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TÜRKÇENİN GÜCÜNDE BİRLEŞMEK
Prof. Dr. Sadık TURAL*

Kültürün en önde gelen ögesi dildir. Dil, günlük hayatta anlaşmayı sağladığı gibi, 
bilim, sanat, felsefe ve din alanlarına ait özel kavram ve terimleriyle yüksek bir iletişim 
de kurar.

Her kültür bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruyarak, ihtiyaçları doğrultusunda 
zenginleşmesini sağladığı ölçüde yaşayışını sürdürür. Kültürün millîliği, devamlılığı, 
ihtiyaç karşılayıcılığı ölçeğinde milletinin de bütünleşmesine katkıları belirginleşir. 
Dilimizin kirletilmişliği başlamışsa, günün birinde boyunduruğa döneceğini de hesap 
etmelisiniz. Dilin kirletilmesine kişiler, resmî ve özel kuruluşlar olarak karşı çıkmak 
zorundayız.

1923 yılında oluşturduğumuz siyasi cumhuriyetin de, üzerine titrediğimiz idari, 
askeri ve iktisadî cumhuriyetin de bağımsız olup olmadığını tartışmaya açmaya kal-
kan, zihnimizi kirletmeye çalışan iç ve dış odakların varlığını kimse inkâr edemez.

Dilimizi kirletenler, dil cumhuriyetimizi kültür cumhuriyetimizin bir parçası 
saymayanlar, duygu ve düşüncelerimizi de teslim almanın peşindedirler. Alfabemize, 
Türkçe yahut Türkçeleşmiş yer adlarımıza, iş yeri adlarımıza karşı çıkıp kirlenmeyi 
mübah gören, gösterenler hatta destekleyenler, duygu ve düşüncedeki kültürel direnişi 
kırmak istemektedirler. Bunları doksan yıl öncesinden fark eden Atatürk’ümüz bizi 
uyarmış, bütünleşmemize yönelecek her türlü saldırıya ve dil kirlenmesine karşı bize 
ufuk kazandırmıştır: Bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak ve yaşatmak.  

Gönül ister ve diler ki, Türkçenin gücünden ve yaratıcı imkânlarından yararlana-
rak, kültür kelimesine kökü ve gövdesi dilimizden olan bir söz, daha doğrusu kavram 
karşılığı kazandırılmış olsun… Ama herkes kabul edebilir ki, Türkçe yahut herhangi 
bir dil, kazandığı kelimeler ile, kendi damgasını vurup kendi dünyasına göre tanımla-
yıp karşılığını verebildiği kavramlar ile genişliyor. Bu yüzdendir ki, kültür kelimesi, 
artık, kultus ve kultur söyleyişleriyle ilgisini kesmiş, hem telaffuzu, hem de tanımlan-
ması bakımından bizim sözlüğümüzün bir kelimesi hâline dönüşmüştür. 

* 03.06.2006 tarihinde Çanakkale’de yapılan “Türkçenin Karşılaştığı Sorunlar”  konulu açıkoturu-
mun açış konuşmasıdır. 
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Kültür, bizleşen, bizleştiren değer ve davranışlar, yaratış ve kullanışlar, düşünüş 
ve zevk alışların oluşturduğu bir hayat alanıdır. İnsanlık ise, sınırları belli, bizleşme 
süreci reddedilemeyen toplumlardan oluşan hayat alanlarının toplamıdır.

İnsanlık, aralarından çıkan büyük oğulları yahut büyük kızları ile varlığını sür-
dürüyor. İnsanlığın büyük oğulları veya kızları, ya kavramları yeniden ve anlamlı bir 
şekilde tanımlıyorlar, ya doğru tanımlandığı düşünülen kavramları doğru ve başarılı 
bir şekilde uygulamaya koyuyorlar veya kendi toplumlarının ve dünyanın ufkuna yeni 
kavramlar kazandırıyorlar. Bütün ait olduğunu söyleyebileceğimiz evlatlar ise, insanlı-
ğa düşünce ve davranış dünyasında büyük değişim ve dönüşümlere yol açıyor. 

Bir ülkeye, bir topluma, bir bölgeye, bir meslek dalına yahut bir hayat alanına, 
kavram, yöntem, biçim, çerçeve veya uygulama açısından yenileşmeler katan insan-
ların hemen hemen tamamı, dâhi yahut deha denilen yüksek seviyede zekâ örneği 
insanlardır. 

Kendi uğraş alanlarında öncelikle kendi toplumlarının ufkuna yükselebilen, sonra 
da, bütün insanlık tarafından bazen öfke ile ama çoğunlukla hayranlık ve takdir ile 
karşılanan insanlar dâhidir: Sanat dâhisi Picasso’nun, müzik dâhisi Mozart’ın, tica-
ret dâhisi Rocfeller’in insanlığın görebildiği bir noktada olduğunu söylemeye sanırım 
ihtiyaç yoktur. Bu açıdan toplumların doğru tanıyıp doğru değerlendirilmesiyle ilgili 
kavram ve yöntem çalışması yapan Dürkeim’ın yahut maddenin en küçük birimi olan 
atomu enerjiye dönüştüren Einstein’ın birer yüksek deha olarak insanlığın ufkunda 
göründüğünü kimse inkâr edemez.

Yirminci yüzyılda, askerlik, siyaset ve idare alanları bakımından, yönetim ve top-
lum mühendisliği dehası olduğunu dünyanın kabul ettiği insan M. K. Atatürk’tür.

M. Kemal Atatürk, dehayı tanımlarken öyle bir ifade kullanıyor ki gerçekten şa-
şırtıcıdır. Bakınız ne diyor: “Dâhi odur ki, ileride herkesin takdir ve kabul edeceği 
şeyleri ilk ortaya koyduğu vakit, herkes onlara delilik der.” 

İnsanlığın ruh ve ahlak dünyasının düzenlenmesine ait kuralları tebliğ eden nebi 
ve resulleri konumuzun dışında tutarak söyleyelim ki, içimizden biri gibi görünen, 
aramızdan biri sandığımız öyleleri vardır ki, onlar deha sahibidir. 

Dâhi, gerek algılayış gerek yorumlayış gerek ise algılayıp yorumladıkları karşı-
sında tavır alış açısından bizden çok farklı olan kişidir. O farklılığı bazen yaratıcılık 
veya uygulama, bazen yüksek bir duyarlılık ve kahramanlık, bazen yüksek bir mantık 
ve değerlendirme, bazen kehanet seviyesinde müthiş bir öngörü gösterisi hâlinde kar-
şımıza gelir.
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Gazi Mustafa Kemal’in, Trablusgarp’ta mahcup ettiği İtalyanlardan, Çanakkale’de 
utandırdığı  İngiliz, Fransız, İtalyan ordularının komutanlarından; önlerine Yunanlıları 
alıp ülkemize saldırdıkları vakit ise, rezil ettiği emperyalizmin önde gelen devletlerin-
den aldığı, yegâne takdir cümlesi şu hüküm olmuştur: “Evet, o bir askerlik dehasıdır.” 
Düşünce ve bilgi fukarası olmayan, gerçeği inkâr etmek için akıl almaz yollara sapan 
ve sapıtanlar dışında herkes, tam doksan beş yıldır onun bir askerlik dâhisi olduğunu 
söylüyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerek oluşum biçimi, gerek değişimlerle yol ha-
ritasını belirleme ve kendisine hayat alanı yaratma tutumu bakımından temeline konu-
lan harç dehanın kendisi tarafından açıkça ifade edilmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temeli kültürdür.”

Düşünce namusunu koruyarak yaşamayı öğrenenler, Atatürk’ün, siyasi, idari ve 
fikrî yönleri ile de bir deha olduğunu kabul ediyorlar. Atatürk’ün hangi şartlarla Türk 
tarihine müdahil olduğunu, hangi şartları nasıl değiştirdiğini bilenler, onun siyasi, ida-
ri, fikrî dehasını görebilecek kadar bilgiye ve zekâya sahip olanlar, bu konuda şüpheye 
düşmüyorlar.

Atatürk, Büyük Nutuk; Söylev ve Demeçler; Tamim Telgraf ve Beyanname-
ler, dışında toplam 15 esere imzasını koymuş fikir ve uygulama dehasıdır. Büyük 
Nutuk ise, 19 Mayıs 1919 ile 15 Ekim 1927 yılları arasındaki yaklaşık 8 yılı bütün 
belgeleriyle ortaya koyan bir askerî, siyasi ve idari dehanın apaçık kanıtıdır. Büyük 
Nutuk, bilindiği üzere “Gençliğe Hitabe” ile bitmektedir. Fakat gençliği, doğrudan 
karşısına aldığı bu hitabe örneği muhteşem metinden önceki cümleleri hatırlamayı ge-
rekli görüyorum: 

“Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, is-
tiklalini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş 
bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felaketlerin yarattığı uya-
nıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.”

Atatürk’ün söylediği şu: Yönetimlik niteliği Cumhuriyet olan devletin temelin-
deki şehit ve gazilerin kanları ile yüksek Türk kültürü anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin varlık ve meşruiyet gerekçesidir.

Osmanlı Devleti dilleri, şiveleri, ağızları, meslekleri ve ne gariptir ki kıyafetleri 
ile birbirinden ayrı, hatta ayrışmış gruplar gibi görünürdü. Bu ayrışmışlığın göstergele-
rinden biri ise tarikatlar, mezhepler, dinler idi. Parçalanmışlık ve parçalayıcılık özelliği 
taşıyan mahallî kimlik, benlik göstergeleri, bir bütünlük gibi gösterilmesinde ısrar edi-
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len ve gösterilen yapının inkâr edilmez arızaları idi. Benzeme, benzeşme, yakınlaşma 
ve uzlaşarak bizleşme… Çağın bilgi, teknoloji ve imkânlarını tanıma, bu yönde üretici 
ve tüketici olma… Osmanlı toplumu, 1700’lü yılların başından itibaren bu haysiyetli, 
refahlı ve bizleşerek yaşayışını sürdürme hedefini ve gerçeğini kaybetti… Yenildikçe, 
ayrıştı, bölündü, güçsüzleşti. Farklı eğitim kurumlarından alınan farklı değer, davranış 
ve bilgilerin doğurduğu ayrışmışlık, Müslüman halkın %3-5’inin okuryazar olduğu 
kültürel açık ve açlığa bağlı ayrılığın ortadan kaldırılması… 

Atatürk’ün çözmek zorunda olduğu problem şu idi: Bizliğini kaybetmiş, yok-
sul, çaresiz, çağa sırtını dönmüş, yazılı kültürle ilgisi kesik yönetime karşı sevgi ve 
saygısı bulunmayan bir toplum… Tevhid-i Tedrisat, (öğretimin birliği) yasasını çı-
karan; öncelikle, Millet Mektepleriyle okur yazarlığı artırmaya çalışan; sonra eğitim 
ve öğretimi mecburi kılan, ülkeyi okullarla ve yeni bir hukukla biçimlendirip bezeyen 
Atatürk’tür.

Millî benlik ve kimlik oluşturucu büyük değişim ve dönüşümlerin adına Atatürk-
çülük diyoruz.

Atatürkçülük, duygumuzu, düşüncemizi, imanımızı, bilimimizi, sanatımızı, yer 
altı zenginliklerimiz ile emeğimizi sömürmek isteyenlerin karşısında “Ne Mutlu Tür-
küm Diyene” anlayışına dayanarak yeniden ve bilinçle bütünleşmektir. Atatürkçülük, 
“Ne Mutlu Türküm Diyene” anlayışını tarih ve sosyoloji biliminin kavramlarıyla ve 
yöntemleriyle savunmaya dönüştürüp bağımsız ve onurlu kalma savaşının neferi ol-
mayı benimsemektir.

Atatürkçülük, millî benliğine, millî kimliğine sahip çıkarak, bilinç ve bilgiyle te-
mellendirilerek hem bağımsız, hem onurlu kalma savaşıdır. Bağımsızlığın, onurlulu-
ğun ve sömürülmeme bilincinin de, bütünleşerek milletleşmenin de en önde gelen gös-
tergelerinden biri dil’dir: Her yerde, her işte, dilin işlevini işlerliğe dönüştürmek…

Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir yer adlarımızın da, her türlü kurum, kuruluş 
ve işyeri adlarımızın da Türkçe olmasını istemek millî bilincin gereğidir. Atatürk’ümüz 
dilimizi ve kültürümüzü boyunduruklardan kurtarmaya çalışmıştı. 

Atatürk’ümüz, kültürü şöyle tanımlıyordu:

“Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, uyanık 
davranmak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir. Yine insan enerjisiyle ve fakat tabiatın 
ona iltifat edildikçe tükenmez yardımıyla, yükselen, genişleyen insan zekâsı, hudutsuz 
kavrayış anlamında ‘insanım’ diyen bir özel nitelik kazanır.”

Bizi hurafelerle ve hikâyelerle bezenmiş sülale tarihinden de, tarihçiliğinden de; 
bizi halkıyla aydını arasında fikrî ve edebî dili farklı, anlaşması arızalı; zevkleri ay-
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rışmış edebiyat ve sanat tarihinden de kurtaran odur. Millî benlik ve kimlikle temel-
lendirilmiş bir kültür oluşturmak için Dil ve Tarih Kurumlarını kuran ve yaşaması 
için tedbirler alan odur. Bizi tarihimizin derinliklerine, bizi boyunduruktan kurtulmuş 
dilimizin imkânlarına yönelten odur. Özgüven duygumuzu güçlendiren, ulusal bilin-
cimizi enerjiye dönüştüren, böylece bir kendini bulma hareketi yaratmak üzere bizi 
uyandıran odur.

Bakınız Atatürk’ümüz ne diyor:

“Bir milletin ne gibi haslet ve kabiliyetlere sahip olduğunu takdir ve tayin ede-
bilmek için,o milletin sevk ve idaresine memur edilen kimselerin, insanlık tarihini ve 
bilhassa millî tarihini çok okumuş ve hazmetmiş olmaları şarttır. Muvaffak olmanın 
birinci sırrı bunda mündemiçtir.” 

Atatürk’ümüz, tarih bilgisini, bilince dönüştürmek konusundaki ısrarlı tutumunu, 
içlerine notlar koyarak okuduğu 3994 eserin neredeyse yarısının tarih kitabı olmasıyla 
da kanıtlanmıştır.

 Bir siyaset ve idare dâhisi, bir askerlik ve savunma dehası olan Gazi Paşa’nın, 
emperyalizme karşı kendi olmak ve kendi kalmak savaşının insanlık ölçeğindeki bü-
yük anıtı olan Atatürk’ün  sözlerini doğru anlayacak, gereğini yapacak insanların sa-
yıca artmasını dileriz.

Bütün uyanış, değişim, dönüşüm zamanları ile onu takip eden 20-40 yıl içinde, 
büyük değişim ve dönüşümleri anlamayan gericilere, yobazlara, dünyanın her ülkesin-
de çok rastlanmıştır. Hatta bu anlayış kıtlığı, ihtiyacı duyulan gerekli değişimlere bile 
anlamsız düşmanlık göstererek bazen iç savaşlara kadar giden bir kör inat ölçüsünde 
de olabilmektedir. Türkiye’nin yeni nesilleri, Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda söylediği 
gibi “Müspet İlim Meşalesini” elinde tutanlarla yürümek istemektedir. 

Sözlerimi Atatürk’ün emirleriyle tamamlıyorum:

“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî 
hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki 
bu dil, şuurlu işlensin.

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır”.





KINALI ELLER ANISINA BİR TÜRKÇE SOHBETİ
Dr. Hüseyin AĞCA

 

Ben, bu topraklara bir üniversite öğrencisi olarak yine bir başka Kınalı Eller ema-
neti olan Erzurum toprağını anamın çeyiz sandığından aldığım al yazmaya sarıp Ça-
nakkale Abidesi’nin temeline serpmek için 1957 yılında gelmiştim.

O günden bugüne üzerinde abdestsiz dolaşılmayacak bir vatan köşesine o kadar 
çok geldim ki, yakın çevrem bana “Sen nüfus kaydını Çanakkale’ye aldır.” demeye 
başladılar.

Manevi nüfus kaydımın bulunduğu bu toprakların siz bugünkü sakinlerini, bir 
hemşehriniz olarak selamlamak istiyorum.

Konumuz, “Türkçemizi yani ağzımızdaki anamızın ak sütünü nasıl temiz tutarız, 
nasıl bereketlendiririz, dünya dilleri arasında bulunması gereken yüksek makama na-
sıl taşırız” sorusuna cevap aramaktır. Bu soruyu ve verilecek cevapları burada sizinle 
paylaşmak istedim.

Dünya dillerinin sınıflandırılmasında yeni ve yaygın bir yaklaşım olarak kabul 
edilen bazı ölçütler var. Bunlardan birkaçı şunlardır:

İletişimi sağlayan dil kurallı olacak.
Yeterli söz varlığına sahip olacak.
Edebî ürünler vermiş olacak.

Türkçe bütün bu niteliklerin ötesinde tarihi geçmişi olan köklü bir dildir. En 
önemli özelliği de Hintçe, Çince, Arapça ve Farsça gibi eski ve köklü dillerin ortasında  
benliğini, koruyagelmiş bir dil olmasıdır. Bir sayısından binlere varan sayıları Türkçe-
dir. İsmin yerine kullanılan zamirleri Türkçedir. Bir dilin öz olup olmadığı, bir başka 
dilden doğup doğmadığı veya bir başka dilin kolu olup olmadığı üzerinde durulurken 
bilginler, sayıların adlarını ve zamirlerini ölçüt olarak alırlar. Türkçe bütün bu özellik-
lere sahiptir ve onun ötesinde başka dillerde olmayan çok daha fazla  özelliklere sahip-
tir. Görevimiz bu dili yakından tanımak, bunun için var olan güvenimizi tazelemek ve 
söz konusu özellikleri korumaktadır.

Türk Dil Kurumu belirttiğimiz hususlara bağlı olarak yetki ve sorumluluk taşı-
makta ve üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Ancak Kurum dışın-
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da her vatandaş da bu kutsal yolda kendisine düşen görevleri yerine getirip dile sahip 
çıkmak zorundadır. Bizler kendisine ulaşma, ulaşılma olgusuna bağlı ve ilgi derecesi 
ile sınırlı bir gönüllü olarak Kurumun sunduğu yaygın eğitimin hedef  kitlesiyiz. Böyle 
olduğu için de Türk Dil Kurumunu bir örgün eğitim kurumu olarak görmek ve bu 
anlamda dil öğretiminin sorumlusu olarak algılamak doğru olmasa gerektir. Türk Dil 
Kurumuna temel kaynakları hazırlayan, bunları eğitim ve öğretimin yarırına sunan bir 
kuruluş olarak bakmak gerekir.

Örgün, yaygın eğitim kurumlarının Türkçe öğretim ve eğitimi program yapımcı-
ları şunlardır:

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu,
Bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşların eğitim birimleri,
Kamu veya özel kitle iletişim kurum ve kuruluşları,
Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki kurum ve kuruluşlar,
Belediyeler.

Yukarıda  adı geçen kurum ve kuruluşlar bu sorumluluğu yerine getirirken çağı-
mızın vazgeçilmez 5. kamu otorotesini temsil eden sivil toplum örgütlerinin konu ile 
ilgili görüş ve desteğini almaları âdeta bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Temel mesele, Türk Dil Kurumunun işlem ve eylemleriyle, Kurumun güncelleri 
arasına yerleşecek “doğru ve kurallı kullanılır Türkçe” bilincine sahip geniş bir çevre 
oluşturulmasıdır. Kurumun bütün mensuplarının gördükleri her yanlış, eksik ve kirli 
dil kullanımını önce kuruma bildirmeleri ve bunların doğrusunu, hatanın merkezine 
iletmelidirler.

Dile karşı beliren duyarsızlığın elbetteki  sorumlusu Türk Dil Kurumu değildir. 
Fakat Anayasa’nın 134. maddesinin ve ilk kuruluş amacındaki varlık sebebinin ince-
lenecek olursa  Türk Dil Kurumunun bu alandaki sorumluluk kapsam ve sınırının o 
kadar dar olmadığı görülür.

