği görülmüştür.
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Temel düzeyde metinler diyalog şeklinde iken, düzey ilerledikçe paragraflar şeklinde
sunulmuştur. Temel düzeyde metin türü biraz daha sınırlıyken düzey ilerledikçe metin türlerinde
çeşitlilik artmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde otantik metinler, öğrenenin dili doğal yapısı içinde
algılamasını sağladığı için temel düzeyde de otantik metinlerin seçilmesi yararlı olacaktır.
Metnin içeriksel özellikleri kadar biçimsel özellikleri de son derece önemlidir. Metnin
oluşturulması sürecinde hem içeriğe hem de biçimsel özelliklere dikkat etmek yerinde olacaktır.
Öğrenenin dikkatini ve ilgisini çekmek ve okuma metinlerini daha keyifli hâle getirmek için
sözü edilen ölçütleri kullanmak son derece önemlidir.
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ÖZ
Yabancı dil öğrenme, küreselleşen dünyanın önemli ihtiyaçlarındandır. Ülkeler arasında yaşanan
iyi-kötü her türlü ilişki, bireysel ya da toplumsal olarak yabancı dil öğrenmeyi neredeyse gerekli
kılmaktadır. Günümüzde yabancı dil bilmek avantaj sağlamakla birlikte neredeyse zorunlu hale
gelmiştir. Türkiye’nin sosyo-ekonomik koşulları, çoğu ülkeye göre iyi düzeyde olduğundan;
jeopolitik konumu açısından da öneme sahip olduğundan çoğu yabancı, Türkiye’yi yaşamlarını
sürdürebileceği güvenilir bir ülke olarak seçmektedir. Böylece Türkçe öğrenme ve öğretme
ihtiyacı doğmuştur.
Yabancılara Türkçe öğretiminde ders kitaplarının yanında okuma metinlerinin de olması
gerekmektedir. Türkçenin öğretilmesi ve öğrenilmesi, okuma kitaplarıyla desteklenmelidir. Ders
kitaplarının Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirtilen düzeylere göre hazırlanması
beklendiği gibi, okuma kitaplarının da bu düzeylere göre hazırlanması gerekmektedir. Düzeylere
göre hazırlanmış okuma metinleriyle zenginleştirilmiş bir dil öğretiminin başarısı da yüksek
olacaktır. Bu amaçla çalışmada edebi bir metin olma özelliği taşıyan fıkralar, A1 ve A2
seviyesine uyarlanmıştır. Fıkralar, halk kültürüne ve edebiyatına ait önemli edebi metinlerdendir.
Nasrettin Hoca fıkraları da Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Çalışmada, Nasrettin Hoca
fıkralarından seçilen beş fıkradan ikisi A1, üçü de A2 seviyesine uyarlanmıştır. Bu uyarlamayla,
dil öğretimi alanında kullanılan metinlerin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, fıkra, Nasreddin Hoca, A1-A2 düzeyi,
uyarlama.

NASREDDIN HODJA ANECDOTES AS A READING TEXT
RECOMMENDATION IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS AND ITS
ADAPTATION
ABSTRACT
Learning a foreign language is one of the important needs of the globalizing world. All kinds of
relations, good or bad, between countries make it almost necessary to learn a foreign language
individually or socially. Today, although knowing a foreign language is advantageous, it has
become almost mandatory. Turkey's socio-economic conditions, most of them are at higher level
according to other countries; its importance in terms of geopolitical position make foreigners to
choose Turkey as a reliable country to live in. Thus, the need to learn and teach Turkish was
born. In teaching Turkish to foreigners, it is neccessary to have reading texts as well as
textbooks. It is expected that the textbooks should be prepared according to the levels specified
in the European Common Application for Languages, and the reading books should be prepared
according to these levels. The success of a language teaching enriched with reading texts
prepared according to levels will also be high. For this purpose, the anecdotes that are literary
texts have been adapted for A1 and A2 levels. Anecdotes are one of the important literary texts
of folk culture and literature. Nasreddin Hodja anecdotes also have an important place in Turkish
culture. In the study, two of the five paragraphs chosen from Nasreddin Hodja anecdotes were
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adapted for A1 and three for A2 level. With this adaptation, it is aimed to enrich the texts used in
the field of language teaching.
Key Words: Teaching Turkish to foreigners, anecdote, Nasreddin Hodja, A1-A2 level,
adaptation

GİRİŞ
Küreselleşen dünyayla beraber ülkeler arasında birçok farklı alanda anlaşmalar, iş
birlikleri, fikir alışverişleri, uyuşmazlıklar, çatışmalar, savaşlar ve savaşlarla birlikte yaşanan
göçler gibi iletişimi zorunlu kılan durumlar yaşanmaktadır. Bu nedenle ana dilin dışında yabancı
bir dil bilmek artık bir avantaj olmaktan çıkıp adeta zorunluluk haline gelmiştir.
Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu, sosyo-ekonomik durumu, güvenli bir ülke
olması, komşu ülkelerden göç alması, bilim, sanat, teknoloji vb. alanlardaki gelişimi gibi
nedenlerle Türkiye, yabancılar için ilgi gösterilen bir ülke olmuş, bu da beraberinde Türkçe
öğrenme isteği ve gerekliliğini getirmiştir. Türkçe dünyada öğrenilmesi gereken önemli diller
arasında yer almaktadır. Örneğin Amerikan üniversitelerinde sadece seçmeli dersler arasında
bulunan Türkçe, daha sonra Amerikan hükümeti tarafından Amerika’da öğrenilmesi gereken çok
önemli diller arasında yer almıştır (Dietrich, t.y.). David Graddol’un belirttiği gibi yalnızca
İngilizce konuşmak 21. yüzyılda yeterli olmayacaktır (akt. Williams, Burden & Lanvers, 2002).
Avrupa Konseyinin dil politikasının hedeflerinden bazıları, üye devletlerin dillerinin
incelenmesini ve çeşitli dillerde iletişim yoluyla fikir alışverişini teşvik etmektir. Avrupa'da çok
dilliliğe doğru ilerleme gibi iddialı bir hedef de Konsey tarafından belirlenmiştir (Williams vd.,
2002).
İsviçre Hükümetinin öncülüğünde 1991’de Rüschlikon’da “Avrupa’da Dil Öğreniminde
Şeffaflık ve Tutarlılık: Hedefler, Değerlendirme, Belgelendirme” konusunda devletlerarası
sempozyum düzenlenmiştir. Bu sempozyumda Avrupa Konseyine üye ülkelerin, dil öğrenme ve
öğretiminde kültürel çeşitliliğe saygı beraberinde, dil eğitimi veren kurumlar arasında iş birliğini
sağlamak, kurumları koordine etmekte yardımcı olmak, dil öğretiminde belli bir standart
sağlamak gibi kararlar alınmıştır (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009). Böylelikle Türkiye’nin
de üye olduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı birçok ülke, kendi dillerini yabancılara öğretmek için
Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ ne uygun olarak dil öğretim programları hazırlamıştır.
Ayrıca Avrupa Konseyi (Council of Europe) 2000 yılındaki bildirgesinde, özellikle öğretilen
yabancı dilin sosyokültürel bilgisinin verilmesi gerektiğini belirtmiş ve bunları; günlük yaşam,
yaşam koşulları, kişiler arası ilişkiler, değerler, inançlar ve davranışlar, vücut dili, sosyal
gelenekler ve adet olmuş davranışlar olarak sıralamıştır (İşcan vd. 2018).
Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni; yabancı dil öğrenenlerin öğrendikleri dilde etkili
iletişim kurabilmeleri için bilmeleri gerekenleri, dilde yetkinliğe erişmek için bilgi ve
yeteneklerini güçlendirmeye yönelik bilgileri açıklamaktadır. Bu açıklamalar içerisinde dilin
kültürel özellikleri de yer almaktadır. Bu doğrultuda Konseye üye ülkelerin dil öğretim
programları, yönergeleri, sınavları, ders kitapları vb. alanlardaki çalışmalarına yön vermek için
ortak bir çerçeve sunmuştur (MEB, 2009). Bu sayede Diller için Avrupa Ortak Başvuru
Metni’nde dil kullanıcıları için dil öğretiminde öğrenme düzeyleri belirlenmiştir. Bu düzeyler, A,
B ve C olarak adlandırılan üç ana düzey ve onların ikişer alt düzeylerinden oluşmaktadır. A
düzeyi temel, B düzeyi ara, C düzeyi ise ileri düzey kullanıcıları nitelendirir (MEB, 2009).
Yabancılara Türkçe öğretiminde söz konusu düzeylere göre hazırlanmış ders kitapları tek
başına yeterli değildir (Kutlu, 2015). Ders kitaplarının yanında okuma metinlerinin de olması
gerekmektedir. Böylece dil öğrenenler, hedef dile ait farklı tür ve düzeylerde metinlerle daha çok
karşılaşma imkânı bulurlar. Bu da onların dil öğrenme sürecini destekler.
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Farklı türlerde yazılmış özellikle de edebi yönü olan yazılar, okuma metni zenginliği
oluşturacağı gibi Türkçe öğrenen yabancıların, dilimizin en güzel anlatım olanaklarıyla
buluşmasını da sağlayacaktır. Kısa metinlerde hem edebi özellikler barındırması hem de yoğun
bir anlatıma sahip olması bakımından fıkraların, Türkçe öğrenen yabancılar için elverişli bir tür
olduğunu söyleyebiliriz.
Halk kültürüne ve edebiyatına ait önemli edebi türlerden biri olan fıkralar, yeri geldikçe
herhangi bir düşünceyi örnek vererek güçlendirmek, dinleyenleri ona inandırmak, herhangi bir
durumu açıklamak için anlatılan, içinde nükte, güldürü, eleştiri ve iğneleme ögeleri bulunan,
sözlü edebiyat ürünü kısa öykülerdir (Batur, 1998). Güldürürken düşündüren fıkraların kısa
olmasının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler üzerinde olumlu etki bırakacağı
düşünülmektedir. Türkçe öğrenmeye yeni başlayan yabancı öğrenciler bu metinlerle
karşılaştıklarında, metinden korkmayacak böylece dikkatleri, ilgileri, merakları metnin sonuna
kadar canlı kalacaktır. Batur’a göre (1998) fıkralar, kısa, yoğun bir anlatım tekniğine dayanır ve
yaşamda var olan her durum fıkraların konusu olabilir. Bu da fıkraların hitap ettiği yaş aralığının
oldukça geniş olmasına imkân verir. Her yaş grubundan, öğrencisinden, öğretmenine,
doktorundan ev hanımına her kesimden olan birey Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmektedir.
Fıkralar da her yaş grubuna, her kesime hitap eden metinler olduğu için yabancı öğrenciler
tarafından ilgi göreceği düşünülmektedir. Fıkraların nükteli, basit ama yoğun metinler olması;
güldürürken düşündürmesi neticesinde de Türkçeyi öğrenenler, bu metinler aracılığıyla
Türkçenin mantığıyla düşünmeye başlayabilecektir.
Nasreddin Hoca fıkraları, Türk milletinin mizah dehasını temsil etmektedir. Bu fıkralar,
sözlü anlatım ürünüdür bu nedenle yüzyıllarca ağızdan ağıza dolaşarak günümüze gelmiştir.
Özdemir (2010), Nasreddin Hoca’nın ve dolayısıyla da fıkralarının; Türk mizah ve eleştirel
düşünce belleğinin, Türk düşünce dünyasının ve kültürünün geçmişten geleceğe taşınmasında
zirve bir rol oynadığını söyler. Başka bir ifadeyle Nasreddin Hoca fıkralarını bilip anlamanın,
Türk kültürünü bilmek ve düşünce yapısını anlamak anlamına geldiği söylenebilir.
Sözlü anlatımda ve sözlü kültürün yazıya aktarılmış anlatımlarında Nasreddin Hoca’ya
fazlaca yer verilmesi onu imgesel bir kişilik haline getirmiştir. Nasrettin Hoca, yalnızca
ülkemizde değil, bütün dünya tarafından da tanınmaktadır. Batıda birçok kitapta Nasrettin
Hoca’ya yer verilmiştir. Örnek olarak William Burckhardt Barker tarafından 19. yüzyılda
İngilizlere Türkçe öğretmek amacıyla yazılan “Turkish Reading Book and Vocabulary and
Grammar” (1854) adlı eserinin okuma metinlerinde Nasreddin Hoca fıkraları vardır. Barker
tarafından Nasreddin Hoca fıkraları yabancılara Türkçe öğretiminde metin olarak seçilmesi,
UNESCO’da 1996 yılının Nasreddin Hoca’nın ölümünün 700. yılı olarak anma ve kutlama yıl
dönümleri arasında yer alması Nasreddin Hoca’nın yalnızca ulusal değil aynı zamanda
uluslararası alanda Türk bilge şahsiyet olduğunu göstermektedir (Akkaya, 2013). Gerek
Nasreddin Hoca fıkralarının Türk kültür ve düşünce dünyasını yansıtmadaki gücü bakımından
gerekse de fıkra türünün geniş bir yaş kitlesine hitap etmesi, kısa ve ilgi çekici olması
bakımından yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metinlerinin fıkralardan uyarlanmasının
alandaki ihtiyaca cevap vereceği düşünülmektedir.
Yabancılara Türkçe öğretiminde ders kitaplarının tek başına yeterli olmadığı, Türkçenin
öğretilmesi ve öğrenilmesinin okuma kitaplarıyla desteklenmesi gerektiği, ancak alanda
yabancılar için hazırlanan okuma kitaplarının ve metinlerinin azlığı konuları birçok araştırmacı
tarafından dile getirilmiştir (Dietrich, t.y.; Kutlu, 2015; Özdin, 2020; Tatar Kırılmış, 2010;
Yayan, 2019). Bu nedenle yabancılar için Türkçe okuma kitapları ve metinlerinin hazırlanması
bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ders kitaplarının Diller için Avrupa Ortak Başvuru
Metni’nde belirtilen düzeylere göre hazırlanması beklendiği gibi okuma kitaplarının da bu
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düzeylere göre hazırlanması gerekmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma kitapları ne
yazık ki üzerinde çok fazla çalışılmamış bir alandır. Bu konuda yapılan bazı çalışmalar şöyledir:
Bu çalışmalardan biri Müge Galin tarafından hazırlanan “Turkish Sampler” adlı okuma
kitabıdır. Dietrich (t.y.), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler için Müge Galin’in
hazırladığı “Turkish Sampler” adlı eserdeki metinlerin, düzeylere uygun olmadığını tespit
etmiştir. Örneğin “Kızılırmak Türküsü” adlı türkünün başlangıç seviyesindeki öğrenciler için
gerek dil bilgisi kuralları gerekse içerik bakımından doğru bir seçim olmadığı; farklı düzeydeki
öğrenciler için seçilen diğer metinlerde argo sözcüklerin fazla kullanıldığı; metinlerin gelişigüzel
seçildiği, bu nedenle bu kitabın öğrenciler tarafından zor ve sıkıcı bulunduğu belirtilmiştir.
Kutlu (2015) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde Ömer Seyfettin’in Kaşağı ve
Perili Köşk adlı hikâyeleri A1-A2 düzeyine uyarlanmıştır. Özet (2019), yapmış olduğu yüksek
lisans tezinde Nasreddin Hoca fıkralarından bazılarını A2, B1 ve B2 seviyelerine uyarlamıştır.
Özdin (2020) masalları, okuma metni olarak önermiş ve Türk masallarının B1 ve B2
seviyelerine uyarlama çalışmalarını yapmıştır. Ayrıca alandaki okuma metinlerinin eksikliğinden
bahsederek masalların gerek dil gerekse kültür ögeleri bakımından bu eksiği kapatabileceğini
vurgulamıştır.
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazınsal Metinlerin B1 Düzeyine Uyarlanması:
Eskici Örneği adlı çalışmasında Süner (2019), Refik Halit Karay’ın “Eskici” adlı hikâyesinin
uyarlamasını yapmıştır. Yaşar (2019), yapmış olduğu Yabancılara Türkçe öğretiminde metin
uyarlama ve Memduh Şevket Esendal'ın "Pazarlık" hikâyesinin A2 seviyesine göre uyarlanması
adlı yüksek lisans tezinde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen seviyelerin
kazanımlarını dikkate alarak metin uyarlaması yapmıştır. Metinle ilgili okuma öncesi ve sonrası
etkinlikleri de geliştiren araştırmacı, edebi metinlerin yabancılara Türkçe öğretiminde okuma
metni olarak kullanılmasını tavsiye etmiştir.
Yayan (2019), yaptığı yüksek lisans tezinde Refik Halit Karay’ın “Eskici” ve “Testi” adlı
iki hikâyesini A2 düzeyine göre uyarlamış ve buradan hareketle kelime öğretimi üzerinde
durmuştur. Tatar Kırılmış (2010), tarafından “Dilim Seni Dilim Dilim Yerim” Yabancı Dil
Olarak Türkçenin Öğretiminde Edebiyattan Faydalanma adlı çalışmada, Ömer Seyfettin’in Perili
Köşk adlı hikâyesinin bir bölümüne B1 düzeyindeki öğrenciler için uyarlama çalışması
yapılmıştır.
Yapılan alan taramasında bunlara benzer hikâye metni uyarlamalarına rastlanmıştır.
Ancak karşımıza çıkan bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek zordur. Bu nedenle Türkçe
öğrenen yabancılar için farklı türlerde okuma metinlerinin hazırlanması ve bu konuda çalışmalar
yapılması gerektiği düşünülmektedir.

YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması için Nasreddin Hoca
fıkralarının A1 ve A2 kuru öğrencilerinin düzeylerine uyarlanmasıdır. Bunun için Nasreddin
Hoca fıkralarından beş tanesi seçilmiş ve bunlardan ikisi A1 seviyesine, üçü ise A2 seviyesine
uyarlanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde farklı düzeylere yönelik okuma metinlerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmayla Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin ihtiyaç duyduğu
farklı tür ve konularda yazılmış okuma metinlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Nasreddin Hoca fıkralarından seçilen beş tanesinin A1 ve A2 seviyelerine uyarlanması
amaçlanan bu çalışma nitel bir çalışmadır. Fıkraların seçiminde ve A1-A2 düzeylerinin dil
bilgisi ile söz varlığının belirlenmesinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman
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analizi/incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Uyarlama yapılırken “İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1” ve “İstanbul
Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A2” kitaplarında belirtilen dil seviyeleri dikkate alınmıştır.
Kitaplarda yer alan dil bilgisi yapıları ve söz varlığı göz önünde bulundurulmuştur. Seçilen
fıkralardan, dil bilgisi yapılarına ve söz varlığına göre ikisi A1, üçü de A2 seviyesine göre
uyarlanmıştır. Fıkraların asıl metinleri, Türkiye İş Bankası Yayınları’nın “Nasreddin Hoca
Fıkraları” adlı kitabından alınmıştır. Fıkra metinleri gözden geçirilirken içerisinde argo
kullanımların olmamasına, fıkraların kısa olmasına dikkat edilmiştir. Uyarlamada fıkraların
temel unsurlarında herhangi bir değişiklik yapmamak esastır. Bu nedenle temel unsurların
değişmeyeceği, anlam kaybının olmayacağı ya da en az olacağı düşünülen fıkraların seçilmesine
özen gösterilmiştir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak bir fıkra havuzu oluşturulmuştur.
Bu aşamada yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışmaları olan bir uzmandan görüş
alınmıştır. Havuzdan uyarlanması için beş tane fıkra random yöntemiyle belirlenmiştir.
Uyarlama çalışması yapıldıktan sonra tekrar uzman görüşüne başvurulmuştur.
Geçerlilik ve Güvenirlik
Nitel bir araştırma olan bu çalışmada geçerliliği sağlamak için ilgili alanyazın gözden
geçirilmiş ve benzer çalışmalar incelenmiştir. Araştırmanın çerçevesi belirlenirken çalışma
alanında yer almasına dikkat edilmiştir.
Çalışmanın güvenirliği için fıkraların seçimi ve uyarlanması aşamalarında uzman görüşü
alınmıştır. Yapılan uyarlama ve uzman görüşü karşılaştırılarak aradaki farklar tekrar gözden
geçirilmiş ve uyarlamalara son hali verilmiştir. Ayrıca yine çalışmanın güvenirliği açısından
yapılan çalışmalar ayrıntıları ve aşamalarıyla çalışma içerisinde belirtilmiştir. İnceleme ve
uyarlama aşamasında elde edilen dokümanlar, arşivlenerek gerektiğinde ulaşılabilirliği mümkün
kılınmıştır.
Seçilen Nasrettin Hoca FıkralarınınA1-A2 Düzeylerine Uyarlanması
Çalışmada, Nasrettin Hoca fıkralarından seçilen beş fıkradan ikisi A1, üçü de A2
seviyesine uyarlanmıştır. “Kazan Doğurdu” ve “Tarifi Bende” adlı fıkralarda uyarlama
çalışmasının nasıl ve neye göre yapıldığı cümle cümle anlatılırken “Ayı Kurtardık”, “Ah
Gençlik”, “Ya Tutarsa” adlı üç fıkrada uyarlama çalışması cümle cümle gösterilmemiş, metinler
bütün halinde verilmiştir.
Çalışmada A1 ve A2 düzeylerinin dil bilgisi konuları ve söz varlığı “İstanbul Yabancılar
için Türkçe” öğretim setindeki A1 ve A2 kitaplarından alınmıştır. Setler, Avrupa Ortak Dil
Kriterleri’nde belirlenen dil düzeylerine ve Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin hedeflerine göre
hazırlanmıştır.
Bu öğretim setinin her düzey için hazırlanan kitaplarında altı ünite bulunmakta ve her
ünite de üç bölümden oluşmaktadır. Söz konusu setlerin A1 (2018) ve A2 (2017) kitaplarında
yer alan dil bilgisi konuları, çalışmanın “ekler” bölümünde verilmiştir.

