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Türkçenin Yabanci Dil Olarak Öğretiminde Türk Atasözlerinin Kavratılmasi ile İlgili
Etkinlikler
Altınşaş Kurmanali
Dokuz asır önce büyük davalarla Türk dilinin gücünü sergilemek ve Türkçe öğretmek
maksadıyla yazılmış olan Kaşgarlı Mahmud'un “Divan-ü Lugat-it -Türk” adlı eseriyle
başlayan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bugün hak ettiği noktaya gelmiş ve daha iyi
sonuçlara ulaşmak için çeşitli projeler ile çalışmalar yapılmaktadır. Yabancılara Türkçe
öğretmedeki amacımız, onlara yalnızca birtakım kelimeleri ezberletmek değil, Türk dilini iyi
kavratmak ve Türk kültürünü önemli ölçüde kazandırmak olduğu hususu göz önünde
bulundurularak, çalışmamızda yabancı dil olarak Türkçe derslerinde Türk atasözlerinin
etkinliklerle öğretiminin, öğrencilerin başarı düzeyini ne şekilde etkilediğini araştırmak ve
gün geçtikçe önem kazanan Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sağlamak
hedeflenmiştir. Öğrencilerin, öğrenilen dili iyi anlamaları ve etkili bir şekilde konuşmaları
için atasözlerinin öğretiminin önemi tartışılamaz. Bilindiği gibi, Türk kültürü ve Türkçe,
atasözleri bakımından sürekli kaynayan billurdan bir pınar gibidir, coştukça coşar ve
insanlara yol gösteren bir hayat kaynağı olur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde
öğrencilerin konuşma, yazma becerilerini geliştirmede ve kelime hazinelerini
zenginleştirmedeki Türk atasözlerinin taşıdığı büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla,
makalede yabancılara Türkçe öğretiminde Türk atasözlerinin yeri ve öneminden bahsedilecek
ve Türk atasözlerinin etkinliklerle öğretimi uygulamalarına yer verilecektir. Bununla birlikte
Türk atasözlerinin öğretiminde resimler, şarkılar, şiir, fabllar, hikâyeler vs. etkinliklerin
etkililiği ile ilgili araştırmanın deneysel sonuçları ortaya konacaktır. Araştırma esnasında bir
kontrol ve bir deney grubu oluşturulmuş olup, ön test ve son test kontrol gruplu deneysel
desen uygulanmıştır. Deney grubuna çeşitli etkinliklerle Türkçe atasözlerinin öğretimi,
kontrol grubuna ise mevcut yöntemle Türkçe atasözlerinin öğretimi uygulaması yapılmıştır.
Araştırma esnasında kaynak tarama, gözlem, anket, görüşme, soru-cevap, ön-test ve son-test
vs. çeşitli yöntemler uygulanmış olup, bulgu ve yorumlara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil, Türkçe, Türk kültürü, Türk atasözleri, etkinlikler

Türkçe ve Farsça Dil İlişkisinde Yalancı Eş Değerlik ve Yalancı Kökteşlik: İran
Farsçası ve Türkiye Türkçesi Örneklemi
İsmail Söylemez
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
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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 eşdeğerliğin farkında olmadığında; Farsça
botri’nin Türkçede şişe, Türkçedeki şişe’nin Farsçada cam, Farsçadaki cam’ın Türkçede
kadeh, Türkçedeki kadeh’in Farsçada kâse, Farsçadaki kase’nin Türkçede tas ve Türkçedeki
tas’ın Farsçada kel demek olduğunu bilemediğinde, bu durum büyük hatalara yol
açabilecektir. 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 aktarmaları
önleyebilmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Farsça, Türkçe, Farsça öğretimi, yalancı eş değerler.

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metni Önerisi Olarak Nasrettin Hoca
Fıkraları ve Uyarlanması
Sinem Gönen Kayacan, Gökçe Demiryürek
Yabancı dil öğrenme, küreselleşen dünyanın önemli ihtiyaçlarındandır. Ülkeler arasında
ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji, bilim, sanat, moda, siyasi, askeri vb. alanlarda anlaşmalar,
iş birlikleri, fikir alışverişleri, uyuşmazlıklar, çatışmalar, savaşlar ve savaşlarla birlikte
yaşanan göçler gibi iletişimi zorunlu kılan durumlar yaşanmaktadır. Bu nedenle yabancı dil
bilmek avantaj sağlamakla birlikte neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Yabancılara Türkçe
öğretiminde ders kitapları tek başına yeterli değildir. Türkçenin öğretilmesi ve öğrenilmesi,
okuma kitaplarıyla desteklenmelidir. Ders kitaplarının Diller için Avrupa Ortak Başvuru
Metni’nde belirtilen düzeylere göre hazırlanması beklendiği gibi okuma kitapları da bu
düzeylere göre hazırlanmalıdır. Düzeylere göre hazırlanmış okuma metinleriyle
zenginleştirilmiş bir dil öğretiminin başarısı da yüksek olacaktır. Bu amaçla 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
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesinde Animasyon Filmlerin Yeri
Emine Güleç, Şule Dirilen
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, iş vs. nedenlerle Türkçe
öğrenmek durumunda kalan her yaştan birey için dil öğrenimini kolaylaştırmak önemlidir.
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Dört temel beceri üzerine inşa edilmiş dil öğretiminde, dinleme-anlama becerisini
geliştirmeye yönelik materyallerden en önemlilerinden birisi de animasyon filmlerdir. Görselişitsel 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
materyallerdendir. Özellikle 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, kullanım alanları, sınırlılıklar nitel gözlemlere dayalı olarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dil Öğretimi, Materyal,
Animasyonlar