Bir dilin, dil bilimi açısından doğru, kurallı kullanılması, zenginleştirilmesi, kir-
lilikten arındırılması ve sonuçta edebî dil olarak geçmişine yakışır bir kimlik kazandı-
rılmasında Türk Dil Kurumunun önemli sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk yalnızca 
Türkçeye karşı değil, Wilhelm Humboldt’un tespitiyle toplumun topyekün geliştiril-
mesine karşıdır. W, Humboldt “Dildeki gelişmeler, toplumun gelişmesine öncülük 
eder, düşünce ve kültür alanını geliştirip ona seviye kazandırır” der.

Aynı konu Alman Heidegger tarafından özlü bir biçimde şu cümleyle dile geti-
rilmiştir:

“Dil düşüncenin evidir”
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Hele Koca Yunus’umuz “Dil hikmetin yoludur” diye önümüze geniş bir ufuk 
açar. Onun bu sözünün altında derin anlamlar, yorumlamaya açık bilgiler vardır.

Bin yıl önce Yusuf  Has Hacip, “saadet veren, yol gösteren bilgi” anlamındaki 
Kutadgu Bilig adlı eserinde “Anlayış ve bilgiyi ifade eden dildir. İnsanı aydınlatan açık 
sade dilin değeri bilinmelidir.” diyerek bu görüşe öncülük eder.

Dünyada olup biten ve olmakta devam eden gelişmeleri ancak, sahip olduğumuz 
ve sahip olmaya kararlılık  gösterdiğimiz bir dil titizliği ile algılayabiliriz. Yeni fikirler, 
yeni ürünler, yeni buluşlar elbet de bizim tarafımızdan da adlandırılacaktır. Bu adlan-
dırmada uyanık olmak zorundayız.

Dil biliminde çığır açan F. de Saussure’ün “Sözün kişiyi, topluma ait oluşu bilinci 
işlenmedikçe bir dil bilinci gelişemez.” Biçimindeki söylemi dikkat çekici bulunma-
lıdır.

Dili yalnızca bir anlatım aracı olarak algılamak yanlıştır. Dil, toplumun maddi, 
ruhi, ekonomik hatta ruhani yapısını oluşturan temel ögedir.

Dilin, toplumun malı olma,  hatta  toplumu oluşturma boyutu ağırlık taşır. Dili, 
kişi söz olarak kullanırken, onda meydana getirebileceği değişimin  kurallarını kendisi 
koyar ve sınırlarını yine kendisi belirlerse, o dil topluma ait olma kimliğini yitirir. Bu-
nun tipik örneği olarak eski dil, yeni dil veya yabancı dil, Türkçe, çatışmasıdır. Yaban-
cılar, Türk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bilinen düşmanlarından daha çok, bu anlayışa 
sahip aydın görünümlü, kendi kişilerimiz, belki de farkına varmadan,  bu çatışmayı 
gündeme taşımış ve sürekli duruma getirmişlerdir.

Amenuel Kant şöyle diyor:

“Bir millete yapılacak en büyük kötülük, onun millî kimliğinden, karakterinden, 
ruhunun ve dilinin özgürlüğünden uzaklaştırılmasıdır.”

Graber’in 1993’te yaptığı araştırmada, kitleyi yönlendirmede iletişim araçlarının 
anne, baba, iş – okul arkadaşları, hatta sevgiliden daha etkili olduğunu ortaya koyar.

O. Sinanoğlu, dilin, biri matematik, diğeri çağrışımlar olmak üzere iki boyutun-
dan söz eder ve şu örneği verir:

“Türkçe konuşan biri için ‘bardak’ kelimesi Elif’in elinde bardak mısraını, İngi-
lizce konuşan için ise ‘glass’ sözcüğü viskiyi çağrıştırır”

Güldürü ögeleri, zekâ ürünü/inceliğine değil, argo müstehcenlik ve bozuk ağız kul-
lanımı ile sağlanır hâle gelmiştir. Halbuki Kutadgu Bilig bu konuda bakınız ne diyor:

“Aklın süsü dildir, dilin süsü sözdür. İnsanın süsü yüzdür, yüzün süsü ise göz-
dür.”
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Ağız kullanımı bir komedi unsuru olarak, bunu tabii konumda kullananlar için ya-
dırganmayabilir. Kitle iletişim araçlarında bir mizah ögesi olarak kullanımı da müm-
kündür. Ancak bu kullanıma sırf  toplumun gerçekçiliği için ve yer yer aşağılama ögesi 
olarak yönelinmesi yanlıştır. Bundan caydırma yolları aranmalıdır.

Yahya Kemal gibi bir Türkçe mimarının bile, dua ile talep ettiği ses kudreti dili-
mizi, çıraklık dönemi eğitiminden bile geçmeyen, geçirilmeyenlerin hitabet imkânına 
kavuşturmasına, Türk Dil Kurumu seyirci kalmadı, bundan sonra da kalamaz. Tek 
eksiğimiz, yanlış kullanımlardaki takibin sınırlı oluşudur.

Ya Rab ne müsavatı, ne hürriyeti ver,
Hatta ne de ondan gelecek şöhreti ver,
Hep neşe veren aşkı terennüm dilerim
Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver (Y. Kemal Beyatlı)

Türk Dil Kurumu bu ehil uzman öbeğinin de desteği ile, bulacağı ve benim sadece 
üç örneğini arz edeceğim birktakım kalıp ifadelerin, her alanda ve her fırsatta duyuru-
su ve gösterimi ile  bir karşı atağı başlatmalıdır.

Dilimizi yanlış kullanmaya hakkımız yok.

Dilimizin anlatım gücünü azaltmaya hakkımız yok.

Dilimi doğru kullanmayı bilmediğim için yumruğumu bıçağımı silahımı kulla-
nıyorum.

Şimdi de Türkçenin kullanımındaki başlıca yanlışlıklarından örnekler verelim:

Çekimli fiillden sonra için edatının kullanılması tarihî Türk cümle yapısında ol-
madığı hâlde Herkes işitsin için bağırıyorum biçiminde kullanımlar.

Korkmak fiilinin dizilerin etkisinde yerli yersiz kullanılmasına Hasta olup yata-
cağımdan korkuyorum örneğini verelim. Buna çeviri olan Kendine iyi bak! sözünü de  
ekleyelim.

Öteki örneklerden birkaçı şunlardır:
Dış ilişkiler toplantı konferans salonunda.
Resmi geçit çok şaşalı ve görkemli oldu.
Resmi kabule katılım son derece görkemliydi.
Yaşamda muvaffak olmayı başarabiliriz.
Mali portre.

Bazı filmlerde edep dışı sözlere örnek olarak Buraya ne  ...  yemeğe geldin! biçi-
mindeki kullanımları hatırlatalım.
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Cumhuriyeti ne bölücülere, ne gericilere ne de camilere teslim etmeyeceğiz.

..... ile  ...... takımları bu yıl 2. lige düşmeyi garantilediler.

İletişim organlarına verilen tamlama biçimindeki adların Türkçenin yapısına uy-
gun olmayan örnekleri pek çoktur. Bunun için Radyo Burak, Radyo Efem örneklerini 
verelim. Patlıcan kebabı yerine patlıcan kebap.

Yabancı dil merakı kebaps Bekir gibi örneklere yansımış. 
Maç bir seyircinin attığı taşa kadar iyi gidiyordu..
Sevildiğimi biliyordum ama, tabii gönüllerde bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.
Polis hayati tehlikeyi atlattı.

Hürmetler, saygılar, mersi, teşekkür gibi eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanıl-
masının örnekleri sayılmayacak kadar çok.

Peygamberimiz en son hayatında bile namaz kıldırmak istedi.
Vergisel reform
-araktan , -erekten biçiminde zarf  yapan ek üzerine durum ekinin getirilmesi de 

yaygındır. Gelerekten giderekten.
Restorant
Tecrübeleneceğim.
Kendilerine muhalefet olanları çağırmıyor.
Oldukça mutlu
Teşekkürlerimin en sonsuzunu sunuyorum. Gibi kimsenin kullanmadığı anlamsız 

ifadeler.

İmla ve anlatım dağınıklığının geldiği düzeyi, Türkçeyi kullanmadaki başıbozuk-
luğu göstermesi bakımından seçtiğim bu cümleler Türkçenin ciddiyetle ele alanmadı-
ğının örnekleridir. Bu örnekler aynı zamanda eğitim hayatımınızdaki eksikliğin nerede 
olduğunu da göstermektedir. Dilin yapısını, kurallarını öğrencilerimize öğretmedikçe, 
seçilmiş bol örneklerle bu bilgileri desteklemedikçe nesiller arasında bu başıbozukluk, 
keyfî kullanım giderek yaygınlaşacak, dildeki bu yozlaşma da sürüp gidecektir. 





YÜKSEKÖĞRENİMDE TERİM SORUNLARI
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

Bu konuşmamda ben de bilimin ve sanatın ifade edilmesinde aracı olan terimler 
üzerinde duracağım. Türk dili araştırmalarında kelime ile terim birbirinden ayrılan iki 
kavramdır. Terim de sonuçta bir kelimedir ama her kelime terim değildir. Terimi, “Bi-
lim dallarının, sanat ve meslek kollarının kavramlarını karşılayan anlamları sınırlı özel 
sözleridir” diye tanımlar ve normal kelimeden ayırırız. 

Eskiden tabir dediğimiz ve geniş anlamda kullandığımız mecazlı anlatımlardan 
oluşan deyimler de terim değildir.

Terime eskiden ıstılah,  deyime ise tabir denirdi. Istılah-ı tıbbiye, ıstılah-ı ri-
yaziye, ıstılah-ı edebiye örneklerinde olduğu gibi Cumhuriyet öncesi ıstılah sözüyle 
karşılanan terim, batı dillerindeki karşılığı olan  term sözüne benzetilerek Cumhuriyet 
döneminde türetilmiştir. Bugün matematikte geçen terim ise, eskiden had diye adlan-
dırılan kelimenin karşılığıdır. 

Batı dillerinde geçen term Latince terminus kelimesine dayanır. Bir görüşe göre 
biz bu kelimeyi dermek fiilinin doğu Türkçesindeki karşılığı olan termek fiilinden      
terim biçiminde türetmişiz. Bu bakımdan terim kelimesi üzerine yapılan tartışmaları 
belirttiğim biçimde anlamak ve bu tartışmalara son vermek gerekir.

1930 yılına kadar terimlerimiz doğu kökenli kelimelerin köklerine ve eklerine da-
yanırdı. Cumhuriyet döneminde ele alınan işlerin başında Osmanlı Türkçesinden türe-
tilmiş terimlerin yerine Türkçe terimlerin konulması gelmektedir. Terimlerde Türkçe-
leştirme ya radikal tedbirlerle yapılmış veya belli bir süreç içinde gerçekleştirilmiştir. 
Birkaç örnek üzerinde duralım. Artı, eksi, bölü, çarpı, açı, düzey, ergime, akkor gibi 
terimler radikal tedbirlerle kullanıma giren terimlerdir. 

Terimlerin Türkçeleşmesi bazen de uzun bir sürede gerçekleştirilmiştir. Örnek 
olarak ism-i mürekkeb belli bir süreç içinde Türkçeleştirilen terimlerdendir. Önce bu 
Farsça tamlama Türkçenin kurallarına uygun bir tamlama biçimine getirilmiş ve mü-
rekkep isim  elde edilmiş. Bir uzlaşmaya ve inandırmaya dayanan bu gelişmede za-
manla mürekkep sözü bileşik sözüyle karşılanmış; 1980’li yıllarda ise bileşik terimi 
yanlış bulunarak birleşik esas alınmıştır. Birleşik isim tamlamasının ikinci sözü isim 
teriminin ad ile karşılanması hâlâ bir tartışma konusudur. Kimisine göre isim genel 
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bir terimdir ve dil bilgisinde bu terim  sıfatı, adı (ismi), zamiri, edatı, zarfı, ünlemi, 
bağlacı kapsar. Böylece biri fiil (eylem) diğeri isim olmak üzere iki kelime grubunun 
bulunduğu kabul edilir. İsim başlığı altına giren isim terimi de ad ile karşılanır. Kimisi 
ise yalnızca sekiz kelime sınıfının varlığını ileri sürer ve fiil, isim (ad), zamir, zarf, edat, 
bağlaç, zamir, ünlem olmak üzere bunları birer kelime sınıfı sayar ve bu arada isim 
terimini ad olarak karşılar.

Ortaöğretime ders kitabı yazan yazar, böyle bir ders kitabını Talim Terbiye Kuru-
lunda inceleyecek olan uzman, sınıfta öğrencilerine dil bilgisi ile ilgili bilgiler verecek 
olan öğretmen, zarf mı, belirteç mi, edat mı, ilgeç mi, fiil mi eylem mi, isim mi ad mı 
sorularıyla her zaman başbaşa kalır. Bazı yıllar belirteç, ad, ilgeç, eylem, ön ad (sıfat) 
öne çıkar bazı yıllar da zarf, isim, edat, fiil, sıfat geçerli olur. Herkesin yararlanabile-
ceği, kapsayıcı, dilin özünü yansıtan, soruları cevaplayan bir dil bilgisi kitabı ortaya 
koymak için özellikle terimlerde birlik sağlamak  ve bu sorunları çözmek gerekir.

Cumhuriyetin ilk çeyreğinde radikal bir yolla kullanıma giren terimler kolayca tu-
tunmuş, tartışmaya, uzlaşmaya bırakılmış terimler ise verdiğim örneklerde görüldüğü 
gibi sürüncemede kalmış ve bir türlü bu terimlerde birliğe ulaşılamamıştır. Terimlerin 
Türkçeleştirilmesinde belirli bir yol alınmakla birlikte konu o günden bugüne Türk 
bilim hayatının büyük bir sorunu olarak süregelmiş; buhran’dan bunalım’a geçmişken 
bugün her ikisinin yerini Fransızca kriz terimi almıştır. Unutmamak gerekir ki sorun 
yalnızca belirttiğim dil bilgisi ile ilgili kelimelerde değildir. Bilimin her dalında bu 
sorun var ve canlılığını koruyor.

Verdiğimiz bu birkaç örnekle Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana terimlerdeki 
tutarsızlığı dile getirmeye çalıştım. Örnekleri dil bilgisinden verdim. Peki tıpta, hukuk-
ta, eczacılıkta, biyolojide veya her yıl yeni bir dal, yeni bir bilim kolunun ortaya çıktığı 
diğer bilim dallarında, sanat dallarında durum nasıldır? 

Önce konuyu ilk ve ortaöğretim terimleri ile yükseköğretim terimleri diye iki 
başlık altında ele almalıyız. Çünkü bunların tarihî gelişimi farklıdır. Cumhuriyet dö-
neminde gündeme gelen ulusal değerler doğrultusunda terimlerin Türkçeleştirilme-
si söz konusu olunca bu mesele ilk ve ortaöğretimle sınırlandırılmıştır. 1941 yılına 
Türkçe Terimler Cep Kılavuzu çıkartılırken hedef  ortaöğretimdir. Fizik, kimya, biyo-
loji, zooloji, matematik, coğrafya, botanik, astronomi, jeoloji dallarıyla yetinilmiştir. 
Çünkü ortaöğretimde bu derslerin okutulması kararlaştırılmıştır. Millî Eğitim Bakan-
lığınca hazırlatılmış olan bu terimlerin 1939 - 1940 yılı ders programlarında  öğretil-
mesi istenmiştir. Bu dokuz bilim dalı için türetilmiş olan terimler bakanlığın emriyle 
uygulamaya girmiş ve günümüzde Osmanlı Türkçesindeki karşılığını unutturmuştur. 
Zaviye’nin yerini açı, cereyan’ın yerini akım, halita’nın yerini alaşım, tufeyli’nin ye-
rini asalak, âraz’ın yerini belirti almıştır. Ortaöğretim terimlerinin büyük bir bölümü 
bu yolla Türkçeleştirilmiştir
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Söz konusu cep kılavuzunda hukuk, tıp, eczacılık, mühendislik, mimarlık gibi 
dalların terimleri yoktur. Çünkü bu bilim dalları ortaöğretimde okutulmaz. Hemen be-
lirtelim ki hukuk alanında eski terimlerle ilgili olarak sürekli bir direnme vardır. Bu 
direnme sonucunda hukuk alanın terimlerinin gene de büyük bir bölümü sehven, mü-
dahil, şuyu’, iddia, resen, taksir örneklerinde olduğu gibi doğu kökenli kelimelerden 
oluşur. Hukuk terimlerinin Türkçeleştirilmesine Anayasa metinleri yön vermiştir. 1924 
yılında çıkartılan Teşkilat-ı Esasi’nin 1945 yılında kısmen terimlerinin Türkçeleştiril-
mesini 1960 Anayasası izlemiş ve Türk Dil Kurumu ile iş birliği hâlinde yürürlük, 
savunma, oturum, savcı, suçüstü gibi terimler Türkçe köklere dayandırılarak türetil-
miştir. Meselenin gelişmesi incelenecek olursa bunun gene de devlet eliyle yapıldığı, 
bu işe gönül vermiş bilim adamlarıyla türetmelerin yaygınlaştırıldığını görürüz.

Hukukta görülen bu kısmi Türkçeleştirmeyi Cumhuriyet tarihi boyunca tıpta, mü-
hendislikte, elektirikte, eczacılıkta yeni yeni gelişen ve bizde de öğretim hayatına giren 
öteki bilim dallarının terimlerinde görememekteyiz. Özellikle yeni bilim dalları ve 
tıbbın yan dallarıyla ilgili terimler tamamen batı kökenli kelimelerden oluşmaktadır. 
Bu gidişin sebepleri arasında  Batı alemiyle bütünleşmek eğilimi bulunmaktadır. Bu 
yolla bilim dallarımızın terimlerinin yaklaşık yüzde doksanı batı dillerinden alınmış 
kelimelerden oluşmaktadır. Eczacılıkta da durum aynıdır. Alanla ilgili bilim adam-
larımız, birçok aydınımız, basınımızın önde gelenleri bu gidişi normal bulmaktadır. 
Esasen buna normal bir gelişme olarak bakılması 1940’lı yıllarda başlamış, Peyami 
Safa gibi taraftarlar sayesinde giderek bu akım güçlenmiştir. (P. Safa, Objektif I, Os-
manlıca, Türkçe Uydurmaca, Ötüken yayını, İstanbul 1999) P. Safa, terimlerde batı 
kökenli karşılıkların kullanılmasını 1939-1940’da savunurken 1958 yılında Milliyet 
gazetesinin 13.09.1958 tarihli nüshasına yazdığı bir yazıda işin boyutunu farkederek 
şöyle demektedir:

“Avrupa dillerine ait yabancı kelimelerin istlası yalnız mağaza isimlerinde değil, 
ilim ve aydın dilinde ve en kötüsü devlet dilinde de göze çarpıyor.”

Yazar aynı yazısında bu kez dile girmiş batı kökenli kelimelere karşılıklar öneri-
yor. Verdiği karşılıklar şunlardır:

“Takım” manasına gelen “ekip” gibi kelimeler bunlardandır. “Başkan” yeri-
ne “şef” daire başkanı yerine “büro şefi”, “bölge bölüm”, “saha” veya “alan” yerine 
“sektör”, “yatırım” yerine “envestisman”, “sermayelendirmek” veya “para yardımı” 
yerine “finansman” ilh. Kelimeleri de bunlardandır. ... Sanki “istihsal” derseniz ce-
halet “prodüksiyon” derseniz ilim der. Çok defa bir Türkçe kelimenin sadece Grekçe 
veya Latincesini söylemek onu tarif  ve izah etmeye yeter sanılıyor. (Söz konusu yazı 
Milliyet gazetesinden Türk Dili dergisinin Ekim 1958 tarihinde çıkan 85. sayısına da 
alınmıştır)

1930 yılından bu yana aradan geçen yetmiş yıl içinde muhakkak ki olumlu geliş-
meler kaydedildi. Örnek olarak  istihsal, prodüksiyon yerine Türkçe köke ve eke daya-
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nan üretim dile yerleşti. Sınırlı da olsa bu gelişmeyi inkâr edemeyiz. Ancak son 30 yıl 
içinde hatta 1970’li yıllardan bu yana dildeki batı kelimelerin artışı terimleri de büyük 
ölçüde etkiledi. Günlük dile kadar geçen konsensüs toplumdaki duyarlı kimselerin dik-
katini çekti. Neden uzlaşma, neden mutabakat denmiyor diye tepkilerini ortaya koy-
dular ama bunların gerisinde kalan bilim dallarının kelimelerindeki aşırı yabancılaşma 
genel olarak kimsenin dikkatini çekmedi. Bu kötü gidişi “canım bu kelimeler  genel 
dilin sözleri değildir. Neden endişe ediyorsunuz. Bunlar bilim adamları arasında konu-
şulan özel sözlerdir” diye savunmalarla karşılaşıldı. Böyle bir savunmaya karşı belki 
denebilir ki, Osmanlıcada da bunlar özel sözlerdi neden değiştirildi. Demek ki ulusal 
bir kimlik kazanma yolunda kelimelerimizin de doğu veya batı kökenli olmaması icap 
etmişti. Bu hareketle Türklerin bir kimlik, bir ulusallaşma arayışı içine girdikleri göz-
den kaçırılmamalıydı. 