BULGULAR
“Kazan Doğurdu” Adlı Fıkranın A1 Düzeyine Uyarlanması
Başlık: Kazan Doğurdu
Uyarlanan Başlık: Kazanın Bebeği
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(Doğurmak fiili oldurgan olduğundan A1 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygun değildir.
Ettirgen/oldurgan konusu B2 kurunun dil bilgisi konuları içerisinde yer almaktadır.)
1. Cümle: Hoca bir gün komşusundan ödünç bir kazan ister.
Uyarlanmış Cümle: Hoca komşusundan ödünç bir kazan istiyor.
(A1 düzeyindeki bir öğrenci şimdiki zamandan başka bir zaman bilmediği için geniş zamanlı fiil
şimdiki zamanlı fiile dönüştürülmüştür.)
2. Cümle: İşini bitirdikten sonra kazanın içine bir tencere koyup komşusuna götürür.
Uyarlanmış Cümle: İşini bitirdikten sonra kazanın içine bir tencere koyuyor, komşusuna
götürüyor.
(-Ip zarf fiil eki A1 konularında yer almamaktadır. O nedenle koyup ifadesi koyuyor olarak
değiştirilmiştir.)
3. Cümle: Komşu tencereyi görünce:
Uyarlanmış Cümle: Komşu tencereyi görüyor:
(-IncA zarf fiil eki A1 konularında yer almamaktadır. O nedenle görünce ifadesi görüyor olarak
değiştirilmiştir.)
4. Cümle: — Hoca bu nedir böyle? Diyor.
Cümle A1 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
5. Cümle: — Sorma komşu kazan gebeymiş.
Uyarlanmış Cümle: Komşu, bu senin kazanın.
(Emir kipi konusu A1 kurunda olmadığı için emir kipindeki sorma ifadesi çıkarılmıştır. Belirsiz
geçmiş zamanı hem isim hem de fiil cümlelerinde görmedikleri için de gebeymiş ifadesi
çıkarılmış, yerine anlamı karşılayacak yeni bir cümle getirilmiştir.)
6. Cümle: Anlayacağın senin kazan doğurdu.
Uyarlanmış Cümle: Bu da senin kazanının bebeği.
(Anlayacağın ifadesi A1 düzeyindeki bir öğrenciye uygun bir ifade değildir. -AcAk sıfat fiili B2
kurunun konusudur. Bu nedenle bu sözcük cümleden çıkarılmıştır. Doğurmak oldurgan yapılı bir
fiildir. Ettirgen/oldurgan konusu B2 kurunun dil bilgisi konusudur. Geçmiş zaman konusu da A1
düzeyinin konusu değildir. Bu nedenlerle 6. Cümle fıkradan çıkarılmış, yerine anlamı
karşılayacak yeni bir cümle getirilmiştir.)
7. Cümle: Bu duruma çok sevinen adam kazanı da tencereyle beraber alır.
Uyarlanmış Cümle: Adam bu duruma çok seviniyor. Kazanı ve tencereyi alıyor.
(-An sıfat fiili B2 kurunun konusudur. Sıfat fiilli cümle A1 kuruna uygun olarak basit yapılı
cümleye dönüştürülmüştür. -ile eki ve bağlacı A2 kurunun konusu olduğu için ile yerine ve
bağlacı kullanılmıştır. Alır geniş zaman çekimli fiil, şimdiki zaman çekimli fiile
dönüştürülmüştür.)
8. Cümle: Birkaç gün sonra Hoca, aynı komşudan kazanını gene ister.
Uyarlanmış Cümle: Birkaç gün sonra Hoca, aynı komşudan kazanını yine (tekrar) istiyor.
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(Gene sözcüğü yerine yine veya tekrar sözcükleri gelebilir. Geniş zaman çekimli fiil, şimdiki
zaman çekimli fiile dönüştürülmüştür.)
9. Cümle: Aradan çok zaman geçer ama bu sefer Hoca kazanı geri vermez.
Uyarlanmış Cümle: Aradan çok zaman geçiyor ama bu sefer Hoca kazanı geri vermiyor.
(Geniş zaman çekimli fiiller, şimdiki zaman çekimli fiillere dönüştürülmüştür.)
10. Cümle: Sonunda komşusu Hoca’ya gidip kazanını ister.
Uyarlanmış Cümle: Sonunda komşusu Hoca’ya gidiyor, kazanını istiyor.
(-Ip zarf fiil eki A1 konularında yer almamaktadır. O nedenle gidip ifadesi gidiyor olarak
değiştirilmiştir. İster geniş zaman çekimli fiil, şimdiki zaman çekimli fiile dönüştürülmüştür.)
11. Cümle: Hoca üzgün bir şekilde:
Cümle A1 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
12. Cümle: — Aah komşum ah, kazan sizlere ömür, başımız sağ olsun.
Uyarlanmış Cümle: — Aah komşum ah, kazanın yaşamıyor.
(A1 kurundaki bir öğrenci başınız sağ olsun, kazan sizlere ömür gibi kalıp sözleri
bilmediğinden bu ifadeler çıkarılmış ve düzeyine uygun olarak düşünülen, sizlere ömür anlamını
karşılayacak yaşamıyor ifadesiyle cümle tamamlanmıştır.)
13. Cümle: Aman hocam ne diyorsun?
Cümle A1 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
14. Cümle: Hiç kazan ölür mü?
Uyarlanmış Cümle: Kazanım yaşamıyor mu?
(Ölür geniş zaman çekimli fiil, şimdiki zaman çekimli yaşamıyor mu fiiline dönüştürülmüştür.
Böylece metinde bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.)
15. Cümle: — A komşucuğum kazanın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi
inanmıyorsun?
Uyarlanmış Cümle: — A komşum kazanın bebeği doğuyor ona inanıyorsun da ölüyor ona
inanmıyor musun?
(-cIk küçültme eki A2 kurunun dil bilgisi konusudur. Bu nedenle çıkarılmıştır. -dIk sıfat fiil eki
B2 kurunun konusudur. Sıfat fiil eki çıkartılarak cümle basit yapılı cümleye dönüştürülmüştür.)
“Tarifi Bende” Adlı Fıkranın A2 Düzeyine Uyarlanması
Başlık: Tarifi Bende
Uyarlanan Başlık: Tarifi Bende (Düzeye uygun olduğundan herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.)
1. Cümle: Bir gün Hoca’nın canı ciğer istemiş.
Cümle A2 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
2. Cümle: Ciğeri satın alan Hoca evine giderken arkadaşlarından birine rast gelmiş.
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Uyarlanmış Cümle: Hoca, ciğeri satın almış, evine gitmiş, yolda birine rastlamış.
(-An sıfat fiili B2 kurunun dil bilgisi konusu olduğundan cümle, basit cümleye
dönüştürülmüştür. -ken zarf fiili B1 kurunun dil bilgisi kuralı olduğundan cümleden çıkarılarak
yerine duyulan geçmiş zaman getirilmiş -ken ekinin anlamını karşılaması için de yolda sözcüğü
eklenmiştir.)
3. Cümle: Adam:
— Hocam o ciğeri nasıl pişireceksin?
Cümle A2 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
4. Cümle: — Bilmem.
Cümle A2 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
5. Cümle: Arkadaşı, bir çeşit ciğer yahnisi tarifi vermiş. Hoca:
Cümle A2 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
6. Cümle: — Bu tarif çok uzun, aklımda kalmaz, sana zahmet bu tarifi bir kâğıda yazıver.
Uyarlanmış cümle: Bu tarif çok uzun, aklımda kalmaz, lütfen bu tarifi bir kâğıda yaz.
(Sana zahmet kalıp sözü A2 kuru öğrencisi seviyesine uygun değildir. Bu nedenle cümleden
çıkarılmış, onun yerine kalıp sözün anlamını karşılayacak olan lütfen ifadesi cümleye
eklenmiştir. Yazıvermek tezlik fiili C kuru dil bilgisi konularında yer aldığı için onun yerine
emir kipi kullanılmıştır.)
7. Cümle: Hoca, tarifi cebinde, ciğeri elinde dalgın dalgın yürürken bir çaylak süzülüp inmiş,
ciğeri kapıp havalanmış.
Uyarlanmış Cümle: Hoca, tarifi cebinde, ciğeri elinde dalgın dalgın yürümüş, yolda bir çaylak
süzülüp inmiş, ciğeri kapıp, uçmuş.
(Yürürken sözcüğündeki -ken zarf fiil eki B1 kurunun dil bilgisi konusu olduğundan –(ı)rken
ekleri fiilden çıkarılmış, yerine bütünlük sağlaması açısından, cümledeki diğer fiillerde bulunan
duyulan geçmiş zaman eki getirilmiştir. Ayrıca çıkarılan -ken zarf fiilinin cümleye kattığı
anlamını sağladığı düşünülen yolda sözcüğü eklenmiştir.
Havalanmış sözcüğü, dönüşlülük eki almıştır. Bu konu B2 kurunun dil bilgisi konusu
olduğundan bu sözcük yerine uçmuş gitmiş sözcükleri getirilmiştir.)
8. Cümle: Hoca bir müddet koşmuş, görmüş ki koşmakla havadaki kuşu tutmaya imkân yok.
Uyarlanmış Cümle: Hoca bir müddet koşmuş, görmüş ki bu şekilde havadaki kuşu
tutamayacak.
(İsim fiiller konusu B2 kurunun dil bilgisi konusudur. Koşmakla sözcüğü çıkarılmış, -makla
ekinin anlam bakımından oluşturduğu boşluğu bu şekilde ifadesi eklenerek doldurulmuştur.
Tutmaya sözcüğünde -maya eki çıkarılarak anlamı karşılayacağı düşünülen yeterliliğin
olumsuzu eklenerek tutamayacak sözcüğüne dönüştürülmüştür.)
9. Cümle: Elindeki tarifeyi havaya doğru sallayıp çaylağa bağırmış:
Cümle A2 kurundaki bir öğrencinin düzeyine uygundur. Bu nedenle değiştirilmemiştir.
10. Cümle: Boşuna heveslenme, ağız tadıyla yiyemeyeceksin, tarifi bende.
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Uyarlanmış Cümle: Boşuna heves etme (isteme), ağız tadıyla (huzurla) yiyemeyeceksin, tarifi
bende.
(Heveslenme, dönüşlülük eki almış bir sözcüktür. Dönüşlülük B2 kurunun dil bilgisi konusu
olduğu için heves etme olarak değiştirilmiştir. Bu birleşik fiilin anlamı A2 kuru öğrencileri
tarafından bilinmeyebilir. Bunun için parantez içinde bu sözcüğün anlamı (isteme) şeklinde
verilmiştir. Ağız tadıyla ifadesinin anlamı A2 kuru öğrencileri için açıklayıcı olması açısından
parantez içinde (huzurla) şeklinde verilmiştir.
“Ay’ı Kurtardık” Adlı Fıkranın A1 Düzeyine Uyarlanması
Bu ve bundan sonraki fıkra uyarlamaları, karşılaştırmaya imkân vermesi açısından tablo
içerisinde yan yana verilmiştir. Böylece uyarlanan metinde hangi değişikliklerin yapıldığını
görmek mümkün olacaktır.
Tablo 1.
Ay’ı Kurtardık Adlı Fıkranın Uyarlanması
Uyarlanan Metin (Ay’ı
Kurtarıyorum)

Asıl Metin
Hoca bir akşam su almak için su
kuyuya gitmiş. Kuyunun ağzını
açtığında bir de ne görsün, kuyuda
kocaman ay durmuyor mu?
Telaşlanan Hoca:

Hoca bir akşam su almak istiyor ve
su kuyusuna gidiyor. Kuyunun
ağzını açıyor. Şaşırıyor. Kuyuda
kocaman bir ay görüyor. Hoca:
— Eyvah hanım, ay kuyuda,
koşuyorsun
çengeli
getiriyorsun.

— Eyvahlar olsun, hanım, ay
nasıl da kuyuya düşmüş,
çabuk çengeli getir, diye
Hanımı koşuyor, çengeli getiriyor.
bağırmış.
Hoca çengeli kuyuya atıyor.
Karısı koşarak çengeli getirmiş. Sallıyor,
sallıyor
ama
ayı
Hoca ayı çıkarmak için çengeli tutamıyor. Sonunda çengel bir taşa
kuyuya uzatmış. Bir sallamış, iki takılıyor. Hoca ipi çekiyor, çengel
sallamış tutturamamış. Sonunda kopuyor. Hoca sırt üstü düşüyor.
çengel bir taşa takılmış. Hoca bütün Gökyüzüne bakıyor, ayı görüyor.
gücüyle ipi çekerken, çengel
kopmuş, kendisi de sırt üstü Hoca gülüyor:
düşmüş. Bir de bakmış ki ay
— Oooh,
düşüyorum,
gökyüzünde.
düşüyorum ama ayı da
kuyudan çıkarıyorum.
Neşelenen Hoca:
— Oooh,
şükürler
olsun,
düştük, düştük amma ayı da
kuyudan çıkardık.
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“Ah Gençlik” Fıkrasının A2 Düzeyine Uyarlanması
Tablo 2.
Ah Gençlik Adlı Fıkranın Uyarlanması
Asıl Metin

Uyarlanan Metin (Ah Gençlik)

Hoca bir zaman ata binmek
istemiş. Ancak atın boyu oldukça
yüksekmiş. Hoca ne yaptıysa atın
üstüne çıkamamış. Yanındakilerin
duyacağı
şekilde
sesini
yükselterek:

Hoca bir zaman ata binmek
istemiş. Ama atın boyu çok
yüksekmiş. Hoca atın üstüne
çıkamamış. Yanındakiler duysun
diye sesini yükseltip:

— Aah
gençlik
Gençliğimizde
miydik? Demiş.

aah!
böyle

— Aah
gençlik
Gençliğimizde
miydik? Demiş.

aah!
böyle

Sonra hoca kendi kendine kısık
Sonra hoca sesini kısarak kendi sesle şöyle demiş:
kendine söylenmiş:
— Ben senin gençliğini de
— Ben senin gençliğini de
bilirim, Nasreddiinn!
bilirim, Nasreddiinn!

“Ya Tutarsa” Fıkrasının A2 Düzeyine Uyarlanması
Tablo 3.
Ya Tutarsa Adlı Fıkranın Uyarlanması
Asıl Metin

Uyarlanan Metin (Belki Tutar)

Hoca bir sabah yoğurt mayası alıp
Akşehir Gölü’ne gitmiş, mayayı göle
çalmaya başlamış. Birisi bunu görüp
sormuş:

Hoca bir sabah yoğurt mayası alıp
Akşehir Gölü’ne gitmiş, mayayı
göle bırakmış. Birisi bunu görüp
sormuş:

— Hoca, ne yapıyorsun öyle?
— Hiiiç, gölü mayalıyorum.
Adam şaşırıp sormuş:
— Hocam göl hiç maya tutar
mı?
— Ben de biliyorum
tutmayacağını. Ama ya
tutarsa?

— Hoca, ne yapıyorsun öyle?
— Hiiiç, gölü mayalıyorum.
Adam şaşırıp sormuş:
— Hocam göl hiç maya tutar
mı?
— Ben de biliyorum
tutmayacak. Ama belki
tutar.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada, Nasrettin Hoca fıkralarından Kazan Doğurdu, Tarifi Bende, Ayı Kurtardık, Ah
Gençlik, Ya Tutarsa isimli fıkralar seçilerek Kazan Doğurdu ve Ayı Kurtardık fıkraları A1
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düzeyine; Tarifi Bende, Ah Gençlik, Ya Tutarsa fıkraları ise A2 düzeyine uyarlanmıştır. Kazan
Doğurdu ve Tarifi Bende fıkralarında uyarlama çalışmasının nasıl ve neye göre yapıldığı cümle
cümle anlatılırken diğer fıkralarda uyarlama çalışması cümle cümle gösterilmemiş, asıl metin ve
uyarlama metin, bir tablo içerisinde karşılıklı olarak çalışmaya eklenmiştir. Böylece asıl metnin
ve uyarlanan metnin karşılaştırmasının yapılması kolaylaştırılmıştır.
Çalışmada A1 ve A2 düzeylerinin dil bilgisi konuları Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin
hedeflerine göre hazırlanan “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe” öğretim setindeki A1 ve A2 ders
kitaplarından alınmıştır. Yapılan çalışmada Yabancılara Türkçe öğretiminde fıkraların uyarlama
çalışmasına elverişli bir tür olduğu, A1 ve A2 düzeylerine uyarlanabileceği, uyarlandığı zaman
çok fazla anlam kayıplarının ve değişmelerinin olmadığı görülmüştür.
Bu çalışmanın sonucunda alana, ihtiyacı gidermek adına, uyarlama yoluyla yeni okuma
metinleri kazandırılmıştır. Yapılan alanyazın çalışmalarında ortaya konan alandaki okuma metni
eksikliğinin bu tür çalışmalarla giderilebileceği kanaatine varılmıştır.
Hem kısa ve yoğun metinler olması hem de edebî yönünün bulunması açısından fıkralar,
okuyucunun dikkatini dağıtmadan zevkli bir okuma yapma imkânı sunacaktır. Fıkra
uyarlamalarının yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması, öğrenenlerin dilimizin zengin
anlatım olanaklarıyla buluşmalarını sağlaması açısından da önemlidir. Yapılan bu çalışmanın,
alandaki uyarlama çalışmalarına örnek teşkil edeceği ve böylece okuma metinlerinin
zenginleşeceği düşünülmektedir.
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ABSTRACT
This study presents a group of university students’ (N=14) evaluations of synchronous online
language teaching. During the data collection process, these students were enrolled in the
Teaching Methodology course that was offered as an elective course in the department of
English Language and Literature at a Turkish state university. For the data collection,
convenience sampling was used as these participants were available to the researcher as they
were enrolled in the Teaching Methodology course that was taught by the researcher herself. All
the students except one was 4th grade students. There were 8 female and 6 male students, whose
mean age was 22. For this study, the participants were asked to write a reflection paper on the
pros and cons of synchronous online language teaching (SOLT) depending on their own
experience as learners of SOLT and as teacher candidates who practiced ELT in SOLT through
Teaching Methodology course. The results highlighted several benefits of SOLT from the lens of
the participants: the availability of lesson recordings, rich educational sources and the costeffective education experience. On the other hand, they also expressed their concerns about the
access to the technology infrastructure and classroom management problems pertaining to all
age groups of learners. The paper ends with the discussion into the effective planning of SOLT,
which seems to be an indispensable element in the future of education.
Keywords: synchronous online language teaching, teacher candidates, English language, teacher
beliefs

INTRODUCTION
Though it was treated just as an alternative to face to face education till the outbreak of the
pandemic, with the COVID-19 outbreak, online education appeared as the only way of
delivering content for many educational institutions across the globe. Though switching into
online platforms has appeared to be a common solution found many countries including Turkey
for maintaining education in different levels during the pandemic, it is not misleading to assume
that people have had significantly different experiences in their compulsory switch to online
education as online education is a broad concept and can be realized with different forms such as
asynchronous versus synchronous. As this study reports findings related to the application of
synchronous online education, the paper focuses mainly on synchronous online education under
the broad term of distance education.
Though it is possible to trace back the evolutionary history of distance education to early
19th century where printed materials were put in wider use (Summer, 2000, p. 274), the
integration of the Internet into educational practises is what we understand from the current
distance education practises. Thanks to the highly improved technological opportunities, i.e.
cameras, microphones, the Internet access, today the most prevalent form of distance education
is online education. Online education briefly refers to the delivery of educational content via
employment of online tools such as emails, learning management systems, social media and
videoconferences (Dumford & Miller, 2001, p. 453). Particularly thanks to videoconferencing
programs and the wide-reaching access to the Internet all around the world, today we are able to
enjoy face-to-face interaction not only in classrooms but also in front of our personal computers
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at the comfort of our houses through online education. What we call this kind of online
education is synchronous online teaching (SOT), which can be highly similar to face-to-face
teaching experience when it is delivered via videoconferencing tools such as ZOOM or Google
Meet. According to Kohnke and Moorhouse (2020), SOT realised by videoconferencing toolsthough they discuss it in relation to ZOOM, these features are valid for many existing
videoconferencing tools- can be aptly employed for an enriched experience of educational
delivery thanks to various features of videoconferencing applications. First, these applications
allow students to share their instant comments and feedback with their teacher and friends by
using the non-verbal feedback icons. Moreover, teachers can enable chatting tools of these
applications for students to convey their written messages or they can choose to disable chat
options if they happen to notice that students use it for messages that are not relevant to course
content. Next, in order to encourage student-student interaction, teachers can use grouping rooms
where students can study on tasks in small groups collaboratively. Additionally, in order to
maintain students’ attention on the topic, teachers may enrich the variety of course materials by
utilizing online polls and surveys along with many other synchronous materials available on
their desktop or in the Internet and they can easily share these e-materials with students via
videoconferencing tools. Though teachers can still find SOT challenging when they have to
address a large audience or when students do not show willingness to share their ideas where
every move of them is automatically being recorded, SOT is sure to maintain its popularity in an
increasing fashion. This paper builds on this assumption and aims to report what a group of EFL
teacher candidates revealed about their beliefs into the use of SOT in ELT.

METHODOLOGY
This study presents a group of university students’ (N=14) evaluations of synchronous
online language teaching. During the data collection process, these students were enrolled in the
Teaching Methodology course that was offered as an elective course in the department of
English Language and Literature. For the data collection, convenience sampling was used as
these participants were available to the researcher as they were enrolled in the Teaching
Methodology that was taught by the researcher herself. All the students except one was 4th grade
students. There were 8 female and 6 male students, whose mean age was 22. Though their major
is not English language teaching, it is not misleading to describe these students as language
teacher candidates for two reasons: First, these students chose this course among other elective
courses as they were interested in pursuing a teaching career upon their graduation. The regular
attendance was compulsory to this course and all students were regular attendees. The
participants were taking Teaching Methodology course via a videoconferencing application,
which was ZOOM, that allowed having synchronous online classes during the spring semester of
2020-2021 academic year when all university education was given online in Turkey in line with
COVID-19 restrictions. Thus, all the participants not only took the course but also made their
teaching method demonstrations, which was one of the course assessment requirements, via
ZOOM application.
The data of this study appeared as a result of the participants’ midterm tasks which
required them to evaluate synchronous online language teaching practice depending on their
demonstration experiences as well as their own online learning experiences. The exact prompt
used in the midterm task was as follows:
‘Mention the pros and cons of teaching English through synchronous online education. You can
develop your discussion in relation to different age groups.’
As stated above, the participants had already analysed several teaching methods prior to
the midterm week as a requirement of their coursework. Furthermore, in this course, a formative
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assessment system was adopted. Accordingly, to complete course grade, each participant was
scheduled to make a mini teaching demonstration during the course flow and a few of them had
already made their demo-teaching presentations before the midterm week. During each minidemonstration, one student was responsible for getting prepared to teach a theme either shared
by the course instructor or they had chosen by themselves in line with the features of a specific
teaching method such as Suggestopedia or Total Physical Response. Though the course
instructor made suggestions on what to teach, the demonstrator was expected to imagine the
class profile (i.e. language proficiency level and age group) and specify these details in a lesson
plan they shared with the instructor before the actual demonstration. During the minidemonstrations, other students in the class pretended to be language learners according to the
general profile described by each presenter in their lesson plans. Thanks to the experience of
both taking the Teaching Methodology course in synchronously online format and teaching a
specific method in mini-demonstrations, the participants had reached a satisfactory level of
judgement among the nature of online teaching. This preparedness made them suitable for
sharing their beliefs into the use of SOT. How language teachers teach has a lot to do with their
teaching beliefs that sure to be influenced by a wide range of factors in a developmental fashion
(Borg, 2003; Borg & Sanchez, 2020, p. 16). In order to create awareness in language teachers
about their own belief system, reflective tasks are of great value (Borg & Sanchez, 2020, p. 18).
Considering all the process described above, the coursework described in this study is suitable to
be treated as a reflection task in that the teacher candidates were required to reflect on the pros
and cons of teaching English via synchronous online classes depending on their immediate
experience. In order to identify if any theme(s) would be salient across the papers, the
researcher looked for the themes in each paper. Throughout the data analysis, the researcher
could identify several recurring themes on the papers. The following section presents the
participants’ reflections on different aspects of synchronous online teaching.

FINDINGS
Drawbacks of Synchronous Online Language Teaching
This study is particularly valuable in exploring the most salient features of synchronous
online language teaching from the perspectives of language teacher candidates. As the question
directed to the participants did not specify addressing a language skill in online teaching, the
answers given to the question were useful in uncovering what general attitudes each teacher
candidate held towards teaching English in online classes. As the data analysis of the
participants’ midterm papers allowed us to identify certain recurring themes as a result of a
qualitative content analysis, the following section has been designed according to these most
noticeable issues raised by the participants. Since the participants treated the topic by
considering both cons and pros, the results as well have been categorised as advantages and
disadvantages. Regarding the disadvantages, following points were highlighted by the
participants.

A) Availability of technological equipment
The first issue raised by the teacher candidates was their concern about students’ access
to technological equipment. Several participants (N= 10) expressed their criticism towards the
promotion of synchronous online teaching before making sure that all students have access to
necessary technology including a proper device and the Internet connection. A typical but quite
comprehensive comment on the possible outcomes of technological inequalities– the fact that
some people do not have adequate technological equipment while others have- successfully
depicts the threat:
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‘‘It is hard for every teacher to acquire these necessities, using quality equipment increases the
quality of the education as well. For example, a teacher with a slow computer won’t be able to
have (a consistent class in terms of time management). Poor internet connections or lacking a
proper environment are other cons of online teaching. The students can get distracted easily or
they won’t be able to connect. In that case, there is not much a teacher can do.’’ (Participant B)

One other issue raised in line with technological equipment is that students who are
directed towards online education need basic knowledge of dealing with technic problems to
emerge during the synchronous online classes.
‘‘Through the adaptation issue, both the teachers and the students have a hard time adapting
the aspects of synchronous online education; especially the teachers should be trained to use
technological tools that can be applications, electronic equipment.’’ (Participant T)

B) Classroom management problems
Another drawback expressed by the participants (N= 5) was for the difficulty of
managing an online classroom. First, the participants expressed their concerns in relation to the
difficulty of keeping young learners on the task.
‘‘During an online-live setting, the teachers’ ability to communicate can be limited, and
grabbing the attention of the students might be a challenge, especially for those having
younger students. Therefore, the teachers must learn the platforms they are using and create
situations in which the students must feel the need to attend and pay attention.’’ (Participant
M)

One other issue on the classroom management was about the difficulty of controlling
how much engaged students can be with the lessons because it is not possible for language
teachers to control the environment when students keep their cameras off. A participant
commented as follows:
‘‘In a normal class environment, teachers are responsible for checking each and every
student to see if they understood or not. However, an online class is totally different; it is
possible to track younger students between 8 and 15 to some extent because they will
willingly open their microphones and cameras. Older students such as university students
won’t even respond to their teacher’s requests unless they are forced to do so.’’ (Participant
B)

Another participant pointed at the distractors in the environment of students and
mentioned the difficulty of attaining student participation.
‘‘Regardless of the student’s level, it takes a lot of energy to ensure that a student who is
surrounded by technological devices pays full attention to their teacher and doing this
through a screen. Unfortunately, no matter how much energy is spent, there is no guarantee
of a successful result.’’ (Participant N)

The teacher candidates were not completely unwelcoming towards synchronous online
teaching practises. Along with the disadvantages, there were also advantages acknowledged by
the participants in this study. The following section presents these positive points.

