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Özet 

 

Öğrenme öğrenenin öğrenme sorumluluğunu yerine getirebilmesiyle doğrudan ilişkilidir. 

Bu bağlamda öğrenme biçimleri, öğrenilenlerin hatırlanmasını, yapıların düzenlenmesini veya 

amaçsal bilgilerin öğrenenlerin geçmiş yaşantı ürünleriyle ilişkilendirilmesini kapsar. 

Öğrenenlerin bilgiye ulaşabilme yollarını tanımalarını, ulaştıkları bilgileri yorumlayarak 

kullanabilmelerini, deneyimler aracılığıyla kazanımların içselleştirilmesini ve yeni bilgileri 

üretilmesini imler. 

Bir dilde başat unsur kültürdür. Bu nedenle bir yabancı dili öğrenme süremin de edebiyat, 

amaç dil kültürünün aktarımında önemli rol oynar. Edebi yapıtlar, alan bilgisinin yanı bireyin 

ruhsal değişimine ve evrensel bütünlüğe erişmesine yardımcı olur, sezginin, düşüncenin ve 

özdeşliğin farkına varılmasını sağlar. Öte yandan geleneksel ve avangart çizgideki yapıtların 

mantıksal olarak kavranmasında güçlük çekilen olguları daha anlaşılabilir hale dönüştürmek için 

onların seçimlerinin öğretenlerden daha çok öğrenenlerin ihtiyaçlarına uygun olması gereği 

bulunur.  

Günlük dil ile şiir dili arasında fark olması bu edebiyat türüne öğrenenlerin tedirgin 

yaklaşmalarına yol açar.  Ayrıca yapıları gereği sonlanmamış oldukları için öğrenen tarafından 

tamamlanması gerekir. Bu tamlama, ardında ki Alımlama Estetiği (W. İsar),Yapısalcı (Maturana 

, Foerster)  ve yapısalcılık sonrası (Derrida, Foucalt, Lacan) gibi anlayışların  ışığında,  ekin 

bilgisini gerektiren öğrenen odaklı yöntemlerin kullanılmasını  öne çıkarır. Nitekim bu kapsamda 

kendilerine özgü bakış açılarıyla Haas, Menzel, Spinner ve Waldmann’ın geliştirdiği ‘Eylemsel 

Üretimsel Edebiyat Öğretimi’ yaklaşımı, öğrenenin neyi anlamak istediği ve neyi anlaması 

gerektiğiyle ilgili deneysel ve üretime dönük açılımları ortaya koyar. Bu çalışmada şiir ve dil 

öğretimi bağlamında öğrenen odaklı dil öğretiminde temel hedeflere yönelik öneriler ele 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Deneysellik, Alımlama Estetiği, Öğrenme, Öğretme 

 

 

POETRY IN STUDENT-CENTER LANGUAGE TEACHING 

 

ABSTRACT 

 

Learning is directly in relation with the fullfilmen of a learner’s learning responsibility.In 

this context,forms of learning   convers the relation of remembering the lerned things, organization 

of the stuctures or the targeted knowledge with the past experienced habits of the learners.  İt 

covers the lerner’s recognizing the way to reaching knowledge, their ability in using the 

knowledge obtained, their adoption the learned patterns gained through experience and the 

production of new nowledge. Culture is the primary element in alanguage. As a result, in the 

process of learning a foreign language,  litteratüre plays an important role in the transition of its 

culture. Literary Works help the induvidual reach a universal commonity and, spiritual changes 

and provaid him/her notice thought, perception and identity. Moreover, it is necessary to select the 

literary Works according to the needs of the learners not the teachers inorder to over come the 

comprehen sibility hardships of the traditional and avant-garde Works. The difference between 

the Daily language and poetic language leads to a discontentment  on the learners for his literary 

gerne. 
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In addition,since they are not finalized structurally,they need to be completed by the  

learness.This completion requires the using of student-centered methods including cultural 

information under the light of Aeshetic of perception (W.Isar),structuralist (Maturana,Foerster) 

and after structralism (Derrida, Foucalt, Lucer).Just in the  some way, the ‘The Active Productive 

Literature Teaching’ approach develoed by Haas, Menzel Spinner and Waldmann emphasizes the 

weys to experimental and productive learning on what the learner wants to understand and what 

is necessary for him/her to learn. In this study,the proposals on the basic goals in student-centered 

language teaching in the context of poetry and language teaching have been emphasized. 