Ziya Gökalp 1927 yılına kadar doğu dillerinin kelime köklerini ve eklerini kulla-
narak terim türetti. Ama 1930’dan sonra Ziya Gökalp ve öteki ilgililer ve bilim adam-
ları Türkçe köklere ve Türkçe eklere döndüler. Eski “hâkim olmak, iktidarda bulun-
mak, her şeye yetmek  anlamında eski umak fiiline dayanan ve “tanrı”, hâkimimutlak”  
anlamına gelen ugan (ogan) kelimesini Z. Gökalp şiirde kullandı. 

Şimdi  belki batı kökenli terimlerin Türkçe olarak karşılanamayanları söz konu-
su edilebilir. Bunlar için artık geç kalınmış denebilir. Ama Türkçede kolayca karşı-
lık bulunabilen binlerce terimin batı kökenli biçimine itibar etmeye hiç gerek yoktur. 
Kompütür pekâlâ bilgisayar oluverdi, keşke bilgiişler olsaydı. Printer sözü yazıcı ile 
karşılandı. Ekstre sözü bugün kolayca hesap özetine dönüverdi. Türetilen bu karşılıklar 
bankacılar tarafından kullanılır kullanılmaz uygulamaya girdi ve yaygınlaştı. İçinde 
Türkçe olmayan cihaz kelimesine rağmen çağrı cihazı dilimizde yaygınlaşıp gitti.

Görüldüğü gibi üretken olanlar ve ürettiklerine kendi dillerinde ad koyanlar bugün  
bilimi teknolojiyi ellerinde tutanlardır. Bilim hayatımıza yön veren  batıda yapılmış 
çalışmalar, batıda geliştirilmiş yöntemler, batıda üretilmiş ürünlerdir. Bu çalışmalar, 
yöntemler  ve ürünler dilimize çevrilirken terimleri de olduğu gibi alınmakta, yalnızca 
Türkçenin ses düzenine uydurulmaya çalışılmaktadır. Hepsine Türkçe karşılık bul-
mak, bütün anlamlarını karşılamak her zaman mümkün olmamaktadır. Örneği kendi 
alanımızdan verelim. Eskiden adı sarf ve nahiv idi, Cumhuriyet döneminde bu kavram 
dil bilgisi terimiyle karşılandı. Günümüzde aynı kavram bir de gramer terimiyle ifade 
edilmektedir. Dil bilgisi terimi gramer üzerine getirilebilen eklerin hepsini karşılaya-
mıyor. Gramatik terimi dil bilgisel biçiminde Türkçe ifade edilebiliyor ama gramerci 
yerine dil bilgisici, dil bilgici denirken yadırganıyor.

Dildeki yabancılaşmayı daha çok teknik alanlarda görmekteyiz. Bu alanla maka-
leler gözden geçirildiğinde yazılardaki anlatımlardan Türkçe terim kullanma kaygısı-
nın artık kalmadığı izlenimini çıkıyor. Örneği bugün dünyada olduğu gibi bizde de bir 
ihtiyaç hâline gelen ısıtma - soğutma cihazlarının terimlerinden verelim. Bunlardan 
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klima (Fransızca climat) bugün yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Klima yanında 
iklimleme sözü de yayılmaya başladı. Aslında iklim de köken olarak Türkçe değildir. 
Ama iklim Türkçede eskiden beri dilde kullanılan yaygın bir kelimedir. Arapça kökenli 
olan bu sözden iklim-leme biçiminde yeni bir türev elde edilmiştir.

 Hesaplamak örneğinde olduğu gibi kökü Türkçe olmayan kelimelere Türkçe ek-
ler getirerek yeni türetmeler yapmakta bir sakınca görülmemiştir. Planlamak örneği 
de böyledir. Demek ki, biz doğu ve batı kökenli kelimelere Türkçe ekler getirebiliyor 
ve yeni türetmeler yapabiliyoruz. Ancak Türkçe kökenli kelimelere yabancı ekler ge-
tirmek öteden beri pek kabul görmemiştir. Türk-oloji, bayrak-tar, sancak-tar, gelir-at, 
gidiş-at gibi örneklerimiz bunlardan birkaçıdır.

 İklimleme de bu görüş ve anlayış içinde türetilmiştir. İklileme yazışmalarda çeşitli 
makalelerde geçen yeni bir terimdir. (bk. Standrd 523. sayı Temmuz 2005) 

İklimleme yanında daha yaygın kullanılan klima’dır. Ancak klima giderek cihazın 
adı olarak kalıplaşmakta, iklimleme ya da iklimlendirme terimleri ise  bir kapalı alanda 
havayı ısıtma, soğutma veya temizleme, istenilen sıcaklık derecesinde tutma, kapalı 
yerin nemini ayarlama, o yerden beklenen uygun şartları sağlama demektir.

İklimleme veya iklimlendirme terimleri yanında  konu ile ilgili bazı makalelerde 
klimatize edilmek (bk. Standard 523. sayı 2005) sözüne de rastlanmaktadır. Klimatize 
edilmek yanlış bir kullanım olmakla birlikte Türkçenin böyle bir kelimeye ihtiyacı 
yoktur. Söz konusu cümle şöyledir:

“Bir konfor aracı olarak satın alınan klimaların, Türkiye’nin iklim koşullarına ve 
klimatize edilmek istenen mekâna uygun seçilmemiş olması ... gibi nedenlerle maa-
lesef  tüketicimiz mağdur olmaktadır. (Murat Kuraltan “Klima nedir?” Standard 523. 
sayı 2005)

Burada klimatize edilmek yerine takılmak, asılmak, konulmak gibi Türkçe bir ke-
lime seçilebilirdi.

Bu alanda geçen terimlerden biri de hijyenik’tir. İklimleme işinde kullanılan ve 
ülkemizde üretilen hijyenik paket klima terimi içinde yer alan hijyen ve onun sıfatı olan 
hijyenik Fransızca kökenli bir kelimedir. Hijyen, hijyenik Türkler arasında duyulmaya 
başlandığında bu kavram, sıhha, sihhi terimleriyle karşılandı ve birkaç yüzyıl kulla-
nıldı.Yaşadığımız dönemde ise yerlerine Türkçe kökenli karşılıklarını koyamadığımız 
için Arapça kökenli bu kelimelerin yerini hijyen ve hijyenik aldı. Günümüzde alanla il-
gili bilim adamlarının veya ilgililerin bundan pek rahatsız olmadıklarını görmekteyiz. 
Batı kökenli terimlere doğru açılmış olan bu tehlikeli kapı karşısında bilim kurumları, 
üniversiteler, basın sessiz kalmakta âdeta bu tür kelimelerin kullanılmasını teşvik et-
mektedirler. 

İklimleme işini meslek edinenlerin  aklına ısıtıcı, soğutucu veya bunların fiil bi-
çimleri ısıtmak, soğutmak kelimelerinden yararlanmak gelmiyor. Bu fiil köklerinde 
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gerektiğinde Türkçe eklerle pek çok kelime yapılabilir. Hatta çekyat örneğinde olduğu 
gibi klima (cihaz) ısıtsoğut biçiminde fiillerin emir şekillerinden bir birleşik fiil türe-
tilip karşılanabilir.

Teknik alanlarda dillerden düşmeyen ve artık iyice dile yerleşen proje bazında, 
performans, sektör, bandrol, emisyon, imaj, jenerik, motivasyon, minimize, maksimize, 
alternatif, prestij, fast, food, diyetisyen, drenaj, organizasyon gibi yüzlerce kelime dil-
de belli bir yer buldu ve hatta devletin diline, yasalara geçti. Biz, gözlem (müşahede) 
ile gözaltı (nezaret) etken (müessir) ile etkin (faal) örneklerinde olduğu gibi önerilen 
karşılıkları yerinde  kullanıp dile yerleştiremezken  batı kökenli kelimelerin akını kar-
şısında bu olumsuz gidişe teslim olmaktan başka imkânımız kalmadı. Bu bakımdan iş 
bir hayli güçleşmiş hatta çıkmaza girmiştir. Artık tedavi bile terapi olmuş, kansızlık, 
ahlak terimleri  anemi, etik kelimeleriyle karşılanır olmuştur.

Böyle bir gelişme karşısında birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Tıp, elektrik, ec-
zacılık, makine, beslenme, gıda  ve öteki alanlarda kullanılan, bulunduğu bilim dalını 
aşıp günlük dile giren bu yabancı terimleri Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’üne 
alacak mıyız? Akreditif terimi Türkçe Sözlük’e girmiş, tanımlanmış ama akredite he-
nüz sözlüklere geçmediği hâlde çeşitli makalelerde bu söze rastlanmaktadır “Sektöre 
hizmet verebilecek akredite bir laboratuar kurulabilmesi amacıyla Türkiye Deri Sana-
yicileri Derneği bünyesinde çalışmalara başlanmış... ( Onur Görgün, “Deri Sanayiinin 
Mevcut Durum” Standard, 520. sayı, Nisan 2005 ) 

Sözlüklere giren bazı yabancı kökenli kelimelere tanım verilmemiş yanlızca ilgili 
maddede karşılık gösterilmiş, tanım, gösterilen karşılıkta yer almıştır. Örnek olarak 
portföy terimini verelim. Sözlüğe portföy alınmış karşısına para cüzdanı konmuştur. 
Kulllanımdaki durumunu göstermek için şu cümleyi verebiliriz:

Bu kapsamda, markası yerleşmiş, gelir düzeyi yüksek, tüketici düzeyinde kendini 
kabul ettirmiş, malların ihraç portföyümüzde daha fazla pay alması gerektiği hazır-
lanan tüm starateji raporlarında özellikle vurgulanmıştır. (Standard 526. sayı Ekim 
2005, 26. s.)

Bu cümlede portföy yerine para cüzdanı uygun düşmez. Bu söz Türk Dil Ku-
rumunda bulunan bir karşılıktır. Karşılık uygun düşmediği durumlarda yabancı olan 
terim kullanımda daha çok yerini alır ve sıklıkla kullanılır. 

Terimlerin karşılıklarını gösterirken  bir doğu veya batı kökenli terime birden çok 
karşılık göstermek bir başka tutarsızlık örneğidir. Osmanlıca izafi kelimesine hem ba-
ğıl hem de görece karşılıkları verilmiştir. Bu durum sözlüklere de yansımıştır. Örnek 
olarak Türkçe Sözlük’te hem bağıl hem de görece tanımlanırken birbirine gönderilmiş. 
Yapılan tanımlara  baktığımızda aynı anlamları görüyoruz. Bu sözü bilim dallarının bi-
rinde bağıl’ın birinde görece’nin  tercih edildiğini görürüz. Bu bir kavrama birden çok 
karşılığın önerilmesinden kaynaklanmıştır. Sohbet için söyleşi ve konuşu önerilmişti. 
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Söyleşi kabul gördü. Buna benzer daha pek çok örneğimiz vardır. Kullanımda ise daha 
çok görece’yi buluyoruz.

Terim türetmede halk buluşlarına da rastlamaktayız.. Bavul ticareti bunlardan 
biridir. Anahtar teslimi de halkça icat edilmiş bir terimdir. Ama anahtar kelime (key 
word) çeviri yoluyla dilimize girmiştir. Çeviri yoluyla dile giren kelimelerin sayısı az 
değildir. Önemli olan söz konusu terimin işlevini (fonksiyonunu) göz önüne almak ve 
ona bu işleve  uygun bir ad koymakttır. Karşılaştığımız yabancı kökenli terimi kelime 
kelime çevirmek her zaman doğru olmaz..

Terimlerin Arapça ve Farsça kökenli kelimelere dayandırılmaması alınmış bir ilke 
kararıdır. Bu ilke büyük ölçüde uygulanmıştır. Ancak içerdiği kelimeleri yabancı olan 
ticaret hacmi, ticaret ateşesi, ticaret merkezi, ticaret sicili, döviz ticareti gibi  terimle-
rin türetilmesi ve kullanılması da engellenememiştir. Burada teselli edici durum terim-
lerin Türkçenin tamlama kurallarına uygun oluşudur.

Terimlerde yabancılaşmanın ekonomik, sosyal pek çok sebepleri vardır. Bilinç-
sizce davranmak, Türkçesinin ne olabileceğini bile düşünmemek bu sebeplerin başın-
da gelmektedir. Kolayca Türkçe sözlerle karşılanabilen terimlerde bile ihmal büyük-
tür. Yabancı dile özenti, bir başka sebeptir. Yabancılaşmanın asıl sebebi hiç şüphesiz 
yabancı dille eğitimdir. Bir başka sebep ise küreselleşmeyle ilgilidir. 

Terimlerde yabancılaşmanın  boyutları giderek sınırlarını aşmıştır. Bir kanun 
çıkarmak, bu gidişin önüne geçmek de mümkün olamadığına göre iş büyük ölçüde 
devletin ilgili kurumlarına ve üniversite öğretim üyelerinin sağduyusuna kalmış. Bu 
kurumları ve ilgilileri harekete geçirmek, bilinçlendirmek, bu büyük soruna eğilmele-
rini sağlamak ve görevlerini hatırlatmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunu vaktiyle 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Suat İlhan denemiş, hatta Ankara Üni-
versitesinin Ziraat Fakültesinde bir toplantı da yapmıştı. Dışarıdan müdahele sonuç 
vermemiştir. Şimdi üniversitelerden bu hareketin başlatılmasını bekliyoruz. Millî Eği-
tim Bakanlığının, Türk Dil Kurumunun, Talim Terbiye Dairesi Başkanlığının, Basının 
iş birliği ile bu mesele enine boyuna tartışılmalı ve terimlerin durumu akademik bir 
konu olarak üniversitelerin gündemine girmelidir.





KÜLTÜREL ETKİLENMELER VE DİL
Zafer ÖNLER*

              
Dil, bildirişme araçlarının en gelişkini ve vazgeçilmezi olması nedeniyle hemen 

her toplumda sürekli gündemde olan ve üzerinde en çok konuşulan olgulardan biri-
dir. Ülkemizde de dil üzerine yapılan tartışmaların ardı arkası hiç kesilmemiştir. Türk 
toplumu tarihsel süreçlerde de dile ilişkin önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 
Toplum cumhuriyetle birlikte hemen her yönden yeniden yapılandırılırken de dil, bu 
yapılandırmada başta gelen sorunlu alanlardan biri olarak gündemdeki yerini almıştır. 
Atatürk’ün çağdaş bir toplum yaratma yolundaki çabalarında, dev atılımlardan biri de 
dil konusunda gerçekleştirilmiştir. Atatürk, o eşsiz sezgisiyle dilin toplumsal önemini 
gereğince fark etmiş, ülkenin yapılandırılması konusundaki geceli gündüzlü çalışma-
larında, dile ilişkin sorunlara büyük çaba, emek ve zaman harcamıştır. Bu, tarihte top-
lum önderlerinde pek rastlanılmayan bir özelliktir. 

Dil üzerinde çeşitli yargılarda bulunmadan önce, dil olgusunun temel niteliği üze-
rinde durmak yararlı olacaktır.

Bilindiği gibi temel iletişim aracı olan dil, kişinin kendini ifade etme ve dünyayı 
algılama aracıdır. Düşünme ve her türlü iletişim dil aracılığıyla gerçekleşir. Bildirişme 
dediğimiz olgu, bilindiği gibi verici (konuşan), alıcı (dinleyen) ve kodlama dediğimiz 
sinyal ile gerçekleşir. Vericinin gönderdiği sinyalin (söz) alıcıdaki karşılığının (anlam) 
bilinmesi gerekir. Bilmediğimiz dilden bir ileti çözemeyeceğimiz bir kodlama olduğu 
için bildirişme gerçekleşmez. 

Yirminci yüzyılın başında İsviçreli dil bilimci Ferdinand de Saussure’ün, bildiriş-
menin göstergeler yoluyla gerçekleştiğini, dilin bir sözcükler yığını değil de bir gös-
tergeler sistemi olduğunu ortaya koyması, günümüze dek tüm dil bilim çalışmalarının 
doğrultusunu belirlemiştir. 

Saussure’ün bu kuramı dil ile düşünce bağlantısını da ortaya koydu. Bilgine göre 
gösterge, nesnelerin zihnimizdeki imgesi olan kavram (anlam) ve bu kavramların ses 
imgesi olan sözcük olmak üzere iki ögeden oluşur. Bu iki yön bir kâğıdın iki yüzü gibi 
birbirinden ayrılmaz niteliktedirler ve sürekli biri diğerini çağrıştırır. Soyut ya da so-
mut, zihnimizdeki her imgenin dilde kelime olarak da bir karşılığı vardır. Bir nesnenin 

*   (Prof. Dr.) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.
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adını duyduğumuzda aynı anda zihnimizdeki imajı, anlamı çağrışır. Bir başka deyişle, 
nesneyi görmek ya da düşünmek anında, hemen karşılığı olan kelime zihnimize çağrı-
şır.  Karşılığını sözcük olarak bilmediğimiz şey bizim için yoktur. Düşünme eylemi de 
adı ve imgesiyle gösterge dediğimiz dilin bu temel birimiyle gerçekleşir. Bu belirleme, 
dilin düşünceyle olan ilişkisini de ortaya koymaktadır.

Bireyin söz dağarcığının oluşum süreçleri nelerdir? Kişi doğumuyla birlikte ana-
dilini hazır olarak edinir. Yani fiziksel engeli olmayan her insan doğal olarak bir dili 
bilir. Bu doğal edinimin dışında, öğrendikleri kişisel olarak dilinin gelişimini belirler. 
Bireysel olarak kişinin dili, aile yapısı, ailenin sosyoekonomik durumu, değer yargıları 
gibi özellikleri öğrenme yoluyla bireye geçer. Ardından yakın sosyal çevre ve öğrenim 
süreçlerinde tüm öğrenilenler, kişinin belleğinde kavramlar ve bunların dilde ifadesi 
olan sözcükler olarak söz dağarcığını oluşturur.  

Bir insanın sıradan bir yaşamını sürdürmesi için  gereksinim duyduğu sözcük 
sayısı yaklaşık beş yüz kadardır. Kişinin mesleki özelliklerine ve bir günü nasıl ge-
çirdiğine, ne tür işlerle uğraşıp nelerle ilgilendiğine bağlı olarak bu sayı yüz, yüz el-
liye kadar düşebilir. Tüm zihinsel etkinlikleri birkaç yüz sözcüğün içine sıkışmış bir 
insanın bilgi dağarcığının ne denli dar, düşünce dünyasının ne denli yoksul olduğunu 
söylemeye gerek yoktur. Kişinin dilden yararlanması ve dili ne ölçüde kullandığı, mes-
lek olarak uğraştığı işin dışında, edindiği bilgi ve birikimiyle, bireysel kültürü ve ilgi 
alanlarıyla doğru orantılıdır. Bilim, sanat, edebiyat, felsefe, sosyal konular ve tarih gibi 
değişik alanlardaki ilgi ve okumalar, kişinin dilin bu alanlardaki kullanım ve işleyişini 
özümsemesini sağlar. Böylece kişi, söz dağarcığının zenginleşmesiyle birbirine yakın 
kavramların aralarındaki ince ayırımları duyumsar ve bunları yerince kullanabilir.