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitimin Dinleme Becerisine
Etkilerinin İncelenmesi
Rabia Özbek
Küresel çapta etki eden salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetleri çevrim içi uygulamalarla
yürütülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretim çalışmaları da bu durumdan
etkilenmiştir. Dil öğrenirleri ekran önünde çoğunlukla dinleme becerilerini kullanarak Türkçe
öğrenimi almışlardır. Bu araştırmada uzaktan eğitim sürecinin dinleme becerisine etkilerini
öğretici görüşleri etrafında ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile
çalışılan bu araştırmada olgu bilim deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmanın ve olgu bilim
deseninin temel veri toplama aracı olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Uygun örneklem
yöntemiyle Türkiye’deki farklı üniversitelerin Türkçe/Dil öğretim merkezlerinde görev yapan
10 öğreticiden yarı yapılandırılmış görüşme formu vasıtasıyla görüşleri alınmıştır. Verilerin
incelenmesinde içerik analizi yöntemine başvurulmuştur. Derinlemesine analiz yapılarak
önce kodlara sonra kategorilere ulaşılmıştır. Çalışmayla elde edilen bulgularda uzaktan
eğitim sayesinde farklı dinleme materyallerini daha kolay öğretim ortamına getirebildikleri
ancak öğrencinin kesin dinleme yapıp yapmadığı yönünde denetim sorunu yaşadıkları
bildirilmiştir. Ortaya çıkan genel sonuç ise dinleme becerisinin uzaktan eğitimde mecburen
en sık kullanılan ve bu sebeple dinleme yapmayı geliştirdiği için en az sorun yaşanan beceri
olduğu öğretici görüşleriyle tespit edilmiştir. Uzaktan eğitim devam ettiği sürece şartların
iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Dinleme becerisi, Çevrim içi eğitim,
TÖMER.
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Türkçe Derlem Çalışmaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
İsmail Yaman
Bir dile ait belirli bir yıl aralığında ortaya çıkan yazılı veya sözlü ürünleri belirli kıstaslar
gözeterek bir araya getiren derlem çalışmaları ilk olarak 1960’larda Noam Chomsky’nin
ortaya attığı fikirler doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır. İlk başlarda kısıtlı sayıda metni
bilgisayar desteği olmadan bir araya getiren derlem çalışmaları 1980’lerden itibaren
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Son dönemde bilgisayar teknolojilerinin daha da
gelişmesiyle derlem çalışmalarının çoğu çevrim içi ortamda sunulmaktadır. İngilizce derlem
çalışmalarını model alarak yapılan ve dilimizin zenginlikleri ve kullanım özelliklerini ortaya
koyan birkaç Türkçe derlem çalışması bulunmaktadır. Bu çalışma çevrim içi erişimi olan
Türkçe derlem çalışmalarını kapsamları ve özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak ele
almayı ve yapılacak örnek sorgulamalarla somut veriler elde etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler: derlem, Türkçe, dil, metin, yazılı, sözlü

Bir Kavramsal Yapı Çalışması: Türkçede CAN ve Kavramsallaştırma Biçimleri
Özay Önal
Bu bildirinin amacı, Türkçeye has soyut bir kavram olan CANın deyimsel ifade ve
atasözlerindeki kavramsallaştırılma örüntülerini incelemektir. Bu maksatla, Türkçe deyim ve
atasözleri ile genel Türkçe sözlüklerden derlenen ifadeler, sergiledikleri metaforik, imge
şematik ve metonimik yönler açısından ele alınmıştır. Türkçe deyim ve atasözlerinde, vücut
organ ve uzuv adlarının imgesel anlatımın önemli öğeleri olduğu bilinmektedir. Baş, el,
kulak, göz, kalp, ciğer gibi organ ve uzuvlar bu çerçevede en çok karşılaşılanlardır. CAN ise,
bunlardan farklı olarak vücuttaki somut bir organ veya uzvu göstermeyen; vücutta
konumlandığı (Bu can bu bedende/tende olduğu müddetçe…) varsayılan bir alt sistemi ya da
düzeneğini adlandırmaktadır. Temel niteliği açısından metonimik bir kavram olan CAN,
çoğunlukla insanı; ancak gerektiğinde hayvan ve bitkileri temsilen ya da onların yerine
kullanılmaktadır (örn. Ağaç da bir candır, kesme). Dolayısıyla, BÜTÜNÜ TEMSİLEN
PARÇA metonimik şemasının alt türü olan CANLIYI TEMSİLEN CAN şeması, CANın en
temel kavramsallaştırılmasının altında yatar. Bu temel metonimi ile CAN, çeşitli metaforik
örüntüler sergiler. CAN, her türden canlının yaşıyor olması ve biyolojik faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli gücü sağlayan bir kaynaktır. Varlığı, “diri” olmanın şartı iken
yokluğu “ölüm”dür (örn. canını almak). Fiziksel enerji CANda konumlanır (örn,Cansız
düşmek). CAN, açlık, hastalık, yorgunluk ile zayıflayan; beslenme, dinlenme ile dolan adeta
bir batarya gibidir (örn. canı yerine gelmek). Başta yeme içmeye, ancak diğer bazı
aktivitelere olan istek CAN üzerinden anlatılır (örn. canı çekmek). CAN, yaşamın teminatı
olduğundan, hayatta kalma güdüsü gereği korunması gereken değerli bir varlıktır. Bu
nedenle, herhangi bir varlığın değeri CAN niteleyicisi kullanılarak metaforik olarak ifade
edilebilir (can dostu). CAN, fiziksel ve manevi acıları duyumsadığımız bir düzenektir aynı
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zamanda (canı yanmak). CAN diğer canlıları değerli bulur ve sever (canını vermek); fedâkar
ve paylaşımcı bir birey profilini de içermektedir. CANın az da olsa olumsuz beddua (canı
cehenneme) ve bencillik (can benim canım canım, çıksın elin canı) anlamı taşıyan
kavramsallaştırmaları bulunur.
Anahtar Kelimeler: İmgesel dil; metafor; metonimi; imge şemaları; can