Benefits of Synchronous Online Language Teaching
Candidates’ perceptions of what they experienced during the compulsory period of
synchronous online teaching have excited also positive feelings towards the potential of
synchronous online platforms in the teaching of English.

A) Availability of lesson recordings
The fact that SOLT is an educational service that is being done via videoconferencing
platforms allows the classes to be recorded and some candidates (N= 7) mentioned how useful
this could serve for the learning of students. Thanks to the recordings, it was mentioned that,
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language students would listen to the recordings as many times as they needed. A student
discussed this point as follows:
‘‘Through attainability, specifically, the students can comprehend the lecture better because
almost all of the teachers make available the records — some students are early birds, some
students are night owls; through the records, both student sorts can comprehend the course.
In addition to that, both the teachers and the students can attain documents to assist them to
understand the topic.’’ (Participant T)

Additionally, the availability of the recordings has been highlighted as a solution to
compensate for any classes that students might miss as explained by a teacher candidate:
‘‘The positive side about online education for learners is that a student who follows the
courses well will not miss any topic as the course recordings are available on online
education platforms for those who could not attend the class.’’ (Participant S)

B) Richness of sources
The participants’ comments (N= 7) revealed that they were aware of alternative esources to enrich the content of their teaching. They mentioned several kinds of e-sources. For
example, one candidate cited the importance of creating a peaceful environment along with a
soothing music in Suggestopedia and he expressed that it could be possible for teachers to create
such a background on the screen via the employment of appropriate tools. He also proved his
familiarity with the technology by citing Virtual Reality (VR) platforms.
‘‘With the help of VR and coding, the teachers can create limitless settings with whatever
they choose to include in the near future. With online classes becoming a new norm, and
perhaps more and more faculties tending towards these sessions, this new trend will
eventually take the interest of software companies. Therefore, in the near future, we might
see easy-to-use software that teachers can use to create these online settings even without
any knowledge in coding.’’ (Participant E)

Additionally, there were mentions of other sources to be used during online lessons such
as dictionaries or videos as a way of making the courses more appealing for learners. One
candidate wrote:
‘‘In an online setting, the teacher and the students can make use of technology, in terms of
interactive worksheets, videos, songs, listening passages, online language games. In a primary
school level, it can be really useful because I think the children needs to have fun and while
learning English and the teacher needs to get their attention. That is why; the technology can
make it easier for the teacher. Furthermore, in more advanced levels, it is useful, too because the
teacher can access to various worksheets, pdfs of the books. If a topic is not comprehended by the
students, the teacher can elaborate it through the sources on the Internet.’’ (Participant U)

C) Cost-effective education
Several participants (N= 5) also promoted the online teaching on the ground that it saved
students and teachers from commuting time. The participants mostly discussed the advantages of
this topic from a general perspective, not in relation to the teaching of English.
‘‘Through affordability, both the teachers and the students do not spend money on
accommodation, nutrition, transportation as in face-to-face education; thus, both of them can
save money.’’ (Participant C).
‘‘Since every student stay in their homes, there is no time lost during transportation to their
schools. Having an online course is instantaneous and effortless.’’ (Participant E)
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CONCLUSION
Analysis of the data suggested that the participants displayed a breadth of awareness for
the employment of SOLT by acknowledging both drawbacks and benefits. Regarding the
drawbacks, the most frequently mentioned problem was about the fact that the quality of
synchronous online language teaching depends initially on the availability and quality of
technology infrastructure. One study that confirms the legitimate concerns of the participants
was conducted by Aypay (2010) who reported that 41% of their research sample, which was
comprised of students from different educational levels, reported not having a computer at home.
The researcher also emphasized that even the ones who had a computer at home had mostly
limited access to the device. A similar study was conducted by Baran et al. (2010) with
university students and it also reported having a computer with the Internet connection to be a
privilege for only 38% of their participants (N=6504 in total). However, a recent report released
by TEDMEM (2020) promoted a relatively positive image on the availability of technological
opportunities for Turkish learners as they mentioned that 88% of Turkish households have the
Internet access. This piece of information is not wholly promising because the rate of households
with one piece of computer is about %83 and we do not know the number of computer that falls
per each family member in this overall amount. If we consider that about 84% percent of
families have at least 2 children in Turkey (Ministry of Family and Social Services, 2016), it
makes sense to be cautious about each family member’s access to the device and the Internet at
the same time. The concerns of the participants about the difficulty of maintaining student
concentration appear to be widespread as shown by Coman et al.’s study (2020) in which the
university students highlighted the challenges of keeping their concentration either due to
environmental noise or the nature of online platforms.
In terms of benefits, the participants pointed at recordings, rich online sources and
saving from commuting time, all of which have been already confirmed in the literature
(Dumford & Miller, 2018; Tavukcu, Arapa & Özcan, 2011). This shows that they are also aware
of the advantages of SOLT, which suggests that they have a balanced attitude towards SOLT
practices.
Online education is sure to keep its upsurge as the technology continues to improve and
offer wider opportunities for people. As it is not possible to deny the online education
opportunities, it is important for educators to keep up with its progress and adjust the educational
components from teachers to learning materials with the requirements of online education.
Considering that the availability of online education is highly linked to the technological
preparedness in the environment it is practised, it is important to structure the online education
by taking local infrastructure into account. Next, this study displays teacher candidates’
awareness of how difficult it may be to keep their learners concentrated during online teaching.
Yet, they are alone in equipping themselves with strategies to teach their students on the task. In
order to help teacher candidates, online teaching
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ÖZ
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler, dört yetenek göz önünde bulundurulduğunda çeşitli
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu güçlüklerden biri de Türkçe kelimeleri doğru şekilde yazma,
kelimeleri cümle içerisinde doğru bir biçimde kullanma ve anlamlı bir cümle kurabilmektir.
Dilimize her ne kadar farklı dillerden kelimeler girmiş bulunsa da yapı olarak tamamen yeni bir
dille karşılaşmış olan öğrenciler, sözcüklerin yazımında kendi dillerinden getirmiş oldukları
alışkanlıklarını devam ettirebilmekte, bunun sonucunda eksik ya da yer değiştirmiş harf
kullanımına gidebilmektedirler. Bunun yanı sıra kelimeleri doğru biçimde yazsalar ve dil bilgisi
kurallarını teknik olarak öğrenmiş bulunsalar bile cümle içinde kullanımına tam anlamıyla vâkıf
olamamaları, gereğinden fazla uzun cümle ya da anlamsız cümle kullanımına sebep olmaktadır.
Bunun; öğrencinin kendi dil yapısını cümlelerinde uygulama isteği, öğrendiği yapıları ya da
kelimeleri cümleleri içine gerekli olup olmadığına bakmaksızın hevesle yerleştirme çabası, yapılan
dikkatsizlikler ya da konunun tam olarak anlaşılamamış olması gibi çeşitli nedenleri olabilir. Biz de
bu çalışmamızda öğrenci odaklı hareket ederek yazım yanlışlarını, yine öğrenci yazma
ödevlerinden örneklerle açıklamaya ve bu hataların olası sebepleri üzerinde durmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe, Yazım Hataları, Türkçe
Öğretimi, Yazma Güçlükleri Türkçe

GİRİŞ
Mahiyeti geçmişten günümüze düşünür ve araştırmacılar tarafından tartışma konusu olan dil
üzerine farklı açıklamalar getirilmiştir. “Öğrenmenin kalbi ve insan beyninin sınırsız bir becerisi”
(Güneş, 2007, s. 24) olarak tanımlandığı gibi, “Dilin oluşumunda iletişimi sağlayan ortak anlam
taşıyan sözcüklerin yanında, sözcüğe katılan tonlama, vurgulama, susma, öksürme gibi dili
besleyen ve destekleyen ögeler” (Güleryüz, 2008, s. 314)de dilin tanımı içerisinde yerini
almaktadır. Dilin sadece sözcüklerden ibaret olmadığı düşünüldüğünde, bütünüyle hâkim olunduğu
farz edildiğinde bile keşfedilecek gizemli köşelerinin varlığı kabul edilebilir. Her toplumda kendine
has bir matematik, tını ve mantık geliştiren “dil” kavramının tanımı TDK tarafından ise şu şekilde
yapılmaktadır: “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya
işaretlerle yaptıkları anlaşma” (TDK, 2019).
Birbirleriyle iletişim halinde olan topluluklar anlaşabilmek için bir diğerinin dilini öğrenmek
durumundadır. Dil öğrenme ise okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kapsayan bir
süreçtir. Karatay’a (2011, s. 1030) göre, “Herhangi bir dilde yeterli olma durumu; bireyin anlama
ve anlatmaya dayalı temel dil becerilerini etkin kullanabilmesi ile değerlendirilir”.
Bahsedilen dört dil becerisi birbirini destekleyici olmakla birlikte içlerinde kazanılması en
güç olan ve zor geliştirilenlerden biri yazma yetisidir. Yazma, “Dört temel dil becerisinin son
halkasıdır” (Demirel, 2000, s. 71). Bunun nedeni yazma kabiliyetinin; öğrencinin kelime
hazinesinin genişliği, dil bilgisi kurallarına hâkimiyeti, dili kullanma yetisi, bilgiyi transfer
edebilmesi, kendi düşünceleri ile bilgiler arasında bağlantı kurabilmesi ve düşüncelerini amaç dille
sorunsuz ifade edebilmesine bağlı olmasıyla açıklanabilir. Ana dilin alışkanlıklarını bir tarafa
bırakıp amaç dile uyum sağlamaya çalışan öğrenci açısından bakıldığında yeni bir ses düzeni,
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biçim, sözdizimi ve kendi dilinden farklı bir anlam evren ve anlatım biçimiyle karşılaşma ve ister
istemez bunları kendi anadiliyle karşılaştırma söz konusudur (Karababa, , 2009, s. 272). Ana dil
alışkanlıklarına; yardımcı fiillerin kullanımı, konuşma dilindeki hataların yazıma aksetmesi,
telaffuzu ya da yazımı birbirine yakın harflerin/kelimelerin yazımda karıştırılması, amaç dile bir
şekilde girmiş bulunan yabancı kelimelerin yazımı, ana dildeki bazı harflerin amaç dil alfabesinde
karşılığının olmaması, kimi öğrencilerde rastlanması muhtemel özgüven eksikliği, hata yapma
korkusu, öğreticilerin olumsuz geribildirimleri ve yanlış öğretim uygulamaları da eklenince yazma
yeteneğini istenen ölçülerde kazanmak neredeyse imkânsız hâle gelmektedir.
Daha sonra detaylı olarak değinilecek bu türden yazma zorluklarının bir ya da birkaçıyla
karşılaşan öğrenci kendini ifade etme, bilgilendirme, keşfetme, etkileşim gibi dilin işlevlerinden
yoksun kalabilmekte; bunun sonucunda da bir bütün olan dil becerisini yeterli derecede
oluşturamamaktadır. Bu zorlukları çalışma grubu üzerinde gözlemleyerek tespit edip
örneklendirmek, olası hataların önüne geçilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Buradan
hareketle bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan öğrencilerin sıklıkla
yapmış oldukları yazım hatalarını belirlemektir.

YÖNTEM
Araştırma Modeli, Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın konusu itibariyle “ne, niçin oluyor?” sorusuna cevap aradığı düşünüldüğünde
elde edilen verilerin nitel tekniklerle ve yorumlayıcı bir yaklaşımla analiz edildiği sonucuna varılır.
Yöntemi olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesine olanak
tanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışma grubu olan Selçuk Üniversitesi TÖMER öğrencilerinin
yazılı materyalleri üzerinden amaç dilde yazı yazma zorlukları ele alındığından bu teknikten
yararlanılmıştır.

Çalışma Grubu
Çalışmamız, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
Türkçe öğrenimi görmekte olan 15 öğrenci üzerinde yapılmıştır.
Özbekistan, Togo, Lesoto, Nepal, Suriye, Zimbabwe ve Gambiya’dan 1’er; Afganistan ve
Irak’tan 4’er öğrenci, çalışma grubumuzu oluşturmaktadır.
4 kız, 11 erkekten oluşan gruptaki öğrencilerin yaş ortalamaları 21’dir. Ana dilleri köken
bakımından incelendiğinde 3 öğrencinin Sami dil grubuna ait Arapça, 1 öğrencinin Hint dil
grubuna ait Nepalce, 2’sinin Uygur dil grubuna ait Özbekçe, yine 2’sinin İran grubuna ait Farsça,
3’ünün Oğuz grubundan Türkmence, Afrika kökenli 4 öğrencinin yerel kabile dillerini konuşmakla
birlikte bunlardan 2’sinin Nijer-Kongo dil ailesine ait Svahili dilini, 2’sinin ise Bantu dil ailesine
ait olan Shona dilini kullandıkları tespit edilmiştir. Çalışma grubundaki bireylerin 2’si yüksek
lisans, 1’i doktora, diğerleri ise lisans öğrencisidir. Öğrencilerin 3’ü daha önce bir yabancı dil
eğitimi almamış, 4’ü başlangıç seviyesinde, 5’i orta, 3’ü ise iyi derecede yabancı dil bilgisine
sahiptir. Gruptaki 2 öğrencinin 2, 1 öğrencinin ise 4 yabancı dile sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu
durumun, dil öğrenme yetisini deneyimlemiş olmaları açısından genelde Türkçe dil eğitimini,
özelde Türkçe yazma yeteneğini doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir.

Verilerin Toplanması
Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe
öğrenmekte olan yabancı uyruklu bir grup öğrenci üzerinden örneklem oluşturulmuştur. Doküman
inceleme yöntemi ile elde edilen veriler, bahsi geçen grubun 2015-2016 öğretim yılının başından
sonuna kadar bütün kur sınavlarına ait yazma sınavı cevap kâğıtları ve bazı yazma ödevlerini
kapsamaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin kimliklerinin saklı kalacağı vurgulanmıştır.
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BULGULAR
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çokça karşılaşılan yazma zorlukları üzerinde durulan
çalışmada öğrencilerin yazma sınavlarında verdikleri cevaplar ve bazı yazma ödevleri incelenmiş,
bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular 6 ana başlık halinde sunulmuştur. Her bir başlıkta
karşılaşılması muhtemel sorunların sebepleri mümkün olduğunca örneklendirilerek verilmiştir.

1. Öğrencilerin Ana Dil Alışkanlıklarını Devam Ettirmeleri
Çalışma grubunun “Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştığınız yazma zorlukları
nelerdir?” sorusuna verdiği cevaplar arasında ana dil alışkanlıklarını devam ettiriyor olmaları
öncelik kazanmıştır. Özellikle ana dili Arapça olan veya Arap alfabesini kullanan öğrencilerin bu
tür zorluklarla çokça karşılaştığı görülmüştür. Bunun sebebi iki dil arasındaki harflerin kullanım
farklılıklarıdır. Arap alfabesinde bulunan 28 sesin 2’si (، )و يyarı seslidir. Geriye kalan 26 tanesi
“hareke” denilen işaretler vasıtasıyla seslendirilirler. Türkçedeki a, e, i, u seslerinin yerine
Arapçada harekeler vardır (Aydın, 2010, s. 330). Bu harekeler kullanıldıkları harflere “ü” sesi
yerine “u”, “ı” sesi yerine “i” sesini verirler. Yine Türkçede kullanılan “o” ve “ö” seslerinin Arapça
karşılığı yoktur. Arap alfabesindeki ünlü sesler (â, î, û) Arapçanın etkisiyle Türkçede
kullanılmakta, Türkçe kökenli kelimelerde bulunmamaktadır. Özellikle ilk defa Türkçe öğrenimi
sırasında bu harflerle karşılaşan öğrencilerin hem yazmada hem de telaffuzda sorun yaşadığı
görülmüştür. “ö, ü, i” ünlülerinin ve “ç, ş” ünsüzlerinin noktalarının unutulması, “o, u, ı, c, s” gibi
noktasız harflerle karıştırılması bu zorluklar arasında gösterilebilir. Yine Türkçede “ğ” harfinin
kendi alfabelerinde bizdeki şekliyle kullanılmıyor olması, konuşma esnasında belirli ve baskın bir
sese sahip olmaksızın kendinden önceki ünlüyü uzatarak okutması yazmada sorunlara sebebiyet
verebilmektedir. Ayrıca, isimlendirme ve şekildeki benzerlik nedeniyle, anadil veya ikinci dil
öğrenimi sırasında “ğ” sıklıkla “g” ile karıştırılmaktadır (Kılıç ve Erdem, 2008, s. 2824).
Biçim yönünden ana dilden amaç dile taşınan alışkanlıklar incelendiğinde dikkat çeken
husus, çalışma grubundaki Arap alfabesini kullanan öğrencilerin yazmada kullandıkları yön
meselesidir. Defter kullanımında, not almada ya da sınav kâğıdını cevaplamada; özellikle başlangıç
seviyesinde sağdan sola yazıma devam edildiği, ancak zaman içerisinde yapılan uyarılar
neticesinde bu alışkanlıklarını bıraktıkları gözlemlenmiştir.

2. Yapı Bakımından Türkçenin Farklılıkları
Türkçe eklemeli bir dildir. Eklemeli dillerde kelimeler, morfemlerin (kök ve eklerin)
birbirine ulanmasıyla yapılır; kelimeler arası ilişkiler de büyük oranda eklerle sağlanır (Ercilasun,
2012, s. 20). Köklere türlü ekler getirilerek yeni kelimeler türetilir ya da çekimler yapılır. Kökler ve
ekler birbirinden kolaylıkla ayrılır.
Ana dili Arapça ve İngilizce gibi çekimli dillerden olan öğrencilerin kelime köklerinin
önüne, ortasına ve sonuna gelen eklerle kelime türetiyor olmaları Türkçe öğrenimini zorlaştıran
sebepler arasında sayılabilir. Bu dillerde kökler ve ekler birbirlerinden her zaman kolaylıkla
ayrılamaz. Bu nedenle çalışma grubundaki öğrencilerin kök-ek ayrımında sıkıntı yaşadıkları ve bu
sıkıntının yazma yeteneğine de yansıdığı gözlemlenmiştir.

3. Türkçenin Sözdizimi Farklılığı
Cümle bilgisi, tümce bilgisi, söz dizimi ya da sentaks; en basit anlamı ile bir dilin
kelimeleri yan yana getirme koşullarını belirleyen kurallar bütünüdür (Özcaner, 2015, s. 971).
Türkçe fiil cümlelerinde, en basit haliyle “özne – nesne – yüklem” şeklinde sıralanan kelimeler,
Arapçada “yüklem – özne – nesne” (fiil – fâil – meful) şeklinde; İngilizcede ise “özne – yüklem –
nesne” şeklinde kullanılmaktadır. Çalışma grubu içerisinde ana dilin cümle yapısı özellikleriyle
hareket eden öğrencilerin, yazma esnasında öğelerin yerini değiştirdiği gözlemlenmiştir. Cümle
kurmanın seçme ve birleştirme (sentez) etkinliği olduğu düşünüldüğünde cümleyi oluşturacak
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sözcüklerin her birinin ötekilere göre nerede yer alacağının bilinmemesi cümlede anlam
kopukluklarına da sebep olmaktadır.

4. Konuşma Dilindeki Hataların Yazı Diline Aksetmesi
Türkçede her sesin bir harfle karşılanıyor olması amaç dil olarak Türkçe öğrenenlerin
duyduğunu yazıya aktarmasında kolaylık sağlamaktadır. Türkçenin büyük oranda yazıldığı gibi
okunan bir dil olmasını sağlayan bu durum, çoğu zaman da konuşma dilindeki kuralsızlıkların yazı
diline girebilmesine neden olmaktadır. Ölçünlülük özelliği göstermesi ve standart Türkçe ile
yazılması gereken metinlere bu şekilde konuşulan dildeki kuralsızlıkların girmesi, dil becerileriyle
ilgili kazanımlara ters düşen uygulamalara neden olmaktadır (Kansızoğlu, 2012, s. 219).
Öğrencinin kelimeleri duyduğu gibi yazma eğilimi sonuca ortaya çıkan hatalar şu şekilde
özetlenebilir:
 “çünkü” yerine “çünki”, “dünkü” yerine “dünki”, “bugünkü” yerine “bugünki”
örneklerindeki gibi “-ki” ekinin yanlış kullanımı,
 “gideceğiz” yerine “gidecez”, “verecek” yerine “vercek”, “seviyorum” yerine “seviyom”,
“gülüyor” yerine “gülüyo”, “çalışıyordum” yerine “çalışıyodum” gibi zaman eklerinin yanlış
kullanımı,
 “yağmur” yerine “yamur” veya “yaamur”, “boğaz” yerine “boaz”, “öğrenci” yerine “örenci”,
“saat” yerine “sağat”, “eğer” yerine “eyer” gibi “ğ” kullanımından kaynaklı hatalar,
 “aile” yerine “ayle”, “ait” yerine “ayit” gibi duyumda iki ünlü harf arasında “y” ünsüzünün
varlığının sanılması,
 “bir” yerine “bi”, “dakika” yerine “dakka” gibi bazı kelimelerin konuşma dilinde sıklıkla
hatalı şekilde kullanılıyor olması,
 “kral” yerine “kıral”, “gram” yerine “gıram”, “plan” yerine “pılan”, “tramvay” yerine
“tıramvay” gibi duyumda ünlü harfin varlığının sanılması,
 “yemeyeyim” yerine “yemeyim” gibi istek 1. tekil şahıs olumsuzluk ekinin yanlış
telaffuzundan dolayı yapılan hatalar.