Kişinin söz dağarcığının zenginleşmesi, sözcükleri yerli yerinde kullanma ve doğ-
ru sözcük seçimi gibi yetkinlikler ancak okuma yoluyla kazanılabilir. Örneğin Türkçe-
de eşanlamlı (sinonim) dediğimiz küsmek, kırılmak, gücenmek, darılmak, incinmek 
gibi birbirlerine çok yakın anlamlı sözcüklerden hangisinin nerede kullanılacağı, farklı 
alanlarda yazılmış çok sayıda eser okumuş olmakla belleğimizde yerleşir. Oysa yük-
seköğrenim görmüş birçok kişinin, bırakın bu gibi çok yakın anlamlıları, karşı, karşın; 
gittikçe ve giderek gibi oldukça farklı anlamlardaki sözcükleri bile, yazarken ve konu-
şurken birbirine karıştırdıkları çok sıkça karşılaşılan bir durumdur. 

Kişinin dili yeterince özümsememiş olması ve söz dağarcığının kısıtlılığı, zaman 
zaman moda biçiminde ortaya çıkan ve moda olan şeylerin geçiciliği gibi zamanla 
unutulan kimi sözcüklerin yerli yersiz kullanımı da yaygın bir durumdur. Son zaman-
larda “nokta” sözcüğü buna örnek gösterilebilir. Dikkat edilirse bu sözcük son birkaç 
yıl içinde, hangi etkilerledir bilinmez, konusunda, bakımından, açısından gibi deği-
şik sözcüklerin yerinde kullanılır duruma gelmiştir. “Sizinle dostluğumuzun sürmesi 
noktasında ben elimden geleni yapıyorum.” “Enflasyonun düşmesi noktasındaki 
(konusunda) başarımız takdir edilmiştir.” “Ekonominin gidişatı noktasında Tür-
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kiye çok iyi bir potansiyele sahiptir.” benzeri cümleler, değişik toplum kesitlerinde, 
oldukça belirleyici konuma sahip kişilerden hemen her gün duyulmaktadır.

Bireyin dilin olanaklarından yeterince yararlanabilmesi ve onu etkili bir biçimde 
gereğince kullanabilmesinin yolu, geniş bir yelpazede okuma alışkanlığının olması ve 
bilgi birikimini geliştirmiş olmasından geçer. Değişik alanlarda yazılmış eserleri oku-
ma, bellekte yakın kavramlar arsındaki ayırımların ve yakın kavramlar arasındaki kü-
çük farklılıkların duyumsanmasını  sağlar; konuşurken ya da yazarken, kişide, bu kav-
ramların her birinin hangi durumlarda kullanılağı yetisi otomatik bir biçimde gelişir. 

Bireyin tüm kültür ve bilgi birikimi, yaşam deneyimi dilindeki söz varlığını oluş-
turuyor, nasıl ki onu bir ayna gibi yansıtıyorsa, bir toplumun dili de o toplumu her 
yönüyle yansıtan bir aynadır. Toplumun tüm kültürel birikimi ve dünyayı algılayış 
biçimi dilde yansımasını bulur. Bir toplumun dilinin incelenmesiyle, gerek geçmişi ge-
rekse günümüzdeki durumu konusunda çok geniş bilgiye sahip olunabilinir. Örneğin 
Türkçede tarım ve hayvancılıkla ilgili geniş bir terminolojinin olması Türk halkının 
geçmişteki göçebe hayvancılıkla tarım toplumu olmasından kaynaklanmaktadır. Buna 
karşılık denizcilik ve balıkçılığa ilişkin terimlerin çoğunlukla yabancı kökenli oluşu 
da Türk toplumunun geçmişinde denizden uzak coğrafyalarda yaşadığının gösterge-
sidir. Bu alandaki terimlerin kaynaklandığı diller, o toplumla bu alandaki ilişkinin ve 
etkilenmenin kanıtıdır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir geçmişe sahip olmanın bir 
yansıması olarak, Türkçede koyun adının yanı sıra, koç, kuzu, öveç, şişek gibi bu 
hayvanın alt türlerini gösteren sözcük bulunmaktadır. Aynı biçimde tarımla ilgili çe-
şitli alet ve edevatlara ilişkin kavramların adları da büyük çoğunlukla Türkçe köken-
lidir. Buna karşılık, Türk toplumunun denizle ilişkisi nispeten daha geç bir dönemde 
başladığından, denizciliğe ve balıkçılığa ilişkin terimlerin büyük çoğunluğunun adları 
yabancı kökenli sözcüklerden oluşmaktadır.  Örneğin balık sözcüğünün dışında balık 
türlerini gösteren sözcüklerin büyük bir bölümünün; aynı biçimde gemiciliğe ilişkin 
terimlerin, gemi sözcüğü hariç,  nerdeyse tümünün yabancı kökenli olması, Türk top-
lumunun denizle olan ilgisinin çok eskilere dayanmadığını ve bu alana ilişkin kavram-
ları başka toplumlardan aldığını gösterir. Özellikle kültür tarihi araştırmalarında, top-
lumsal etkileşimlerin belirlenmesi çalışmalarında söz varlığı bu nedenle en güvenilir 
malzemelerin başında gelir. 

Tarih boyunca çeşitli toplumlar ilişki içinde bulundukları toplumlarla kültürel 
alışverişte bulunmuş ve bu alışverişlerin en açık en belirgin tanığı da dildeki yansıma-
larıdır. Her toplum farklı toplumların üretmiş olduğu uygarlık ve kültür ürünlerini ithal 
eder. Bu alışverişin yönü, doğal olarak uygarlıkta daha ileri bir aşamada olan toplum-
lardan azgelişmiş toplumlara doğrudur.  Dildeki verilerden yola çıkarak bir toplumun 
tarihin hangi döneminde, hangi toplumlardan ne gibi alanlarda etkilendiğini çıkarmak 
kolaydır. Türk kültür tarihine de bu açıdan baktığımızda farklı toplumlarla çeşitli alan-
lardaki etkileşimler belirlenebilmektedir.
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Türkçenin tarihsel dönemlerine kısaca bir göz atış, bir yanda çeşitli toplumlarla 
kültürel etkileşimler konusunda fikir edinilirken, bir yanda da Türkçenin günümüzdeki 
birçok sorununun daha açık anlaşılması kolaylaşmaktadır.

9-13. yüzyıllarda Uygur Türklerinden kalan metinlerin çoğu Budizm ve 
Maniheizm’e ilişkin, Çince, Soğdca, Toharca gibi değişik dillerden tercüme edilmiş dinî 
metinlerdir. Bu metinlerde Budizm ve Maniheizm’e ilişkin dinsel terimlerin, çevirilerin 
yapıldığı kaynak dillerden aktarıldıklarını görmekteyiz. Uygurlar döneminde Türkçeye 
girmiş olan Soğdca tamug (cehennem), uştmah (cennet), ajun (dünya) gibi kavramlar, 
tamu, uçmak, acun biçimleriyle Osmanlı dönemine dek kullanılagelmişlerdir.

Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleriyle birlikte, XI. yüzyıl metinlerinden itiba-
ren İslamiyet’e ilişkin birçok kavramın dile girdiğini gözlemliyoruz. Ancak XI.-XIV. 
yüzyıl metinlerinde bu terimleri Türkçe sözcüklerle karşılamak için özenli bir çaba 
gösterilmiştir.  Örneğin Tanrı’nın adlarından olan ve İbraniceden Arapçaya girmiş, 
“sahip, efendi” anlamındaki rabb sözcüğü, Türkçede aynı anlama sahip idi sözcüğü 
ile; “gücü yeten, muktedir” anlamındaki kâdir sözcüğü, Türkçede “yapabilmek, gücü 
yetmek” anlamına gelen u- fiilinden -gan ortaç ekiyle türetilmiş  ugan; eski anlamın-
daki kadîm sözcüğü aynı anlamdaki Türkçe bayat (eski); elçi, haberci anlamlarındaki 
resûl ve nebî sözcükleri, Türkçede aynı anlama gelen  yalavaç ve savçı; kur’ân söz-
cüğü ise okı- fiilnden –gu ortaç ekiyle türetilen okıgu sözcükleriyle karşılanmıştır. 

Cumhuriyet döneminin başlangıcından günümüze değin Türkçe üzerine yapılan 
tartışmaların büyük bölümünü, dilin söz varlığına ilişkin konular oluşturmuştur. Bu 
bağlamda özellikle yabancı kökenli sözcük sorunu en çok tartışılan konuların başında 
gelmiştir. Sürekli güncelliğini koruyan Türkçedeki yabancı kökenli sözcük konusuna 
geçmeden önce, Türkçenin tarihsel evrelerine bu açıdan bir göz atmak, günümüzdeki 
kimi sorunları daha iyi değerlendirmemize yardımcı olabilir.

Türkçenin en eski yazılı belgeleri olan Orhon metinlerine baktığımızda, yabancı 
sözcük sayısının oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Ancak bu metinlerdeki yaban-
cı sözcük sayısının azlığı metinlerin konusuyla doğrudan ilgilidir. Genellikle yakın 
geçmişin olayları ile kendi dönemlerindeki olayları özetleyen bu metinler,  içerik ola-
rak yabancı sözcük gerektirecek nitelikte değillerdir.

Müslümanlığın kabulüyle birlikte, dinî terimlerin Türkçe sözlerle karşılama ça-
bası uzun ömürlü olamamıştır. Bu çabaların başarıya ulaşamamasının nedeni İslam 
dünyasında bilim dilinin Arapça oluşu çok büyük etkendir.

Batı’da nasıl ki yüzyıllarca kilisenin etkisiyle Latince bilim dili olarak kullanıl-
dıysa, tüm Müslüman kavimlerde olduğu gibi Türklerde de Arapça bilim dili olarak 
kullanılmıştır. İslam dünyasında öğretim kurumları olan medreselerde Arapça ile öğ-
retim yapılması ve hangi kavimden olursa olsun Müslüman bilim adamlarının eserleri-
ni Arapça olarak yazmaları genel bir kural durumuna gelmiştir. Türkçe, bu anlayıştan 



31Zafer ÖNLER

zarar gören dillerin başında gelir. Arapçanın bilim dili olarak kullanılması, Türkçenin 
gelişmesi yolunda büyük engel oluşturmuş ve zamanla iş, “Türkçe ile bilim yapıla-
maz” anlayışının yerleşmesine dek varmıştır. Bu anlayış ne yazık ki farklı etkenlerle 
kimi çevrelerde günümüzde de dile getirilmektedir.

Bilim dilinin Arapça olması ile yetinilmemiş, edebiyat dili olarak da Farsça yeğ-
lenmiş ve edebî eserler Farsça yazılmışlardır. Arapça ve Farsçaya olan bu yönelim, ge-
rek büyük Selçuklu,  gerekse Anadolu Selçuklu Devleti’nin Farsçayı resmi dil olarak 
almasına dek varmıştır. Bu durum Türkçenin tümüyle, küçümsenen halk yığınlarının 
dili olarak kabul edilmesi ve hor görülmesi, dolayısıyla da devletin yazışmalarından, 
bilimden, edebiyattan dışlanması sonucunu doğurmuştur. Yönetim erkinin bu tutumu, 
Türkçenin gelişimi açısından son derece olumsuz bir süreç başlatmıştır. 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğollarca çözülme sürecine girişi,  göçebe aşiret 
beylerinin bağımsız beylikler durumuna gelmeleri için bir fırsat yaratır. Bu süreçte, 
Anadolu’nun değişik yörelerinde başta Karamanoğlu Beyliği olmak üzere,  Aydınoğlu, 
Germiyanoğlu, Hamitoğlu, Osmanoğlu gibi göçebe aşiretlere dayanan birçok beyliğin 
ortaya çıktığını görmekteyiz. Göçebe hayvancı bir yaşam tarzından gelen bu aşiret 
beylerinin belirgin özellileri, medrese kültürüne uzak olmaları, dolayısıyla Arapça, 
Farsça ile ilgilerinin olmaması, büyük ihtimalle bu dilleri bilmemeleri ve inanç olarak 
daha çok Ahmed Yesevi etkisindeki tasavvuf akımlarına bağlı olmalarıdır. Bu beylikle-
rin inanç dünyalarında Baba İlyas ve halifelerinin kesin bir egemenliği söz konusudur. 
Kendi ana dilleri olan Türkçeye yönelim, göçebe bir yaşam tarzından gelmeleri, med-
rese kültüründen uzak, heterodoks bir İslam anlayışına sahip bulunmaları dolayısıyla, 
bu beylikler için son derece olağan bir tutumdur. Nitekim beylikler dönemiyle birlikte 
Anadolu’da Türkçe eserler yazılmaya başlandığı görülmektedir. Bu beylerin birçoğu 
himayelerindeki şair ve yazarları, Türkçe yazmaya yönlendirmişlerdir. Kimi bilim 
adamları ve şairler, himayelerinde bulundukları beylerin isteğiyle, daha önce Arapça 
yazmış oldukları eserlerini, Türkçeye tercüme etmişlerdir. 

Anadolu beylikleri döneminde başlayan Türkçeye yöneliş süreci, Osmanlı 
Beyliği’nin imparatorluğa dönüşümünün gerçekleşmesiyle sona erer. XV. yüzyılda 
Osmanlı Beyliği’nin artık bir imparatorluk durumuna gelmesiyle, eğitim ve öğretim 
kurumları olarak, medreseler kurumlaşır. Medreselerde öğretim dili Arapçadır.  Böy-
lelikle bilim dili olarak Arapçanın yeğlenmesi, Beylikler döneminde Türkçeye olan 
yönelişin sona ermesine, Türkçenin bilimden ve öğretimden dışlanmasına yol açar. Bu 
durum medresede öğrenim gören, halktan ayrı bir seçkinler sınıfının ortaya çıkması so-
nucunu doğurur. Osmanlıca, devletin yazışmalarında ve Türkçe yazılan eserlerde kulla-
nılan söz varlığı büyük oranda Arapça ve Farsçaya dayanan, konuşma dilinden oldukça 
uzaklaşmış, medrese öğrenimi görmüş seçkinlere özgü bir yazı dili kimliğindedir. 

Bu dönemde Türkçe bir avam dili olarak küçümsenmiş Arapça, Farsça sözcükler 
kullanma, bir seçkinlik belirtisi, horlanan, küçümsenen halk kesimlerinden bir üstünlük 
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göstergesi olarak yaygınlık kazanmıştır.  Arapça, Farsçaya olan eğilim, anne, baba, 
kardeş, gibi dilin temel sözcükleri bile bir yana bırakılmasına dek varmış, bunların 
yerine valide, peder, birader karşılıkları yeğlenir olmuştur. Bu konuda kimi zaman 
ölçü iyice kaçmış, Hacivat-Karagöz diyaloglarında, seçkinleri temsil eden Hacivat’ın 
kullandığı dil alay konusu edilmiştir.

Osmanlı döneminde zaman zaman Mercimek Ahmet gibi, halkın konuştuğu dile 
dönme yolunda bireysel çıkışlar görülse de, Tanzimat dönemine dek bu yolda önemli 
bir gelişmeye rastlanmaz. Ancak Tanzimat’la birlikte, halkın konuştuğu dile dönmek 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkar ve bu dönemle birlikte konuşma diliyle yazma, daha 
doğrusu halkın konuştuğu dille yazma çabaları etkili olmaya başlar. 

Halkın konuştuğu dile dönme, o dille yazma bir zorunluluktan kaynaklanır. 
Tanzimat’a dek yazarlar, şairler ve bilim adamları İstanbul’da Saray’ın, taşrada ise yö-
netimin çevresinde kümelenmişler, padişah, vezirler ve devletin üst düzey yöneticile-
rinden aldıkları ihsanlarla geçinmişlerdir. Okuyucuları halk değildir, bu nedenle halkın 
kullandığı dille yazma gibi bir sorunları bulunmamaktadır. Tanzimat ile başlayan ve 
batılılaşma olarak adlandırılan süreçte ise Avrupa’da öğrenim gören Osmanlı aydın-
ları, Batı’da boy vermeye başlayan siyasal yönelimler başta olmak üzere her alanda 
büyük bir etkilenim içine girmişlerdir. Teknolojiden sosyal yaşama, giyim kuşamdan 
edebiyata dek, Batı’da gördükleri her şeyi ülkelerine taşımaya çalışmışlar, görüşlerini 
yaymak için özellikle gazete çıkarmaya büyük önem vermişlerdir.  Gazetenin oku-
yucusu doğal olarak halktır. Bu nedenle de halkın anlayacağı bir dille yazılması bir 
zorunluluktur.  Aynı şekilde Batı’dan roman, hikâye, tiyatro gibi edebî türler ithal edil-
miştir ki bunların da okuyucusu halktır. Bu etkenlerle Osmanlı aydınının gündemine 
giren dilde sadeleşme tartışmaları ve bu yoldaki çabalar, Cumhuriyet’e değin en çok 
tartışılan konuların başında gelir.

Bu çabalar Atatürk’ün önderliğini yaptığı dil devrimi ile kesin bir doğrultu kazan-
mış, yaklaşık Tanzimat’tan beri hedeflenen ve sürekli tartışılan, halkın konuştuğu dille 
yazma amacı gerçekleşmiştir.

Günümüzde bilim ve teknolojinin kazanmış olduğu baş döndürücü hız, hayatımı-
za her gün, geçmişe oranla çok daha fazla kavramın girmesi sonucunu doğurmuştur. 
Ama ne yazık ki bu kavramların pek azı toplumumuzda üretilmektedir. Başka top-
lumlardan aldığımız kavramlar yalnızca teknoloji ürünleriyle sınırlı değildir. Örne-
ğin sosyoloji, psikoloji, felsefe, siyaset, iletişim, dil bilim, edebiyat vb. alanlarda da 
toplumumuzca üretilen kavramların ve çeşitli bilim alanlarına ilişkin terimlerin sayısı 
oldukça sınırlıdır. Bu durum, toplumumuzun bilim üretiminde de arzu edilen düzeyde 
olmadığını göstermektedir. 

Bilim ve teknoloji üretimindeki kısırlık, bu alanlara ilişkin yabancı sözcüklerin 
sayısını gittikçe aratan bir hızla yükseltmektedir. Bilim ve teknoloji ya da hayatın her-
hangi bir alanına ilişkin olarak toplumumuz neyi üretebiliyorsa ancak onu Türkçe ola-
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rak adlandırmaktadır. Örneğin bir taşıt türü olan dolmuşu üreten toplumumuz, onu 
Türkçe olarak adlandırmıştır. Aynı şekilde bir konut türü olan gecekondu, toplumuzca 
üretilmiş ve Türkçe adlandırılmıştır.

Türkçenin söz varlığı Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yaklaşık 75 bin madde 
başı olarak gösterilmektedir. Bu sayı tabii ki Türk toplumunun uygarlıkta bulunduğu 
düzey için önemli bir ölçüttür. Günümüzde başta İngilizce olmak üzere Batı dillerin-
den Türkçeye çok yoğun bir sözcük akışı süreci yaşanmaktadır. Sayısı gittikçe artan 
bu yabancı sözcük akını, toplumun hemen her kesimini rahatsız edecek boyutlara var-
mıştır. Nitekim bu yoldaki yakınmalarla, günlük söyleşilerimizde tutun da evimizde 
radyo dinlerken, televizyon izlerken veya sokakta gezinirken, kısacası hemen her yer-
de karşılaşmaktayız. 

Bu sorun, yalnızca Türkçenin değil, bilim ve teknoloji üretiminde geri planda 
kalan tüm toplumların sorunudur.  

Türkçede gittikçe artan ve dil kirlenmesi olarak adlandırılacak kadar büyük 
boyutlara ulaşan bu olgunun, iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan biri toplum 
yaşamına giren yabancı kavramların adlarının da bu kavramlarla birlikte dile girmiş 
olmasıdır. Bu, zorunluluktan kaynaklanan bir durumdur ve nesnel nedenlere dayanır. 