Lâdik (Samsun) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar
Adalet Gül Özgül
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, Lâdik Ağzı, Lâdik
Ağzının Söz Varlığı.
1928’e Kadar Yazılan Türkçe-Fransızca Sözlüklerin Kaynak/Hedef Dil Açısından
Değerlendirilmesi
Ebubekir Eraslan
Kanunî Sultan Süleyman devriyle ekonomik olarak birbirine yaklaşan Türkiye-Fransa
ilişkileri zamanla alan değiştirmiş; dinî, siyasî, askerî, sosyal, kültürel vb. alanlara doğru
kaymıştır. Özellikle Fransa’ya farklı alanlarda verilen ayrıcalıklar, Osmanlı mülkü üzerinde
egemenliğini korumak ve sağlamlaştırmak isteyen Fransızları Türkçe öğrenmeye ve
öğretmeye sevk etmiştir. Bu sebeple önce Fransa’da sonra Türkiye’de Dil Oğlanları
mektepleri açılmış, Fransızların Türkçe öğrenmesi ve öğretmesi amacıyla Türkçe-Fransızca
sözlükler kalem alınmıştır. Kaynak dilin Türkçe, hedef dilin Fransızca olduğu bu sözlüklerin
toplam sayısı 27’dir ve bu sayı Türkçeden diğer Avrupa dillerine yazılan sözlükler arasında
sayıca en fazla olanıdır. Mevcut sözlüklerin kaynak dildeki karşılığı olan Türkçe sözcüklerin
çoğunlukla Arap alfabesiyle yazıldığı az da olsa Latin harfleriyle teşekkül ettiği
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görülmektedir. Yine hedef dildeki Fransızca sözlükler Fransız alfabesiyle yazılmış, ender de
olsa Arap alfabesinin kullanıldığı metinlere de denk gelinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Fransızca, Sözlük, Dil Bilim
Eski Türkçeden Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine “Hep” Sözcüğünün Yeri ve
Görevi
Vildan Öncül, Seyfullah Öztürk
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.
Kemal Sunal Filmlerinde Bir Kök Değer Olarak Sevgi
Mahir Kavun, Cafer Özdemir
"Bu araştırmada Kemal Sunal'ın sanat hayatı boyunca 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere
rol aldığı toplam 82 filmdeki sevgi değerinin tespit edilmesi ve bir kök değer olarak öğretim
programlarında yer alan bu değerin Türkçe derslerinde öğrencilere aktarımı sırasında söz
konusu filmlerin kullanılabilirliği incelenmiştir. Çalışmada sevgi değerinin filmlerde geçtiği
yerler, araştırmacılar tarafından bir forma işaretlenmiş 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, kardeş ve insan sevgisi gibi değerlere sıklıkla vurgu yapıldığı görülmüştür. Bunlar
içerisinde nicelik ve nitelik olarak en fazla insan sevgisine yer verilmesi filmlerin, Türk
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topum hayatını ne derece başarılı bir şekilde yansıttığı anlaşılmıştır. Ayrıca filmlerde yer alan
sevgi değerinin Türkçe derslerinde öğretim programında yer alan temalara paralel olarak
öğrencilere değer aktarımı amacıyla kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: değer, Kemal Sunal, kök değer, sevgi.
Kültürel Diplomaside Yumuşak Güç Aracı Olarak Türkçe Öğrenen Yabancı
Öğreniciler
Büşra Akkuş
Günümüz dünyasında insanlar, gelişmiş kitle iletişim araçları sayesinde birbirleriyle her
zamankinden daha fazla bağlantı kurma imkânına sahiptir. Bu durum bizlere, ekonomik ve
sosyo-kültürel alanlarda karşılıklı çıkarları besleyen yeni ilişkiler kurmak için coğrafi sınırları
aşma olanağı sağlamaktadır. Bu sayede daha önce ağırlıklı olarak resmi kanallar üzerinden
kurulan bağlantıların ikili siyasi ilişkiler olmaksızın insanlar üzerinden de kurulması mümkün
olmuştur. Bu bağlamda resmi diplomatların yanı sıra sıradan insanlar aracılığıyla da başka bir
ülkenin halkıyla kültürler arasında etkileşim, bir bağlantı, bağ kurulabildiği görülmektedir.
1990’lı yılların ardından Soğuk savaş sonrası sert güç’e alternatif olarak ortaya çıkan
yumuşak güç kavramı da bu tür bir bağ kurulması üzerine temellendirilmiştir. Burada bu bağı
kurmak için aracı kendi yurttaşımız olabileceği gibi yumuşak gücün uygulama alanı olan
kültürel diplomasi faaliyetleriyle etkileşim kurduğumuz o ülkenin insanı da olabilir. Bu
çalışmanın amacı kültürel diplomaside yumuşak güç aracı olarak Türkçe öğrenen yabancı
öğrenicilerin rolünü açıklamaktır. Çalışmanın ilk bölümünde yumuşak güç ve kültürel
diplomasi kavramları yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında tartışılacak. İkinci
bölümünde Türkçe öğrenen yabancı öğrenicilerin kültürel diplomasideki rolleri yumuşak güç
bağlamında değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak güç, kültürel diplomasi, Türkçe öğrenen yabancı öğreniciler
Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarından Faydalanarak Doğal Çevreye Duyarlık
Kazandırmada Kavram Haritası ve Karikatürlerinin Kullanılması: Balina ile
Mandalina Örneği
Nurhayat ÇETİN
Çocuğun dünyasını ve gerçekliğini iyi bilen yazarlar tarafından yazılmış nitelikli çocuk
edebiyatı ürünleri, duyarlı insanlar yetiştirebilmek için etkili bir araçtır. Bireylerin
okuduklarını veya dinlediklerini anlamlandırabilmesi, yardımcı ve ana fikirleri
belirleyebilmesi, zihnindeki kavramları ilişkilendirip daha kalıcı öğrenmelerin
gerçekleşebilmesi için yararlanılacak tekniklerden bazıları kavram haritaları ve kavram
karikatürleridir. Son yıllarda hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak eğitim-öğretim
ortamlarında kullanımı giderek artan Web 2.0 araçlarının olumlu sonuçlarına karşın Türkçe
öğretiminde kullanımına ilişkin çalışmalar alan yazında yok denecek kadar azdır. Bu
çalışmanın amacı Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarından nasıl faydalanılabileceğine
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ilişkin bir örnek sunarak benzer çalışmaların gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktır.
Kavram haritaları ve karikatürlerinden yararlanmanın öğretime etkisi birçok deneysel
çalışmada kanıtlanmış olsa da Türkçe derslerinde yeterince bu teknikten yararlanılmadığı
gözlenmiş, bu nedenle çocuk edebiyatının nitelikli bir eserindeki kavramlar çevreye duyarlık
bağlamında ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Web 2.0 araçları, çevreye duyarlık, kavram haritası, kavram
karikatürleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Yazma Güçlükleri
Tuna Uysal
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

Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Türkçe Öğretim Programlarına Karşılaştırmalı Bir
Bakış
Emrah Ekmekçi
Bilindiği üzere Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi son yıllarda oldukça rağbet
görmektedir. Bu doğrultuda hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli kurumlar vasıtasıyla
Türkçe dersleri örgün eğitim kapsamında yürütülmektedir. Bu sebepten doğan ihtiyaç
neticesinde 2019 yılında Türkiye Maarif Vakfı tarafından Yabancılara Türkçe öğretiminde
standartları ortaya koyan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı hazırlanmıştır. Öte
yandan; Türkiye’de de İngilizce çeşitli öğretim programları çerçevesinde yabancı dil olarak
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uzun yıllardan beri öğretilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında müfredat
güncelleme çalışmaları neticesinde İngilizce Öğretim Programları güncellenmiş ve
uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı; bazı temel ortak paydalarda hazırlanan her
iki öğretim programını programların temel yaklaşımları, genel amaçları, yapıları ve ölçme
değerlendirme uygulamaları kapsamında karşılaştırmalı olarak incelemektir. Doküman
analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada çalışmanın sınırlılığı gereği İlköğretim 1. Kademe
İzlenceleri; programların temel yaklaşımları, genel amaçları, yapıları ve ölçme değerlendirme
uygulamaları çerçevesinde örnek kazanım ve tabloların karşılaştırılmasıyla incelenmiştir.
Çalışma sonucunda; incelenen boyutlarda her iki programın benzerlikleri ve farklılıkları
ortaya konularak çeşitli çıkarımlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğretim programları, yabancılara Türkçe öğretimi, İngilizce öğretimi