Key words;Poetry,Experimentalism,Aesthetic of Perception, Learning, Teaching 

 

GİRİŞ 
 

Lirik yapıtlar, dramatik ve epik türlere karşın duygu yoğunluğu içeren sanatsal yapısı ve 

ard alan gereksinimi nedeniyle yabancı dil derslerinde becerilerin geliştirilmesine yönelik 

materyal olarak kullanılması zor bir türdür. Nitekim yabancı dil öğrenenlerin şiir içerikli 

materyallere mesafeli yaklaştıkları çok sık olarak görülmüştür. Yine de sanat eseri olarak şiir, dili 

öğrenenlerin bilişsel, duyusal ve estetik yönlerinin gelişmesinde önemli rol oynaması nedeniyle 

derslerde materyal olarak yer verilmiştir. Ayrıca kısa ve etkili anlatım gücüne sahip olması, 

gereksiz söz kullanımını ortadan kaldırması ve akılda kalma özelliği kazandırması tercih 

nedenlerini arasında sayılabilir. Şiirin öğrenen için zor olmasının sebebi, Şiir dilinin, dil içinde 

ayrı bir dil olmasının yanısıra şairin,  dönemsel sanat anlayışı bağlamında duygu ve düşüncelerini 

kendine özgü bir yöntemle aktarma isteğinden kaynaklanmaktadır. Dil öğretiminde şiirlerin, şiir 

yordanmasından daha çok dil öğretimine hizmet etmesi gerekir. Bu nedenle kullanılacak 

yöntemin, ezberi ortadan kaldırarak okunanın, kavranmasına yardımcı olmalıdır. Metin ya da 

yazar odaklı anlayıştan çok okur odaklı yaklaşımlara dayanmalıdır. Bu çalışmada sorunun 

çözümüne yönelik olarak, öğretiminde bireyselliği veya bir diğer söylemle öğrenenin alımlama, 

yordama ve yaratma becerilerini öne çıkaran yol olarak, eylemsel ve üretimsel yazın öğretimi 

yöntemi önerilmiştir. 

 

Yazın ürünü olarak şiir  

 
Her dil farklı bir kültürdür ve ait olduğu kültürün çerçevesini belirler. Bu sınırların dışına 

çıkmak ancak başka bir dilin sınırları içine girmekle olasıdır. Bu ayrıcalıklı konuma ulaşabilmenin 

en önemli araçlarından birisi ise yazın yapıtlarıdır. Düz yazı daha çok düşünsel bir yol üzerinde 

okurla kavramları ilişkilendirir ve gerçeklerin nedenleriyle iliki kurararak kurmaca bir dünya 

yaratır ve okuru bu yolla kendi içine almaya çalışır. Öteyandan şiir duygusaldır ve nedenler 

üzerinde durmadan daha çok düşsel duyuya dayanan bir dünya yaratır.  

Üst kavram olarak Lirik, tüm şiirleri kapsayan yazınsal bir türdür, kökenini aynı zamanda 

Latince ses, anlamına gelen ‘lyra’ sözcüğünden almıştır. Şiir; imgeleri, duyguları, düşünceleri 

coşkulu ve etkileyici bir şekilde söze dönüştürme sanatıdır. Şiirin, Epik Şiir, Lirik Şiir, Didaktik 

Şiir, Pastoral Şiir, Dramatik Şiir gibi alt türleri vardır 

Yazınsal bir yapıt olarak, dili çok anlamlıdır. Burada Kültürel tanımların çok anlamlılığı 

ve süreçsel betimsizkik önemli rol oynar. Ayrıca yapıtın kesinsizliğine yol açar, bir diğer söylemle 

kapalı bir göstergeler zinciri değil devingen izlerden oluşur. Dilin sağladığı çok yönlü 

tamamlanabilirlik okurun duyusal tarafını etkiler ve bir biliş ihtiyacını doğurur. Şiirle kurulan 

sezgiye dayalı bu köprü öğrenenin dilsel ve kültürel gelişiminde istekli davranmasının yolunu 

açar. Bu ereksellik içinde şiir, sadece yazın eğitiminde önemsenen bir konu olmasının yanı sıra, 

yazın aracılığıyla dil öğretiminin bir parçasıı olarak görülmektedir.  İmlenen bu vargı eylemsel 