 İkinci ve en önemli etken ise, bir gereksinime dayanmayan, yalnızca Batı hayran-
lığından kaynaklanan yabancı sözcük kullanma özentisidir. 

Özentiden kaynaklanan yabancı sözcükleri yeğleme tutumu,  gerek Osmanlı dö-
neminde gerekse günümüzde seçkin kesimin, küçümsedikleri halk kesimleri ile -kul-
lanılan sözcük düzeyinde de olsa- aralarına bir mesafe, bir farklılık koyma dürtüsüne 
dayanmaktadır. Osmanlılarda avamın dilinden farklı bir dil kullanma tutumu,  günü-
müzün kimi seçkinci aydınlarında da yaygındır. Bu tutum, dilimize yabancı sözcükle-
rin girmesinin önemli  nedenlerden birini oluşturur

Bilindiği gibi kişilerin, kendilerinden üstün gördükleri, imrendikleri kimselerin 
çeşitli davranışlarını taklit etmeleri gibi, toplumlar da uygarlıkta kendilerinden üstün 
kabul ettikleri toplumları çeşitli açılardan taklit ederler. Bu taklit, hayranlık duyulanın 
yaşama biçiminden, giyim kuşamına, hatta jest ve mimiklerine değin çok geniş bir 
alanda kendini gösterir. Toplumsal taklit olgusunun en çok yansıdığı alanlardan biri 
ise dildir. Bu bağlamda, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi okuryazar ve aydınlarında, 
birçoğu Fransa’da öğrenim gördükleri için, en çok Fransız toplumuna ilişkin davranış 
biçimlerini taklit ve Fransızcaya özenme öne çıkmıştır. Osmanlı efendisi konuşmala-
rında sözlerinin arasına Fransızca sözcükler yerleştirmeyi bir kibarlık göstergesi ola-
rak kabul eder. Başlangıçta seçkin kesimde görülen, günümüzde ise toplumun büyük 
bir bölümüne yayılan yabancı sözcük kullanma özentisinde, Fransızcanın yerini İngi-
lizce almıştır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, batılı toplumlarına özenmeye 
ve modernliğin bir göstergesi olarak yerli yersiz İngilizce sözcükler kullanmaya büyük 
bir hız kazandırmıştır.
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Özentiden kaynaklanan yabancı sözcük kullanma salgını, iş yeri adlarından tutun 
da,  dergi, televizyon adlarına dek yayılmış bulunmaktadır. Yaygınca kullanılan yaban-
cı sözcüklerin büyük bir bölümü, Türkçe karşılıkları bulunmasına karşın yeğlenmek-
tedirler. Türkçe yıldız sözcüğü yerine star, gösteri yerine şov gibi. Kısaltmalara dek 
yansıyan bu özenti tutum, harfleri yabancı adları ile söylemeye dek varmaktadır: IMF 
(ay em ef), TV (ti vi) gibi. Yabancı sözcüklerde yanlış kullanımlar da oldukça yaygın-
dır. Bu açıdan performans sözcüğünün başına gelmekte olanlar ilginç bir örnektir: 
Şarkı söylemek yerine performans sergilemek gibi. Bu sözcük, yavaş yavaş şarkı, 
türkü söylemek anlamı edinmektedir.

Bu tutumun bir sonucu, giderek yerel olana karşı bir küçümseme, hor görme ve 
halka mal olandan kaçma boyutlarına varmaktadır. Halk arasında yaygınlık kazanan 
sözcük, kimi zaman yabancı kökenli de olsa aşınmaya ve terk edilmeye uğramaktadır. 
Örneğin Türkçe aşevi sözcüğü yerli olduğundan bırakılarak yerine lokanta sözcüğü 
alınmıştır. Bu sözcüğün halk arasında tümüyle yaygınlaşması sonucu, seçkin kesim 
restaurant sözcüğünü kullanmayı seçmiş ve giderek bu sözcük de halk arasında yay-
gınlaşınca başka arayışlar başlamıştır. Aynı olgu bakkal, market; berber, kuaför gibi 
örneklerde görülmektedir.

Yabancı sözcük kullanma merakının yaygınlaşmasında çok önemli bir etken de 
yabancı dille öğretimdir. Çağımız dünyası, artık bir tek yabancı dilin bile yetersiz 
olduğu bir dünyadır. Dolayısıyla dünya ile iletişim sağlamak ve uygar bir yaşam sür-
dürmek için yabancı dil, olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak bireyin karşısına çık-
maktadır. Ancak yabancı dil öğretmenin yolu, yabancı dille öğretim değil, etkin bir 
yabancı dil öğretimidir. Türkiye, başka toplumların rahatlıkla gerçekleştirdiği gibi, 
etkin bir yabancı dil öğretmenin yolunu yöntemini bulmalıdır. Dünyada Türkiye’den 
başka, bunca süre (ilkokul, lise, üniversite) yabancı dil öğretmeye çalıştığı hâlde gene 
de bunu başaramayan bir ülkenin bulunabileceğini sanmıyorum.

Yabancı dille öğretim, ne yazık ki yalnızca dil sorunu değildir. Dil ile düşünme 
ilişkisini göz önüne aldığımızda, yabancı dille öğretiminin, Türkçe düşünme olgusunu 
kısırlaştırıcı işlevini gözden uzak tutmamak gerekir. Bir dilde öğretim yapılmıyorsa, 
o dilin gelişmesi ve o dille bilim üretilebilmesi mümkün olamaz. Yabancı dille öğreti-
min gerekçesi olarak dile getirilen Türkçe ile bilim yapılamaz savı bilimsel temelden 
yoksundur. Bir dilin bilim dili olabilmesinin ön koşulu, ilkin o dille öğretimin yapıl-
masıdır.

Çağımızda yabancı dille öğretim, yalnızca eski sömürgelerde, bir zorunluluk ola-
rak sürdürülmektedir. Eski bir İngiliz sömürgesi olan Hindistan’da yüzlerce dil ve leh-
çe konuşulmaktadır. İngilizlerin, kendi dillerinde öğretim yaptırmaları, sömürgeciliğin 
ve kültür emperyalizminin doğal bir yönelimi olmasının yanı sıra, onları çok sayıdaki 
Hint dillerinden birini öğretim dili olarak belirleme güçlüğünden de kurtarmıştır. Çün-
kü çok sayıda dilden birini resmi dil ve öğrenim dili olarak almak, diğer dilleri konuşan 
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topluluklara bunu benimsetmek kolay değildir. Aynı durumla Afrika sömürgelerinde 
de karşılaşılmaktadır. Her kabilenin ayrı dil ve lehçeleri konuştuğu Afrika ülkelerinde, 
öğretimin eski sömürgecilerin dili olan Fransızca, İspanyolca, Portekizce gibi dillerle 
sürdürülmesi günümüzde de bu ülkelerde bir zorunluluk olarak kendini dayatmakta-
dır. 

Her gün hayatımıza giren çok sayıda yeni kavramı yabancı adlarıyla kullanmak 
bir zorunluluk değildir. Bunların büyük bir bölümün adları Türkçeleştirilebilir. Nite-
kim bunun bilgisayar, iletişim, görsel gibi çok güzel örnekleri de bulunmaktadır.  An-
cak bu Türkçeleştirme, yabancı sözcük toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşıp ölçün-
lü dilin bir ögesi durumuna gelmeden yapılmalıdır. Önerilen sözcüğün benimsenmesi, 
bulunan karşılığın kavramla uyumlu olması ve yabancı karşılığından daha kolay söy-
lenebilir olması, benimsenip tutunması için önemli bir etkendir. Örneğin faks sözcüğü 
tüm toplumda yaygınlaştıktan sonra, Türk Dil Kurumunca bu sözcük yerine önerilen 
belgegeçer karşılığı, faks sözcüğünün gerek toplumda kazandığı yaygınlık, gerekse 
kolay söylenişi göz önüne alındığında belgegeçer’in tutunması oldukça zordur. 

Yeni karşılıkların benimsenmesinin tek yolu söyleyiş kolaylığı değildir. Bu karşı-
lıkların yazılı ve görsel basın tarafından benimsenmesi gerekir. Gerek yabancı sözcük-
ler yerine Türkçelerinin yeğlenmesinde, gerek önerilen Türkçe karşılıkların benimse-
nip yaygınlaşmasında, iletişim araçları ile yazılı basının işlevi çok büyüktür. Kitlelerin 
dile karşı tutumunu, büyük ölçüde yazılı ve görsel iletişim araçları belirlemektedir. Bu 
alanda siyasi önderlerin kullandığı dil de toplum üzerinde etkili olmaktadır. 

Yabancı dile özenmenin önüne geçme konusunda, Türkçenin geniş halk kitle-
lerince sevdirilip benimsetilmesi ve dil bilincinin gelişmesinde, eğitimin rolü elbette 
tartışılmaz. Bu konuda en etkili yollardan başında, okuma alışkanlığının yaygınlaş-
tırılması gelir.  Ancak ülkemizde dergi, gazete ve kitap satış sayılarına baktığımızda 
durumun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir.

Eğitim alanında da durumun iç açıcı olduğu söylenemez. Türk dili ve edebiya-
tı öğretiminde, Türkçenin yazımının bile doğru dürüst öğretilemediği bir gerçektir. 
Ortaöğretim aşamasında çözümlenmiş olması gereken bu sorunun, üniversitede bile 
aşılamamaktadır. Dahası Türkçenin yazım kurallarında bile hâlâ bir istikrar sağlanabil-
miş değildir. Yazım kılavuzunun her baskısında kural değişiklikleri sürüp gitmekte ve 
piyasada bir birinden farklı çok sayıda yazım kılavuzları bulunmaktadır. 

Ortaöğretimdeki edebiyat kitaplarında okutulan metinler, çocuklara okumayı sev-
direcek nitelikte olduklarını ileri sürmek oldukça güçtür. Ne yazık ki bu metinlerin bir-
çoğu gençlere okumayı sevdirecek, onlara edebiyat zevkini tattıracak estetik boyuttan 
yoksundur. Bu nedenle edebiyat dersleri, kimi zaman okuma zevkini geliştirme yerine, 
okuma eyleminden uzaklaştırıcı bir işleve bürünebilmektedir. Asıl önemlisi, Türkçe ve 
edebiyat öğretmenlerinin kaçta kaçı okuma alışkanlığı olan, dünya klasik romanların-
dan birkaçını okumuş, çağdaş Türk edebiyatını bilen kişilerdir? 
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Sonuç olarak şu belirlemelerde bulunulabilinir:
Bütün toplumlarda hemen her alanda birleşik kaplar yasası geçerlidir. Herhangi 

bir alanda çok ileri düzeyde olan bir toplum, başka bir alanda çok geri olamaz. Bir 
toplumun ekonomisi, sosyal yaşamı, bilim ve düşünce üretiminin düzeyi ne ise, dilinin 
gelişkinlik düzeyi de odur. Bu ilkeler Türkçe için de geçerlidir. Türkçeye ilişkin dile 
getirilen sorunların tümü Türk toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel sorunla-
rından kaynaklanmaktadır. 

Türkçenin yabancı etkilerden olabildiğince korunabilmesinde, topluma eğitimle 
dil bilincinin yerleştirilmesi büyük önem taşır. Bu alanda eğitimin yanı sıra aydınlara, 
toplum önderlerine ve kitle iletişim araçları yönetimlerine de büyük görevler düşmek-
tedir.



DİNLEME EĞİTİMİ AÇISINDAN 
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Doç. Dr. Murat ÖZBAY*

Giriş
Dil becerileri, temelde iletişim sağlamayı esas alır. Milletlerin farklı şekillerde 

anlaşma vasıtası olarak kullandıkları dil, öğrenme ihtiyacının ve bilgiyi aktarmanın 
da temel vasıtasıdır. Dille ilgili olarak gelişen bu önem derecesi kendini dil eğitimi 
alanında da gösterir. Temelde anlama ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi olarak 
değerlendirilen dil eğitimi içinde anlama başlığı altında ele alınan becerilerden biri de 
“dinleme”dir. Dinleme, konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin vermek istediği sözlü 
mesajları tam ve doğru olarak anlayabilme becerisidir. İnsanın günlük hayatının önem-
li bir bölümünü dinleyerek geçirdiğini göz önüne alırsak, bu becerinin geliştirilmesi-
nin önemi daha iyi anlaşılacaktır.  

Bu sınırlı çalışmada, ilköğretim ikinci kademe programlarında dinleme eğitimiy-
le ilgili hususlar ele alınıp değerlendirilecektir.

Günümüzde ilköğretim ikinci kademe olarak adlandırdığımız eğitim dönemi 
Cumhuriyetin ilk yıllarında liselerin bünyesinde kabul edilmiş ve programları da lise 
programı ile birlikte hazırlanmıştır. 1924 yılında toplanan İkinci Heyet-i İlmiye ile 
birlikte liselerin ilk bölümü “orta mektep” olarak adlandırılarak uzun bir dönem için 
eğitim hayatımızda yer alacak olan  ortaokullar hayata geçirilmiştir. Bağımsız ortao-
kulların bir sonraki aşamada zorunlu ilköğretim yasasının çıkmasıyla birlikte ilköğre-
timin ikinci kademesini oluşturduğunu görmekteyiz. İlköğretim ikinci kademesi için 
hazırlanmış olan ilk Türkçe programı 1924 tarihini taşımaktadır. Ortaokul ve liselerin 
birleşik olduğu bu dönemde programlar da bir arada çıkarılmıştır. 1931-32 eğitim-
öğretim yılında yapılan kısmi değişikliğin  ardından 1938 yılında Türkçe programının 
yeniden düzenlendiği görülür.

İkinci kademe Türkçe programları içinde ilk büyük ve kapsamlı değişiklik 
1948 yılında yapılmıştır. Bu program, 1962 yılında yeniden gözden geçirilerek kü-
çük değişikliklerle basılmış ve 1981 yılına kadar kullanılmıştır. 2098 sayılı Tebliğler 
Dergisi’nde 26.10.1981 tarihinde yayınlanan 1981 programı ise 2005 yılına kadar uy-
gulanmıştır. (Özbay, 2000: 15-26) 

*   Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı
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Cumhuriyet döneminde tarihi seyrini kısaca vermeye çalıştığımız ilköğretim 
ikinci kademe Türkçe dersi programları dinleme eğitimini oldukça geç sayılabilecek 
bir zamanda değerlendirmiştir: 

1. 1924 Programı

Tam adı “1340 Kız ve Erkek Liseleri Birinci Devre Türkçe Programı”dır. O yıl-
larda liselerin ilk devresi olarak düşünülen ortaokullar için hazırlanmıştır. Üç senelik 
olarak hazırlanan program oldukça basit ve ayrıntıya girilmeden düzenlenmiştir. Prog-
ram “Kıraat, İnşad, Sarf  ve Nahiv, İmla, Kitabet” gibi alt başlıklara ayrılsa da dinleme 
eğitimine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. 

2. 1931-1932 Ders Senesi Tadilatı

1340 tarihli programın ihtiyacı karşılamadığına inanıldığı için yapılan düzenle-
meler neticesinde ortaya çıkan bu programda Türkçe derslerinin de yeniden ele alına-
rak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Esaslı değişikliğin bir sonraki eğitim öğretim yılında 
yapılacağının belirtildiği bu program, Türkçe dersleri için özellikle “Gramer” bölümü-
nü yeniden düzenlemeyi amaçlamıştır. 

Türkçe dersinin bir bilgi değil sanat dersi olduğu, sadece okuma, yazma ve  grame-
re   değil  konuşma diline de yeterli önemin verilmesi gerektiği, dilimizin yalnız Türk-
çe dersinde değil her derste itina ile kullanılmasına ihtiyaç duyulduğu gibi bugün bile 
doğruluğunu koruyan değerlendirmelere bu programda yer verilir. Programda “Türkçe 
Derslerinin Başlıca Gayeleri” başlığı altında verilen açıklamalarda özellikle yazma ve 
okuma eğitimine değinildiği anlaşılmaktadır. Yapılan değerlendirmeler genelde bu iki 
dil becerisi ile ilgilidir. Ancak programın sadece bir yerinde geçse de dinleme eğitimi-
ni okuma eğitimi ile birlikte bir anlama becerisi olarak görme anlayışını ilk defa bu-
rada görmekteyiz. Programdaki “dinlediği ve okuduğu parçalar üzerinde düşünme ve 
bedii kıymeti takdir etme kabiliyetini inkişaf ettirmek” (T.C. Maarif  Vekâleti, 1931:17) 
ifadesi önceki programda olmayan ve “dinleme”yi  ana dili eğitimin bir parçası olarak 
gören bir anlayışın sonucudur. Ancak bu ifadenin geliştirilmediğini, amaçlar ve hedef  
davranışlarla ilgili bir açıklamada bulunulmadığını da belirtmek gerekir. 

3. 1938 Programı

1931 yılındaki programın bazı küçük düzeltmelerle yeniden basılmış şekli olan 
bu program büyük değişiklikler getirmemiştir. Programın amaçlar bölümünde, daha 
önceki programda da yer alan “talebede dinlediği ve okuduğu parçalar üzerinde dü-
şünme ve estetik değerini takdir etme kabiliyetini inkişaf ettirmek” (T.C. Kültür Ba-
kanlığı, 1938: 7) ifadesine yer verilmesinin dışında bu programda da dinleme eğitimi 
ile ilgili açıklamalarda bulunulmamıştır.
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4. 1948 Programı

Program, giriş kısmında millî eğitimin amaçları ve ortaokulun eğitim öğretim 
ilkelerine yer vermesiyle önceki programlara nazaran daha ayrıntılı bir görüntü arz 
etmektedir. 

Okullardaki eğitim öğretim ilkelerinden bahsedilirken dolaylı olarak dinleme ile 
ilgili materyallere de değinilmiştir. “Göze ve kulağa hitabeden araçlar”dan söz edilir-
ken derslerde kullanılacak gramofon, plak ve radyodan bahsedilmiş ancak bunların 
dinleme eğitimi ile ilişkisi kurulmamıştır. (MEB, 1949: 26)

1948 programında da amaçlar bölümünde “gördüklerini, duyduklarını, bildikleri-
ni, inceledikleri, öğrendiklerini, düşünüp tasarladıklarını söz ve yazı ile doğru olarak 
anlatma kudretini kazandırmak” ifadesiyle dinleme becerisine dikkat çekilir. Öğrenci-
lerde estetik değerlerin geliştirilmesi için okullarda yapılacak çalışmalarda “iyi tertip-
lenmiş hitabet ve şiir yarışmalarının, böyle vesilelerden faydalanarak bir sanatkârın ese-
rini ağzından dinlemenin, okul toplantı ve eğlencelerinde hikâye veya şiir söyleyecek 
bir halk ozanına zaman ve yer ayırmanın” (MEB, 1949: 45) faydalarına değinilmişse de 
buradaki dinleme çabaları ile dinleme eğitimi arasında doğrudan bağ kurulmamıştır.

“Okuma” bölümünde sesli okuma çalışmalarında dinleyenlerin metni doğru anla-
yabilmesi için dikkat edilecek hususlar, “sözle ifade” bölümünde “konuşmaları sonuna 
kadar dinleme becerisine sahip olma” dan bahsedilmiştir. 

5. 1962 Programı

Bu program 1948 programının yeniden gözden geçirilerek yayınlanmış şeklidir. 
Ana hatları itibariyle bir önceki programdan büyük farklılıklar göstermez. Dinleme 
eğitimi bu programda da bağımsız olarak dikkat çekilen bir eğitim alanı değildir. Sa-
dece  satır aralarında adı geçer. 

6. 1981 Programı

İlk olarak 1968 ilkokul programında görülen dinleme eğitimi ile ilgili değerlen-
dirmeler ikinci kademe için ancak 1981’deki Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim 
Programı’nda kendine yer bulabilmiştir. 1981 programı, basamaklandırma ve somut 
ölçütlere göre eğitimin düzenlenmesi açılarından kendinden önceki programlara nis-
petle önemli kriterler getirmiştir. (Özbay, 2005: 96) Dil eğitimini çağdaş gelişmeler 
ışığında “anlama ve anlatma” başlıkları altında   düzenleyen bu program, dinleme 
eğitiminden de doğrudan “anlama” becerileri başlığı altında söz etmektedir. Bu prog-
ramının “Genel Amaçlar” bölümünde dinleme  ile ilgili olarak şu maddelere yer ve-
rilmiştir:

1. Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru 
olarak anlama gücü kazandırmak;
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2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını incelediklerini ve dü-
şündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak 
anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak;

3. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygula-
rının gelişmesinde yardımcı olmak. 