5. Türkçedeki Yabancı Kelimelerin Yazımı
Doğrudan iletişim ve erişim çağında birçok kelimenin görsel ve işitsel olarak insanlara
ulaşması, yabancı dil kullanımına duyulan hayranlık, ana dile karşı takınılan önemsenmez tavır,
bilgilerini yabancı dille öğrenenlerin kelimeleri ana dile çevirmeksizin kullanıyor olması ve bunun
sonucunda yabancı dil kökenli teknik kelimelerin çoğalması (Ceyhan ve Balcı, 2007, s. 119) gibi
sebeplerle Türkçeye girmiş olan yabancı kelimelerin yazımı, amaç dil olarak Türkçe öğrenenlerin
yazma yeteneğini kazanmalarında bir engel olarak gösterilebilir.
 “telaffuz” yerine “telafus”, “muhabbet” yerine “muhabet” gibi iki ünsüz harfin yan yana
kullanıldığı yabancı kelimelerin yazımındaki hatalar,
 “saat” yerine “sat/sağat”, “maaş” yerine “maş/mağaş” gibi iki ünlü harfin yan yana
kullanıldığı yabancı kelimelerin yazımındaki hatalar,
 “hâlâ” yerine “hala”, “âşık” yerine “aşık”, “resmî” yerine “resmi” gibi uzun ünlü kullanılan
yabancı kelimelerin şapkasız harfle yazılıyor olması,
 “hâl” yerine “hal”, “kâr” yerine “kar”, “kâğıt” yerine “kağıt” gibi yabancı kelimelerdeki
inceltme işaretinin kullanılmaması,
 “kontrol” yerine “control”, “kart” yerine “card”, “komedi” yerine “comedy”, “not” yerine
“note”, “televizyon” yerine “televizion”, “tişört” yerine “t-shirt” gibi kelimenin yabancı
dildeki asıl halini yazma eğilimi,
 “video” yerine “videyo”, “wi-fi” yerine “vayfay”, “cd” yerine “sidi”, “mp3” yerine “em pi
3” şeklinde duyduğu haliyle yazma eğilimi bunlara örnek olarak gösterilebilir.
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6. Dilbilgisi Konularındaki Eksikliklerin Yazıya Yansıması
 “geldi mi?” yerine “geldi mu?” örneğinde olduğu gibi soru ekinin ünlü uyumuna aykırı
şekilde kullanılması,
 “okuyor musun?” yerine “okuyormusun?” örneğinde olduğu gibi soru ekinin ayrı yazılması
gereğinin unutuluyor olması,
 “erken mi?” yerine “erken me?” şeklinde soru ekinin olumsuzluk ekiyle karıştırılarak yanlış
ünlüyle yazılıyor olması,
 “bugünkü” yerine “bugünki”, “dünkü” yerine “dünki” gibi ki bağlacının istisna kullanımının
göz ardı edilmesi,
 “evdeki” yerine “evde ki”, “öyle ki” yerine “öyleki” şeklinde ki bağlacının ayrı ve birleşik
kullanımlarının karıştırılması,
 “senin de” yerine “seninde”, “evde” yerine “ev de” şeklinde bulunma eki ile de bağlacının
kullanımlarının karıştırılması,
 “ayağıma” yerine “ayama”, “kapımızda” yerine “kapızda” şeklinde iyelik ekinin yanlış
kullanılmasından kaynaklanan yazım hataları.


SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, amaç dil olarak Türkçe öğretiminde dört kazanımdan biri olan yazmada sıkça
karşılaşılan güçlükleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda varılan kanı,
yazma sorununa sebebiyet veren maddelerin tek yönlü olmadığıdır. Öğrencinin anadil alışkınlarını
amaç dile transfer etmesi, yapı bakımından dilimizin diğer dillere göre farklılık arz etmesi,
Türkçenin söz dizimindeki farklılıklar, konuşma dilindeki hataların yazı diline aksetmesi,
Türkçedeki yabancı kelimelerin yazımı sorunu, dilbilgisi konularındaki eksikliklerin yazımı
güçleştirmesi ve bunun gibi birçok husus, sorunun birden fazla değişkeni bünyesinde barındırdığını
göstermektedir. Bu tür zorlukları en az seviyeye indirmek ve hem öğrencinin hem de öğreticinin
yükünü hafifletmek için aşağıdaki önerilerin faydalı olacağı kanaatindeyiz:
1. Türkçenin yapısı ve söz diziminin farklılığı üzerine ilk seviyelerden itibaren öğrenci
tarafından anlaşılacak şekilde vurgu yapılması,
2. Geniş bir kültüre sahip olan ülkemizde dilimizin de çeşitli ağızlarda kullanılıyor olması
konuşma dili ile yazma dili arasında farklılıklar doğurmaktadır. Öğreticinin öğrenci ile
bulunduğu her ortamda İstanbul Türkçesini kullanması ve ondan da bunu kullanmasını talep
etmesi,
3. Özellikle ilk seviyelerde yazma ödevleri verilmesi ve bu ödevlerin kontrolünün mümkünse
öğrenciyle birlikte yapılması, değilse mutlaka renkli bir kalemle gösterilerek hatanın
sebebinin izah edilmesi,
4. Bir öğrencinin yazma esnasında yaptığı bir hatayı -özellikle de sıkça yapılan hataları- bir
başka öğrencinin de yapması muhtemel olduğundan imkân dâhilinde öğreticinin toplu halde
değerlendirmesi,
5. Karşılaşılan zorlukların bir kısmı dil bilgisi konularındaki eksikliklerden kaynaklandığı için
eksik görülen kısımların ek çalışmalar ile takviye edilmesi ve yazıdaki hatanın doğru
biçimleri de örneklendirerek açıklanması,
6. Öğreticinin, dilimize bir şekilde girmiş bulunan yabancı kelimelerin yazımda da sorunlara
sebep olacağından Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat etmesi yukarıda tespit edilen olası
zorlukları en aza indireceği kanaatindeyiz.
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ÖZ
Son yıllarda üniversite eğitimi almak üzere Türkiye’ye gelen öğrenci sayısının ve göçmen
nüfusun artışı akademisyenlerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine daha fazla ilgi
göstermesine neden olmuştur. Dolayısıyla da en doğru ve etkili öğretimin nasıl yapılacağına dair
makale, bildiri ve ders materyali üretimi artmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
İngilizce, Fransızca ya da Almancanın yabancı dil olarak öğretimi kadar eskiye
dayanmadığından bazı dil bilgisi yapılarının öğretimi konusunda yeterli bilgiye
rastlanmamaktadır. Bu çalışmada hep sözcüğünün Eski Türkçeden günümüz Türkçesine olan
tarihsel gelişimi ve Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrenicilerin sözcüğün öğreniminde
yaşadığı zorluklar ve kullanımındaki hatalar incelenmiştir. Yöntem olarak Nitel Araştırma
Yöntemlerinden biri olan Doküman İncelemesi yöntemi kullanılmıştır. Hep sözcüğünün Eski
Türkçeden günümüze kadar olan gelişimi kaynaklarda taranmış ve Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen 50 öğrencinin yazma ödevlerinde ne şekilde kullanıldığı incelenmiştir. Sonuç olarak
verilerde hep zarfının sıfat olan bütün sözcüğüyle karıştırıldığı, hepsi/ hepimiz/ hepiniz şeklinde
zamir olarak kullanımlarında çok sayıda hata görüldüğü tespit edilmiştir. Bu hataların
giderilmesi için sözcük türlerinden yola çıkarak öğretimin yapılması, sözcüğün zarf ve zamir
olarak kullanımındaki farkın verilmesi ve sıfat şeklinde kullanılmak istenirse yerine bütün
sözcüğünün kullanılacağının gösterilmesi önerilmektedir. Ana dil konuşucularının çoğu kendi
dillerinin dil bilgisi yapılarını da bilmedikleri için bu tarz öğretimin gerekli olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Eski Türkçede hep sözcüğü, hepsi
zamiri.

THE PLACE AND FUNCTION OF THE WORD "HEP" FROM OLD TURKISH
TO TEACHİNG TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Lect. Dr. Vildan ÖNCÜL, Ondokuz Mayıs University, Turkish Teaching Application and Research Center,
vilice1@hotmail.com
Lect. Dr. Seyfullah ÖZTÜRK, Ondokuz Mayıs University, Turkish Teaching Application and Research Center,
seyfullah.ozturk1@omu.edu.tr

ABSTRACT
In recent years, the increase in the number of students coming to Turkey for university
education and the immigrant population has caused academicians to interested in teaching
Turkish as a foreign language. Therefore, the production of articles, presentation and course
materials on how to make the most accurate and effective teaching has increased. As the
teaching of Turkish as a foreign language is not as old as the teaching of English, French or
German as a foreign language, there is not enough knowledge about the teaching of some
grammar structures. In this study, the historical transformation of the word hep from old Turkish
to modern Turkish and the difficulties experienced by learners who learn Turkish as a second
language by learning the word and the errors in its use were examined. As a method, one of the
Qualitative Research Methods, the Document Review Method, was used. The development of
the word hep from old Turkish to today was reviewed in sources and examined how it was used
in writing assignments of 50 students who learned Turkish as a foreign language. As a result, it
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was found in the data that the adverb hep was confused with the word bütün, which is an
adjective, and that there were many errors in their use as pronouns in the form of hepsi/ hepimiz/
hepiniz. In order to correct these errors, it is recommended to teach based on word types, to give
the difference in the use of the word as an adverb and pronoun and to show that the word bütün
will be used instead if it is desired to be used as an adjective. It is believed that this type of
teaching is necessary, since most native speakers also do not know the linguistic structures of
their language.
Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, The word hep in old Turkish, The
pronoun hepsi.

GİRİŞ
Günümüzde insanların yaşadığı coğrafyanın dışına çıkması eskiye göre daha kolay hale
gelmiştir. Gerek fiili gerekse sanal olarak kendi ülke sınırları dışına çıkan insanlar, diğer
insanların dilini öğrenmeye daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır. İnsanların doğuştan gelen bir
dil mekanizmasıyla (Chomsky, 2014: 59) edindiği ana dilinden başka ikinci ve daha fazla dil
edinme talebi araştırmacıları ana dil dışındaki dillerin nasıl daha etkili öğretileceği konusunda
düşünmeye sevk etmiştir. Yabancı dil öğretiminde başladığı zamandan günümüze kadar farklı
yöntem ve yaklaşımların benimsendiği, yabancı dil öğretiminin iki bin beş yüz yıllık bir dönemi
kapsadığı ve Latincenin çalışılmasıyla birlikte dil çalışmalarının uzun süre dil bilgisi ağırlıklı
devam ettiği görülür. Ancak sözcüklerin sınıflandırılması ihtiyacının doğmasıyla birlikte farklı
yöntemlere yönelme eğilimi gözlemlenir (Schmitt, 2000: 11).
Bu alanda uygulanan pek çok deneysel yöntemle uygulamadaki eksiklikler tespit edilmiş,
eksik görülen yönteme tepki olarak yeni bir yöntem ortaya çıkmış ve eksiklikler tamamlanarak
en iyi yabancı dil öğretim yöntemi bulunmaya çalışılmıştır. Günümüzde uluslararası dil öğretim
merkezlerinin genelinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel beceriye
dayalı bir yöntem kullanılmaktadır. Son yıllardaki eğitim anlayışına göre dil bilgisi amaç değil,
araç olarak görülmüştür. Dil bilgisi öğretimi ve dikte dört temel beceriyi destekler niteliktedir.
Yabancı dil öğretiminde temel beceriler dil bilgisi öğretimiyle pekiştirilerek sözlü ve yazılı
ifadenin etkili olması sağlanmaktadır.

Dil Bilgisinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri
Yabancı dil öğretiminde dört temel beceriyle öğreniciyi yeterli hale getirmek, dil
öğretiminin temel amacıdır. Bu becerilerin doğru ve etkili kullanılabilmesi için dil bilgisi
gereklidir. Dil bilgisi öğretimi, diğer dillerin öğretiminde gerekli olduğu kadar Türkçenin
yabancı dil olarak öğretiminde de gereklidir (Melanlıoğlu, 2012, 2402). Dil bilgisi kurallarının
dil öğretiminde önemli rolü vardır; ancak bunların veriliş biçimi ve dil öğretimindeki temel
becerilerle ilişkilendirilmesi büyük önem taşır (Kurt, 2016, 265). Dil bilgisine bağlı beceri, dilin
dil bilgisi kurallarını öğrenip uygulama yetisi şeklinde tanımlanır. Dil bilgisi becerisinde
kurallara göre üretilmiş söz öbeklerini ve cümleleri anlamak ve anlatmanın dil kalıplarını
ezberlemekten daha önemli olduğu belirtilir (DİOBM, 2009, 107).

Söz Öbekleri ve Sözcük Türleri Öğretiminin Önemi
Bir dil öğrenicisinin ana dili ile öğrendiği dil arasındaki farklılık arttıkça dil
öğrenimindeki zaman ve enerjisinin de arttığı görülür. Söz dizimi, cümle yapısı, alfabe, ses gibi
unsurlar bu farklılıkların başında gelir. Öğrenilen dil ile ana dil arasındaki farklılık az olduğunda
yabancı dilin öğrenilmesinin daha kolay olduğu, iki dil arasındaki ortak sözcük sayısının bunu
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mümkün kıldığı, bu nedenle dil öğreniminde sözcük öğretiminin önemli olduğu belirtilir
(Maden, Altunbay ve Dinçel, 2016: 481).
Demirel’in (2013: 295-296) yaptığı bir çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde sözcüklerin üç farklı gruplamayla verilebileceği üzerinde durulur ve bu üç grup
arasında değerlendirme yapıldığında “anlamsal olarak birbiriyle bağıntılı sözcükler” ve “anlamca
birbirinden bağımsız sözcük grupları” öğretiminin aritmetik ortalamaları incelenmiş, bu iki
grubun test ortalamasının düşük kaldığı görülmüştür. Çalışmada en yüksek ortalamanın üçüncü
grup olan “bir konu etrafında dönen sözcük grubu” öğretiminde olduğu tespit edilmiştir.
Kelimeleri üç farklı gruplama yöntemiyle öğretmenin öğrencilerin algısal kelime öğreniminde
anlamlı bir fark meydana getirip getirmediği incelendiğinde de ötelenmiş son testte istatistiksel
olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Yani ötelenmiş son test sonuçlarına göre bir konu
etrafında dönen sözcük gruplama yönteminin öğrencilerin algısal sözcük öğreniminde anlamlı
bir fark oluşturduğu, öğretimin ardından belirli bir süre geçtiğinde, öğrencilerin bir konu
etrafında dönen kelimeleri daha kolay hatırladığı görülmüştür.
Yabancı dil öğrenicisinin okuduğunu anlaması ve anladıklarını ifade etmesi hedef dildeki
sözcükleri öğrenmesiyle gerçekleşir. Söz varlığı zengin olan öğreniciler, öğrendikleri dilde
kendilerini daha anlaşılır olarak ifade ederler. Sözcüklerin tam anlamıyla öğrenilmesi ve
kullanılması, ancak sözcüklerin cümle içinde doğru yerde ve görevde kullanılmasıyla mümkün
olmaktadır. Sözcükleri sözlükteki anlamları dışında cümle içindeki anlamlarıyla öğretmek daha
etkilidir (Karatay, 2004: 23).
Benhür (2002: 120), öğrencinin anlama ve anlatma etkinliklerinde sözcük öğretiminin
sağlıklı yapılabilmesinin önemli rolü olduğunu belirtir ve öğretmenin en temel görevinin bir
sözcüğü en kısa sürede, en kalıcı biçimde öğrencilerine aktarması olduğunu söyler. Barın (2003:
312), temel söz varlığının öneminden bahseder ve kullanım derecesine göre sözcüklere öncelik
tanınmasına, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olan sözcüklerin seçilmesine dikkat edilmesi
gerektiğini ifade eder.
Dil öğretiminde sözcük öğretimine uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi için hedefler
iyi belirlenmeli ve bu hedefler doğrultusunda eğitim yapılmalıdır. Sözcük öğretiminin doğru ve
uygun tekniklerle yapılması, bireyin yeni öğrendiği sözcükleri dilin bütün kullanım alanlarında
yerinde kullanmasını sağlayacaktır. Ancak bu şekilde etkili ve iletişime yönelik bir sözcük
öğretimi gerçekleşmiş olur (Büyükikiz ve Hasırcı, 2013: 149).

Sözcük türlerinin söz dizimine göre öğretimi
Bayazıt’ın (2019) ana dili İngilizce olan öğrenciler üzerinde yaptığı bir araştırmada
Türkçe yazma çalışmalarında öğrenicilerin, İngilizcenin Türkçeden farklı söz dizimine sahip
olmasından kaynaklanan hatalar yaptığı tespit edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen bireylerin yazılı olarak verilen sorulara verdiği cevaplar incelenmiş
ve hataların dil bilgisinin yanlış kullanımından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci
bölümünde öğrencilerin verilen paragraftaki boş bırakılan yerleri tamamlama sonuçlarında
hataların, zaman ve kişi eklerinin yanlış kullanımından kaynaklandığı görülmüştür. Çalışmanın
üçüncü ve son bölümünde verilen bilgilere göre cümlelerin yeniden yazılması istendiğinde en
çok hatanın Türkçe söz diziminden kaynaklandığı anlaşılmış ve ifadelerin anlaşılır olmasında
söz dizimi öğretiminin önemli rolü olduğu tespit edilmiştir.
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Ana dili anne karnından itibaren duyarak öğrenildiğinden söz dizimi de farkında olmadan
edinilir. O nedenle ana dilinde hangi sözcüğü hangi sırayla cümleye dizdiğinin farkında olmayan
öğrenici yabancı bir dil öğrenirken sözcüklerin türlerinin ve diziminin farklı dillerde farklı
sistemlerde olduğunu görür. Bu sözcükleri sıfat, zamir ya da zarf adıyla vermek hataları
azaltabilir ancak ana dilinde dil bilgisi kurallarına hakim olmayan bir öğrenici için bu da çözüm
olmayabilir. Sözcükleri cümle içindeki yeri gösterilerek söz dizimine göre öğretmek daha etkili
olabilir.

“Hep” sözcüğünün tarihi gelişimi ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki yeri
Türk Dil Kurumu sanal ağ üzerinden paylaştığı Güncel Türkçe Sözlük’te hep sözcüğü için
Farsça heb kökeni verdikten sonra iki anlam paylaşır.
1. zarf Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak.
2. zarf Sürekli olarak, her zaman, daima.
Kaynaklarda hep sözcüğüne ilk olarak Dede Korkut’ta rastlanmaktadır. Ergin (2011)
tarafından aktarılan metinde 21 yerde hep, 3 yerde ise hepümüz sözcüğü bulunmaktadır. Dirse
Han eğer oğlancuğun görürse bizi hep kırar. Sayılmağ-ile Oğuz bigleri tükense olmaz, hep
yetdiler.
Sözcüğün kökeni ile ilgili farklı görüşler dile getirilmektedir. Gülensoy (2007) sözcüğün
diğer Türk lehçelerinde görülen köp sözcüğünden oluştuğunu düşünmektedir. Eski Türkçede kop
veya köp olarak görülen biçimin nasıl hep olduğu ise açıklanmamıştır. Aslında bu iddia daha
öncesinde Eyupoğlu’nda (1988) dile getirilmiştir. k>h ve ö>e değişiminin Anadolu ağızlarında
yaygın olarak görüldüğünü ifade eden yazar ön damak ve arka damak “k” sesini dikkate almamış
görünmektedir. Eyupoğlu (1988) aynı bölümde Farsça heme ile ilgiye de dikkat çeker.
Tietze, (2002) heb/hep başlığı altında Rasanen’in Farsça hemden gelme tezini aktarır.
Daima, her zaman anlamındaki heb/hep içinse < heb kökenini verir; fakat bir açıklama yapmaz.
Sözcüğün kökeni ile ilgili Türkçe <köp ve Farsça <hem, temel olarak öne çıkan iki görüştür. Her
iki görüşün de açıklanamayan yönlerinin bulunması sözcüğün kökeni konusunda görüş
farklılıklarının devam edeceğini göstermektedir.
Günümüz Türkçesinde hep sözcüğü zarf ve hepsi sözcüğü zamir halinde kullanılır. Sıfat
halinde kullanımı yoktur ancak bu anlamı bütün sıfatının karşıladığı görülür. Türkçenin yabancı
dil olarak öğretiminde öğreniciler arasında en sık karşılaşılan hatalardan biri de hep-hepsi-bütün
sözcüklerinin kullanımıdır. Bu sözcüklerin sözcük türleri farklı olduğundan birbirlerinin yerine
kullanıldığında yanlış ifadelere yol açmaktadır. Öğretim yapılırken sözcük türlerine göre hep
sözcüğünün zarf, hepsi sözcüğünün zamir ve bütün sözcüğünün sıfat olduğu belirtilebilir ama
pek çok öğrenici kendi dilinde de sıfatın, zamirin ya da zarfın cümlede hangi görevi
üstlendiğinin farkında olmamaktadır. O nedenle bu sözcüklerin öğretimi cümle içinde yeri
gösterilerek yapılmalı, Türkçe söz diziminde hangi sırayla geleceği gösterilmeli, öğrenicinin
hangi sözcüğü ne şekilde kullanacağını bağlamdan çıkarması sağlanmalıdır.
Benzer cümlelerde sözcüklerin geleceği yerler belirtilerek cümlelerin ifadelerini nasıl
değiştireceği gösterilmelidir. Söz gelimi; kitaptaki bütün şiirler aşktan bahsediyor. Kitaptaki
şiirler hep aşktan bahsediyor. Kitaptaki şiirlerin hepsi aşktan bahsediyor, örneklerinde aynı
örnek cümle üzerinden hep-hepsi-bütün sözcüklerinin cümledeki söz dizimine göre yerinin
neresi olduğu gösterilmiştir. Öğrenciye ek olarak bu sözcüklerin sözcük türleri de belirtilebilir;
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ancak cümle içinde bu gibi örneklerle yerleri değiştirilerek ve yerleri değiştiğinde cümlede nasıl
bir anlam değişikliği yarattığı gösterilerek sözcükler arasındaki fark öğretilebilir.

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
2000’li yılların ardından dünya ölçeğinde yaşanan ulaşım ve iletişim alanındaki hızlı
gelişim beraberinde dünya tarihinde görülmeyen bir değişim süreci ortaya çıkarmıştır.
Ülkemizin bu değişim sürecinde birçok yabancı ülkeden eğitim anlamında talep görmesi
Türkçenin yabancılara öğretimi alanını da olumlu anlamda motive etmiş ve bu anlamdaki
emekleme dönemi tamamlanarak hızlı bir üretim dönemi başlamıştır.
Tüm bu olumlu çalışmalara rağmen yine de alan üzerinde değerlendirilmesi ve tartışılması
gereken çok sayıda konu bulunur. Bu çalışma için tercih edilen konu da bunlardan biridir. Bu ve
benzeri çalışmalar Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanı için ana materyalleri destekleyici
olacaktır. Böylelikle eksiklerin giderilmesi hususunda doğal bir iş birliği oluşur.