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Aleyna Vildan Tunçbilek, Rüveyda Zülal Tunçbilek
İnsanların birlikte yaşayabilmelerini ve anlaşabilmelerini sağlayan dil, bir topluluğu topluma
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 sesletimiyle 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.
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Türkçe Ders Kitaplarının Drama Etkinlikleri Yönünden Değerlendirilmesi
Seda Bengi, Mehmet Yasin Polat
Yaratıcı drama, çocuğun oyun içinde kendini, çevresini ve hayatı tanımasının en aktif
yoludur. Çocuğun etkin katılımı, duygu ve düşünce dünyasının keşfi ve gelişimi; dinleme,
konuşma, okuma ve yazma gibi becerilerini bir arada kullanması bakımından yaratıcı drama,
oldukça etkili ve işbirlikçi bir tekniktir. Türkçe öğretiminde yaratıcı dramanın önemi 2006
Türkçe Öğretim Programı ile anlaşılmaya başlanmış ve sonraki programlarda da önemi
vurgulanmıştır. 2019 Türkçe Öğretim Programı’na baktığımızda ise her sınıf seviyesinde
‘’Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.’’ ve ‘’Konuşmalarında beden dilini
etkili bir şekilde kullanır.’’ kazanımlarına yer verilmesi bu programda da yaratıcı dramanın
önemine işaret etmektedir. Bu araştırmanın amacı, 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer
alan drama etkinliklerini Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amaç ve kazanımları ile dil
becerilerine uygunluğu yönünden değerlendirmek ve bu doğrultuda etkinlik önerileri
sunmaktır. Bu sınıf seviyelerinin seçilme sebebi MEB yayınları ve özel yayınları
karşılaştırmaya uygun kitapların bulunmasıdır. Araştırmadaki veriler doküman incelemesi
yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Etkinlikler: amaç, kazanım, konu, tema, yönergeler ve
dil becerileri yönünden dağılımı bakımından incelenmiştir. Yaratıcı drama etkinlikleri
dışında, ders kitaplarındaki tüm metinler ve altında verilen etkinlikler incelenmiş, yaratıcı
drama tekniğine uygun olabilecek bilgi ve kavrama düzeyinde kalmış etkinlikler öneriler
oluşturmak amacıyla tespit edilmiştir. Araştırmanın verileri incelendiğinde ders kitaplarında
yaratıcı drama etkinliklerinin sayı bakımından oldukça sınırlı olduğu, verilen kazanım
ölçütlerini karşılayamadığı, amaçlarının net olarak ifade edilemediği tespit edilmiştir. Ayrıca
etkinlikler birden çok beceri alanlarına hitap edebilecekken bunun yapılmadığı, tek bir beceri
alanında sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, verilen az sayıdaki yaratıcı drama
etkinliklerinin sınırlı becerileri geliştirdiği sonucuna ulaştırmıştır. Mevcut yaratıcı drama
etkinliklerinin hem MEB hem de özel yayında yönergelerin açıklığı açısından yetersiz olduğu
görülmüştür. Yönergelerin açık olmaması sonucu sınıf ortamında uygulama boyutunda
sorunlar yaşanacağını düşündürmektedir. Bu araştırma; ders kitabı yazarlarının etkinlikleri,
çağdaş yaklaşım ve yöntemler yönünden tekrar gözden geçirmesi gerektiğine ve sunulan
önerilerle yeni çalışmalara ışık tutması bakımından oldukça önemli ve gerekli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, Ders kitapları, Drama etkinlikleri, Temel dil becerileri,
Tema ve alt temalar, Canlandırma
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değerlendirilmesi
Sevgi Çalışır Zenci
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 A1, A2, B1 ve B2
düzeylerinden rastlantısal örnekleme yoluyla 5’er metin seçilmiştir. Bu çalışmanın,
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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

Eleştirel ve Yaratıcı Okuma Becerisinin 2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim
Programı’na Yansıma Düzeyi
Elif Aktaş
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 beceri olarak tanımlanmaktadır. 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 öğretim programlarındaki okuma
kazanımlarıdır. Nitel bir yaklaşımla desenlenen araştırmada doküman inceleme yöntemi
kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, incelenen Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’ndaki 36 okuma
kazanımının 26’sının eleştirel okumaya, 12'sinin yaratıcı okumaya uygun olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, eleştirel okuma, okuma, öğretim programı, kazanım

Kazak Dili Öğretiminde Bizim Kullandığımız Bazı Yöntemler Üzerine
Marlen Adilov
Son yıllarda, kazak dilinin kapsamı genişliyor, öğrenenlerin sayısı keskin bir şekilde artıyor.
Dil öğrenenlerin sayısındaki artış, kazak dilinin derslerinde bir artışa ve onunla birlikte dil
derslerinin kalitesinin artmasına neden olur. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, dil
öğrenenlerin zarafeti, öğrencilerin zamanın verimli bir şekilde kullanılma arzusu, teorik
çalışmalardan daha ilginç dersler arayışları ve diğer nedenlerden dolayı, dil kurslarını
yürütmenin sorumluluğu da bize artmaktadır. Bu, eski klasik yöntemlerle birlikte, yeni
modern teknikler oluşturmak, dil öğretiminde değişiklikler yapmak gerektiği anlamına gelir.
Bu yazıda, kazak dilini öğretme konusundaki küçük deneyimlerimiz hakkında kısaca bilgi
vereceğiz. Ayrıca, bireysel öğretimindeki bazı yeni dil öğretim tekniklerini paylaştık.
Derslerimizde, pratik derslere daha fazla önem verdik, bu yüzden pratik derslerimizin
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örneklerini göstereceğiz. Bu nedenle, bu raporda yurtdışında öğrenilen dil öğrenme
yöntemlerimizi kısaca özetlemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kazak dili, Kazak dili öğretimi, yeni teknikler, pratik çalışmalar,
metinler, yeni yöntemler

Kendi Kendine Türkçe Öğrenme Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme
Elif Ermağan
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, dolayısıyla kendini değerlendirmesini sağlayan ünite sonu testler, alıştırmalar
ve türleri, ayrıca öz değerlendirme kısımları, 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