“Genel Amaçlar”da ifade edilen bu beceriler, programın “Özel Amaçları”nda da 
kendine yer bulmuştur:

1. Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine 
uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabi-
lecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek;

2. Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara başvura-
rak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları, sevmeleri 
için kullanabilme yöntemini kazandırmaktır. (MEB: 2000: 12)

Programın “Açıklamalar” bölümünde de anlama ve anlatma becerileri ekseninde 
yürütülecek Türkçe eğitimi çalışmalarında anlamanın önemine değinilerek okuma ve 
dinleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Çağımızda görsel ve işitsel 
araçların günlük hayatta etkin bir rol almaya başlamasıyla birlikte “dinleme” ve “dinle-
meyi bilme” de önem kazanmıştır. Böylece “yalnız okunan metni  değil, konuşulan ve 
dinlenileni anlama da Türkçe dersinin etkinlikleri” arasında yer almaya başlamıştır. 

Dinleme eğitiminin her sınıfta hangi aşamalardan geçilerek geliştirileceği de bu 
programın dikkati çeken bir başka yönüdür. 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı “Dinleme 
ve İzleme Tekniği Bakımından” kazanılacak davranışlara yer verilmiştir. Burada, ka-
zandırılacak beceri ve alışkanlıkların belirli bir basamaklandırmaya göre düzenlendiği 
de görülmektedir. 6. sınıfta 25-30 dakikalık bir konuşma ve konferansı dinleme bece-
risine sahip olma, 7. sınıfta 30-35 dakikaya, 8. sınıfta ise 35-40 dakikaya yükselmiştir.  
Bu kademelendirmenin yanında radyo ve televizyonda düzeye uygun yayınları din-
leyip izleyebilme; sınıf  içi tartışmaları, açık oturum ve münazaraları dinleyip bunla-
ra katılabilme; film, oyun, röportaj ve müsamereleri dinleyip izleme becerisine sahip 
olma hedef  davranışlarına da yer verilmiştir.

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin “Anlama Tekniği Bakımından” kazana-
cakları beceriler de her sınıf  için yeniden düzenlenmiş ve burada da dinleme eğitimin-
den beklenen hedef  davranışlar açıklanmıştır:

- Dinlediği, izlediği bir konuşmanın, izlediği bir oyunun, filmin ana fikrini ve 
yardımcı fikirlerini kavrayabilmek.
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- İzlenen bir filmin, oyunun olaylarının sırasını, yerini, sebep-sonuç ilişkisini, 
baçlıca kişilerini, kişilerin belirgin niteliklerini kavrayabilmek. (MEB: 2000: 
12-15)

Dinlemenin bir beceri kazanmanın yanında günlük hayatta estetik zevkin geliş-
mesinde de dikkate alınması gereken bir unsur olduğu çeşitli programlarda dile geti-
rilmiştir. 1981 programı da dinlemenin bu niteliğine dikkat çekmiştir. Ayrıca, metin 
işlenmesi esnasında örnek okuma çalışmaları yapılması ve çocukların estetik duygu-
larını geliştirmek için bazı metinlerde kitaptan takip etmeden sadece dinlemeye yer 
verilmesi önerilmiştir.  

Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı’na bakıldığında, dinlediğini 
anlama becerisinin öneminin vurgulandığı, ancak ilgili hedef  davranışlara, öğretme-
öğrenme ve sınama durumlarına yeterince yer verilmediği görülmektedir. Bunun doğal 
bir sonucu olarak da Türkçe derslerinde dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesine 
yönelik etkinlik örnekleri bulunmamaktadır.

7. 2005 Programı

İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için hazırlanan son program 2005 yılın-
da yayınlanmıştır. Türkçe öğretimi, bir önceki programda olduğu gibi dört temel dil 
becerisi ve dil bilgisi eğitimi esas alınarak düzenlenmiştir. Okuma, Dinleme/İzleme, 
Yazma ve Konuşma eğitimleri yine anlama ve anlatma becerilerinin unsurları olarak 
değerlendirilmiştir. Fakat programın “Genel Amaçlar” bölümünde dinleme eğitimi ile 
ilgili özel maddeler yoktur. Dineleme ve anlamadan genel olarak bahseden amaçlar ise 
şöyle sıralanmıştır:

1. Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, 
analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirme,

2. Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek 
dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliş-
tirmeleri,

3. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan 
gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmalarının 
sağlanması (MEB: 2005: 4)

2005 programında dinleme eğitimi, bir önceki programda olduğu gibi “Dinleme/
İzleme” başlığı altında değerlendirilmiş ve bir “öğrenme alanı” olarak kabul edilmiştir. 
Görsel - işitsel araçların her geçen gün daha çok önem kazanması ve bunların eğitimde 
kullanılmasının yaygınlaşmasıyla birlikte dinleme eğitiminin de önemi artmaktadır. 
Program, dinleme eğitimi ile sadece bu beceriyi değil buradan hareketle daha üst bece-
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rileri kapsayan “sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişkilendirme, eleştirme ve bunlarla 
ilgili çıkarımlarda bulunma” becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“Dinleme/İzleme” öğrenme alanını bir dil becerisi olarak alt gruplar ve türlere 
ayırması yönüyle de bu program öncekilerden farklılık arz etmektedir. Program içeri-
sinde yer verilen dinleme tür ve yöntemleri şöyle sıralanmıştır:

Katılımlı Dinleme
Amaç: Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinle-

nilenlerin daha iyi kavranmasıdır. Dinlenilenlerin ve soruların konuşmacıya yansıtıla-
rak karşısındakine dinlediğini hissettirme, konuşmacının rahatlamasını ve iletişimin 
amacına ulaşmasını da sağlar.

Uygulama: Dinleme sırasında başka bir işle uğraşmamak ve konuşmacı ile göz 
teması kurmak gereklidir. Konuşmacıdan anlatılanlara açıklık getirmesini istemek, ko-
nuşmacının sözlerini ve duygularını geri yansıtmak, fikir ve duygularını özetlemek bu 
uygulamada yapılacaklardandır.

Uygun yerlerde konuşmacının sözleri özetlenmeli veya söylenmek istenenler geri 
bildirimle verilmelidir. Dinleyici aşağıdaki ifadeleri kullanabilir: 

“Eğer yanlış anlamadıysam .... dediniz.”•	

“Arkadaşınız hastalandığı için üzgünsünüz.”•	

“Bu durum karşısında nasıl davranacağınızı bilemediğinizden tedirginsiniz.”•	

Dinleyici, konuyu daha iyi anlamak, istekte bulunmak veya karmaşık bir prob-
leme çözüm sunmak amacıyla da konuşmacıya sorular sorabilir. Böyle durumlarda 
not alınarak veya araya girilerek “Söylediklerinizi tam olarak anlayamadım.Daha açık 
söyler misiniz? ”gibi açıklama soruları sorulabilir.

Katılımsız Dinleme/İzleme
Amaç: Dinleme/izleme sürecinde öğrencilerin dinledikleri üzerinde düşünmeleri-

ni sağlayarak zihinsel faaliyetlerini etkin kılmaktır.
Uygulama: Dinlenilen metnin bir süreçten mi bahsettiği, yoksa bir açıklama mı 

getirdiği belirlenir. Metnin türüne ve metinden elde etmek istenilenlere uygun olarak 
zihinde “Kim, ne, nereye, ne zaman, nasıl?” gibi sorulara cevap bulmaları için öğren-
ciler yönlendirilir.

Not Alarak Dinleme/İzleme
Amaç: Dinlenenlerin / izlenenlerin daha kolay anlaşılmasını ve hatırlanmasını 

sağlamaktır.
Uygulama: Öğrencilerden dinleme/izleme amaçlarına göre notlar almaları istenir. 

Not alınırken dikkat etmeleri gereken noktalar (ana fikrin, önemli ifadelerin, güzel 
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sözlerin not alınması; özgün ifadelerin kullanılması vb.) hatırlatılır. Öğrencilere not 
alabilecekleri çalışma kâğıtları da verilir.

Kendini Konuşanın Yerine Koyarak Dinleme/İzleme (Empati Kurma)

Amaç: Dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyarak onun neler hissetti-
ğini, sözlerinin hangi deneyimleri yansıttığını, kendini ve dünyayı nasıl algıladığını 
anlamaktır.

Uygulama: Öğrencilerden konuşmacının veya dinlediklerindeki/izlediklerindeki 
varlık ve şahıslardan birinin yerine kendilerini koyarak olayları, duygu ve düşünce-
leri anlamaları istenir. Bu yöntemle yapılan dinleme/izleme diğer kişi ile aynı fikri 
paylaşma anlamına gelmez. Bir süre için kendi duygu ve düşüncelerinden sıyrılarak 
olaylara ve durumlara karşısındakinin bakış açısıyla bakmayı ve onu anlamayı gerek-
tirir. Öğrenci, kendini karşısındakinin yerine koyarken o kişiyi iyi-kötü, onun duygu 
ve düşüncelerini de doğru-yanlış olarak değerlendirmekten kaçınmalıdır; çünkü ön 
yargılı yaklaşım karşımızdakini anlamamızı engeller.

Grup Hâlinde Dinleme/İzleme

Amaç: Öğrencilerin birbirleri ile etkileşimde bulunmaları sağlanarak dinlenen ve 
izlenenlerin tüm yönleriyle kavranmasıdır.

Uygulama: 

Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplara konuyla ilgili yönlendirmeler yapılır. 1. 
Grupların kendi içinde dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili soruları cevapla-
maları istenir. 

Bir konunun değişik yönleri farklı gruplarca takip edilir. Grupların birbirle-2. 
riyle paylaşımda bulunmaları ve konunun bütününü yansıtan bir metin oluş-
turmaları istenir.

Yaratıcı Dinleme/İzleme

Amaç: Öğrencilerin dinlediklerini/izlediklerini yorumlaması ve bunlardan yeni 
fikirler üretmesidir.

Uygulama: Bu yöntem iki şekilde uygulanabilir:

1. Katılımsız dinleme/izleme yapılarak konuşmacının sözlerinden yeni düşünce 
ve hayaller üretilir.

2. Katılımlı dinleme/izleme yapılarak konuşmacının sözlerinden üretilen dü-
şünce ve hayaller ifade edilir. Konuşmacının daha rahat ve yaratıcı düşün-
mesini sağlamak için yönlendirici sorular sorulur veya cesaret verici sözler 
söylenir.
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Seçici Dinleme/ İzleme
Amaç: Dinlenenlerin/izlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçi-

lerek dinlenmesi/izlenmesidir.
Uygulama: Seçici dinleme/izleme aşağıdaki şekillerde uygulanabilir: 

Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak öğrencilerden bunların cevaplarını 1. 
bulmaya yönelik olarak dinlemeleri/izlemeleri istenir. 
Dinleme/izleme amacına veya ilgi alanına yönelik olarak dinlenenlerden/2. 
izlenenlerden bir veya birkaç bölüm/ konu seçilerek yalnızca bu kısımlar 
dikkatle dinlenir/izlenir. 

Örneğin; hazırlanan bir karşılıklı konuşmada (öğretmen-öğrenci, doktor-hasta, 
satıcı-müşteri vb.) tarafların birbirlerinin konuşmalarından seçme yapmaları ve bunları 
sınıfta değerlendirmeleri istenir.

Eleştirel Dinleme/ İzleme
Amaç: Öğrencilere dinledikleri/izledikleri hakkında soru sorma alışkanlığı kazandı-

rarak, onların konu hakkında düşünmelerini; konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla,  taraf-
sız bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlayarak kendi doğrularını buldurmaktır.

Uygulama: Sunulan bilginin konuşmacının kişisel duygu ve düşüncelerini mi 
yansıttığı, yoksa bilimsel verilere ve gözlemlere mi dayandığı hızlı bir şekilde analiz 
edilmelidir. Bunun için öğrencilerin konuya yönelik olarak aşağıdaki soruları sorma 
becerisini kazanmış olmaları gerekmektedir.

Konuşmacının amacı nedir?1. 
Konuşmacı konuyla ilgili yeterli bilgi ve birikime sahip mi?2. 
Verilen bilgiler güncel  ve geçerli midir?3. 
Konu tarafsız bir bakış açısıyla mı ele alınıyor? Eleştiriler doğru mu?4. 
Alternatif  çözüm önerileri sunuluyor mu?5. 
Çözüm önerileri bilimsel mi? (MEB, 2005: 172-174)6. 

Önceki yıllarda hazırlanan programlardaki “Hedef  Davranışlar” bu programda 
“Kazanımlar” başlığı altında toplanmış; bunların  hangi etkinliklerle kazandırılabile-
ceği de   açıklanmıştır. Yeni program bu yönüyle, yani kazanımlar yanında etkinliklere 
de yer vermesiyle diğer programlardan ayrılmaktadır. 

Derslerin işlenmesi esnasında karşılaşılabilecek problemleri en aza indirmeye ça-
lışması yönüyle önceki programlardan belirgin bir şekilde ayrılan yeni program, dil 
becerilerinin kazanımında uygulanacak genel çalışmaları örneklendirmesi bakımından 
da farklılık arz etmektedir. 

Uygulama çalışmaları, etkinlik örnekleri, materyal hazırlanması yeni programda 
özellikle dikkat çekilen unsurlardır. Okuma, Yazma, Konuşma, Dil Bilgisi öğrenme 
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alanlarının yanında Dinleme/İzleme öğrenme alanı için de bu dikkat sergilenmiştir.  
Her öğrenme alanı için belirlenen materyallerin genel niteliklerine dinleme çalışmala-
rında da yer verilmiştir. Dinleme/İzleme çalışmaları için hazırlanacak materyal içeri-
ğinde şu hususlara dikkat çekilmiştir: Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygunluk; millî, kültürel ve ahlaki değerlere, milletimizin bölünmez bütün-
lüğüne aykırı unsurlar yer almaması; siyasi kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak 
bölücü, yıkıcı ve ideolojik ifa delere yer verilmemesi; öğrencilerin sosyal, zihinsel, 
psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. 
ögelerin kullanılmaması; insan hak ve özgürlüklerine, insani değerlere aykırı ögelere 
yer verilmemesi; dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek niteliklere sahip 
olması; öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygunluk; işlenecek süreye uygun 
uzunlukta olma; Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtma; metin-
lerin kendi içinde bütünlük taşıması; öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, 
hayal dünyalarını zenginleştirecek nitelikte olma ve öğrencinin kişisel gelişimine kat-
kıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak özelliklere sahip bulun-
madır. (MEB, 2005: 162)  Belirlenen bu kıstaslar Türkçe dersinin işlenmesinde temel 
materyal olan metinlerin hazırlanmasında ve seçiminde daha titiz olmayı beraberinde 
getirecektir. Bu yönüyle metin kalitesinin de artırılması sağlanmış olacaktır.

Programda ilk defa “dinleme metni” kavramından da söz edilmekte, bu metinle-
rin sadece öğretmen kılavuzunda yer alması istenmektedir. Ders materyali olarak ha-
zırlanan kitaplarda dinleme metinlerinin sadece öğretmen kılavuz kitabında yer alması 
kararı da olumlu bir adımdır. Dinleme eğitiminin sınıf  içinde tam manası ile uygulana-
bilmesi için öğrencilerin metinle ilk defa karşılaşacak olmaları, ders işleme ve ölçme 
değerlendirme çalışmalarının daha iyi yapılmasını da sağlayacaktır.

Sonuç
Sonuç olarak diyebiliriz ki, hayatımızın büyük bir bölümünü dinleme etkinliği 

içerisinde geçirdiğimiz için bu konu oldukça önemlidir. Zira, bilgi birikimi elde etme-
nin, daha önce kazanılmış deneyimlerden yararlanarak yeni durumlara uygun davranış 
ve tutum geliştirmenin, zamanında kazanılmış iyi bir dinleme becerisi ve alışkanlığı ile 
yakından alakalı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla dinleme becerisi, insanların sadece 
eğitim–öğretim hayatında değil, günlük hayatta da sıkça kullanmak zorunda olduğu 
bir dil becerisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinleme becerisi, ilk olarak ailede geliş-
meye başlar. Bu beceri daha sonra ilköğretim kurumlarında planlı ve programlı olarak 
geliştirilmeye çalışılır. Dinlemeyle ilgili yapılacak olan her türlü etkinlik, öğrencilerin 
dinlediğini daha iyi anlaması için atılmış bir adım olacaktır. Bu açıdan bakıldığında, 
2004 birinci kademe programı ile 2005 ikinci kademe programında pek çok eksiklikler 
bulunmasına rağmen dinleme becerisiyle ilgili kazanım, yöntem ve etkinlik örnekleri 
bakımından olumlu yönlerin bulunduğu söylenebilir.
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TÜRK EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNU:İLK OKUMA YAZMA
Yrd. Doç. Dr. Mesiha TOSUNOĞLU

Dil, insan kitlelerini millet hâline getiren; kültürü oluşturan ve onu hıfz ederek 
geleceğe taşıyan; ortak kültür etrafında bir yaşam biçimi oluşturarak anlaşmayı ve 
iletişimi doğuran; duygu, düşünce, his, hayal ve birikimlerin paylaşılmasını sağlayan 
araçtır. Bu aracın bireylere kazandırılması, devletlerin önemle üzerinde durduğu bir 
çalışma ve planlama sahasıdır. Çünkü dil,  devletlerin geleceğe taşınmasındaki temi-
natlardan biridir.

Geleceği gören ülkeler, ulusun dilini vatandaşlarına en iyi şekilde öğretmeyi he-
defleyen politikalar üretmekte ve bu politikaları izleyerek ülkelerinde birlik ve be-
raberliği oluşturmayı; devlet-vatandaş ilişkisini düzenleyerek vatandaşların eğitim, 
sağlık, adalet gibi toplumu yapılandıran hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını 
temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için ülkelerin izlediği eğitim po-
litikalarının başında  “bütün  vatandaşları resmî dili okuyan ve yazan bireyler yapmak” 
gelmektedir. Bu nedenle hem örgün hem de yaygın eğitimde resmî dilin öğretimi, 
bütün eğitim ve öğretim çalışmalarının en başında yer almakta ve diğer eğitim faali-
yetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Ülkemizde de okuma-yazma öğretimi, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 
daima eğitim çalışmalarının en başında yer almıştır.1928 Harf  İnkılabıyla birlikte hem 
örgün hem de yaygın eğitim yoluyla bütün vatandaşlara okuma yazma öğretme çalış-
maları sürdürülmüştür.  Cumhuriyetimizin mimarı büyük Atatürk, yeni eğitim çalış-
malarının da mimarı olmuş ve okuma-yazma öğretiminin önemini; 

“Büyük Türk Milletine onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde ko-
lay bir okuma yazma anahtarı vermek gereklidir. Büyük Türk Milleti cahillikten az 
emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vasıta ile 
sıyrılabilir. Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir.”, 
“Hepimize, bu memleketin bütün vatanını seven yetişkin evlatlarına önemli bir vazife 
düşüyor; bu vazife, milletimizin tümüyle okuyup yazmak için gösterdiği istek ve arzuya 
fiilî olarak hizmet ve yardım etmektir. Hepimiz, özel ve toplum hayatımızda rastladı-
ğımız okuma yazma bilmeyen erkek, kadın her vatandaşımıza öğretmek için candan 
arzu göstermeliyiz.”1  sözleriyle dile getirmiş ve çeşitli yurt köşelerine yaptığı seyahat-
lerde  okuma yazma öğretme çalışmalarına bizzat katılmıştır.  Ulu önder İstanbul’da  
Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği iki saatlik ilk okuma yazma dersinden sonra bu 

1  Atatürkçülük, MEB, İstanbul, 1998, s.305.
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amaçla Bursa’ya, Sinop’a, Samsun’a, Amasya’ya, Sivas’a, Kayseri’ye, Kırklareli’ne, 
Ankara’ya, İzmir’e gitmiş; bazı illerde kara tahta başına geçerek okuma yazma bilme-
yenlere Türkçe öğretmiştir. Bu gezilerinden biri de 1 Eylül 1928 günü yaptığı Çanak-
kale gezisidir. Atatürk, Çanakkale Hükûmet Konağı’nda toplanan memurlara ve halka 
seslenmiş, yeni Türk harfleri ile ilgili sorular sormuş, kuralları anlatmış, sınavdan ge-
çirmiş, halkın öğrendiğini görünce sevincini teşekkürlerle ifade etmiştir.2

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan sürede Türkçe ilk okuma yazma 
öğretimi sorunu tam olarak çözülememiş;  bütün  gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışı, eğitim hizmetlerinin yetersizliği ve yaygınlaştı-
rılamaması, ekonomik yetersizlikler gibi sebeplerden dolayı bütün vatandaşlar Türkçe 
okuryazar yapılamamıştır.