YÖNTEM
Bu çalışma için Nitel Araştırma Yöntemlerinden biri olan Doküman İncelemesi yöntemi
tercih edilmiştir. Eski Türkçeden günümüze kadar olan kaynaklar taranmış ve hep sözcüğünün
hangi dönemde ve hangi sahada kullanıldığı tespit edilmiştir. Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenen 50 öğrencinin yazma ödevlerinde hep sözcüğünün kullanımıyla ilgili yaptıkları hatalar
incelenmiştir. Bu hataların ortaya çıkışıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

BULGULAR
Çalışma için 73 adet Türkçe öğrenicisinin cevapları incelenmiştir. Güvenlik ve geçerlik
ilkeleri ışığında incelenen bu 73 kağıdın 50 tanesi değerlendirme için uygun görülmüştür.
Çalışmaya katılanların en küçüğü 18 yaşında ve en büyüğü de 42 yaşındadır. Katılımcıların
hepsi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
öğrenicileridir ve Türkçe yeterlik açısından hepsi C1 seviyesindedir. Araştırmaya katılan
öğreniciler C1 sertifikasına sahip ve yine akademik Türkçe eğitimini tamamlamış adaylardır. Bu
yönüyle üniversite eğitimi almaya hazır, başarılı adaylardır.
Çalışmaya katılanların % 54’ü erkek ve % 46’sı kız öğrenicilerden oluşmaktadır.
Çalışmaya 24 farklı ülkeden öğrenici katılmıştır. Öğrenicilerin ülkelerine göre dağılımı
aşağıdaki şekildedir:
Afganistan
Pakistan
İran
Sudan
Kazakistan
Irak
Moritanya
Suriye
Rusya
Türkmenistan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10
5
4
4
3
2
2
2
2
2

Fas
Filistin
Gambiya
Güney Sudan
Kırgızistan
Libya
Makedonya
Mısır
Senegal
Somali
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:
:
:
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tacikistan
Lübnan

:
:

1
1

Yemen
Özbekistan

:
:

1
1

Çalışmaya katılan öğrenicilerin % 40’ı Türkçeyi kendi ülkesinde öğrenmiştir. Tüm
dünyayı etkileyen korona virüs dil öğretimi açısından birçok olumsuz durumu yansıtmıştır. Bir
dilin doğal ortamında, o dilin tüm etkilerine maruz kalarak öğrenilmesi öğreniciler açısından
daha hızlı ve sağlıklı bir öğrenme evresi imkânı sunar.
Öğrenicilerden sadece % 16’sı yüz yüze derslerle Türkçe öğrenmiştir. % 38’i ise çevrimiçi
olarak eğitim aldığını belirtirken katılımcıların % 46’sı sanal ağ üzerinden derslere
başladıklarını, normalleşme döneminin ardından yüz yüze derslere katıldıklarını ifade
etmişlerdir. Öğrenicilerin % 92’si dersleri yüz yüze almanın daha faydalı olduğunu
düşünmektedir.
Öğrenicilere sıfat, zarf, zamir kavramları ve arasındaki farkı bilip bilmedikleri de
sorulmuştur. Bu farkı bilen katılımcıların hep sözcüğünü görevi bakımından diğer sözcüklerle
ayırt edebileceği düşünülmektedir.
Öğrenicilerden % 48’i çok iyi bir şekilde ana dilinde sıfat, zarf, zamir farkını bildiğini
ifade ederken % 44’ü iyi derecede bu farkı bildiğini söylemiştir. Katılımcıların sadece % 8’i
soruya biraz cevabını vermiştir.
Aynı şekilde katılımcılara Türkçede sıfat, zarf, zamir farkının bilinip bilinmediği
sorulmuştur. Katılımcılardan % 30’u çok iyi, % 44’ü iyi, % 24’ü biraz, % 2’si ise çok az
cevabını vermeyi tercih etmiştir. Öğrenicilerin ana dillerinde bu farkı daha iyi bildiklerini
düşündükleri görülmektedir. Bu durum hep sözcüğünün hepsi ve bütün sözcükleriyle
karıştırılmasının altında yatan temel nedenlerden biridir.
Öğrenicilere hep-hepsi-bütün sözcüklerinden birini cevap olarak vermeleri gereken sorular
verilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar değerlendirilerek bu kavramları ne kadar
karıştırdıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Burada sadece hep sözcüğü için verilmiş yanlış cevaplar dikkate alınmıştır. Öğrenicilerden
gelen cevaplara göre hep yerine yapılmış yanlışlar aşağıdaki şekildedir.
Tablo 1: Hep yerine yapılan yanlışların oranı.
Soru
sayısı

Hep yerine bütün cevabı
verenlerin oranı

Hep yerine hepsi
verenlerin oranı

1

% 16

% 12

2

% 20

% 14

3

% 18

% 12

4

% 16

% 24

5

% 16

% 14

6

% 14

% 20

cevabı

Aynı şekilde öğrenicilerin bütün ve hepsi yerine yanlışlıkla hep kullandığı da tespit
edilmiştir. Bu durumda yapılan yanlışların oranı ise Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 2: Bütün ve hepsi yerine hep sözcüğünün kullanım oranı.
Soru
sayısı

Hepsi yerine hep
verenlerin oranı

1

% 20

2

%4

3

% 26

cevabı

Tablo 3: Bütün yerine hep sözcüğünün kullanım oranı.
Soru
sayısı

Bütün yerine hep cevabı
verenlerin oranı

1

% 14

2

% 16

3

% 26

4

% 22

5

% 38

6

% 14

7

% 32

8

% 32

9

% 18

10

% 18

11

% 20

12

% 24

Tablolardaki sonuçlara dikkat edildiğinde öğrenicilerin özellikle hep ve bütün sözcüklerini
ayırt etmede daha çok sorun yaşadıkları görülmektedir. Türkçeyi iyi öğrendiği düşünülen
öğrenicilerin bu karmaşadan kurtarılması gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinde eğitim gören öğrenicilerin büyük bölümünün hep sözcüğünü doğru şekilde
kullandıklarını ve bütün, hepsi gibi benzer kavramlarla karıştırmadıklarını göstermektedir. Buna
rağmen bu konuda hata yapan öğrenicilerin varlığı yadsınamaz. Bu hataların tamamıyla ortadan
kaldırılması için öğreticilerin bireysel katkıları dışında sistemsel bir dil öğretim yöntemi
oluşturacak ortak bir paydaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yazılmış ders kitaplarının bu konuya
değinmemesi sahada çalışan öğreticilerin kendi tecrübelerine göre bu konuların anlatımıyla ilgili
bir yol belirlemesine neden olmaktadır. Dil öğretiminin kişisel tecrübeye bağlı başarı düzeyinden
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sistemsel bir başarı geleneğine dönüştürülmesi hem öğrenicilerin hem de öğreticilerin
yararınadır.
Dil öğretim kitaplarının dil bilgisi konularını alanda çalışan öğreticilerin
değerlendirmelerine düzenli bir şekilde başvurarak güncellemeler yapması ile yabancılara
Türkçe öğretimi alanındaki eksiklerin daha hızlı giderilmesi sağlanacaktır.
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ÖZ
Tarih öncesi devirlerden beri birbirini tanıyan ve birbirinden etkilenen iki millet olan
Türkler ve Gürcüler günümüzde de aynı coğrafyayı paylaşmaktadırlar. Gürcistan Türkiye’nin
kuzeydoğusunda bulunan ve üç sınır kapısı (Türkgözü, Aktaş, Sarp) ile Türkiye’ye bağlanan
komşusudur. Gürcistan ve Türkiye arasındaki etkileşim günümüzde de ekonomi, sanat, kültür ve
eğitim gibi alanlarında devam etmektedir. Bu etkileşim dil çalışmaları alanında da kendini
göstermektedir. Türkiye’de Gürcüce ile ilgili çalışmalar, Gürcistan’da Türkçe ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır. Türkiye’de Orhan Şaik Gökyay’dan bir süre Türkçe öğrenen, Gürcistan’da
Türkoloji’nin kurucusu sayılan ve Tiflis’te uzun yıllar Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nde
başkanlık eden Cikia, Türkçenin 1937 yılında Tiflis Üniversitesinin Filoloji Fakültesinde ders
olarak okutulmaya başlandığını bildirmektedir. Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi
Gürcistan’da da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi hem Gürcü eğitmenler hem de Türk
eğitmenler tarafından yapılmaktadır. Bu öğretim resmî ve özel kurum kuruluşlarca okulöncesi
dönemden yüksek öğretime kadar her eğitim kademesinde gerçekleşmektedir. Gürcistan’da
Türkoloji alanında da çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada
Gürcistan’da Türkçe öğretiminin ve yapılan Türkoloji çalışmalarının günümüzdeki durumu
incelenecektir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada literatür taraması ve doküman incelemesi ile
veriler toplanmış, içerik analizi ile de verilerin analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Türkoloji, Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi.

GİRİŞ
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin yurt içi ve yurt dışında yaygın bir şekilde
gerçekleştiği görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe, Türkiye’de MEB, TÖMER ve özel
kurslar tarafından, hemen her yaştan birçok insana öğretilmektedir. Türkiye dışında da yine
MEB, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonu tarafından görevlendirilen öğretmen ve akademisyenlerce okulöncesi dönemden
üniversiteye hatta üniversite sonrası döneme kadar binlerce kişiye öğretilmektedir (Karakuş ve
Kummuz, 2020). Türkçenin yoğun olarak öğrenilmek istendiği ülkelerden biri de Gürcistan’dır.
Gürcistan Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan ve Türkiye ile siyasî, ekonomik,
sanatsal birçok alanda işbirliği yapan bir Kafkas ülkesidir. Türkiye’ye üç sınır kapısı (Türkgözü,
Aktaş, Sarp) ile bağlanan önemli bir komşusudur. Demografik olarak farklı toplulukların
yaşadığı Gürcistan’da ağırlıklı olarak Güney Kafkas dillerinden Gürcüce, Megrelce, Svanca ve
Lazca konuşulmaktadır. Ancak Megrel, Svan ve Laz dilleri konuşanlar resmî dil olarak
1

Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı doktora tezinden üretilmiştir.
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Gürcüceyi kullanmaktadırlar. Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nde Gürcücenin yanında Abhazca da
resmî dil kabul edilmiştir. Güney Kafkas dillerini konuşan nüfusun oranı %83,8’dir. Kalan
nüfusun %6,5’i Azeri Türkçesi, %5,7’si Ermenice ve %4,5’i başka dilleri konuşmaktadır (Uçak,
2021). Gürcistan farklı etnik grupların birlikte yaşadığı bir ülkedir.

Harita 1. Gürcistan Haritası

Türkiye ile uzun bir tarihî geçmişe sahip olan Gürcistan’da Türkoloji çalışmaları önem
görmekte ve birçok Gürcü Türkolog tarafından Türk edebiyatı, Türk tarihi, dil bilgisi, TürkçeGürcüce etkileşimi gibi konularda araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca Türkçe eserler Gürcüceye
çevrilmektedir. Bu çalışmada Gürcistan’da Türkçe öğreten kurumlar ve Türkoloji çalışmaları ele
alınacaktır.

Gürcistan’da Türkçe Öğretimi
Gürcistan’ın Türkiye ile komşu olması ve iki ülke arasında vize almaya gerek kalmadan
pasaportla hatta istenirse pasaport bile olmadan sadece kimlik belgesiyle ülkeye girişin serbest
olması, Gürcüler için Türkiye’yi Türkler için de Gürcistan’ı gezmek, eğlenmek, çalışmak ve
araştırma yapmak için cazip hâle getirmiştir. Türkiye ve Gürcistan arasında iş için veya başka
sebeplerle günübirlik gidiş gelişler bile sıkça yapılmaktadır (Öksüz, 2019; Özbey, 2018). İki
ülke arasında geçmişten gelen ve günümüzde de artan bu yakınlık halkların birbirini daha iyi
tanımasına katkı sağlamıştır.
Gürcistan’da Türkçe öğreten birçok kurumun var olması da Gürcülerce Türkiye’nin
tanınmasını ve burada Türkçenin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu ülkede Gürcü ve Türk birçok
akademisyen ve öğretmen tarafından okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek
lisans seviyelerinde Türkçe öğretilmektedir.
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Gürcistan’da Türkçe Öğreten Kurumlar
1- Maarif Vakfı Okulu
Dünya genelinde Türkçe öğretmek için okullar açan Maarif Vakfı tarafından
Tiflis’te 2017 yılında açılmıştır. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim
vermektedir. Gürcistan’da bulunan Maarif Vakfı Okulu’nda bütün eğitim kademelerinde
Türkçe dersi verilmektedir.
2- Batum Türk Okulu
Türkiye Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve Batum’da bulunan okul,
okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim vermektedir. Bu okulda her
kademede eğitim Türkçe yapılmaktadır.
3- Yunus Emre Enstitüsü
Amacını; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak;
bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve
sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin
diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek olarak belirten vakıf
tarafından 2012 yılında Tiflis’te açılmıştır (YEE, 2021). 2012 yılından bu yana A1’den
C1 düzeyine kadar hemen her yaştan öğrenciye Türk dilini öğretmektedir.
4- Tiflis ve Batum Dil Merkezleri
Ortak Kültür Komisyonu tarafından görevlendirilen ve Türk Elçiliği Eğitim
Müşavirliğine bağlı Türk dili okutmanları tarafından kurslar açılmakta ve bu kurslara
öğrenci kabul edilmektedir. Hemen her yaştan ve her seviyede öğrenciye Türkçe
öğretilebilmektedir.
5- Seçmeli Ders Olarak Türkçenin Bulunduğu Devlet Okulları
Aşağıdaki devlet okullarında Türkçe ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde seçmeli
ders olarak seçilebilmektedir.
 Tiflis 31. Devlet Okulu
 Tiflis 54. Devlet Okulu
 Tiflis 55. Devlet Okulu
 Tiflis 152. Devlet Okulu
 Tiflis 178. Devlet Okulu
 Batum 18. Devlet Okulu
6- Azerbaycan Türkçesi Öğreten Kurumlar
Gürcistan’da Türkçenin yanı sıra Azerbaycan Türkçesinin varlığından da
bahsedilebilir. Azerî Türklerinin yoğun olarak bulunduğu Gürcistan'ın Marneuli, Bolnisi,
Dmanisi, Kardabani, Sagareco vb. ilçelerinde yaklaşık 500 bin Azeri Karapapak Türkü
yaşamaktadır. Adı geçen bölgelerde Azerbaycan Türkçesinde eğitim veren 125 okul,
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birkaç Gürcüce–Azerice eğitim veren okul faaliyettedir (Memmedova, 2015). Bu
okullarda bulunan öğrenciler de ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrenim
görmektedir.
7- Gürcistan Üniversitelerinde Türkçe Öğretimi
Türkçe öğretiminin Gürcistan üniversitelerinde öğretilmeye başlanması
neredeyse yüz yıl öncesine dayanmaktadır. Türkçenin 1937 yılında Tiflis Üniversitesinin
Filoloji Fakültesinde ders olarak okutulmaya başlandığı bilinmektedir (Cikia, 1977).
Günümüzde Türkçe öğretimi üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde lisans, yüksek lisans
ve doktora derecesinde gerçekleşmektedir. Lisans derecesinde ana dal (major) ve yan dal
(minör) programı olarak yapılmaktadır. Ana dal programları doğrudan Türkoloji olarak
adlandırılan ve lisans öğrenimini bu alanda yapmak isteyen öğrencilerin üniversite
girişlerinde seçtikleri dört yıl süren programdır. Bu bölüm öğrencileri Türkçenin yanı
sıra dil bilgisi, edebiyat, ve Türk tarihi konularında da kapsamlı dersler almaktadırlar.
Yan dal olarak Türkçe öğretimi ise lisans seviyesinde beşerî bilimlerin diğer
bölümlerinde lisans öğrenimini tercih eden öğrencilerin lisansın ikinci sınıfında
Türkoloji bölümünü ikinci uzmanlık alanı olarak seçebildikleri programdır. Lisans
öğreniminin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarını kapsamaktadır. Bu programda da
öğrenciler Türk dili, edebiyat, Türk tarihi gibi dersler almaktadırlar. Gürcistan’da birçok
üniversitenin farklı bölümlerinde (Tıp, Gürcü dili ve edebiyatı, Tarih, Uluslar arası
ilişkiler vb.) lisans seviyesinde öğrenim gören öğrenciler de Türkçeyi seçmeli ders
olarak seçip Türkçe öğrenme imkânına sahiptir.
Üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde lisans mezunu olanlar Gürcistan
üniversitelerinde yüksek lisans programlarında uzmanlaşabilmekte ve bu ülkede doktora
derecesinde de öğrenim görmeleri mümkün olmaktadır. Ayrıca bu öğrencilerin bir kısmı
da uzmanlaşmak (yüksek lisans ve doktora) için Türkiye’de bulunan üniversiteleri
tercih etmektedirler. Türkiye’de Türkoloji alanında uzmanlıklarını tamamlamaktadırlar.
Ayrıca Gürcistan’daki üniversitelerin Türkiye üniversiteleriyle anlaşma
imzalayarak veya değişim programları (Erasmus, Mevlâna vb.) kapsamında öğrencilerini
Türkçe öğrenmeleri ya da Türkçelerini geliştirmeleri için Türkiye’ye gönderdikleri
bilinmektedir.
Gürcistan’da Türkoloji bölümü bulunan, ana dal ve yan dal programları olan
veya Gürcü dili ve Edebiyatı, Tarih, Uluslararası ilişkiler vb. bölümlerde öğrenim
görenler için seçmeli ders olarak Türkçe öğretilen üniversiteleri aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür:








Gürcistan Üniversitesi (Tiflis)
İlia Devlet Üniversitesi (Tiflis)
Hür Üniversitesi (Tiflis)
İvane Javakhisvili Tiflis Devlet Üniversitesi (Tiflis)
Gürcistan Kafkas Üniversitesi (Tiflis)
Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi (Batum)
Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi (Kutaisi)
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Gori Devlet Üniversitesi (Gori)
Millî Savunma Akademisi (Gori)
Sokhumi Devlet Üniversitesi (Sokhumi)
Samstkhe – Javakheti Devlet Üniversitesi (Ahıska)
Gürcistan’da Türkoloji Çalışmaları

Gürcistan Türkoloji’sinin kurucusu Sergi Cikia’dır. 926 yılında Türkoloji’de
kendini geliştirmek üzere İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakültesi Türk Dili
Edebiyatı bölümüne hocası tarafından gönderilmiştir. Burada Fuat Köprülü’den ders
almıştır. Cikia ayrıca o dönemde üniversite öğrencisi olan Orhan Şaik Gökyay’dan da
Türkçe öğrenmiştir (Kut, 1989). Türkiye’den döndükten sonra Leningrad’da doktorasını
yapmıştır. 1918 yılında kurulan Tiflis Devlet Üniversitesine 1936 yılında İvane
Javahişvili’nin kendisini davet etmesi ile Tiflis‘e döndükten sonra Doğu Bilimleri
Enstitüsü başkanı olmuştur. 1945 yılında kendisinin kurucusu olduğu Türkoloji’nin
başına getirilmiş, 1973 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Ayrıca 1960 yılında Sovyet
Bilimleri Gürcistan Akademisinde Giorgi Tsereteli Doğu Bilimleri Enstitüsünü kurmuş
ve buradaki Türkoloji bölümüne başkanlık yapmıştır (Gharibashvili ve Cikia, 2020).
Cikia 1935 yılında “3 ve 4. Sınıflar İçin Türkçe Ders Kitabı” (Kh. Cevdet-zade,
Kh. M. Tsovikyan ve A. N. Kononov ile birlikte) hazırlamıştır. Bunun yanı sıra
ansiklopedilere Türk Dili ile ilgili maddeler yazmış, Türk kaynaklarındaki Gürcü tarihi
hakkındaki bilgilerle ilgili çalışmalar yapmış, Gürcüceye çevirmiş, Azerice-Gürcüce
sözlük hazırlamıştır (Gharibashvili ve Cikia, 2020). Cikia’nın Türkiye ve Türkoloji ile
ilgili çalışmalarını aşağıdaki şekilde örneklemek mümkündür:

 İbrahim Peçevi’nin Gürcistan Düşünceleri // Akademik N. Ya. Marr Dil,
Tarih ve Maddî Kültür Enstitüsü Haberleri. − Cilt 5-6. – 1940. − S. 369389.
 Gürcistan Müzesi El Yazması Defter-i Mufassal-ı Vilayet-i Gürcistan //
Sovyet Bilimler Akademisi Gürcistan Şubesi Haberleri. – 1940. – Cilt 1,
№ 6. – S. 483-487.
 Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan. Türkçe Metin, Yayınlayan,
çeviren, inceleyen ve yorum ekleyen S. S. Cikia : Kitap 2. Çeviri;
redaksiyon G. V. Tsereteli. – Tiflis : Sovyet Gürcistanı Bilimler
Akademisi Yay., SSCB, 1941. – XV, 503 s. (Sovyet Gürcistanı Bilimler
Akademisi. Akademik N. Ya. Marr Dil,Tarih ve Maddî Kültür Enstitüsü).
Eleştirmen : K. S-S. [Kakabadze S.] // Mnatobi. – 1941. − № 9. − S. 159160.
 Gürcüce-Azerice Sözlük // F. İ. Rurua’nın Gürcü Dili adlı kitabının
içinde; Gürcü Okulları Dışındaki Okullar İçin Gürcü Dili; Üçüncü
Öğretim Yılı; İkinci Baskı. – Tiflis : Gosizdat GSSC, 1941. − S. 115154.
 Gürcü Dili. Sovyet Gürcistanı’n daki Azeri Okulları İçin Ders Kitabı 2.
Sınıfları İçin; Birinci Öğretim Yılı; Dördüncü Baskı. – Tiflis : Gosizdat
GSSC, 1941. – 112 s. Ortak yazar Kl. Tevzadze.
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 Didi Mouravi (G. Saakadze)’nin Türkiye’deki Yaşamının Son Günlerine
İlişkin Bilgiler // Akademik N. Ya. Marr Dil, Tarih ve Maddî Kültür
Enstitüsü Haberleri. – 1942. − C. l3. − S. 207-217.
 Doğu Anadolu Türk Lehçelerinde Emir Kipinin Oluşumu Üzerine //
Sovyet Gürcistanı Bilimler Akademisi haberleri. – 1944. – Cilt 5, № 8. −
S. 831- 839.
 Türk Dillerindeki Kolektif Emeğe İlişkin Gürcüce Bir Kavram //
İberKafkas Dilbilimi. – 1946. – Cilt I. − S. 393-398.
 Meskheti Gürcü Halkının Türkçe Konuşmalarındaki Bazı Özellikler:
Filoloji Bilimleri Adaylığı (doktora) Bilimsel Derecesi İçin Sunulan Tez
Çalışmasının Savları. – Tiflis : Sovyet Gürcistanı Bilimler Akademisi
Yay., 1946. – 4 s. (Akademik N. Ya. Marr Dil Enstitüsü).
Gürcistan akademisi için önemli isimler sayılırken Nadar Canaşia’nın da
ağırlığından bahsedilmektedir. 1925 doğumlu Canaşia, ömrünün elli yılını Tiflis Devlet
Üniversitesi Türkoloji bölümünde geçirmiştir. Türkiye Türkçesi, Azerî Türkçesi, Türk
dillerinin diyalektolojisi, çeviri kuramları ve uygulanması konularında araştırma
yapmıştır. Türkoloji alanında yüzden fazla monografi, bilimsel kitap, makale, eleştiri
yazmıştır (Memmedova, 2021).
Gürcistan coğrafyası Türkoloji noktasında köklü izlerin ve ilişkilerin olduğu bir
yerdir. Gürcistan’da Türk edebiyat tarihinin klasik ve güncel sorunları, şiir bilgisi
sorunları, halk edebiyatı, metin bilim alanları araştırılmakta, eski ve modern Türk dilleri
ve dilbilim sistemleri incelenmektedir (Uçak, 2021). Gürcistan’da Türkoloji alanında
günümüz Türkologları tarafından yapılan akademik çalışmalar da artarak devam
etmektedir. Türk edebiyatı alanında yazarlar ve metinler incelenmekte ve dil bilgisi
çalışmaları da devam etmektedir.
Memmedova (2021), çalışmasında Cikia ve Canaşia’nın öğrencileri olan Gürcü
Türkologların isimlerini sıralamakta “Görüldüğü gibi, Gürcü Türkologların sadece adsoyadları uzun bir liste oluşturmaktadır. Bu, Gürcü Türkologlar ekolünün geniş
kapsamlı, zengin olduğunu kanıtlar.” demektedir. Bu Türkologların kendileri ve
yetiştirdikleri öğrenciler hem Gürcistan hem de Türkiye‘de Türkoloji çalışmalarına
devam etmişlerdir. Bu Türkologların bir kısmı da yüksek lisans ve doktora öğrenimleri
için Türkiye’yi tercih ederek Türk üniversitelerinde de edebiyat ve dil bilimi konularında
tezler hazırlamışlardır.
YÖNTEM
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan “doküman incelemesi” yöntemi
kullanılmıştır. Kuram oluşturma yaklaşımında görüşme, gözlem ve dokümanlar (yazılı ve görsel)
en çok kullanılan veri toplama yöntemleridir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen
olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Bu yaklaşım ile
yapılan araştırmalarda doküman, gözlem ve görüşme verilerinden elde edilen kavramlar ve
temalarla kuramın ilk işaretleri ortaya çıkar. Araştırma sürecinde ulaşılan kavram ve temalar
anlamlı bir açıklama ortaya koyar. Bu açıklama veriler temelinde ortaya çıkan kuramdır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 218).
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Nitel bir çalışma olan bu araştırmada literatür taraması ve doküman incelemesi ile veriler
toplanmış, içerik analizi ile de verilerin analizi yapılmıştır.

BULGULAR
Türkçe Öğretimine Dair Bulgular
Gürcistan’da Türkçe öğretiminin farklı kurumlar tarafından okulöncesi, ilkokul,
ortaokul, lise ve üniversite sevilerinde yapıldığı görülmüştür. Ayrıca bazı üniversitelerin ilgili
enstitülerinde Türkoloji alanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görmenin
mümkün olduğu anlaşılmıştır.