Yabancı Dil Öğretiminde Geleneksel ve Çağdaş Uygulamalar Üzerine Karşılaştırmalı
Alanyazın Taraması
Zekeriya Hamamcı
Bu çalışmada geleneksel yabancı dil öğretim yönteminin genel olarak içeriğini belirleme
amaçlı, alanyazın incelemesi yapılmıştır. Taranan çalışmalarda geleneksel yabancı dil
öğretiminin tanımı ve sınıf içi uygulamalarının tespiti hedeflenmiş ve yeni/çağdaş/güncel
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olarak adlandırılan yöntemler ile farkları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yöntem alanındaki
uzmanlar, dilbilimciler, öğretmenler yabancı dil öğretimi konusunda yıllardır farklı dil
öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri geliştirmişlerdir. Her yöntem ve o yöntemle
ilişkilendirilen teknikler dil öğretimi alanına katkıda bulunmayı ve hedef dili etkin bir şekilde
öğretmeyi merkezine almıştır. Tüm yabancı dil öğretimi yaklaşımlarının odağında yatan
temel fikir, yabancı dilleri mevcut koşullar altında mümkün olduğu kadar hızlı, işlevsel ve
doğru bir şekilde öğretebilmektir. Yabancı dil öğrenimi ve öğretimi kapsamında
araştırmacılar geleneksel dil öğretim yöntemi ile modern/çağdaş/güncel adını verdikleri
yöntemleri karşılaştıran çalışmalar yapmışlardır. Bu kapsamda incelenen çalışmalarda, her
araştırıcının yeni/çağdaş/güncel olarak adlandırdığı yöntemi var olan öğretim uygulaması ile
kıyaslamaya gittiği ve var olan öğretim uygulamasını da geleneksel yöntem olarak kabul
ettiği görülmüştür. Ayrıca, geleneksel yabancı dil öğretiminde sınıf içi uygulamaların
öğretmen merkezli, öğrencilerin edilgen bilgi alıcı konumunda olduğu ve geleneksel
yaklaşımların öğrenci ve günümüz ihtiyaçlarını, hedeflerini göz ardı ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dil olarak İngilizce, Geleneksel ve
Çağdaş Dil Öğretim Uygulamaları

Gürcistan’da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Çalışmalarının Güncel Durumu
Yusuf Kummuz, Neslihan Karakuş
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 yükseköğretime 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.
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Murat Menteş'in Romanlarında Ara Söz Kullanımı
Ahmet Dağlı
Ara söz bir edebiyat terimi olarak anlatıcının/yazarın icrasında/eserinde anlamın akışını
zaman zaman kısa süreli durdurup dinleyicilere bilgiler vermesidir. Ara sözler anlatının o
anki bağlamına bağlı olarak daha çok bilgi, tecrübe ve nasihat aktarma içerikli olmakla
birlikte, daha birçok amaçlarla ve içeriklerde ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bu kullanımlar
yazarın kendi kişilik yapısı ve özellikle anlatı üslubu hakkında ilginç çıkarımlara imkân
verebilecek içeriklerdir. Dolayısıyla bu konu üslup, içerik, kültürel yapı ve toplumsal
açılardan farklı çalışmalara açık yapılardır. Türk edebiyatında Kutadgu Bilig’ten beri
pendname türündeki kitaplarla; efsane, fıkra, masal, halk hikâyeleri, meddah hikâyeleri ve
romanlar yoluyla anlatıcı ve yazarlar, okur ve dinleyicilere bilgiler aktarılmıştır. Dahası Türk
anlatılarının, derin düzeyde 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.
Metinde ara söz kullanımları yazarını ele verir. Yazar ister metne yönelik yorum yapsın, ister
konu dışı bir tecrübe paylaşımı yapsın, bu cümlelerde okur, yazarı açıkça tanıma imkânı
bulur. Anlatıların içeriğindeki bu cümlelerde yazarın kültürel birikimini, dünya görüşünü,
olaylara bakış tarzını, kişilik özelliklerini, niyetini, okurdan beklentisini vb. yakalamak
mümkündür. 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 öngörülmüştür. Nitekim romancıların
roman 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. Geleneksel anlatılarının karakteristik özelliği olan ara söz kullanımının
Batı’dan alınma bir tür olan romanda kullanılması ve araştırmaya konu olan romanların yakın
döneme (2000’li yıllara) ait olması geleneksel ile modern arasında kıyas anlamında bir veri
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: ara söz, roman, Murat Menteş
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Yaramaz Sözcükler”i
İrem Bayraktar
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
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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

Yabanci Dil Olarak Fransizca Öğretiminde Kişi Adillari: Anlambilimsel ve
Edimbilimsel Bir Çözümleme
Özge Özbek
Kişi adılları bir kişinin veya bir nesnenin yerine geçen, yerine geçtiği kişiyi veya nesneyi
temsil eden terimlerdir. Bu terimlerin kullanılış nedenlerinden biri metin içinde tekrardan
kaçınmak, diğeri ise metin içindeki tutarlılığı sağlamaktır. Fransızcada adıllar cümlede daha
önce bahsedilen bir ismin veya isim öbeğinin yerine geçip onu temsil edebilirler veya daha
sonraki cümlelerde bahsedilecek olan herhangi bir isme gönderme yapabilirler; ya da en basit
anlamda iletişim durumuna katılan bir kişiyi işaret edebilirler. Ayrıca söz konusu olan bir
söylemse, konuşan kişi (ben) kendisini vurgulamak için veya dinleyen kişinin (sen) dikkatini
çekmek için de bu adıllara başvurabilir. Başta Türkçedeki kişi adıllarının Fransızcadaki
karşılıklarıyla aynı oldukları düşünülür, ama aralarında bazı anlamsal farklılıklar
bulunmaktadır. İngilizcedeki 3. Tekil şahıs olan He/she/it Fransızca'da il/elle/on adıllarıyla;
Türkçede ise sadece o ile karşılık bulur. Çalışmada Fransızcadaki tüm kişi adıllarından
bahsedilecek; bunun yanı sıra en fazla üçüncü tekil şahıs olan Il, Elle ve On üzerinde
durulacaktır. Betimsel ve karşılaştırmalı yöntemleri benimseyen çalışmamız Türkçe'den yola
çıkarak büyük ölçüde Fransızca'ya odaklanacaktır. Çalışmada, kişi adıllarının işlevleri,
öğretimdeki ve söylemdeki yerleri tartışılacaktır. Bu yüzden mevcut çalışmanın Dil Bilgisi
Öğretimi, Edimbilim ve Anlambilim gibi alanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Başlıca
amaç sözkonusu adılların iki dil arasındaki kullanım şekillerini, görevlerini ve Fransızcanın
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yabancı dil olarak öğretimindeki yerlerini saptamaktır. Diğer yandan TV5 Monde web sitesi
üzerindeki konuyla ilgili materyalleri gözlemlemek ve zamir öğretimi / öğrenimiyle ilgili
olan alıştırmaların ve materyallerin bir kısmını incelemek amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kişi adılları, Yabancı Dil Olarak Fransız Dili Eğitimi, TV5 Monde
Fransızca Öğrenim/Öğretim Web Sitesi