İster yaygın eğitimde sürdürülen Türkçe okuma yazma öğretimi, ister örgün eği-
timdeki ilk okuma yazma öğretimi söz konusu edilsin karşılaşılan durum, arzulanan 
ve hedeflenen politikalarla örtüşmemektedir. Hem nitelik hem de nicelik yönünden 
sorunlar yaşanmaktadır.  Oysa; çağımızda okuma yazma bilmek, hayati bir önem ta-
şımaktadır. En basit bilgiden en karmaşık etkinliklere kadar çok çeşitli birikime sahip 
olmak, okuma yazma bilmeyi gerekli kılmaktadır.

İçinde yaşadığımız çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmıştır. Bilgi, çağımızda hızla 
teknolojiye dönüşmekte; bilgi ve teknolojinin ilerlemesi bilginin paylaşımını hızlan-
dırmakta, aynı zamanda da paylaşılan bilgi, hızla yeni bilgileri yapılandırılmaktadır.  
Kısacası, bilim ve teknoloji insan hayatının en önemli değeri durumuna gelmiştir. Bi-
reyin bu değerleri kazanmasının tek yolu da okuma yazma bilmekten geçmektedir.

Okuma, bilgi edinmenin en sağlam, en sistemli, en doğru yoludur.
“Okuma, iletişim ve anlaşmaya yarayan simgelerin algılanması ve bunların anlam-

larını kavrama işidir.”3 “Okumak demek kelimeleri ya da cümleleri görmek demek de-
ğildir; okuyabilmek, özellikle anlayarak okuyabilmek için görmenin ötesinde birtakım 
zihinsel etkinlikler gereklidir. Okuma, bir algısal etkinliktir, bir düşünme sürecidir.” 4 

Okuma süreci, basılı mesajları duyu organları yoluyla algılayıp bunları yorumla-
ma, anlamlandırma amacı ile zihnin duyu organları ile ortaklaşa yaptığı birtakım biliş-
sel etkinliklerdir. Okumanın amacı, işaretlerden fikirlere süratle geçmeyi sağlamaktır. 
Şu hâlde okuma işleminde iki aşama vardır:

Duyu organları  ile basılı harflerin, sözcüklerin veya sayıların tanınması, bir-a. 
birinden ayırt edilmesi; göz etkinliği.
Duyumların zihinsel süreçlerden geçirilerek algılanması ve anlamlara dönüş-b. 
mesi bellekte saklanması; beyin etkinliği.5 

2 İdris Karakuş, Atatürk Dönemi Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimi, TDK yay, Ank. 2004, s.204
3 (Remzi Öncül, Öğretim ve Eğitim Terimleri Sözlüğü, MEB, İst. 2000)
4 Üstün Dökmen, Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma, MEB, İstan-

bul, 1994. s.15.
5 (Mustafa Reşin, Hızlı Okuma, Ank., 1991, s.4)
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Okumanın anlamlara dönüşmesinde iki alt aşamadan da söz etmek gerekir: psiko-
lojik yaklaşım ve etkiler, kültürel değer biçme. 

İçgörü kazanma, katarsis (duygusal boşalım) sağlama; özdeşim kurma; modelden 
öğrenme; zihin, moral, duygu vb. alanlarda gelişme gibi ruhi etkinlikler okuma süre-
cinde anlamlandırmaya katkı sağlar. Yine içinde yaşanılan kültüre ait değer, norm ve 
sosyo-kontrol unsurlara göre doğru-yanlış, değerli-değersiz, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi 
eleştirme veya değerlendirmeler ile çağın bilgi birikimine ait geliştirilebilir, çağdaş, 
yoruma açık, geçerli gibi yorumlamalar hem belleğin hem duyguların ortak çalışması-
nı gerekli kılar ve anlamlandırmada etkili olur.

Yazma ise duygu ve düşüncelerin bir dile ait sesleri gösteren sembollerle kalıcı 
hâle getirilmesi sürecidir. “Yazma, görsel dille ifade etme yoludur.”6 Yazma, dil bece-
rileri arasında en fazla zihinsel etkinlikler yapmayı gerektiren beceridir: Birikimlerin 
değerlendirilmesi, yorumlanması, eleştirilmesi, seçme, sıralama yapılması, konuyla il-
gisinin kurulması gibi bellek faaliyetlerini; kodlama, bir araya getirme, dil kurallarına 
göre dizgeler oluşturma, dizgelerin anlamlı ve etkili bütünler oluşturmasını sağlama 
gibi dil etkinliklerini; semboller sistemi içerisinden seçerek motorize biçimde  sem-
bolleştirmek ve okunaklı, anlaşılır ve sistemleştirilmiş şekil kalıpları oluşturmak gibi 
görsel ve fiziksel aktiviteyi (görme belleği ile hareket belleği arasındaki koordinasyo-
nu) ve bunlar arasında tam bir eşgüdümü gerektirmektedir.

İlk okuma ve yazma öğretimi,  yukarıda okuma ve yazma için kısaca sıralanan 
bütün zihnî, bedenî, ruhi, ilmî becerileri çocuğa kazandırmaktır.

 Okuma ve yazma öğretimi ile kazandırılacak olan beceri ve alışkanlıkların nite-
liği, kişinin gelecekteki başarısını doğrudan etkiler. 7

Okuma yazma etkinliğine dayanmayan bir eğitim durumu düzenlemek neredeyse 
imkânsızdır.8 Bu nedenle  okuma ve yazmanın niteliği çok önemlidir. Okuma yazma 
bilmek demek doğru, hızlı, anlamlı okumak; okuduğunu anlamak, yorumlamak ve 
değerlendirmek; eleştirerek seçmek, ayırmak ve bellekte düzenli şekilde saklamak; 
yeri geldiğinde bunları yazılı ve sözlü ifadelere dönüştürmek demektir.  Üç beş harfi 
seslendirmek, kekeleyerek okumak; sadece adını soyadını yazmak veya bir yazıya ba-
karak aynısını kopyalamak gibi basit seviyede bu becerileri gerçekleştirmek okuryazar 
olmak anlamına gelmez.

 Nitelikli okuma ve yazma, sıradan bir beceri değildir; insanı daha ileri toplumsal 
ve ekonomik yaşama hazırlar. Bireylerin siyasal yaşama bilinçle katılmasını sağlar, in-
sanların çevrelerini ve dünyayı daha iyi kavramalarına yardım eder, onlara yol gösterir 
ve temel bilgileri kazandırır.9 

6 (Nusret Alperen, Türkçe Okuma ve Yazma Eğitimi Rehberi, Alperen Yay. Ank. 2001, s.20)
7 Cahit Kavcar, Feshan Oğuzkan, Sedat Sever, Türkçe Öğretimi, Engin Yay. Ankara, 1998.
8 Perihan Ünüvar, Burdur İli İlköğretim Okullarında İlkokuma ve yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorun-

lar, (Yüksek Lisans Tezi) Süleyman Demirel Ü., Sos. Bil. Ens., Isparta , 2002, s.2.
9 Şevket Gedikoğlu, Türkiye’de Yaygın Eğitimden Çağdaş Halk Eğitimine, Ankara: 1991.
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İlk okuma-yazma, tüm eğitim sisteminin temelini oluşturur. Bu temelin sağlam-
lığı ve niteliği, bütün hayatı boyunca kişinin hem akademik hem de yaşam başarısını 
etkiler. Nitelikli ve sağlam bir ilk okuma yazma öğretimi, sadece bireysel başarının 
anahtarı değildir; aynı zamanda toplumsal bilinçlenmenin; birlik ve beraberliğin; fikir, 
sanat ve kültürde ilerlemenin de anahtarıdır. 

Okuma yazmanın sağlam ve nitelikli olmasını etkileyen faktörlerin başında “yön-
tem” gelmektedir. Latin alfabesinin kabulünden itibaren ilk okuma ve yazma öğre-
timinde takip edilecek yöntemi daima eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten Millî 
Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. 

Cumhuriyetten günümüze gelinceye değin harf, ses, sözcük, karma, çözümleme, 
cümle yöntemleri kullanılmıştır. 1936 programından 2005-2006 öğretim yılında uygu-
lamaya konan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’na kadar çözümlemeye daya-
nan ve daha çok cümle yöntemi adıyla bilinen yöntemle ilk okuma yazma öğretilmiştir. 
Yaklaşık 70 yıl süren bu öğretim yöntemi, 2004-2005   öğretim yılında pilot illerdeki 
denemelerden hareketle terk edilmiş; bütün yurtta ve her kademedeki okuma yazma öğ-
retim faaliyetinde  “ses temelli cümle yöntemi”nin takip edilmesine  karar verilmiştir.

İçinde bulunduğumuz öğretim yılının başından itibaren uygulanan ve sözü edilen 
program gereği birinci yılın birinci döneminin sonuna kadar yaklaşık 14-16 hafta sür-
dürülen yöntem, programda şöyle açıklanmıştır:

“Ses Temelli Cümle Yöntemi’nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlan-
maktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, 
kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır. İlk okuma-yazma öğretimi, cümlelere kısa sü-
rede ulaşılacak şekilde düzenlenmektedir.

Okuma ve yazma, ilk okuma-yazma öğretimi boyunca birlikte sürdürülmektedir. 
Okunan her öge yazılmakta; yazılanlar da okunmaktadır. Yazı öğretiminde, öğrencile-
rin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.

Ses Temelli Cümle Yöntemi’ne göre ilk okuma-yazma öğretimi aşağıdaki aşama-
lar izlenerek gerçekleştirilir.

İlk okuma-yazmaya hazırlık1. 
İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme2. 

Sesi hissetme ve tanıma•	
Sesi okuma ve yazma•	
Sesten, heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma•	
Metin oluşturma•	

Okuryazarlığa ulaşma3. 
İlk okuma-yazma çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma 

ve görsel sunu birlikte ele alınmalıdır. Bütün çalışmalar, Türkçe Öğretim Programı’nın 
1. sınıf  düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir.”10 
10 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 1-5. Sınıflar, MEB, Ankara, 2005, s.253-255.
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Her yöntemin başarılı ve başarısız kabul edilen yönleri vardır. Ses temelli cümle 
yönteminin de Türkçeyi öğretmede ne kadar etkili olduğu, uygulamalarda ne kadar 
başarı elde edildiği bilimlik çalışmalarla tespit edilmeye başlanmıştır. 

Birinci yılın ikinci dönemindeki öğrenci becerilerine göre yapılan değerlendirme-
lerin aslında yöntemin etkililiği ve başarısı acısından gerçekçi bir sonuç vermeyeceği 
açıktır. Yöntemin başarısı, (hiç olmazsa) sekiz yıllık zorunlu eğitimin sonunda öğrenciye 
kazındırdıkları veya kazandıramadıkları, hedeflenenlerin  ne kadarına ulaşıldığı, zaman 
içinde bireye ve topluma yansımalarının neler olduğu belirlenerek tespit edilmelidir.

Ses temelli cümle yöntemiyle ilgili bilimlik çalışmaların birçoğunda da bir biri-
ne tezat olacak sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir: Eskişehir ilinde yapılan çalışmada 
elde edilen  çarpıcı sonuçlar şöyledir:

Öğrenciler gösterilen çizgileri güzel yazı defterindeki çizgi aralıklarına doğru •	
yerleştiremiyorlar (%57).
Öğrencilerin çoğu sesin geçtiği kelimelere örnek vermede güçlük yaşıyorlar •	
(%64). 
Öğrenciler bazı sesleri birbiriyle karıştırmaktadırlar (b-p, b-d, c-ç, v-f, h-ğ, •	
n-l, n-m, s-z, g-ğ, ğ-y, k-g, d-t) (%74,1)
Okul öncesinde edinilen yanlış öğrenmelerin bir sonucu olarak öğrenciler •	
harfleri doğru yazamıyorlar (%66.3)
Öğrenciler harfleri yazarken yazılış yönlerine uymuyorlar (%48)•	

Öğrencilerin çoğu sessiz harfle başlayan heceleri okumakta güçlük çekmek-•	
tedir (%50).
Öğrenciler heceleri okurken sesleri birleştirmede güçlük yaşamaktadırlar •	
(%62).
Öğrenciler kapalı heceden sonra açık hece elde etme aşamasında hece bölme-•	
de güçlük çekmektedirler (%73.5).
Öğrenciler söylenen heceyi doğru yazamamaktadırlar (%62.1)•	

Öğrenciler kelimeleri okurken heceleri birleştirmekte güçlük çekmektedirler •	
(%61.2).
Öğrenciler kapalı heceye ses getirerek oluşturulan sözcükleri okurken yanlış •	
heceleme yapmaktadırlar (%68.4)
Öğrenciler söylenen kelimeyi doğru yazamamaktadırlar (%52.2).•	

Öğrenciler kelimeyi yazarken harflerini eksik yazıyorlar (%64.9).•	

Öğrenciler okuduklarını anlamıyorlar (%61,2)•	

Öğrenciler söylenen cümleyi doğru olarak yazamıyorlar (%49,2)•	

Öğrenciler söylenen cümleyi yazarken harflerini eksik yazıyorlar (%58,2).•	
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Öğrenciler kolay ve hızlı okuyamamaktadırlar (%50)•	

Öğrenciler heceleyerek okumaktadırlar (%77,1)•	

Öğrenciler okudukları metnin içeriğini anlamamaktadırlar (%67,2).•	

Öğrenciler noktalama işaretlerini yerinde kullanamıyorlar(%60,3).•	

Öğrenciler  çok yavaş okuyorlar (%62,4)•	

Öğrenciler çok yavaş yazıyorlar (%60,6).•	 11 
Yapılan bir başka araştırmada ise çözümleme ve bireşim yöntemleri uygulamalı 

olarak karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Öğrenciler bireşim yöntemiyle ortalama 52,5 günde, çözümleme yöntemiyle •	
ortalama 76,6 günde okuma ve yazma öğrenmişlerdir.
Bireşim yöntemiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler dakikada ortalama 71,5 •	
kelime, çözümleme yöntemiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler ise dakika-
da 59,1 kelime okumuşlardır. 
Çözümleme yöntemiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler daha fazla okuma •	
yanlışı yapmışlardır. 
İlk okuma yazmayı çözümleme veya bireşim yöntemiyle kazanan öğrencilerin •	
okuduğunu anlama erişileri arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır. 
Çözümleme yöntemiyle okuma yazma öğrenenler daha fazla yazım yanlışı •	
yapmışlardır.12 

Görüldüğü gibi bireşime dayanan ses temelli cümle yöntemiyle yapılan ilk okuma 
yazma öğretiminin nitelikli olduğunu söylemek bu aşamada mümkün değildir. Yön-
temin Türkçeyi öğretmedeki etkililiğini belirlemek için öğretimi etkileyen program, 
süre, öğretmen, ölçme-değerlendirme, öğretme ortamı ve araç-gereç gibi birçok husus 
bilimlik çalışmalarla incelenmelidir.

Sonuç olarak; ülkemizdeki okumaz yazmazların sayısının yaklaşık bir milyona ve 
her yıl birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısının 1.400.000’e ulaştığı  düşünülerek ilk 
okuma ve yazma öğretimine büyük önem verilmelidir. Takip edilecek eğitim ve öğre-
timin sağlıklı ve nitelikli olması, Türkçeyi kolay ve hızlı öğretmede etkili yöntemlerin 
kullanılması, birinci hedef  olarak benimsenmelidir. 

11 Doç. Dr. M. Bahaddin Acat, Uğur Özsoy, Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk Okuma-Yazma Öğreti-
minde Karşılaşılan Güçlükler, Ulusal Sınıf  Öğretmenliği Kongresi, Bildiriler Cilt I., G.Ü. Yay., Ankara, 
2006, s.15-36.

12 Dr. Ayfer Şahin, Doç. Dr. Hayati Akyol, İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Çözümleme ve 
Bireşim Yöntemlerinin Uygulamalı Olarak Karşılaştırılması, Ulusal Sınıf  Öğretmenliği Kongresi, Bil-
diriler Cilt I., G.Ü. Yay., Ankara, 2006, s.3-13.



TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI, ÇÖZÜM YOLLARI VE
SORUMLULUKLARIMIZ

Yrd. Doç. Dr. Erol BARIN

Giriş
Yeni harfleri kabul ettiğimiz 1928 yılından bu yana Türkçenin etkili bir biçimde 

öğretilmesi, yaygınlaştırılması yolunda yoğun çaba harcanıyor. Bu çabaların 1850’li 
yıllarda da gündemde olduğunu çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz. Bu tarihi de dikkate 
alırsak yaklaşık 150 yıldır Türk dilinin eğitimi ve öğretimi işi, giderek artan ve gelişen 
bir akım içinde devam etmektedir. Bununla birlikte, sorunlar çözülemiyor. Giderek 
artan nüfus karşısında işler daha da zorlaşıyor.  

İnsan ve Dil
İnsan, bir dilin içine doğar, o dille şekillenir. Yine o dille muhakeme etme gücü 

kazanır. Dolayısıyla, dilini kaybeden her şeyini kaybetmiş olur. “ Kültür, reklamsız ve 
zorlamasız bir şekilde, insana mensubiyet duygusu veriyor. Bir topluma mensup olma 
duygusu… Kültürün, toplumun fertlerine ulaşıp onları bütünleştirmesi nihai hedefidir. 
İşte kültür emperyalizmi veya kültürel savaşlar bu yüzden sürüp gidiyor. Bir toplumun 
tamamen bütünleşmesini önlemek…” 1 için. Biz de Türkçenin güncel sorunlarını bu 
açıdan ele almalıyız.

Nihat Sami Banarlı’nın dediği gibi; “Şu fani dünya saadetleri içinde hiçbir şey, 
aziz Türk çocuklarına Türk dilini öğretmek kadar güzel hizmet değildir. Bilindiği ve 
zannedildiği gibi, bu güzel hizmet, yalnız dil ve edebi yat hocalarının vazifesi değildir. 
Öğretmenler, hangi dersin hocası olurlarsa olsunlar, Türk çocuklarına her şeyden çok 
Türkçeyi öğretecek, onlara, ana dillerinin ses ve söz güzelliklerinden, ifade ve mana 
zenginliklerinden güfteler ve besteler vereceklerdir. Öğretmen değil de anne ve baba 
iseniz, abla ve ağabey iseniz, bu sizin daha sevgili vazifenizdir. Yavrularınıza, sözle-
rini halk dehasının yarattığı ve bestesi yine halk sanatından yükselen ninniler söyle-
mekten başlayarak öğreteceğiniz en güzel şey Türkçedir.” Bu duyarlılıkla Türkçenin 
güncel sorunlarını on maddede toplamaya çalıştım. 

Sorunlar
1. Yabancı dillerin istilası.
2. Devlet katında Türkçeye gerekli değerin verilmemesi. 

1 Tural, Sadık; Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler, s.78, Ecdâd Yay., Ank. 1992.
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3. Eğitimde öğrencilere ana dili sevgisinin verilmemesi.