üretimsel yöntemin anlayışına da uygunluk gösterir. Öğrenenin okuma çekincelerini tereddütlerini 

azaltarak bireysel yönlerini arttırmasına, farklı bakış açılarına sahip olmasına yardımcı olur  
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Eylemsel ve Üretimsel Yazın Öğretimi Yöntemi  

 
Yazın Eğimi, daha çok, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan 

bir eğitimdir ve alternatif yöntemlerinden birisi Eylemsel ve Üretimsel Yazın Öğretimi 

Yöntemidir. Bu yöntem öğrenenlerin bireysel davranış ve tutumlarını öğretime ve metinlere 

aktarmayı amaçlayan bir yöntemdir. Böylece zümlemenin ve yorumun yanı sıra hayal ve 

yaratıcılık da dersi bütünleyen öğeler olarak görülmüştür. Bir diğer söylemle bilişsel ve duygusal 

alanlar birlikte dikkate alınmıştır. Bilimsel arka planını Alımlama estetiği ve postyapısalcılık ve 

yapılandırmacı yaklaşımlar oluşturur. Yöntemin eylemsel ve üretimsel yöntemini şekillendiren 

temsilcileri Haas, işlemsel yönünü Menzel, üretim yönünü Rupp ve Spinner, yöntemin son 

kuramsal şeklinide Waldmann geliştirmiştir. 

Yöntemin üretimsel yanını somutlama, aktarım ve yeniden yapım gibi etkinlikleri içerir. 

Alımlama estetiğine bir cevap olarak okur odaklı etkinlikleri önceler. Metnin anlamının okurun 

’Ben Katılımıyla’, keşfetmesiyle çözümlenmesini sağlar,eylemsel yanını ise sahnesel etkinlikler, 

görsellik ve müzik çalışmaları oluşturur. Tiyatral etkinlikler, sözsüz anlatım, resimleme, 

oyunlaştırma, kolaj, grafik ve müzikalleştirme gibi etkinlikler metnin anlaşılıp içselleştirilmesini 

kolaylaştırır. Anılan etkinliklerin grup çalışmalarıyla gerçekleştirilmesi sırasında öğrenenlerin 

estetik algılarıda gelişir. 

Haas’a göre yazın dersleri öğrencilerin sadece eleştirel bakış, özgünlük ve edebi anlayış 

kazanmasına yardımcı olmalarının yanı sıra metinle duygusal ve yaratıcı etkileşim içine 

girebilmelerinin, öğrendiklerini yaşama yansılayabilmelerinin ve estetik izlenimler 

edinebilmelerinin önünü açarlar. Elbette burada öğretenler öğrenenleri motive etmek, okuma 

süreçlerine katmak var onları teşvik etmek için yönlendirici roller üstlenmesi gerekir. Zira yöntem 

öğrenci merkezli olduğundan, öğrenci böyle bir çalışma şekli ile daha önce hiç karşılaşmamışsa 

zorluk çekebilir. Ancak bundan sonra öğrenen öğrenmenin öznesi durumuna gelebilir ve üretime 

dayalı, sahnesel, görsel ve musikal etkinliklerle metnin içselleşmesini gerçekleştirebilir.  

Yöntem teknikleri  

Bir metini anlamak demek o metinle sözel ve yazınsal olarak iletişim kurabilmek 

demektir. Bu bağlamda şiir ile öğrenmeyi kolaylaştırabilecek eylemsel üretimsel yazın yöntemi 

tekniklerinden bazı teknikler önerilebilir: 

 

Yeniden Oluşturulması tekniği 

 
Öğrenciden,  yardımcı kaynaklar desteği ile güncel sözcükleri kullanarak şiiri yeniden 

oluşturması istenir. Bir anlamda okur şairin yerine geçerek kendisi şair olur. Bu sayede öğrenen 

şiire yaratma sürecinde katılma fırsatı elde eder. Grup içerisinde başarı deneyimini yaşayan 

öğrenen,  bütün ezberlenmiş kalıplardan sıyrılarak iç dünyasının şiir aracılığıyla dışa vurabilir ve 

kavradıklarını yeniden yordayarak yaşantı ürünü haline getirebilir. Böylece ele alınan şiir, şairin 

toplumsal ya da kişisel kimliğinden sıyrılıp, tamamen öğrenenin kendi sözcüksel kimliğine 

dönüşür. 