Hüseyin Yurttaş ve Çocuk Edebiyatına Katkıları: Mavi Bilye Kitabı Örneği
Elif Yılmaz
Bu çalışmada, Hüseyin Yurttaş’ın Mavi Bilye adlı eserinin biçim ve içerik bakımından
incelenmesi yapılmış, çocuğun gelişim düzeylerine ve Türk Milli Eğitiminin genel
amaçlarına uygunluğu ele alınmıştır. Bu amaçla alan yazın taraması yapılmış ve konuyla
ilgili akademik çalışmalar incelenmiştir. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin
gelişimine katkı sağlayan materyaller olarak bu eserin kullanılabilirliği, kültür aktarımındaki
yeterliliği üzerinde durulmuştur. Hüseyin Yurttaş, hedef kitlenin gelişim düzeyine uygun
konuları işlemiş ve yalın bir dil kullanmıştır. Karar verme, akıl yürütme, problem çözme ve
yaratıcı düşünme gibi bilişsel becerilerin gelişiminde bu eserden yararlanılabileceği
öngörülmüştür. Çocukların ilgi alanlarına ve seviyelerine uygun olan bu eser, Türkçenin
anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtacak, okunabilirliği artıracak niteliktedir. Hedef
kitlenin gerçek ve günlük yaşantısına uygun olarak kurgulanan bu eser okurun duygu ve
düşüncelerini ifade etmesini sağlayacak özelliktedir. Eserde okura toplum içinde değerli bir
varlık olduğu hissettirilerek örnek bir kişilik ve kimlik geliştirmesi sağlanır. Ayrıca adı geçen
eserde ortaya konulan ideal davranışlara sahip kahramanın şahsında çocuk edebiyatının temel
ilkelerini görmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Yurttaş, çocuk edebiyatı, değer, Mavi Bilye.

Altun Yaruk’ta Geçen Türkçe Kökenli Dinî Terimler
Aysel Ahmedova
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’,
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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

Enverî Divanı’nda Arkaik Kelimelerin Yeri Ve Önemi
Elif Nur Kayan
Geçmişten günümüze Türkçenin en eski ürünlerinde geçen ancak Türkiye Türkçesi yazı
dilinde kullanımı zamanla azalarak unutulmuş bazı arkaik kelimelerimiz vardır. Bu kelimeler
çeşitli halk şairleri ve divan şairleri tarafından yazılı, sözlü edebiyatımızda kullanılmış ve
böylelikle günümüze kadar gelmişlerdir. Özellikle Divan şiirinde sıklıkla arkaik kelimeler
kullanılmaktadır. Ümmî şairlerimizden olan Enverî de bu hususa divanında büyük bir yer
veren isimlerdendir. Divanında kullandığı arkaik kelimeler divana kattığı anlam çeşitliliği ve
çoğunluğu ile araştırmaya değer durumdadır. Çalışmamızda divanındaki arkaik kelimelerin
tamamı belirtilerek anlamları ve beyte kattığı anlam çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır.
Çalışmamızın amacı geçmişte kalmış fakat çeşitli ürünlerde yer alan bu kavramları açıklığa
kavuşturarak, bu anlamda gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmaktır.
Anahtar Kelimeler: Enveri, Divan Şiiri, Arkaik, Kelime Türkçe
Babürnâme’de Türkçe Araç-Gereç ve Eşya Adları
Galip Güner, İsmail Özlü
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 dâhil
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
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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 coğrafi 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 Kelimeler: Çağatay Türkçesi, Babürnâme, Araç-Gereç Adları, Eşya Adları,
Etimoloji.
Türkçe

Nasrettin Hoca Latifeleri - “Mecmuâ-Yı Letâif ” in Polonya Nüshası Hakkında
Zümrüt Emiroğlu
Nasrettin 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
Hasrettin 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 sayısı 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
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A Literature Review of Using Different Web-Tools and Online Platforms to Help
Reduce Learners’ Speaking Anxiety
Sevda Akin, Zerrin Eren
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