Tablo 1. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde Türkçe dersi bulunan okullar
Sıra

Okul adı

Okulöncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise

1

Maarif Vakfı Okulu (Tiflis)

x

x

x

x

2

Batum Türk Okulu

x

x

x

x

3

Tiflis 31. Devlet Okulu

x

4

Tiflis 54. Devlet Okulu

x

5

Tiflis 55. Devlet Okulu

x

6

Tiflis 152. Devlet Okulu

x

7

Tiflis 178. Devlet Okulu

x

8

Batum 18. Devlet Okulu

x

Batum Türk Okulu ve Tiflis’te bulunan Maarif Vakfı Okulu’nda okulöncesinden liseye
kadar her kademede Türkçe dersi verilmektedir. Ancak Tiflis 31, 54, 55, 152, 178. ve Batum 18.
Devlet Okullarında Türkçe dersi lise seviyesinde seçmeli ders olarak verilmektedir.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsüne Dair Bulgular
Tablo 2. Yıllara göre Türkçe kurları ve kursiyer sayıları
Dönemler

A1 Düzeyi

A2 Düzeyi

B1 Düzeyi

B2 Düzeyi

C1 Düzeyi

2012 Yaz

60

-

-

-

-

2012 Güz

164

44

41

-

-

2013 Kış

210

44

30
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2013 Yaz

14

18

2013 Güz

212

54

39

2014 Bahar

159

41

45

2014 Yaz

40

26

2014 Güz

183

72

45

2015 Bahar

249

77

48

2015 Yaz

34

42

8

8

2016 Bahar

197

73

52

36

-

2016 Güz

163

73

42

21

15

2017 Bahar

197

65

42

32

10

2017 Yaz

31

2017 Güz

159

64

47

22

10

2018 Bahar

145

41

33

18

18

2018 Yaz

18

8

6

2018 Güz

123

53

30

28

17

2019 Bahar

127

49

26

22

10

2019 Yaz

13

10

2019 Güz

135

45

24

10

7

20

9

10

2020 Bahar
Çevrim içi konuşma
kulübü

13

18

2020 Yaz

52

40

18

9

8

2020 Güz

126

63

20

10

8

Tiflis’te 2012 yılında Türkçe öğretimine sadece 60 öğrenci ile başlayan enstitünün 2015
yılından itibaren A1, A2, B1, B2 ve C1 kurlarının tamamında öğrencisinin var olduğu
görülmektedir.

Gürcistan’da Türkçe Öğretimi Yapan Üniversitelere Dair Bulgular
Tablo 3. Üniversitelerde Türkoloji Bölümü ve Türkçe dersinin durumu
Sıra

Üniversiteler

Bulunduğu
Şehirler

Türkoloji
Bölümü
Ana dal
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Yan Dal

Seçmeli
Türkçe Dersi
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programı
1

Gürcistan Üniversitesi

Tiflis

x

2

İlia Devlet Üniversitesi

Tiflis

x

3

Hür Üniversitesi

Tiflis

x

4

İvane Javakhisvili
Üniversitesi

5
6

Devlet

Tiflis

x

x

Gürcistan Kafkas Üniversitesi
Şota
Rustaveli
Devlet
Üniversitesi

Tiflis
Batum

x

x

7

Samstkhe – Javakheti Devlet
Üniversitesi

Ahıska

x

x

8
9

Millî Savunma Akademisi
Gori Devlet Üniversitesi

Gori
Gori

10

Akaki
Tsereteli
Üniversitesi

Kutaisi

11

Sokhumi Devlet Üniversitesi

Devlet

x

x
x
x

x

Sokhumi

x

Gürcistan’da beş üniversitede Türkoloji bölümünün olduğu ve bu bölümlerde lisans
seviyesinde Türkçe ve edebiyat eğitimi almanın mümkün olduğu aynı zamanda bu
üniversitelerde yan dal programlarında da Türkçe öğrenimi gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır.
Gürcistan’ın Türkoloji bölümü bulunmayan diğer üniversitelerinde ise seçmeli olarak Türkçe
dersi verilmektedir.

Gürcistan’da Türkoloji Çalışmalarıyla İlgili Bulgular
Çalışmalarda Gürcistan’da Türkolojinin kuruluşu araştırıldığında ilk öne çıkan isim
Sergi Cikia akabinde anılan isim de Nodar Canaşia’dır. Bu Türkologlar ve öğrencileri Türkçe ile
ilgili birçok araştırmaya imza atmışlardır. Ayrıca günümüz Türkologları da Türkçe ile ilgili
araştırmalara devam etmektedirler. Günümüz Gürcü Türkologları tarafından Türkiye’de de tezler
hazırlanmıştır.

Gürcü Araştırmacıların Türk Üniversitelerinde Hazırladıkları Tezler
Bu bölümde Türkiye’deki üniversitelerde Türkoloji ile ilgili yüksek lisans ve doktora
derecesinde eğitim gören araştırmacıların tezleri ele alınmıştır.
Tablo 4. Türkiye’de hazırlanan doktora tezleri
Sıra

Tezin Adı

1
2

Gürcü Harfli Türkçe İncil'in Söz Dizimi
Gürcü Harfli Türkçe İncil (inceleme-metin- dizin)

Tezin
Yılı
2021
2018

Alanı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı

Tablo 4. incelendiğinde Türkiye’de Gürcü Türkologlar tarafından hazırlanan iki tez
görülmektedir. Bu tezlerin ikisi de Türk dili edebiyatı alanında çalışılmıştır. İki tezde de Gürcü
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harfleriyle Türkçe olarak yazılmış İncil incelenmiştir. Birinci araştırmacı bu İncil’i söz dizimi
bakımından incelemiştir. İkinci araştırmacı ise bu İncil’i ses uyumu, şekil bilgisi, metin
(transkripsiyon) vb. açılardan ele almıştır.
Tablo 5. Türkiye’de hazırlanan yüksek lisans tezleri
Sıra

Tezin Adı

1
2

Türk Edebiyatında Gürcü İmgesi
Türkçe-Gürcüce El Yazması Bir Lugatçe (Giriş-inceleme-metindizin)
Türkçeden Gürcüceye Geçen Kelimeler Üzerine Bir Anlam Bilimi
Çalışması
Türk Öğrencilerin Gürcüce Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen gürcü öğrencilere sıfat-fiil
eklerinin öğretimi
Türkçe Ad Durum Eklerinin Gürcü Öğrencilere Öğretiminde
Karşılaşılan Sorunlar
Gürcü Öğrencilerin Yazma Becerileri (Batum Şota Rustaveli
Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümü örneği)
Türkçe Öğrenen Gürcü Öğrencilerin Türkçe Zamanları
Öğrenirken Karşılaştıkları Zorlukların İncelenmesi
Geçmişten Günümüze Türkçe-Gürcüce Dil İlişkileri

3
4
5
6
7
8
9

Tezin
Yılı
2021
2020

Tezin
Alanı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı

2020

Türk Dili ve Edebiyatı

2020
2019

Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitim ve Öğretim

2019

Eğitim ve Öğretim

2017

Eğitim ve Öğretim

2016

Dilbilim

2015

Dilbilim

Tablo 5. incelendiğinde 2015-2021 yılları arasında Gürcü Türkologların Türkiye
üniversitelerinde hazırlamış oldukları yüksek lisans tezlerinin Türk dili ve edebiyatı,
eğitim ve öğretim ile dilbilim alanlarında çalışılmış olduğu görülmektedir. Bu tezlerin
Türkçe-Gürcüce etkileşimi ve yabancılara Türkçe öğretimi konularında yoğunlaştığı
anlaşılmaktadır.
Gürcistan’da Yapılan Çalışmalara Dair Bulgular
Tablo 6. Günümüzde Gürcistan’da yapılan çalışmalar
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8

Çalışmalar
Orta Yüzyıllar Gürcü Yazılı Abidelerinde Türkçeden Alıntı
Kelimeler
Gürcü Kişi Adlarında Türkizmler
Türk dilinde -dık-, -(y)acak- İşaretli Adlar
Türkçede Vücut Organlarını İfade Eden Kelimeler
Türk Dilinde Temel Eylemler ve İşteş Çatısı
Türk Simgeciliğinin Tarihi Üzerine: Ahmet Haşim’in Şiirleri
Osmanlı Dönemi Trabzon'da Gürcüler
Gürcistan’da Türk Tarihi ve Türk Gürcü İlişkileri ile İlgili
Araştırmalar

Yazarları
Ketevan Lortkipanidze

Basım Yılı
1994

Marine Cikia
Natia Sehniaşvili
Nanuli Kaçarava
Elisabed Bjalava
Elenne Cavelidze
Zurab Batiaşvili
Roin Kavrelişvili

1995
2004
2006
2006
2006
2008
2017

Tablo 6. incelendiğinde 1994-2017 yılları arasında Gürcistan’da Türkologların
yaptıkları çalışmalar görülecektir. Bu çalışmalarda da Türk edebiyatı, dil bilgisi, TürkGürcü ilişkileri, Türkçe-Gürcüce etkileşimi kapsamında çalışmalar yapıldığı dikkati
çekmektedir.
Sonuç ve Tartışma
Gürcistan, Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan sınır komşusudur. Gürcülerle
Türklerin etkileşimleri milattan öncesine tarihlenmektedir. Türklerle Gürcülerin aynı
coğrafyada yaşamış olmalarından da kaynaklanan birbirlerinden etkilenme
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serüvenlerinin milattan önceki devirlere dayandığı birçok kaynakta belirtilmektedir
(Demiray, 2011; Ercilasun, 2004; Ünlü, 2013). Bu etkileşim günümüzde sanat, siyaset,
ekonomi vb. birçok alanda işbirliğini de beraberinde getirerek devam etmektedir. Bu
işbirliği ve etkileşim dil alanında da kendini göstermiş ve Gürcistan’da Türkoloji
araştırmalarının ve Türkçe öğretiminin gelişmesini sağlamıştır.
Gürcistan’da Türkoloji’nin kuruluşu neredeyse yüz yıla yakındır. Gürcistan’da
Türkoloji bağlamında asıl öncü kurum Tiflis Devlet Üniversitesi’ndeki bölüm olmuştur. 1918’de
Üniversite’nin kuruluşundan hemen sonra Doğu Bilimleri çatısı altında başlayan Türkoloji
çalışmaları 1936’dan itibaren bağımsız bölüme dönüşerek daha güçlü ve derin çalışmaların
yürütülmesine zemin hazırlamıştır (Uçak, 2021). Bu kurumda Türkoloji’nin açılması ve
geliştirilmesinde Sergi Cikia öncü olmuş, onun ve Nodar Canaşia’nın öğrencisi olan Türkologlar
Türkoloji alanında Gürcistan’da büyük gelişmelere imza atmışlardır. Daha sonraki dönemlerde
Gürcistan’da Türkoloji bölümleri birçok üniversitede açılmaya devam etmiştir. Burada Türkoloji
bölümlerinin açılmasının da etkisiyle Türkçeye olan ilgi her geçen gün artmıştır. Gürcistan’da
Türkçe günümüzde okulöncesinden, doktora seviyesi öğretime kadar her alanda resmî ve özel
birçok kurum ve kuruluş tarafından öğretilmektedir. Kalaycı devlet okullarında Bosna
Hersek’ten sonra seçmeli ders olarak Türkçe okutulan ikinci ülkenin Gürcistan olduğunu
belirtmektedir (Kalaycı, 2019).
Gürcistan’da günümüzde Türkçe ve Türkoloji gelişmiş ve gelişmeye devam
etmektedir. Birçok Türkolog ve Türkçe öğrencisi Türkiye’yi, yakından tanıyıp,
Türkiye’deki çalışmalara katkıda bulunmakta ve burada yapılan çalışmalardan
faydalanmaktadır. Gürcistan’da Gürcü ve Türk birçok öğretici tarafından Türkçe
öğretimi yapılmaktadır.
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3. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Sempozyumu, ‘Dünya Dili Türkçe’
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NASREDDİN HOCA LATİFELERİ - “MECMUÂ-YI LETÂİF ” İN
POLONYA NÜSHASI HAKKINDA BİRKAÇ HUSUS
Dr. Zümrüt Emiroğlu, Fındıklı Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, zumrutemiroglu@gmail.com

ÖZ
Nasreddin Hoca Türk mizahının önde gelen isimlerinden biri olup Balkanlar,Kafkasya ve Orta
Asya’yı içine alan geniş bir coğrafyada yaşayan halkın ortak milli kültür değeri sayılmaktadır. Aykırı
konuşmayı seven, mevcut durumla ilgili hazırcevaplığı ve neşesi ile Nasreddin Hoca Türk toplumunun
hoşgörüsünü, düşünce tarzını ifade etmektedir. Şahsına bağlı anlatılan fıkraların bazıları bir düşünceyi
desteklemek adına meramı kısa ve öz anlattığından bugün atasözü yerine de kullanılır. Bu fıkraların
bir kısmı hocanın yaşadığı yüzyıldan sonra meydana gelse de içeriği ve nüktedanlığından olsa gerek
kendisine mal edilmiştir. Bugün bile yenileri eklenen bu fıkraların yaşadığı farklı coğrafyalarda Hoca
Nasreddin, Molla Nesreddin, Afandi veya Apandi gibi isimlerle anılan bu şahsiyet XVII.yüzyıldan
sonra Batılı aydınlarının da ilgisini çekmiş ve hocanın fıkraları Avrupa’da da yayılmıştır. İki yüz
yıldır Batı dünyası tarafından tanınan hocanın fıkralarını içeren yazmalar çeşitli Avrupa ülkelerindeki
kütüphanelerde bulunabilmektedir.
Bu doğrultuda bazı Türk halkbilimciler
önemli ölçüde
araştırmalar yapılmışlardır. Bu araştırmalara dayanarak Türkiye’deki nüshaların yanı sıra Avrupa’nın
çeşitli şehirlerinde bulunan kütüphanelerde 30’a yakın yazma nüsha olduğu tespit edilmiştir. Bizim
incelediğimiz nüsha ise ilk kez ortaya çıkarılan bir nüshadır ve Polonya’daki Wrocław University
Library’de MF8404 no ile kayıtlı olan yazma eserin fotokopisidir. Bu tanıtım bildirisinde genel
olarak Hicri 1226 (M.1811) yılına ait bu yazma hakkında bilgi verilerek içeriğinde yer alan fıkraların
sayısına, içeriklerine ve türlerine göre değerlendirme yapılacak;daha önce bu konuda basılmış olan
eserlerde yer alan fıkralarla karşılaştırılacak ve edebi değeri anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nasreddin Hoca fıkraları, Polonya,19.yüzyıl
GİRİŞ
Yaşadığımız topluma bağlı olarak fıkra deyince doğal olarak aklımıza gelen ilk isim
Nasreddin Hoca’dır. Yaşadığı bilinen 13. yüzyıldan itibaren söylenmeye başlayan fıkraları
kendisinden sonraki yüzyıllarda da üretilmeğe veya kendisine mal edilmeğe devam etmektedir. Aslen
Akşehirli olduğu düşünülen ve mezarı da bu bölgede olan Nasreddin Hoca Balkanlardan Orta
Asya’ya kadar uzanan kocaman Türk coğrafyasında farklı isimlerle anılan bilge bir şahsiyettir. Onun
ismini Özbekler Nasreddin Afandı, Uygurlar Nasreddin Ependi, Kazaklar Koja Nasr, Tatar ve
Başkurtlar Huca Nasredtin, Azerbaycan Türkleri Molla Nasreddin gibi adlarla anarlar (Özkan, 1996,
s.195-196)
Hoca’nın fıkralarının ünü Türk coğrafyası sınırlarını da aşarak bütün dünyaya yayılmış,
fıkralarında verdiği mesajlar evrenselleşmiştir. Nitekim, Halk bilimci Prof. Saim Sakaoğlu: “ Nasreddin
Hoca her şeyden önce Türk’tür, Türk insanını temsil etmektedir. Dolayısıyla onun ilk vasfı millîliğidir yeri
geldiğinde kendisiyle de alay etmesini bilen Nasreddin Hoca’yı bu vasıfları ile bizim bir temsilcimiz olarak
tanırız. Onu daha yakından incelediğimiz zaman, bazı konularda millîliğin sınırını aştığını ve bütün insanlara
kucak açtığını görürüz. Bu da onun nüktelerindeki inceliğin renk ve doku zenginliğinden kaynaklanmaktadır.
Hocamızın sevilmesi ve yaygın bir şöhrete sahip olması da işte buradan kaynaklanmaktadır.”(Sakaoğlu,

2013,s.198). Hazırcevap, değerlerine sahip çıkan, insanları kırmadan doğru söyleyen hoca haksızlık
karşısında eğilmeyen birisi olarak içinde yaşadığı halkın güvenini kazanmıştır.
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Nasreddin Hoca ile İlgili Kaynaklar
Hoca hakkındaki bilinen en eski kaynakların 15.yy’dan beri var olan eserlerde değişik
amaçlarla verilmiş bilgi ve fıkra örneklerinde karşımıza çıktığı bilinmektedir, bunlar şöyle
sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ebul’Hayr-ı Rumî’nin Saltuknâmes’si (1480’den sonra)
Mehmed Gazalî “Dafiü’l-Gumûm Rafiü’l-Humûm(1511)
Güvahî “Pendnâme”(1527)
Basîrî “Letâîf” (öl.1534-1535)
Lamiî Çelebi ile oğlu Abdullah’ın Mecmaül’l-Letâîf’i (1551)
Hüseyin (veya Hasan Abdi) tarafından kopya edilen Hikâyet-i Kitâb-ı Nasreddin (1571)
Bayburtlu Osman “Kitâb-ı Mir’ât-ı Cihân “ (1581)
Taşlıcalı Yahya’nın Gencine-i Râz (1540)ve Usûlname (?) adlı eserleri(?)
Muhyî-i Gülşenî’nin eseri (1569-1604),
Nev’izâde Atâyî’nin Sobetü’l-Ebkâr (1635)
Evliya Çelebi’nin Seyâhatnâmesi üçüncü cild (öl.1682)
Yurt dışındaki kütüphanelerde, Londra, Groningen ve s.
Ülkemizde kurum ve kişilerde bulunan Nasreddin Hoca yazmaları (Sakaoğlu, 2013, s.17)

Yukarıda da görüldüğü gibi Doğu dünyası ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Nasreddin Hoca
hakkında yazılan fıkralar ilk olarak 15 yy.’a ait olup ilk olarak Saltuknâme’de (1480) yer almıştır. İlk
kaynakta hoca, mizahî yönünden ziyade zor durumda kendisine danışılan bilge bir kişi, velî olarak
gösterilir. Bu da Türk dünyasının ortak değeri olarak önem taşımaktadır. 16. yüzyıldan itibaren
derlenmeye başlanan fıkralarda her anlatıcıya, her dinleyiciye göre değişik yorumlar katılmıştır. Bunu
sağlayan ise fıkraların verdiği didaktik bir amaç, eleştirinin yanı sıra ilettiği yapıcı mizah ve
nüktedanlık içermesidir. Her ne kadar farklı yorumlar katılsa da hocanın olaylar karşısındaki mizahi
tavrı ön plana çıkarılmıştır ve bu şekilde halkın kahramanına dönüşmüştür.
Nasreddin Hoca fıkraları ile ilgili yerli ve yabancı araştırmacıların oldukça fazla çalışmaları
mevcuttur. Bu fıkralarını derlenmesi üzerine Türkiye sınırları içerisinde çok önemli eserler
yayımlanmıştır. Bu araştırmacılardan Prof. Pertev Naili Boratav, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Dr.
Mustafa Duman ve s. gibi araştırmacılar örnek verilebilir. Bunun dışında fıkraların şerhi üzerine
sayısız araştırmalar mevcuttur ve hâlâ da yayınlanmaktadır.
Fıkralarının yer aldığı yazma eserlerin sayısı tam olarak bilinmemektedir. Yurt içinde bulunan
kütüphanelerde Hikâye-i Nasreddin Hoca, Hikâyat-ı Hoca Nasrerddin, Letâif gibi isimlerle kayıtlı
olan yazma eserlerde derlenmiş Nasreddin Hoca fıkralarını içeren yazmalar mevcuttur. Bu
yazmalardaki fıkraların çoğunluğu hocanın kendisine ait, bir kısmı ise ona mal edilmiştir. Bu
yazmaların bir kısmı Ankara Üniversitesi DTCF, Elmalı Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi,
İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Kitaplığında ve özel kitaplıklarda mevcuttur. Hoca hakkında
değerli çalışmalara imza atan Prof. Pertev Naili Boratav çalışmasında Hoca’nın fıkrlarının yer aldığı
nüsha sayısını 32 nüsha olarak göstermektedir (Boratav, 1939, s.175-176). Bu konuda araştırmalar
yürüten Dr. Mustafa Duman en son çalışmasında Türkiye’de yazılı ve sözlü kaynaktan derlediği fıkra
sayısının 860; Türkiye dışından derlenen fıkralarının sayısını 695; ilk defa yayınlanan fıkra sayısının
70; fıkraların toplamının 1555 adet olduğunu ifade etmektedir (Duman, 2008,s.14).
Nasreddin Hoca ve fıkraları Batıda 17.yüzyıldan itibaren tanınmaya başlar. Türkçe bir fıkra
kitabı Paris Biblioteque Nat.’de saklanmaktadır ve kitaptan birkaç fıkranın Fransızcaya tercüme
edildiğini araştırmacılar not etmiştir. Daha sonra Moldav tarihcisi Kantemir (öl.1723)ilk defa
Nasreddin Hoca ve fıkralarından bahseder ve onun Timur’la çağdaş olduğunu ileri sürer (Türkmen,
2013,s.12). İlk başta hocanın fıkralarından birkaç adet tercümeler yapılır, daha sonra 19.yy.’a gelince
ise hocanın kimliği ve şahsiyeti hakkında Batı’da araştırmalar yayınlanır. Bu konuda Osmanlı
İmparatorluğu’na gelen seyyahları da unutmamak lâzım. Onların girişimleri ile Hoca hakkında olana
yazmalar Batı’daki kütüphanelerde yerini almıştır. Dolayısıyla, Batı dünyası Nasreddin Hoca’yı 200
yıldır tanımaktadır, latifeleri ise birçok Batı dillerine tercüme edilmiştir.
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Yurtdışındaki nüshaların Oxford Bodleinne Kütüphanesi(1), Gröningen Kütüphanesi(1), Paris
Bibl.Nationale’de (10), Londra British Museum(2), Cambridge Kütüphanesi (1), Leyden Kütüphanesi
(2) , Oxford Ethe Katalogu (6), Berlin Von Diez Kütüphanesi ve Pertsch Katalogu (4), Viyana
Kütüphanesi Flugel Katalogunda (1) yazma olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nüshalardan biri de
Polonya Wrocław University Library’de MF8404 sayı ile kayıtlı yazmadır.1