Ayrıca öğrenen, nicelik olarakda kendisine estetik bir anlayış kazandırabilecek, şiirin 

mekanik yanına da bakabilir. Bu, şiire anlamsal açıdan değil tamamen sayısal ve biçimsel açıdan 

bakış şeklidir. Yani sözcüklerin şiirde yinelenme sıklığı, yinelenme noktaları, satırları oluşturan 

harflerin sayıları, sözcükleri oluşturan harfler ve kullanım sıklıkları, cümle uzunluklarını 

incelemektedir. Elde edilen bulgular sözcük üretimlerinede yardımcı olabilir. 

 

 

Metin Çeşitlemeleri:  

 

Eşdeş metin bulma veya eşdeş metin yazma  
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  Birbirine yakın konuları işleyen iki metnin, yazarları belirtilmeden derse getirilir. Bununla 

öğrencinin yazara ve yapıta nesnel yaklaşımı amaçlanır. Ayrıca izleklerle ilğili benzeşik şöz ve 

yapılar belirlenerek tekrarlanır. İki metinde (şiir) ki mısralar birbirleri yerine transfer edilebilir 

veya uygun sözcükler, uygun uyaklar yardımıyla yenileri üretilebilir. 

Boşluk doldurma 

Bu teknik öğrenenelerin şiire tepkisini anlayabilmek için, şiirde söz boşlukları ya da eksilti 

cümleleri tamamlama alıştırmalarını kapsar. Bu bir anlamda okurun metinle diyaloğa girmesinin 

yolunu açar.  Asıl amaç şiiri çözümlemek değil, okuyucunun tepki şeklini açığa çıkarmaktır.  

Yöntemle ilgili temel ve işlevsel hedeflere yönelik diğer teknikler: 

Şiiri tiyatral okumak, 

Lirik ben in yerine geçerek yazmak veya anlatmak, 

Figür yada şiir öznesi ilgili diyalog üretmek veya onlara mektup yazmak, 

 Mısrayı yada dörtlüğü düz yazıya dönüştürmek, 

Şiirin başlığını veya sonunu sözel olarak  tartışmaya açmak ve seçenek üretmek, 

Görsel anlatımdan yaralanmak, 

Şiiri çizimlerle, resinle, kolajlarla ifade etmek, 

Şiiri film olarak anlatmak, 

Kaliğrafik ifade  elde etmek, 

Şiiri oyunlaştırmak, 

Sözsüz anlatımdan yaralanmak, 

Dramadan yararlanmak, 

Monolog ve diyaloglar üretmek, 

Şiiri müzikalleştirmek. 

 

Yöntemin Didaktik Yanı 

 
Öğrenenin becerilerini geliştirmek ve okuma istencini motive etmek, okuru şaire ve şiire 

ortak ederek öğrenmeyi bireyselleştirmek ve öğrenilenleri yaşantı ürünü haline dönüştürerek 

içselleştirmek,  eğitim hedeflerini özgünleştirmektir. Yabancı Dil öğretimi bağlamında daha çok 

temel hedefler içerisinde yer alan, okuma anlama, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini 

amaçlar. Öğrenenin bilişsel ve duyusal yönlerini geliştirip, estetik algıyla tümleyerek kültürel 

beklenti ufkunun zenginleşmesine yardımcı olur. Özcümle: öğretmek yerine öğrenmeyi ve 

öğrenirken eğitilmeyi imler. 