Factors Affecting EFL Teachers’ Acceptance of E-Learning
Elif Duygu Özer, Gülay Er
The current study explored the factors affecting EFL teachers’ e-learning acceptance. A
mixed methods research design was used to collect quantitative and qualitative data
respectively. In the qualitative phase of the study, an adapted questionnaire based on the
Unified Theory of Use and Acceptance of Technology model was applied to 167 volunteer
EFL teachers to collect data. Then, semi-structured interviews were conducted with 6
volunteer EFL teachers to collect the qualitative data. Qualitative data were analyzed through
descriptive statistics and quantitative data were analyzed through constant comparative
analysis method. Results of the quantitative data analyses indicated that EFL teachers’
behavioral intention to use e-learning is significantly related with their performance
expectancy and attitudes; and these two factors are also meaningful predictors of EFL
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teachers’ behavioral intention to use e-learning while other factors constructed in the model
(effort expectancy, social influence, and facilitating conditions) are not meaningful predictors
of their behavioral intention to use e-learning. Also, the fact that social influence has the
lowest relation to their behavioral intention to use e-learning was another important finding
of the study. Moreover, analyses of descriptive statistics showed the relationships between
demographics of EFL teachers and the factors affecting their behavioral intention to use elearning. The results demonstrated that female EFL teachers’ performance expectancy and
behavioral intention to use e-learning are higher than male ones. They also reported to have
more positive attitudes towards using e-learning. Other variables, which are years of
experience and type of school, did not show any significant difference in explaining their
behavioral intention to use e-learning. Lastly, the results of the qualitative data analyses
supported the findings of the quantitative data analyses which suggested that performance
expectancy and attitudes are the best predictors of behavioral intention to use e-learning.
Keywords: e-learning, technology acceptance, the Unified Theory of Use and Acceptance
A Comparative Analysis of the Covered Cultural Elements in the 6th Grade English
Language Textbooks: The Case of Russia and Turkey
Alina Avdzhy
6. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Kapsanan Kültürel Öğelerin Karşılaştırmalı Analizi:
Rusya ve Türkiye Örneği" In learning and teaching English as a Foreign Language, one of
the aims is to develop intercultural competence, therefore, culture must play a key role. Since
coursebooks include cultural aspects, particular attention should be paid to the cultural
content of course books. The current study aims to investigate how culture has been
represented in English textbooks in Turkey and Russia. A qualitative research method is
employed based on descriptive content analysis. Findings show that both of the textbooks
include cultural elements sufficiently and they are dominant in terms of big “C” rather than
small “c”. Another finding reveals that the textbooks comprise striking differences in the
frequent occurrences of the cultural representations, resulting in the dominance 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

Exploring Beliefs of Teacher Candidates towards Synchronous Online Teaching of
English
Tuba Demirkol
This study presents a group of university students’ (N=14) evaluations of 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
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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 (ELT), 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. Second, in Turkey graduates of English Language and Literature are
allowed by law to apply for a teaching position in all kinds of state and private institutions of
education. The participants were asked to write a reflection on the pros and cons of
synchronous online language teaching (SOLT) depending on their own experience as learners
and as teacher candidates. The results highlighted several benefits of SOLT from the lens of
the participants: availability of lesson recordings, richness of online educational sources and
the cost-effective 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.
Key Words: Synchronous online teaching; teacher candidates; English as a foreign language

Using Edmodo as the Digital Writing Portfolio
Pınar Kahveci
21st century learning and teaching is being shaped by digitalization (Ng, 2012); therefore,
this trend is readily evident in English as a foreign language learning, too. This study focuses
on the possible opportunities and drawbacks of using a Web 2.0 tool-Edmodo as the digital
writing portfolio tool based on the data collected via semi-structured interviews and online
written interview forms before the Covid19 pandemic and during the pandemic online
language education process. The reason why the focus is on writing skill is that providing
each learner in the traditional and online classes with quality feedback in real time may not be
possible because checking each and every student’s writing on paper takes much time and
students cannot learn from each other’s mistakes because they usually do not read other
peers’ pieces of writing. However, getting the students do the writing tasks on Edmodo not
only saved and extended teacher’s feedback time on students’ writing but also facilitated self
and peer-assessment because the students could read and comment on each others’ works
online. Their responses revealed positive contributions of this experience to their learning;
e.g. self-assessment, peer-assessment, higher motivation to do the writing tasks, improvement
in language areas; e.g., grammar, spelling, vocabulary. Some also stated that writing on
Edmodo made them anxious because many people were to read their writing.
Key Words: teaching foreign language writing, using digital tools to teach writing
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The Importance of Stylistics Activities in Development of Communication Skills
Meltem Merve Konu
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 poems, stories, novels, tales etc.These are transmitted to the
recipient in verbal, written or visual forms. 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 he/she is expected to do in the target
language by being included in the communication process and continues his/her development
accordingly. 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”
poem has been interpreted in terms of stylistics and examined in terms of its contribution to
language teaching/learning. Case study, one of the qualitative research methods, was used in
the study. The data were obtained by document analysis technique and were analyzed by
content analysis in terms of stylistics and associated with language teaching / learning. The
poem has been evaluated from the point of surface structure and deep structure according to
N. Chomksy and pragmatic structure as well. At the surface structure it was interpreted in
terms of phonics, morphology, syntax, lexicology and at the deep structure it was evaluated
from semantic, discourse view and for pragmatics its communicative function was clarified.
In order for the person to improve his/her reading, listening, speaking, writing, grammar,
pronunciation and pronunciation skills and vocabulary, 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 process.
Anahtar Kelimeler: Language Skills, Linguistics, Stylistics, W. Shakespeare.
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