Mecmuâ-yı Letâif (Polonya nüshası)
Bu kısımda incelediğimiz ve transkripsiyon harfleri ile Türkçeye aktardığımız bu yazma esere
ait birkaç hususa değinmek istiyoruz. Yazmanın mikrofilminin kapağında künyesini gösteren mühürde
Lehçe Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ve İngilizce Wrocław University Library MF8404
yazısı mevcuttur. Yazmanın kapağında “Mecmûa-yı Letâif 1226 tarihinde Nûri Emin Efendi tarafından
Nasreddin Hoca merhûmun letâifini cem‘ ” isminde kitabı” diye yazar. Elli altı varaktan oluşmuş olup
nesihle yazılmıştır. İlk kısımda “Hikāye” diye başlık atılan 109 fıkra yer almaktadır; “Bāb-ı sāni”
denilen ikinci kısımda 28 fıkra yer almaktadır. Her hikâyenin sonunda müellifin “Kıš‘a” diye yazdığı
ve fıkranın içeriğine uygun olan dörtlükler yer almaktadır. Kıtaların sıralanış şekli acbc şeklindedir.
Her bir hikâye bir kıta ile biter, peşinden yeni hikaye anlatılır ve kıta ile biter.
Müellif uzun bir dibaceden sonra “Hoca Nasreddin Hazretlerinin” ismini anarak onu över.
Hoca’nın ruhunu rahmet ve hayır duası ile yad ve dilşad olmak gerektiğini söyleyerek şu mısraları
aktarır:
Cihānı ķapladı aģbār-ı hoca-üd-din,
Bütün ‘acibedür ešvâr-ı hoca Naŝreddín.
Görülmemiş işidilmemiş deġil
Bir öyle daħi cihanda tüģfe-i …. 2 Hocā Naŝreddín
Beyt birkaç dize daha böyle devam emektedir. Daha sonra müellif kitabın iki kısımdan
olduğunu belirterek “..bāb-ı evvel hikāyāt-ı ‘acíbe mušazarrifesi beyanında” yanı ilk kısmın zarif ve bilinen
fıkralardan; “ve bāb-ı sāní ġaríbe-i müzefhere beyanındadur”, ikinci kısmın tuhaf, yalancı fıkralardan
oluştuğunu söylüyor. Böyle demesinin nedeni ilk kısımdaki fıkraların bilinen, belirli ve her kes
tarafından kabul görmüş fıkralar oluşması, ikinci kısmın ise uygunsuz görülen, müstehcen diye
addedebileceğimiz fıkralardan oluştuğu içindir. Bu konuyu biraz daha ileride ele alacağız.
Nasreddin Hoca hazırcevap ve mizahi nitelikleri ön planda olan bir kişi olmakla beraber ilk
kaynaklardan “Saltukname”deki gibi kendisine danışılan , velî bir şahsiyet olduğu bilinmektedir. Bu
çerçevede “Muķaddime” kısmında hikâyelere başlamadan önce, hocanın velî kişiliğine dikkat
çekmek için “Kerāmet” başlığı ile iki olay anlatır. Daha sonra ise fıkralara geçer.
Fıkraları incelediğimiz zaman çoğunun (özellikle birinci kısımda) bilinen fıkralar olduğu tespit
edilmiştir. Fıkraların içeriklerinin tespiti ve karşılaştırılması
konusunda,
yapılan diğer
araştırmalardan yararlanmanın daha sağlıklı olacağı düşündük. Bu doğrultuda Polonya nüshasındaki
fıkra incelemelerini Prof. Dr.Fikret Türkmen’in Seyid Burhaneddin Çelebi, Nasreddin Hoca Latifeleri,
(Burhaniye Tercümesi) kitabını karşılaştırarak yaptık. Fikret Türkmen Hoca’nın bu eseri modern
mizah teorilerine göre yorumlanmış önemli bir çalışma olduğu bilinmektedir.
Mecumâ-yı Letâif (Polonya nüshası)’deki fıkralar: Bilenler Bilmeyenlere Öğretsin(P33-B14),
Nasreddin Hocanın mezara girmesi (P4-B44), Timur ve Armud Vakası(P7-B68; Burhaniye
Tercümesinde Timur yerine beğ, armut yerine erik geçer), Timur Han ve Tek Ayaklı Kaz Vakası (B9B71), Doğuran Kazan((P17-B34), Hamamda yumurta vakası(P20-25), Hoca ile Kurd Hikayesi(P26B45), Hoca ve Hırsız (P32-B31), Konya Helvacısı (P34-B8), Ciğer Meselesi (P37-B39), Dostlar Alış
1

Yazma eserin mikrofilminin fotokopisi bize Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Füzuli Elyazmaları Enstitüsü Fars Dili
Yazmaları Şubesi Başkanı Prof.Dr.Nasib Göyüşov tarafından, Polonya gezisi dönüşünde ulaştırılmıştır..
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Verişte Görsün (P39-B12), Hoca ve Leylek (P40-B36), Hocanın Pabuçları (P43-B92), Hocanın
Kuzusu ve Kıyamet (P44-B30), Hele Şükür, Ay Yerine Geldi (P50-B120), Hocanın Abdesti (P51B21); Hoca ve Hırsız (“Bu aķıl bende iken burada çok yatarım!”P52-B77), Ördek Suyuna Ekmek
(P53-B38), Hocanın Şalgam ve Havuç Hırsızlığı (P56-B7), Hoca Nerdüban Satar (P57-B18), Hocanın
Çömlek Hesabı (P58-B9), Tavşanın Suyunun Suyu (P64-B93), Hocanın Karahisar’da Hilâli Görmesi
(P65-B49; Burhaniye nüshasında Seferihisar-Sivrihisar olarak geçer), Hocanın Eşeğe Ters Binmesi
(P67-B76), (P67-B76), Hocanın Karahisar’da horoz kovalaması (P69-B59; Burhaniye Tercümesi’nde
a Sivrihisar olarak geçer), Âmâların Çayda Boğulması (P70-B14), Hocanın Öküzü Dövmesi (P71B20), Suhtelere Çorba İkramı (P73-B.107), Hocanın Hamile Kadını Doğurtması (P74-B110), Öküz ile
Cirid Oynama (P76-B69), Hocanın Yağmurda Islanması (P77-B68), Ruhbanlarla Söyleşi (P80-B66),
Hocanın Tabuta Girmesi (P84-B46(Değiştirilmiş varyant), Hoca ve Karısı (P86 “Var Yiri Git!”-B80
“Öte Yat!”), Hoca ve Karısı Çamaşır Yıkarken (P87-B85), Yarı Yarıya Pay İdeydük (P88-B79),
Hamamda İlahi Söyleme (P89-B4), Hoca Ve Kendini Isıranlar(P96-B72), Hocanın Tımarı (P97-B56),
Tımarın Kuyruğu(P98-B64), Hocanın Siyahî Şakirdi (P108-B97 (anlatım farklı); İkinci kısımda ise iki
fıkra Yorgan Kavgası (P118-B73), Çemendere İnanır Bana İnanmazsın (120-B60) olup numara ile
gösterildiği şekilde Burhaniye Tercümesi’nde yer alır.5 İkinci kısmın müellifin kendi teyidi ile
müstehcen olduğunu söylemiştik, nitekim 26 fıkradan oluşan bu bölümde 11 fıkra bilinen ve “normal”
addedebileceğimiz fıkralardır. Kitabın genelinde mevcut olan toplam 138 fıkradan 43 adedi
Burhaniye Tercümesinde olan fıkralarla aynı içerikte olup bazılarında mekan, kişiler ve olay
değişikliği vardır.
Nasreddin Hocan’nın doğum yeri ile ilgili olarak farklı görüşler olsa da ağırlık kazanan
düşünce Sivrihisar’da doğması ve oradan Akşehir’e giderek tahsil almasıdır. Kendisi ile aynı dönemde
yaşayan (1208-1284) Akşehirli Nasreddin Hoca, Kayserili Nasreddin Hoca, Kastamonulu Nasreddin
Hoca ve Ahi Evran Şeyh Nâsirüddin Mahmud, Azerbaycanlı Nâsirüddin Tûsî gibi kişilerle karıştırılır,
Sivrihisarlı Nasreddin Hoca olarak da ismi geçer. İncelediğimiz yazmanın ikinci kısmında ise müellif
kendisini “Nasreddin Kırşehrî Haretleri” diye takdim eder (Mecmua-yı Letâif, s.43). Eserin tamamına
baktığımızda olayların çoğunlukla Karahisar’da geçtiğini görürüz. Örneğin farklı yazmalarda olan
“Gündüz iken hażır yolu bilmezsün” fıkrasının Burhaniye Tercümesi’nde mekân Sivrihisar (Türkmen,
2013s.59); Polonya nüshası 69. hikâyede mekân Karahisar olarak geçer. Yine Burhaniye
Tercümesi’nde 49.latifede “Seferihisar’da/Sivrihisar’da hilâli görmek” Polonya nüshasında 65.
fıkrada “Karahisar” olarak geçer. Bunun yanı sıra Malatya, Akşehir, Konya da farklı mekânlar
verilmiştir.
Bu yazmadaki fıkraların bütününde beliren Nasreddin Hoca tipi tek karakteri yansıtmaz. Onun
adına bağlanan hikâyelerin bazılarında Hoca akıllı, hazırcevap ve nüktedan, diğerinde cimri, hırsız,
Türk Müslüman ahlak anlayışı ile uymayan bir karakter ile karşımıza çıkar. Yazmanın ikinci kısmında
yer alan fıkra sayısının 26 olduğunu belirtmiştik ve bu fıkraların 11’i “normal” addedebileceğimiz
fıkralardır. Müstehcenlik, edep dışı anlatım içeren fıkraların hocaya ait olup olmadığı konusunda halk
bilimcilerin ikiye ayrıldığı malumdur. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu: “Bu fıkralar arasında öyleleri vardır ki
kahramanı olan insanı normal bir insan gibi düşünemezsiniz… Peki adında “Hoca” kavramı bulunan
bir insanın bu kadar farklı özelliklere sahip olması mümkün müdür?.... Hocamıza bağlı olan fıkraların
ona ait olup fıkra Hoca’mıza yakışır mı?” sorusuna vereceğimiz cevap, fıkranın Hoca’ya ait olup
olmadığını ortaya koyacaktır.” diye ifade etmektedir.(Sakaoğlu,2013, s.100) Diğer bir Halk Bilimci
Prof. İlhan Başgöz ise “Bu hikayelerden bir kısmını Hoca’ya ayrıştırıp benimsemek, bir kısmını ise
dışlamak, sadece kendi hayat görüşümüzü ve ahlak kurallarımızı yansıtır; bilim adamı tarafsızlığı ile
bağdaşamaz. Bu hikayelerin Nasreddin Hoca külliyatına hangi yüzyılda karıştığı veya hangi gruplar
tarafından Hoca’ya yakıştırıldığı araştırılabilir” diyor ve bu fıkraların hocanın söylemediğini, onun
sadece bir hikâye anlatıcısı olduğunu, halkın söylemek istediklerini hocanın şahsında dile
getirdiklerini ve bu şekilde Türk güldürü edebiyatı oluşturduğunu yazar.(Başgöz,2013,44). Nitekim
incelediğimiz yazmanın müellifi olan Nuri Emin Efendi de ikinci kısmı şöyle takdim eder: “ Bāb-ı
śāni. Ħoca Naŝreddín Ķırşehrí Ģazretleriniñ mužģikāt-ı muzģerefāt beyanındadır. Bu meśellü fuķarāt-ı ġaríbe
ĥoca merģūmuñ gibi bir źāt-ı kerāmet- simāta maģž bühtan ve iftirā olub ancaķ tecellísiniñ iķtižāsı her ne ķadar
5

Fıkraların isimlendirilmesi tarafımdan yapılmıştır.
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sahte düzme ise de oķuyub diñleyenlerle yedd-i ĥocayı merģamet ile yād itdikleri ecelden mesmu’a olduġı vechile taģríre ĥācet ķılındı.” (Mecmûa-yı Letâif, s.43). Bu takdimde müellifin bu fıkraların gerçekten

Hoca’ya ait olmadığını bildiğini, yine de işitenlerin hocayı merhametle yâd edeceklerinden emin
olduğunu söylüyor ve takdiri okuyucuya bırakıyor.
Burada üzerinde durmamız gereken bir husus var. 26 fıkradan ve kıtadan oluşan ikinci kısımda
bu tarz fıkraların sayısı 11’dir, eserin tamamının 138 fıkradan oluştuğunu düşünürsek bu çok da
büyük bir sayı değil. Diğer bir nokta ise, birinci kısımda fıkralar “Hikâye” başlığı altında verilmiş,
ikinci kısımda ise “Fıkra” olarak isimlendirilmiştir. Bu da ikinci kısmın başka birisi tarafından
derlendiğini, Nuri Emin Efendi’nin bu kısmı aynı şekilde eserine eklediği ihtimalini güçlendiriyor.
Son olarak, müellifin fıkraları okuyucuya takdim biçimi hakkında kullandığı yöntem
hakkında birkaç hususa değinmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu nüshada her bir hikaye veya fıkra
anlatıldıktan sonra devamında fıkranın içeriğine uygun olarak müellifin kendi yorumu yazılmıştır. Bu
bakımdan da Burhaniye Tercümesi ile benzerlik addediyor. Fakat Burhaniye Tercümesi’nde eserin
müellifi Seyid Burhaneddin “Tercüme” adı ile fıkralara kendi fikrini, üslûbunu katarak fıkralara
yorum yaparken zaman zaman tasavvufa yönelir, bazı ayet ve hadislerden yararlanarak fikirlerini
desteklemeğe çalışır, Mesnevi’den yararlanır. Nuri Emin Efendi tarafından kaleme alınan bu nüshada
ise müellif fıkraların verdiği mesaja bağlı olarak düşüncelerini şiir şeklinde ifade eder. Bu mısralarda
yorumların daha açık şekilde verildiğini görürüz. Nüshadaki fıkra örneklerinden bunu tespit edebiliriz:
Ģikāye (94)
Bir gün bir ṭabíbi hastaya götürmüşler. Ħoca merģūm anda bulunmış-ıdı. Ṭabíb ĥastanın nabzına
yapışub didi ki “Eyvāh, sen bugün biliç ve ba’žı meyveler yimişsin. Sana yaramaz, ŝaķın yime” didi. Ħasta
“Gerçek öyledür, bugün hem biliç ve hem yimiş yidim”dimesi-y-le ĥoca bu ģāl istiġrāb idüb ol ṭabíbi bir tenhāda
bulub “Sen böyle muķayyi‘ātı ģikmetle mi bilürsin, yoĥsa ‘al ve ferasetle mi bildin? Kerem idüb beni agâh eyle”
didikde ṭabíb daĥi hocaya cevabında “Hem ģikmet-le hem feraset-le 1bilürüm. Ģikmet-le nabzından ve ferasetle bildiğim budur ki ķaçan evine vardum, gördü m ki bir ṭarafda biliç tüyleri ve meyve ķabuķları var. Bildüm
(39A) ki ol ĥasta içün piliç pişirüb meyve getürmişler. Añladum ki ĥasta bunlardan yimişdür” didi. Ħoca bunu
ezberleyüb birkaç günden ŝoñra bir başka hastaya ĥoca ṭabíblıķ ‘unvānı-y-ıla varub nabzını ṭutar. Amma
hastanın yatdıġı oṭa ĥāricinde bir palan görmüşdür. Biraz tefekkür idüb ol hastaya “Ġāliba bugün sen eşek eti
yimişsin “didikde ĥasta ve ģāzır olanlar ķahķaha ile güldiler. Ħasta gülmeden gönlü açılub ifākāta yüz
ṭutdı.(Mecmuâ-yı Letâif, s.26)
Ķıš’a
Her ṭabíbü’l-ķulūb ķānunıdur
Ki tekellüm ider ‘amíķ ve ‘aríż.
Himmet eylerse bir laṭífe ile
Bulur ol dem safa-yı ŝadr-ı maríž

Ģikāye (98)
Ģoca merģūm kendi ģımārını beslemeden ‘āciz olub ŝatmaķ içün alub pazara giderken çamur olmasun
diyü yolda ģımārın ķuyruġını kesüb torbasına ķor ve pazara varub dellala virdikde bir adam müşteri çıķub almak
ister amma gördi ki ģımarın ķuyruġı yoķ. “Hay meded! Ķuyruġı olaydı, alurdım” didi. Ħoca daĥi cevāb virüb
“Yāhu sen pazarını gör, söyleşelim. Ķuyruķ torbada ģāžırdur” (Mecmuâ-yı Letâif, s.26)
ĶIṬ’A
Az olursa da sözi ehl-i ģaķķıñ
Ey eşek dime anı ķuyruķsız.
Sözleri heb müfíd ü mūcizdir
Söyler, işler işini buyruķsız.

Bu fıkraların bazılarına müellifin yaptığı yorumlar biraz daha kapalı ve tasavvufi anlamlar içerir
ki bu bakımdan Burhaniye Tercümesi ile benzerlik teşkil eder. Fakat bunların da sayı yine fazla
değildir. Aşağıdaki örnekte bunu şöyle gösterebiliriz:
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Ģikāye (79)
Ħoca seyāģatda iken bir şehre varub amma ķarnı ifrāṭ-ile açıkmış gezerken birisi yanına varub:
“Efendi, ŝan’atın nedir” diyü suˆāl idicek ĥoca daĥi “Bir ṭabíbim” didi. Meger ol şeherde begiñ bir oġlu o
günlerde pek ĥasta imiş. Ħoca kendini ṭabíb dimekle alub hastaya getürürler. Beg ĥocaya ikrām ve tebcíl idüb
“Oğluma mu’ālice iyle!” didi. Ħoca der-an sa’at “Bunda bal, yağ, itmek bulunur mı?”didiginde “Bulunur” diyüb
getürürler, önüne ķorlar. O zaman dir ki: “Benim ṭabiblıġım efsun iledir. Tíz baña bir beyāż çarşāb getürüñ “ dir
. Çarşabı getürürler. Ħoca çārşabı başından örtüb yağ ve bal ve itmeği başladı. Bir sā’at mürūdında içerüden bir
feryād işidilür. Aŝlını suˆāl itdiklerinde “Ģekím ne yapıyorsun, uşşāķ vefat itdi.”didiklerinde ĥoca daĥi “Ben de
eger bu yemeği yemeseydim şübhesiz vefāt iderdim” dir.
ĶIṬ’A
Ecelin çaresini bulmadılar
Ģükemā bir de olmuş Eflāṭūn.
Degil Eflāṭūn olsa da Buķrāt
Viremez ne şerāb ve ne ma’cūn

Bu kıtadan da anlaşıldığı üzere mizahla beraber hayatın gerçeklerini görmek gerektiğini,
ecelden kaçınılmaz olduğu vurgusu yapılıyor.
SONUÇ
Bu bildiride Polonya’daki Wrocław University Library’de MF8404 no ile kayıtlı, Nasreddin
Hoca fıkralarını içeren kitabı, “Mecmua-yı Letâif”i genel olarak tanıtmaya çalıştık. Araştırmacıların
Nasreddin Hoca fıkraları hakkında yürüttükleri çalışmaların ışığında bu yazma eserdeki fıkraları
değerlendirerek fıkra çeşitliliği ve konuları üzerinde bir değerlendirme yaptık. Nasreddin Hoca
fıkraları hakkında yapılan önemli çalışmalardan biri olan Prof. Dr. Fikret Türkmen’in “Burhaniye
Tercümesi” ile yaptığımız karşılaştırma fıkraların konuları, çeşitliliği, fıkralarda geçen mekanlar,
Nasreddin Hoca’nın kimliği hakkında yazma eserlerin müelliflerinin düştükleri notlar bize bu bilge
şahsiyet konusunda araştırmaların hâlâ da devam edebileceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra
fıkraların sunuş biçiminde Burhaniye Tercümesi ve “Mecmuâ-yı Letâif” in Polonya nüshasında
kullanılan yöntemler de yazma müelliflerinin şiir ve edebiyat konusunda yetenekli olduklarını
belirtmektedir. Transkripsiyon harflerine çevirdiğimiz bu metnin yayımlandıktan sonra ilgili sahada
çalışan araştırmacılara yeni konular hakkında alanlar açacağını düşünüyoruz.
KAYNAKLAR
Başgöz,İlhan, Geçmişten günümüze Nasreddin Hoca, Pan Yayınları, 2013.
Boratav, Pertev Naili , Nasreddin Hoca, Folklor ve Edebiyat, Eminönü Halkevi Yayını, İstanbul, 1939
Duman,Mustafa , Nasreddin Hoca ve 1555 fıkrası, Heyamola Yayınları, 2008.
Mecmuâ-yı Letâif, Wrocław University Library, MF8404, Polonya (mikrofilmin fotokopisi)
Özkan,İsa “Türk Dünyasında Nasreddin Hoca”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi -Nasreddin Hoca Seksiyon
Bildirileri-, Ankara, 1996
Sakaoğlu, Saim, Nasrreddin Hoca Üzerien Yazılar,Kömen Yayınları, 2013.
Türkmen, Fikret, Seyid Burhaneddin Çelebi, Nasreddin Hoca Latifeleri, (Burhaniye Tercümesi), İstanbul 2013.
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ÖZ
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarından olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, döneminin en verimli
şairlerinden biri olarak tanınır. Özellikle çocuklar için kaleme aldığı 20’den fazla eseri
bulunmaktadır. Yaramaz Sözcükler kitabı da çocuklar için kaleme aldığı eserler arasındadır. Bu
kitap, Türkçenin ne kadar güçlü ve zengin bir dil olduğunu göstermektedir. Fazıl Hüsnü
Dağlarca’nın şiirlerinde Türkçenin bu gücünü ve zenginliğini özenle işlediği bilinmektedir.
Yaramaz Sözcükler kitabını çocuklar için yazan şair çocuk yaşta olan okurlarıyla da Türkçenin
güzelliğini buluşturmaktadır. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın kitaplarının çocuk okurlara ulaşması ise en
çok eğitim-öğretim ortamlarında kullanılmasıyla mümkündür. Böylece henüz çocuk yaşta olan
öğrenciler sadece Dağlarca’nın şiirlerini okumuş olmayacak aynı zamanda Türkçenin tadına da
varmış olacaklardır. Yaramaz Sözcükler kitabının çocuklar tarafından salt okunması bile okuma
kültürlerini geliştirmeleri ve Türkçenin güzelliğini anlamaları açısından bir kazanımdır. Ancak
kitap aynı zamanda yapısı itibarıyla dil öğreticilerine birçok konuda imkân sunmaktadır. Türkçe
derslerinde farklı kazanımlara hitap edecek nitelikte bir kitap olduğu aşikârdır. Türkçe Dersi
Öğretim Programı’nda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan bütün sınıf seviyelerinde şiir türüne ait
kazanımlar bulunmaktadır. Bu kazanımlar öğrencinin şiir diline alışmasını, şiir dilinin inceliklerini
anlamasını ve şiirin soyut yapısını kavrayabilmesini amaçlamaktadır. Bu noktada Fazıl Hüsnü
Dağlarca’nın tüm çocuk kitaplarında olduğu gibi Yaramaz Sözcükler kitabı da çocuğu şiire
yakınlaştırabilecek bir yapıdadır. Bu çalışmada, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yaramaz Sözcükler adlı
çocuk kitabının okuma kültürüne ve Türkçe derslerine sağlayabileceği katkılar değerlendirilmiştir.
Çalışma sonucunda Yaramaz Sözcükler kitabının öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmesinin
yanında birçok kazanıma ve etkinliğe imkân tanıdığı, Türkçe derslerinde de kullanılabilecek bir
kitap olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Yaramaz sözcükler, Türkçe eğitimi