 Amaca ve belirlenen hedef gruba uygun şiir örnekleri: 

 

 
A) 

fünfter sein 

 

Tür auf 

einer raus  

einer rein 

vierter sein 

 

Tür auf 

einer raus  

einer rein  

dritter sein 

 

Tür auf 

ener raus 
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einer rein 

zweiter sein 

 

Tür auf 

einer raus 

einer rein  

nachster sein 

 

tür auf  

einer raus 

selber rein 

tagherdoktor 

(Ernst Jandl) 

 

 

Şiir kısa tekrarlara dayalı anlaşılabilir bir sözcük seçimi içeren ve zengin kafiyeli beş 

kıtadan oluşmaktadır. Konusu son mısraya kadar anlaşılmazlığını sürdürerek okuru okumaya 

teşvik etmektedir. Ancak son mısrada doktor muayenehanesinin kapısında sıra bekleyen birisinin 

gözlemleri olduğu anlaşılmaktadır. Sıra beklemek günlük yaşamda herkesin başından geçen bir 

yaşantı durumudur ve öğrenenlerin ekin bilgileri içerisinde farklı şekillerde olsa da yer alır. Bu 

şiirde kişiler sadece numara olarak verilmiş ve insanların sağlıkları söz konusu edilmemiştir. Asıl 

eleştiri konu insanı birey olarak görmeyen Anonim toplumdur. Nitekim şiirde insanı imleyan 

besinci dördüncü gibi tanımlamalar küçük harfle verilmiş ve onların kişilikleri, kimlikleri 

duyguları ötelenerek sadece sistem içinde bir sayı olarak verilmiştir. Aynı konuyu H.Böll de 

benzer bakış açısıyla ‘sayılmamış sevgili’ (Ungezahlte Geliebte) adlı kısa öyküsüne taşımış ve 

eleştirmiştir. 

Bu şiir ile eylemsel üretimsel yazın bilim yönteminin yukarıda verilen birçok tekniği 

amaca uygun olarak uygulanabilir. Son mısradaki meslek sözcüğünde değişiklik yaparak şiirin 

bütün anlamı değişebilir. Örneğin öğretmem olarak değiştirilebilir. Başlık üzerine çağrışımlar 

yapılabilir. Beklenen yer doğrultusunda değişiklik yapılarak gözlemler yapılır. Duyulanlar, 

görülenler betimlenebilir. Beklemek ile ilgili resimler oluşturup onlarla üzerine konuşmalar 

yapılabilir. 

 

 
B) 

 

 Wir 

Ich bin ich und du bist dis du 

Wenn ich rede, hörst d uzu 

Wenn du sprichts, dann bin ich still, 

Weil ich dich verstehen will. 

Wenn du fallst,helfe ich auf, 

Und du fangst  mich,wenn nich lauf. 

Wenn du kichst. stehe ich im Tor 

Pfeif ich Angriff, schiesst du vor. 

Spielst du pong, denn spiel ich ping 

Und  du trommelst, wenn ich sing. 

Allein kann keiner diese Sachen, 

Zusammen können wir viel machen. 

Ich mit dir und dir mit mir, 

Das sind wir. (Irmela Brender) 

Sosyal bir varlık olan insan doğduğu andan itibaren çevresiyle iletişim halindedir. 

İçerisinde yaşadığı toplumun kültürel özellikleri onun sosyal ve ahlaki gelişimini belirlemede 

önemli bir oynar. İnsanın sosyal gelişiminin başlangıcı aslında bebekliğinin ilk günlerine, hatta 
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annesiyle olan ilişkilerindeki duygusal sürece kadar uzanmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan en 

etkili iletişim aracı dildir (Yağlı:2013,708). Dilde baskın unsur ise kültürdür. Yabancı bir dili 

öğrenmek yabancı bir kültürü de anlamak demektir. Dil öğrenimi sırasında yabancı bir kültürü 

tanırken ortak değerlerin de farkına varma fırsatı doğar. Nitekim bilimsel, etik ve estetik değerler 

bu süreçte okullarda materyaller aracılığıyla öğrencilere aktırılır ve bilinçlenmeleri sağlanır. Bu 

materyallerden biriside söylem gücü etkin olan şiirlerdir. Kültür aktarımları sırasında iyi ve güzel 

olan değerler, şiirlerin ussal ve duygusal alımlamasıyla doğrudan öğrencilere kazandırılır. 

. Aileden başlayarak yaşamı oluşturan bütün kesimlerde kurallar vardır. Toplumda uyum 

sağlayabilmek için bu kurallar ailede okulda ve sosyal yaşamda öğrenilir. Temelinde karşılıklı 

haklara saygı ve anlayış bulunur. Okullarda öğrencilere bu temel değerlerin hatırlatılması ve kalıcı 

hale getirilmesi eğitim hedeflerinden birisidir. Yukarda yabancı dil öğretimi için örnek olarak 

verilen ‘Biz’ (wir) adlı şiir bunun bir örneğini oluşturur. Öğrenen yabancı dilini öğrenip 

geliştirirken aynı zamanda toplumsal değerlerinde benzeşik veya ortak olduğunu fark eder. 

Öğrenirken eğitimi de gelişir. 

Materyal olarak bu şiir okuma anlama, konuşma ve yazma temel hedeflerin 

doğrultusunda, ortak değerlerin içselleştirilmesi, yan cümleler ve edatların kavratılmasını 

kapsayan işlevsel hedefler için oldukça uygundur. Amca uygun yol olarak katılımı ve üretmeyi 

gerektiren eylemsel üretimsel yorum bilim yöntemi önerilebilir.  

Şiir tam kafiyeli anlaşılması kolay 12 mısradan oluşmaktadır ve yan cümlelerin öğretimi 

için önemli veriler içerir. ‘Ben konuşurken sen dinle,sen konuşurken ben  dinleyeyim.(m.2-3) 

mısralarında  yaşamın her kesitinde uyulması ve sağlıklı bir iletişimin kurulması için oldukça 

önemli bir kural önemli bir dil bilgisi yapısıyla verilmiştir. Çevredeki insanlara yardımcı 

olabilmek(m.5) ,birlikte birşeyler yapabilmek, işbirliği içinde olmak(m.9) gibi daha birçok 

toplumsal değerler kendisine özgü dilbilgisi kurallarını içeren mısralar içinde çarpıcı olarak 

verilmiştir. 

  İstendik temel hedefler doğrultusunda eyleme ve üretime dönük teknikler bu şiirde 

uygulanabilir. Örneğin mısraların bazıları çıkarılıp yerine anlam bütünlüğü içeren yeni mısra 

yerleştirilebilir, kafiyeler değiştirilebilir. Öğrenilen dilbilgisi kuralı yardımıyla yeni değerler şiire 

ilave edilebilir, tartışmaya açılabilir. Ben-Biz kavramı anlamlı hale dönüştürülebilir. Bu etkinlikler 

grup çalışmaları içerisinde öğrencilerin okuduğunu anlama, konuşma ve yazma becerilerinin 

gelişimine katkı sağlayabilir. 

 

 

SONUÇ 

 
Yabancı dil öğretiminde Şiiri materyal olarak kullanılmasının amaçlarından biriside yazın 

sayesinde öğrenenin sanat-dil yakınlaşmasını sağlamak ve farklı bakış açıları geliştirmektir. Bu 

bağlamda öğreneni (okuru) önceleyen eylemsel ve üretimsel yazın öğretimi yöntemi dil öğretim 

amaçlara uygun bulunmaktadır. Yöntem öğrencilerin duygularının, yaratıcı becerilerinin ve 

duygusal zekalarının geliştirilmesi ve farklı yeteneklerin dikkate alınması gerektiğini savunur. 

Okumak, görsellik ve eylemsellik içeren teknikler, ‘duyarım unuturum, görürüm hırlarım, yaparım 

öğrenirim’ özsözüne uygunluk gösterir. Öğrenenin bilişine duyularına ve estetik algısına doğrudan 

katkı sağlayarak tan öğrenmenin yolunu kolaylaştırır. 

 

 

 

 

 

64



Öğrenen Odaklı Yabancı Dil Öğretiminde Şiir 

 

KAYNAKÇA 

 

Haas,G.(1997) Handlıngs und prodoktionsorientierter Literaturunterricht.Theorie und Praxis eines anderen 

  Literaturunterrichts für die Primar und Sekunderstufe. Seele.Kallmeyer. 

 

Spinner,K.H. (2005) Produktive Verfahren im Literaturunterricht.Würzburg:Ünv..Würzburg. 

 

Waldmann,G. (1998) Produktiver Umgang mit Literatur im Unterricht: Grundriss einer produktiven  Hermeneutik. 

  Hohengehren:Schneider. 
 
Yağlı, A. (2013). Çocuğun eğitiminde ve sosyal gelişiminde çizgi filmlerin rolü: Caillou ve Pepee örneği. Turkish 

 Studies, 8(10), 707-719.  

65