GİRİŞ
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarlarından olan Fazıl Hüsnü Dağlarca döneminin en
verimli şairlerinden biri olarak tanınır. Özellikle çocuklar için kaleme aldığı 20’den fazla eseri
bulunmaktadır. Şair, çocuk şiirleri yazmasını şu şekilde açıklar:
“Çocuk konusu, benim hep içimde sıcaklığını duyduğum en büyük konudur... Kalemi elime aldığım
günden beri, her zaman çocuğa dönük bir adamım. Karşımda her zaman bir çocuk var gibi...
Kendimi her zaman biraz çocuk görmüşümdür. O çocuk duyarlığı içinde kalmışımdır... Çocuk şiiri
yazarken gülümsüyorum ve daha başka bir sevinç duyuyorum. Çocuk şiiri olabilir mi? Olabilir.
Çocuk şiiri şudur: Çocuk şiirinde yapıyı, nesnelliği, konulan, onun açısına göre daha ince seçmek,
ilk duyarlılar, ilk özgürlükler, ilk ölçüler içinde yazmak gereklidir.” (Ertop, 1994, s. 21).
Dağlarca’nın çocuk şiirleri Dağlarca Çocuklarda Dizisi olarak Yapı Kredi Yayınları
tarafından basılmaktadır. Bu dizide şairin 26 çocuk kitabı bulunmaktadır: Balina ile Mandalina
(2007), Yaramaz Sözcükler (2007), Okulumuz 1’deki (2007), Okulumuz 2’deki/Kanatlarda (2007),
Okulumuz 3’teki (2007), Cincik (2007), Cin ile Cincik (2007), Yazıları Seven Ayı (2008), Dolar
Biriktiren Çocuk (2008), Başparmak (2008), Gösterme Parmağı (2008), Ortaparmak ( 2008),
Yüzük Parmağı (2008), Serçe Parmak (2008), Güneşi Doğduran (2008), Göz Masalı (2008), Kuş
Ayak (2008), Arkaüstü/Uçsuz Bucaksız Yaşama (2008), Bitkiler Okulu ( 2009), Bağımzılık Savaşı-1
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Samsun’dan Ankara’ya (2009), Bağımsızlık Savaşı-2/İnönüler (2009), Bağımsızlık Savaşı3/Sakarya Kıyıları (2009), Bağımsızlık Savaşı-4/30 Ağustos (2009), Bağımsızlık Savaşı-5/İzmir
Yollarında (2009), Oyun Okulu (2010), Su Yıkamak (2010).
Dağlarca’nın bu kitaplarından bazıları türlü konularda işlenen şiirlerin derlemesi, bazıları
ise şiirlerin anı, öykü, masal, oyun gibi türleri oluşturan bir yapı meydana getirdiği hâlidir.
Kitaplarda çocukların kural tanımaz, renkli, şaşırtıcı dünyası canlandırılır. Hiçbir şey gerçekte
olduğu gibi yani sıkıcı, tekdüze değildir. Olması gerektiği gibidir! Sevinç, umut doludur. Çocuğun
dünyasında yeri olan şeylerdir anlatılan: Anne başta olmak üzere aile bireyleri, okul - öğretmen,
oyuncaklar, yiyecekler, ağaçlar, hayvanlar, ev, doğa, gemiler, uçaklar, renkler, sayılar, uyku, düş,
gökyüzü, bulutlar...(Ertop, 1994, s. 22). Kısaca çocuğa kendisini onun dünyasıyla anlatır. 40 yılı
aşkın bir süredir çocuklara ulaşan bu yapıtların gücü şiirlerin çocuğa göre yazılmış olmasından
kaynaklanır. “Beni ne kadar çok çocuk okursa, o kadar çok yaşarım.” der şair. Kitapların
günümüzde de ne kadar çok okunduğu göz önüne alındığında şairin bu isteğinin gerçekleşmiş
olduğu söylenebilir.
Yaramaz Sözcükler
Yaramaz Sözcükler 1977 yılında ilk baskısını yapmıştır. 1977 yılından günümüze birçok
baskı yapan kitabın 12. baskısı 2020 yılında Yapı ve Kredi Yayınları’ndan çıkmıştır. Bu da kitabın
diğer kitaplarda da olduğu gibi günümüz çocukları tarafından sevildiğini ve okunduğunu gösterir.
Kitap aynı zamanda yapısı itibarıyla şiir-hikâye-tiyatro türlerinin birleşiminden
oluşmaktadır. 1. Ses, 2. Ses, 1/A, 5/A, Anlatanın Sesi, Yaşlı Öğretmenin Sesinden oluşan
anlatıcılar sözcüklerin ve öğretmenin hikâyesini şiir formunda dile getirmektedir. Okurlar şiirhikâye tarzına yazarın diğer kitaplarından aşina olsalar da Yaramaz Sözcükler’de şiirin ve
hikâyenin yanı sıra aynı zamanda tiyatro türüyle de karşılaşılmaktadır.
Fazıl Hüsnü Dağlarca bu kitabında yaramaz bir çocuğa benzetilen sözcüklerin emekli
öğretmene yaptıkları bir oyunu anlatır. Yalnız yaşayan bir emekli öğretmen anılarını yazmak üzere
bir şiir yazar. 3 gün sonra yazdığı şiire bakarken şiirin sözcüklerinin yer değiştirmiş olduğunu
görünce şaşırır öğretmen. Yanlış anımsadığını düşünerek tekrar bir şiir yazmaya koyulur. Ancak
sözcükler bu sefer de oyun oynar öğretmene ve yine yer değiştirirler. Bu duruma bir anlam
veremeyen öğretmen üçüncü bir şiir yazar ve o şiirinin de sözcüklerinin karıştığını görür. Aynı
durum hikâye boyunca devam eder ve emekli öğretmen buna bir çare ya da çözüm bulmaya çalışır.
En son yazdığı şiirin 11 kez değiştirilmiş olduğunu görünce artık yazmayı bırakmaya karar verir:
Kutlama (Öğretmenin Sesi)
Bu son çizgiler
Artık yazmayacağım Papağan
Artık yazmayacağım Karabaş
Artık yazmayacağım Sarmaşık
Yalnız Yaramazlık değil
Yaptıkları ettikleri
Hayır

Belki de
Olanı aşmak istemekteler
Belki de
Düzeni değiştirmek yenilemek
İstemekteler
Kutlarım Sizi
Sözcükler

Bir bildiği var sözcüklerin
Daha doğru
Daha güzel daha aydınlık
Yazmam gerekli benim
Yerlerine
Daha yürekten
Koymam gerekti hepsini

Kutlarım kurtuluşunuzu
Bir daha bir daha
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Hayır
Bir bildiği var sözcüklerin
Sözcükler de anlatmak istediklerini anlattıklarını düşünüp artık öğretmenin sözcüklerini
değiştirmezler. Bunun nedenini de şu şekilde ifade ederler:
Defteri Kapatırken(1/A)
Artık değiştirmedi
Yaramaz Sözcükler
Yazılarını öğretmenin
Yoruldular mı
Büyüdüler mi
Üzüldüler mi
Sevdiler mi
Neden
5/A
-Neden olacak
Söyleyeceklerini anlattılar da ondan
Yaramaz Sözcükler’in giriş bölümü, emekli öğretmenin okura tanıtılmasıyla ve öğretmenin
yazdığı ilk şiirin sözcüklerinin yer değiştirdiğini fark etmesiyle başlar. Öğretmenin yazdığı ilk şiir
Leylekli Gezi; ikinci şiir Düş; üçüncü şiir Sevmek, dördüncü şiir Duyulan Ses’tir. Dağlarca bu
şiirlerdeki sözcüklerin yerini 1 farklı şiirde değiştirmiştir. Bu şiirlere örnek olarak Düş şiiri aşağıda
verilmektedir:
Düş (1. Ses)
Kırmızı kaplan ağaç sanki
Mor timsah ağaç sanki
Sarı fil
Ağaç sanki
Dolaşıyorlardı
Başka bir ormandaydım çok

Düş (2. Ses)
Bir ormandaydım
Dolaşıyorlardı çok başka
Kırmızı ağaç
Sarı ağaç
Mor ağaç
Sanki kaplan
Sanki timsah
Sanki fil

Emekli öğretmen bu duruma çözüm bulmaya çalışırken okur, şiirlerin orijinal hâlinin
birden fazla değişen biçimiyle karşılaşır. Öğretmen, Masal şiirini kömür kâğıdıyla kopyalayıp
şişenin içine koyar ve 1 gece derede bekletir. Ancak bu sefer de şiir 3 farklı şekle bürünmüş olur:
Masal (1. Ses)
çocuk gibi uyurlar
güpegündüz
görürler geceleyin
çok uzakları
nasıl nasıl aradım işte
anlaşılmamış o ağaçların
masal gözlerini

Masal (2. Ses)
aradım çok
ağaçların
o çocuk gözlerini
nasıl uyurlar geceleyin
güpegündüz
anlaşılmamış
masal gibi işte

Masal (1. Ses)
işte
uzakları masal
güpegündüz
o çocuk gibi
ağaçların
aradım geceleyin
anlaşılmamış
gözlerini
nasıl
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uyurlar
görürler nasıl
Balıkla Çocuk şiirinin 3 farklı kopyasını kömür kâğıdıyla çoğaltıp 3 arkadaşına okutan
öğretmen şiirindeki sözcüklerin yine yerlerinin değiştiğini görür. Böylece ilk ve son hâliyle birlikte
5 farklı şiir ortaya çıkmıştır:
Balıkla Çocuk (1. Ses)
ağzı ağzı yansıyordu uzaktan
çırpınıyordu kırmızı
çırpınıyordu balık
çeksem çeksem
oltada değil
neye yarar
dedim gelir mi su
gidip bıraksam
olmaz bırakamam ki oltada
uzakta kalmış gökyüzü

Balıkla Çocuk (2. Ses)
kırmızı değil dedim
oltada kalmış ağzı
su ağzı
uzaktan gelir mi çeksem
neye yarar uzaktan
çırpınıyordu gidip çırpınıyordu
çeksem bıraksam
gökyüzü oltada yansıyordu balık
bırakamam ki olmaz

Balıkla Çocuk (2. Ses)
çırpınıyordu uzaktan
çırpınıyordu uzaktan
gidip çeksem çeksem
bıraksam oltada
gelir mi
bırakamam dedim olmaz
neye yarar
kırmızı su ağzı değil
ağzı ki oltada kalmış
yansıyordu balık gökyüzü

Balıkla Çocuk (1. Ses)
su kırmızı değil
gökyüzü kalmış ağzı oltada
yansıyordu
uzaktan ağzı çırpınıyordu
çeksem dedim uzaktan
gidip çeksem
gelir mi
olamz neye yarar
oltada bırakmam ki
bıraksam
çırpnıyordu balık

Balıkla Çocuk (1. Ses)
kalmış oltada gökyüzü
çeksem gidip
neye mi yarar
yansıyordu
çeksem ağzı uzaktan
gelir
çırpınıyordu
çırpınıyordu
kırmızı oltada
su balık uzaktan ağzı
bıraksam değil
bırakamam ki

Yine kömür kâğıdı kullanarak yurt dışında yaşayan 10 arkadaşına Geceleyin şiirini
postalayan ve onların cevabını bekleyen öğretmen yine hayal kırıklığına uğrar ve arkadaşlarından
10 farklı şiir gelir. Böylece şiirin ilk ve son hâliyle birlikte 12 şiir ortaya çıkmıştır.
Bu dil oyununda tıpkı diğer şiirlerde de olduğu gibi aynı sözcüklerle farklı şiir biçimleri
oluşturulmuştur. Örneğin Geceleyin şiiri 14 sözcükten oluşmaktadır ve bu 14 sözcüğe hiçbir yeni
sözcük eklenmeden 12 farklı şiir elde edildiği görülmektedir.
Kitabın bu özelliği Ertop (1994, s. 23) tarafından şöyle yorumlanır: “Ozanın “gerçek bir
öykü” diye anlattığı olay sanki dizgi yanlışlarından, çevirilerdeki anlam değişmelerinden bir
yakınmasıdır. Nitekim, “Ne olur / Bir dizesi / Bir dizesine uysa / Bozulmasa yazdıklarımdaki
anlam” diyen kahramanımız Dağlarca’nın gerçekteki yayımcılarından, çevirmenlerinden yardım
umar. Ama sözcüklerin anlam değiştiren oyunu sürüp gider. Bu arada sözcüklerin yeni
sıralanışlarında zengin, şaşırtıcı imgeler, taze anlamlar yaratması hoş bir cümbüştür. Bir derstir
yaramaz sözcüklerin vermeye çalıştığı: Daha doğru, daha güzel, daha aydınlık yazmaya, sözcükleri
yerlerine daha yürekten koymaya çağırır uğraşanları.”
Kopyalandıkça değişen şiirler, Ertop’un ifade ettiği gibi dizgi ve çeviri hatalarına işaret
ediyor olabilir. Çeviri, şiir türü için oldukça güç bir iştir. Dolayısıyla Dağlarca’da bu durumdan
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şikâyetçi görünüyor olabilir. Yaramaz Sözcükler, aynı zamanda sözcüklerin gücünü de ortaya
koyar. Anlatılmak istenilenin en doğru ifadesini bulmak gerekir. Bu nedenle seçilen sözcükler
önem taşır. “Bir bildiği var sözcüklerin / Daha doğru / Daha Güzel / Daha aydınlık / Yazmam
gerekli benim / Yerlerine daha yürekten / Koymam gerekti hepsini / Hayır / Bir bildiği var
sözcüklerin” ifadeleriyle yazar, sözcüklerin daha doğru, güzel ve anlaşılır bir biçimde yazılması
gerektiğini vurgulamıştır. Dağlarca belki de, gerek yazılı iletişimde gerekse sözel iletişimde seçilen
sözcüklerin önemini hatırlatır.
Öğretmenin Masal ve Balıkla Çocuk şiirlerini arkadaşlarına okutunca farklı şiirler
olduğunu fark etmesi ise alımlama estetiği kuramını hatırlatır. Bu kuramda merkeze alınan okurun
metni nasıl alımladığı üzerine durulur. Metnin anlamı okur tarafından oluşturulur. Ancak burada
metnin sunduğu anlamlar dışına çıkmak yanlış alımlamaları ortaya çıkarabilir. Bu nedenle okurun
metnin yönlendirmelerini doğru okuması ve anlamlandırması söz konusudur. Kurmaca olmayan
metinlerde bir metnin okunan kişi sayısı kadar farklı anlamlarına ulaşılabilir. Bu durum şiir için de
geçerlidir. Her okur –hatta aynı okur farklı zamanlarda- birbirinden farklı anlamalara ulaşabilir.
Yaramaz Sözcükler’de öğretmenin yazdığı şiirlerin arkadaşları tarafından değişmiş hâlleriyle
okunması da okurun bu süreçteki önemine işaret etmiş olabilir.
Osman Çakmakçı (2016, s. 2-3) da Konuşmanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog adlı kitabında
sözcüklerin farklı anlamlara gelebileceğini şu şekilde açıklamıştır:
-“Bir insan bir başkasıyla tam olarak konuşamaz. Çünkü konuşmak, karşılıklı söylenenlerle ilerler;
iki kişi konuşmayı birlikte inşa ederler. Bunun olabilmesi için de karşılıklı olarak birbirlerini
anlamaları gerekir. Ben konuşmanın imkânsız olduğunu söylerken aslında iki insanın bir
konuşmayı inşa etmek için gerekli olan karşılıklı anlamayı gerçekleştiremeyeceklerini
savunuyorum. Bunun nedeni de sözcüklerin her birinin o sözcükleri kullananların deneyimlerini
yüklenmeleri ve o deneyimlerin anısını taşıdıkları için de hiçbir zaman aynı sözcüklerle
konuşamayışımız.”
-Nasıl yani? Her birimiz aynı sözcükleri kullanırken aslında farklı sözcükleri mi kullanıyoruz?
-Tastamam öyle! (…)”
Bu açıklamalardan ve alıntılardan hareketle Dağlarca’nın Yaramaz Sözcükler kitabında
okura vermek istediği anlama yaklaşmaya çalışılmıştır. Bu çaba metnin sunduğu imkânlar
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu noktada önemli olan doğru yoruma ulaşmaktan ziyade yorum
becerisini geliştirebilmektir. Bu kitabın okurlarının çocuklar olduğu düşünüldüğünde onların metni
nasıl anlamlandırdığı önem taşımaktadır. Dolayısıyla yukarıda yapılan çıkarımlar çocuk bakış
açısından değerlendirilebilir. Bu da ancak Dağlarca’nın çocuk okurlarıyla daha fazla buluşması ile
mümkündür.
Türkçe Derslerine Kaynaklık Etmesi Bakımından Yaramaz Sözcükler
Yaramaz Sözcükler kitabının bu yapısı Türkçenin ne kadar güçlü ve zengin bir dil
olduğunu göstermektedir. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerinde Türkçenin bu gücünü ve
zenginliğini özenle işlediği bilinmektedir. Ancak Yaramaz Sözcükler kitabını çocuklar için yazan
şair çocuk yaşta olan okurlarıyla da Türkçenin güzelliğini buluşturmaktadır. Fazıl Hüsnü
Dağlarca’nın kitaplarının çocuk okurlara ulaşması ise en çok eğitim-öğretim ortamlarında
kullanılmasıyla mümkündür. Böylece henüz çocuk yaşta olan öğrenciler sadece Dağlarca’nın
şiirlerini okumuş olmayacak aynı zamanda Türkçenin tadına da varmış olacaklardır.
Yaramaz Sözcükler kitabının çocuklar tarafından salt okunması bile okuma kültürlerini
geliştirmeleri ve Türkçenin güzelliğini anlamaları açısından bir kazanımdır. Ancak kitap aynı
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zamanda yapısı itibarıyla dil öğreticilerine birçok konuda imkân sunmaktadır. Türkçe derslerinde
farklı kazanımlara hitap edecek nitelikte bir kitap olduğu aşikârdır. Türkçe dersi öğretim
programında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan bütün sınıf seviyelerinde şiir türüne ait kazanımlar
bulunmaktadır. Bu kazanımlar öğrencinin şiir diline alışmasını, şiir dilinin inceliklerini anlamasını
ve şiirin soyut yapısını kavrayabilmesini amaçlamaktadır. Bu noktada Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın
tüm çocuk kitaplarında olduğu gibi Yaramaz Sözcükler kitabı da çocuğu şiire yakınlaştırabilecek
bir yapıdadır.
Bu amaçla kitaptan hareketle yapılabilecek etkinliklerden biri kitaptan alınan orijinal ve
değiştirilmiş şiiri öğrencilere okutmak ve burada gerçekleşen dil oyununu fark etmelerini
sağlamaktır. Yazarın aynı sözcükleri kullanarak farklı bir şiir oluşturmasına dikkat çekilerek aynı
dil oyununu kendilerinin yazdığı bir şiir üzerinde de yapmaları istenebilir (ya da başka bir şiir
üzerinde). Böylece bir şiirin sözcüklerini değiştirmeden yeni bir şiir oluşturan öğrencinin düşünme
becerilerini geliştirdiği, şiir türüne yaklaştığı, yaratıcılığını kullandığı bir etkinlik yapılmış
olacaktır.
Türkçe derslerinde önemli bir eksiklik olduğu düşünülen drama, canlandırma, tiyatro
çalışmaları noktasında ise yine bu kitaptan destek alınabilir. Fazıl Hüsnü Dağlarca kitabın ön
sözünde çocuklara seslenerek bu kitabı işiterek okuyacaklarını söyler ve anlatıcıları sıralar:
“1. Ses- Altı yaşında var yok
2. Ses- On yaşında gibi
1/A-Yedi-sekiz yaşlarında çocuklar (Ses Topluluğu)
5/A- On bir-on iki yaşlarında çocuklar (Ses Topluluğu)
Anlatanın Sesi-Besbelli Genç
Yaşlı Öğretmenin Sesi-Yankılı, kalın biraz”
Aynı zamanda Dağlarca, anlatıcıların kimler olduğunu belirtmekle kalmamış adeta Türkçe
derslerinde kullanılabilecek bir etkinliğin de tarifini de vermiştir. Kitabın ön sözünde şair:
“Oyunlarla, öğretmenin anılarındaki sözcükler, özgürlüklerini anlatmak istemekte. Yaptıkları
zeybeklerin, yöresel gösterilerin tıpkısı değil. Daha sınırsız eylem biçimleri. Oynarken,
göğüslerinde birer sözcük yazılı ilkokul öğrencilerine benziyor.” ifadeleriyle Türkçe derslerinde
kullanılabilecek birçok etkinlik tasarlanabileceğini akla getirmektedir.
Bu bağlamda bir okuma yöntemi olan okuma tiyatrosu da kitabın sunduğu etkinlikler
içinde değerlendirilebilir. Okuma tiyatrosunda amaç öğrencilerin metnin yapısını, dilini ve metinde
yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. Bu yöntemin
uygulanması için okunan metin diyaloglara dönüştürülerek tiyatro metni hâline getirilir. Metnin
içeriğiyle ilgili değişiklik yapılmaz, konuşma cümlelerinden ve olaylardan hareketle diyaloglar
oluşturulur. Her öğrenci okuyacağı bölüme hazırlanır. Aynı zamanda metnin kavranması
sağlanmalıdır. Öğrenciler, okudukları bölümde vermeleri gereken duyguyu, metnin bağlamından
hareketle açıklayabilmelidir (MEB, 2006, s. 68). 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 6. sınıf
okuma kazanımları içerisinde “Okuma stratejilerini kullanır.” kazanımında “Sesli, sessiz, tahmin
ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri
kullanmaları sağlanır.” açıklamasıyla birlikte okuma tiyatrosu yöntemine yer verilmiştir (MEB,
2019, s. 40).
Buradan hareketle Yaramaz Sözcükler kitabının ön sözünde de Dağlarca’nın belirttiği gibi
göğüslerine sözcükler yazılı olan öğrenciler önce bir şiir oluşturur. Daha sonra yer değiştirerek
başka bir şiir oluşturabilirler.
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Başka bir etkinlikte ise kitapta yer alan anlatıcılar sınıf mevcuduna paylaştırılarak söz
korosu yöntemiyle okunur: Söz Korosu öğrencilerin okuma ve birlikte çalışma becerilerinin
geliştirilmesidir. Bir şiir veya düz yazı bölümlere ayrılarak bir grup öğrenci tarafından birlikte
okunur. Öğrenciler gruplara ayrılır. Metnin, öğretmen tarafından okunarak anlaşılması sağlanır.
Söz korosu dört şekilde yapılır:
1. Hep birlikte okuma: Metnin tamamı, sınıf veya bir grup tarafından okunur.
2. Grup olarak okuma: Metin bölümlere ayrılarak her grup bir bölümü okur.
3. Karşılıklı okuma: Öğrenciler iki gruba ayrılarak metnin belirlenmiş bölümlerinden birini bir
grup, diğer bölümlerini de ikinci grup okur.
4. Nakaratlı metinleri okuma: Öğrenciler gruplara ayrılarak her bölümü bir grup veya bütün gruplar
birlikte okur (MEB, 2006, s. 68).
2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 5. sınıf okuma kazanımları içerisinde “Okuma
stratejilerini kullanır.” kazanımında “Sesli, sessiz, tahmin ederek, grup hâlinde, soru sorarak, söz
korosu, ezberleyerek ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.”
açıklamasıyla birlikte söz korosu yöntemine yer verildiği görülmektedir (MEB, 2019, s. 36).
Metin söz korosu yöntemiyle okunurken şahıs ve varlık kadrosu, karakter özelliklerini
yansıtacak şekilde seslendirilir: 1. Ses 1 öğrenci, 2. Ses bir öğrenci, 1/A bir öğrenci topluluğu, 5/A
başka bir öğrenci topluluğu, anlatanının sesi 1 öğrenci, Yaşlı öğretmenin 1 öğrenci olabilir.
SONUÇ
Bu çalışmada Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yaramaz Sözcükler adlı çocuk kitabının okuma kültürüne
ve Türkçe derslerine sağlayabileceği katkılar değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Yaramaz
Sözcükler kitabının öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmesinin yanında birçok kazanıma ve
etkinliğe imkân tanıdığı, Türkçe derslerinde de kullanılabilecek bir kitap olduğu görülmektedir.
Türkçe derslerinde ders kitaplarında yer alan metinler dışında farklı metinlere de ihtiyaç duyulur.
Türkçe öğretmeni öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde sorumluluk sahibidir. Bu
nedenle Türkçe öğretmeni, öğrencilerinin okuma ilgi, istek, ihtiyaçlarını tespit etmelidir.
Öğrencilerde okuma konusunda yaşanan eksiklikler ve isteksizlikler giderilmeye çalışılmalıdır.
Dolayısıyla Türkçe derslerinde, öğrenciye okumayı sevdirecek, okuma kültür ve alışkanlığını
kazandıracak eserlere yer verilmelidir.
Fazıl Hüsnü Dağlarca gerek Türk edebiyatının gerekse çocuk edebiyatının önemli isimlerinden
biridir. Türkçenin ne kadar zengin ve güçlü bir dil olduğunu şiirlerinde okura göstermektedir.
Çocuk edebiyatı eserlerinde bu özelliğinin yanı sıra çocuk zekâsını küçümsemeden aksine onların
ince ve kıvrak zekâsını ön plana çıkaran şiirler görülür. Çocuklara yazdığı şiirler onların hayatından
bir kesit kadar gerçektir. Bu gerçekliğin üzerine şiir dilinin inceliklerini de koyan şair böylelikle
yıllarca okunan ve sevilen bir yazar olarak Türk edebiyatında yerini almıştır.
KAYNAKÇA
Çakmakçı, O. (2016). Konuşmanın İmkânsızlığı Üzerine Bir Diyalog. İstanbul: Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları.
Dağlarca, F. H. (2020). Yaramaz Sözcükler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Ertop, K. (1994). Dağlarca'nın Çocuk Şiirleri. Milliyet Sanat, 21-24.
MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

196