4. Kitle iletişim araçlarında Türkçenin hor kullanılması.

5. Türkçeyi iyi kullanan şair ve yazarların yeterince tanıtılamaması, seçileme-
mesi ve insanımıza okuma alışkanlığının verilememesi.

6. Aydınlarımızın Türkçeye gereken değeri vermemesi.

7. Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçince bazı kelimelerin söyleni-
şinde zorlukların ortaya çıkması.

8. Konuşma ve yazmada mahallî ağızların kullanılması.

9. Yabancı kelime kullanma çabası ve dil kirliliği.

10. İngilizce kelime ve kalıplara toplumun alıştırılması.

Çözüm Yolları ve Sorumluluklarımız:

Yabancı dillerin istilası

Türkiye’de yabancı dille eğitime son verilmeli, akademik çalışmalarda yabancı 
dil belirleyici olmamalıdır. Akademik terfilerde Türkçeyi kullanma gücü ölçülmelidir. 
Böylece yabancı dil öğretimi ile yabancı dille öğretim arasındaki fark ortaya konma-
lıdır. İnsanımızın yabancı dilleri öğrenmesi teşvik edilmeli, ama yabancı dille eğitim 
yapması engellenmelidir. “Her milletin zihni yapısı, düşünce tarzı, hayatı algılayış bi-
çimi ve fıtri özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılık milletin diline de akseder. 
Yani her dilin arkasında millî bir ruh vardır. Bu itibarla ana dil, millî ruhun ve millî 
seciyenin meydana getirdiği, millete ait kutsi bir servettir.” 2 Bu yüzden, yabancı dille 
eğitim insanı kendi değerlerinden uzaklaştırır. Bu tür bir eğitim ancak sömürge ülke-
lerde görülmektedir. Almanya’da, İngiltere’de, Amerika’da okullarda Türkçe eğitim 
yaptırırlar mı? Bunu teklif  dahi edemezsiniz. Çünkü o devletler, öncelikle kendi kül-
türlerini öğretmek için öğretimin her kademesinde kendi dilleriyle eğitim yapılmasını 
isterler. Bu da, gayet doğal bir durumdur. Doğal olmayan, zorlama olan Türkiye’deki 
kendi diline ve dolayısıyla kendi kültürüne sahip çıkmama anlayışıdır.

ABD’de birkaç yıl önce, diğer ülkelerde gerçekleşen buluşlara karşılık türetilen 
kelimelerin İngilizceye girmeden önce karşılıklarını türetmek üzere “Wordsmyth as a 
Language Laboratory” adında bir devlet kurumu kurulmuştur. Bu kurum İngilizcenin 
daha da gelişmesi ve yayılması için  çaba sarf  etmektedir. Bu anlayış Almanlar ve Ma-
carlarda da eskiden beri vardır. İşte bu, diline sahip çıkma bilincidir. Bizim de böyle 
bir anlayışla dilimize sahip çıkmamız gerekir.

2  Temizyürek, Fahri; “Yabancı Dille Eğitimin Sakıncaları Üzerine”, Türk Yurdu, sayı 162-163, s.404-406, 
Ankara 2001. 
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Devlet katında Türkçeye gerekli değerin verilmemesi
Devlet adamlarının yabancı dil ve kültürlere olan aşırı ilgilerine karşılık kendi dil 

ve kültürlerine karşı duyarsız olmaları, dilimizi olumsuz etkiliyor. Hâlbuki, yüzyıllara 
dayalı ihtişamlı dönemlerine rağmen tarih sahnesinden silinen Türk devletlerinin yok 
olma sebebi, Türkçeyi terk etmeleridir. (Örn: Hazarlar, Memlûklular). Türkçeyi terk 
etmeyen topluluklarla dinleri farklı da olsa tekrar bir araya gelmekteyiz. Gagavuzlar 
buna en iyi örnektir. Aslı “Gök Oğuz” olan Gagavuzların dilini anlamak bizim için hiç 
de zor değildir.

Eğitimde öğrencilere ana dili sevgisinin verilmemesi
Okul öncesi eğitimden başlayarak ana dili bilinci oluşturulmalıdır. Dikkatlice 

seçilecek on adet ninni, on adet mâni ve on adet tekerleme küçük yaşta çocukları-
mıza öğretilmeli ve onların Türkçeden zevk almaları sağlanmalıdır. Dil öğretiminde 
çok önemli yeri olan masallarımızı iki buçuk yaşından itibaren çocuklarımıza her gün 
düzgün bir Türkçeyle okumalıyız. Bu durum, çocuk ilköğretime başlayıp okumaya 
başlayıncaya kadar devam etmelidir. Okumayı söken çocuğa yine Türk masalları oku-
tulmalıdır. Çünkü, çocuğun dinlediği veya okuduğu masalı kendine göre yorumlama 
ve değiştirme imkânı vardır. Çocukların hayal dünyasını geliştirmelerini ve özgürce 
yeni bir şeyler ortaya koymalarını sağlayan yegâne edebî tür, masaldır.  Özellikle il-
köğretimin ikinci kademesinde ve ortaöğretimde  öğrencilerimiz dilimizin deneme, 
hikâye, sohbet gibi diğer güzel örnekleriyle buluşturulmalıdır.

Kitle iletişim araçlarında Türkçenin hor kullanılması
Kitle iletişim araçlarındaki özensiz kullanım, Türkçeyi olumsuz etkilemektedir. 

Program sunucularının Türkçeyi iyi bilmemeleri, dizilerde ve filmlerde argoya ve 
mahallî ağızlara yer verilmesi, kelime hazinesi çok kısıtlı kişilere –daha çok izlenme 
kaygısıyla- program yaptırılması ve yapılan programların seviyesizliği dilimizi boz-
maktadır. Bu konuda, televizyon kanallarına mektup veya ileti göndererek tepkimizi 
ortaya koymamız gerekir. Bu, hepimizin vatandaşlık sorumluluğu ve görevidir.

Türkçeyi iyi kullanan şair ve yazarların yeterince tanıtılamaması, seçilememesi ve 
insanımıza okuma alışkanlığının verilememesi

Türkçeyi iyi kullanan şair ve yazarlarımızın insanımıza iyi tanıtılması gerekir. 
Bunun için, öncelikle yaşayan yazarlarımızdan Türkçeyi itinayla kullananlara televiz-
yonlarda sıkça yer vermek hatta onlara program yaptırmak gerekir. Çünkü, bu ya-
zarlarımız önceki dönemlere ait yazarları da düzgün Türkçeleriyle tanıtacaklarından 
insanımız üzerinde olumlu etkiler bırakacaklardır. Bu sayede, toplum olarak okuma 
alışkanlığımız gelişecektir. 
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Aydınlarımızın Türkçeye gereken değeri vermemesi
Aydınlarımızın özellikle batı kültürüne hayranlıklarının yanında kendi dil ve kül-

türüne karşı aşağılık kompleksine sahip olmaları, Türkçeyi özensiz kullanmalarına 
sebep olmaktadır. Öncelikle aydınlarımızın dilimize karşı duyarlı olmaları sağlanmalı-
dır. Türk Dil Kurumu ve üniversiteler gibi Türk dilinde etkin olan kurum ve kuruluşlar, 
aydınlarımızda dil bilincinin yerleşmesi için önemli görevler üstlenmelidir. Sık sık 
Türkçeyi iyi kullanan aydınlar araştırması yapılmalı, aydınlarımızın konuşma ve yazı-
ları takip edilerek maddi ve manevi ödüllerle dilimize karşı özen artırılmalıdır.

Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçince bazı kelimelerin söylenişinde 
zorlukların ortaya çıkması

Osmanlı Türkçesinde yoğun olarak kullanılan bazı kelimelerin iyi bilinmemesi, 
konuşma ve yazmada önemli sorunlara yol açmaktadır. Arapça ve Farsçadan dilimize 
girmiş ve yer yer anlam kaymalarıyla da bizim olmuş kelimeleri dilimizden atamaya-
cağımıza göre bu kelimelerin doğru yazılış ve okunuşlarını bilmemiz gerekir. Bunun 
için en etkili yol, televizyonlarda buna yönelik yarışmaların düzenlenmesidir. (Örn: 
dalalet / delalet, nüfuz / nüfus, hakim / hâkim, adet / âdet  gibi kelimelerin söyleniş ve 
yazılış biçimlerinin farklı olduğunun iyi anlatılması gerekir.) 

“Asıl lisan, yaşayan, yani konuşulan lisandır. Milletin manasını bilmediği, an-
lamadığı lisan ölüdür. Yalnız, kitapların açılmaz sahifelerinde gömülü kalır… Tıpkı 
toprağın altındaki ölüler gibi… ” ( Ömer Seyfettin ) 

Konuşma ve yazmada mahallî ağızların kullanılması
Mahallî ağızlardan kaynaklanan hataların giderilmesi gerekir. Bunun için, örgün 

eğitimin başladığı ilk yıllarda bunların üzerinde önemle durmak gerekir. Öğretmenle-
rimizin, verdikleri ders ne olursa olsun mahallî ağız kullanımından kaçınmaları böyle 
bir eğitim için ilk şarttır. 

Yabancı kelime kullanma çabası ve dil kirliliği
Büyük şehirlerimizin işlek caddelerindeki esnafımızın önemli bir bölümünde ya-

bancı kelime ile daha iyi satış yapabileceği kanaati oluşmuştur. Bu yanılgıyı düzeltmek 
için hem belediyeler bu konuya karşı daha duyarlı olmalıdır hem de vatandaşlarımız 
diline sahip çıkma bilinciyle dükkân sahiplerini uyarmalıdır. Bu konuda, yeni açılan 
iş yerlerine Türkçe isim vermeyen esnafa ruhsat vermeyen Çanakkale Belediyesine 
teşekkürlerimizi iletmeliyiz. Daha önce yabancı adla iş yeri açanların tabela vergisinin 
on kat artırılması caydırıcı olacaktır. Fransa’da durum böyledir. 

Bazı iş yerlerindeki tuhaf kullanımlardan örnekler :
Yemiş (Yemish)
Efendi (Efendy)



57Yrd. Doç. Dr. Erol BARIN

Kebapçı (Kebabchi)
Eskici (Eskidji)
Taksim (Taxim)
Birçok (Bichok)    Ankara’da Tunalı Hilmi caddesinde bir mağaza.
Televizyon kanallarımızın adları : Show TV, Flash TV
Dükkânlarımızın adları : Cafe , Fast-Food, Simmit / Cimit, Billiard, Ali’s Kırta-

siye.
Otellerimizin adları : the Marmara , Hotel Divan ( Divan Oteli )
Lokantalarımızın adları : Mom’s Lunch Bar ( Annemin Öğle Yemeği Yeri )3

İngilizce kelime ve kalıplara toplumun alıştırılması
İngilizce kelime ve kalıplara alıştırılıyoruz. Bunun doğal bir gelişim olduğunu 

söyleyemeyiz. Ama, İngilizceyle eğitim yapmaya devam eder ve Türkçeyi önemse-
mezsek bu durum bizi kendimizle yabancılaşmaya kadar götürür. 

Ülkemiz için  dilin çok büyük önemi vardır. Bütün Türk ve Anadolu tarihinin 
mirasçısı olup onun izlerini taşıyan ülkemizde, bu  mirasın getirdiği kültürü yaşatacak 
tek araç Türkçedir. Prof. Nicholas Negraponte, Türkçenin ses özellikleri bakımından 
bilgisayar sistemlerinin en ideal dili olduğu kanaatindedir. Türkçenin bilim dili olma 
yolunda sahip olduğu imkânları ve Türkçenin gücünü ortaya koyan daha pek çok dil 
bilimci vardır. Ancak artan iletişim, dilimize hak ettiği özeni göstermeyişimiz üste-
lik bazılarında görülen Türkçeyi küçümsemek gibi yanlışlarımız sebebiyle Türkçeye 
sürekli yeni ve yabancı kelimeler veya dil yapıları girmekte ve güzel dilimiz  kirlen-
mektedir.

Örnek :
 Artık, çay  içmiyoruz,  “çay al”ıyoruz.
 Artık, özür dilemiyoruz, “üzgün”üz.
 Artık, onaylatmıyoruz, “okey”letiyoruz.
 Artık, yıkanmıyoruz veya çimmiyoruz, “duş al”ıyoruz.
 Artık, “Allah’a emanet ol!” demek yerine, “Kendine iyi bak!” diyoruz.
 Artık, bir şeye başlamıyoruz, “start al”ıyoruz.
 Artık, açıklamak tarihe karıştı, şimdi “deklare et”mek moda.
 Artık, depoları doldurmak yerine “full”lüyoruz.
 Artık, ilgilendirmez demiyoruz, “enterese etmez” diyoruz.
 Artık, beklemiyoruz, “bekleme yap”ıyoruz.

3 Gülsevin, Gürer; “Dil Kirliliği Sorunu”, Türkçenin Çağdaş Sorunları, s. 119-142 , Divan Yay., İst.2006.
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Haberlerdeki Yanlışlar Kimsenin Dikkatini Çekmiyor
Üç kişinin daha ölme şansı var. (Ölme ihtimalinden bahsedilmelidir.)- 
Toprağı bol olsun! (Müslüman biri için değil, gayri müslimler için söylenir.)- 
Seyirciden çok olumlu tepkiler aldık. (Olumlu eleştiri olur, ama tepki ol-- 
maz.)
Devlet eski bakanı. (Belirtisiz isim tamlamasının arasına başka bir kelime - 
giremez. Eski  kelimesi, devlet bakanının sıfatıdır ve başa getirilmelidir.)

Örn : “kapı mavi kolu” , “otobüs bozuk yolu” denmez. “mavi kapı kolu”, “bozuk 
otobüs yolu” denir. 

Sonuç
Atatürk’ün isteklerinden birinin “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bi-

len Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” olduğunu 
bilmekteyiz. Bu iradeyle Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından  1. Türk Dil Kurultayı 
düzenlenmiştir. Atatürk döneminde üniversitelerde görev verilen yabancı öğretim üye-
lerinin sözleşmelerine üç yıl içerisinde Türkçe ders vermeye başlamaları ve yaban-
cı terimlerin Türkçe karşılıklarını belirlemeleri şartı konmuştur. Bu ve daha pek çok 
önlemle Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılarda %20 kadar olan Türkçe kelime oranı 
bugün %70’lere çıkmıştır. 

Bu konuda daha önce de bir deneyim yaşanmış ve ana dilde eğitimin, üretkenliği 
ne kadar artırdığı kanıtlanmıştı. Osmanlı Devleti’nde 31 yıl süren Fransızca tıp öğreti-
mi döneminde yalnızca 12 Türkçe eser yayımlanmışken Türkçe öğretime geçildikten 
sonra 1872-1883 yılları arasında 9 yılda 60 cilt Türkçe tıp eseri yayımlanmıştır. Bu 
durum yabancı dilde eğitimin sakıncalarına çok iyi bir örnektir.

Dilimizin kıymetini anlamış insanlar olarak nihai hedefimiz dilimizi kanunların 
koruması altına almak olmalı. Evet sokaktaki insanın dilini kontrol edemeyiz, düzenle-
yemeyiz. Ama, yetersiz ve kibirli köşe yazarlarının, sunucuların tarzanca konuşmasını 
yazılı ve sözlü iletilerimizle kınayabiliriz, ya da aç gözlü, özenti iş adamlarının tarzan-
ca dükkân ismi seçmelerine değişik tepkilerimizle engel olabiliriz. Gençlerimizin kur-
duğu “Türkçe Sevdalıları” gibi toplulukları maddi ve manevi olarak desteklemeliyiz. 
Unutmayalım; dilimizi korumak, sınırlarımızı korumak demektir. Çünkü, şairin dediği 
gibi, Türkçe bizim ses bayrağımızdır. İrade karşısında hiçbir şey imkânsız değildir. 
Türkçe konusunda da iradeli olmamız yeterlidir.

Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünü hepimiz biliriz, fakat bu sözün 
önündeki cümleyi birçoğumuz hatırlamayız. Sözün tamamı şöyledir: “Türk demek 
Türkçe demektir. Ne mutlu Türk’üm diyene!” 



TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI
Celal DEMİR 1

Türkçe dil bilgisi öğretimi, hem Osmanlı Devleti eğitim sisteminde hem de Cum-
huriyet dönemi eğitim sisteminde sorunlu alanlardan biri olmuştur. Gerek program 
yaparken gerekse ders kitaplarının yazımında ortaya çıkan sorunlar aşılamamıştır. Dil 
bilgisi terimlerinin Türkçeleştirilmesi sorunu sürekli gündemde olmasına rağmen bu 
soruna nihai bir çözüm bulunamamıştır.

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne intikal eden iptidailer, 
rüştiyeler ve çeşit çeşit idadiler, sultaniler vardı. Bu okullar bir merkezden yönetilme-
diği ve farklı farklı kurumlara bağlı oldukları için programları da farklıydı.

Bu okulların programlarında Türkçe ve Türk edebiyatı derslerinin çeşit çeşit 
isimlerle yer aldığını görüyoruz:

“Edebiyat ve Ahlak”, “Kitabet-i Resmiye”, “Kitabet”, “Edebiyat, Ahlak 
ve Kitabet-i Resmiye”, “Lisan-ı Osmani”, “Türkçe Edebiyat”, “Lisan-ı Türki”, 
“Türkçe Kavaid ve İmla”, “Kavaid ve İmla”, “İnşa”, “Kavaid-i Osmaniye ve 
Müntehebat”, “Kitabet ve Tatbikat-ı Kavaid”, “Belagat-ı Osmaniye ve Kitabet-i 
Resmiye”, “İmla ve Kıraat”, “Sarf ü Nahiv”, “Kıraat ve İmla”, “Ezber ve İnşad”, 
“Tahrir”, “Kavaid-i Edebiye ve Kıra’at”, “Usul-i Tahrir”, “Türkçe Kavaid ve 
İmla, “Kavaid ve İmla”, “Kavaid-i Edebiye ve Kıraat”, “Sarf-ı Osmani”, “Lisan-ı 
Osmani Sarf ü Nahvi”, “Sarf ü Nahv-i Osmani”, “Sarf ü Nahv-i Türki” ... Bu 
derslere göre yazılan kitaplarda, daha çok, Türkçeye girmiş olan Arapça ve Farsça dil 
bilgisi kuralları anlatılmıştır. Yazarlar Türkçenin kendi kurallarına ya hiç değinmemiş 
ya da ayrıntıya inmemişlerdir. Bu derslerden bazıları medreselerde de okutulmuştur.

Türkçe öğretimi, Cumhuriyet döneminde de sorunlu bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Cumhuriyet dönemi eğitim sistemimizin ilk programı 1924’te yapılmış-
tır. O günden bu güne yenilenen eğitim öğretim programları incelendiği zaman en çok 
değişikliğin dil ve edebiyat öğretiminde yapıldığını görüyoruz. Hatta bazı program-
larda yapılan değişiklikler sadece dil ve edebiyat programlarıyla sınırlı kalmıştır. Bu 
müdahalelerin çoğu, mevcut programı “güncellemek” amacıyla değil, “değiştirmek” 
amacıyla yapılmıştır. 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uy-
gulamaya konulmuş olan yeni “Türkçe Dersi Öğretim Programı”nda “değiştirme” dü-
şüncesi hâkimdir.

1 Yrd. Doç. Dr. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Böl.
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Türkçe öğretimine yeni program ve yeni yöntemlerle başlayışımızın üzerinden 
(1924’ten bugüne) yaklaşık 83 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde eğitim öğretim prog-
ramları 12 defa elden geçirilmiştir. Yüzlerce dil bilgisi kitabı yazılmış ve bunların 
çoğundan ders kitabı veya yardımcı kitap olarak yararlanılmıştır. Türkçe öğretimiyle 
ilgili yüzlerce toplantı yapılmış, sempozyumlar düzenlenmiş, konferanslar verilmiştir 
ve 17. Millî Eğitim Şûrası çalışmalarını yeni tamamlamıştır. Bunca arayışa ve çalış-
maya rağmen dilimizi çocuklarımıza ve gençlerimize öğretme konusunda önemli bir 
başarı sağlanamamıştır. Dil bilgisi öğretiminde başarılı olmak bir yana, Türkçe dil bil-
gisi dersleri, öğrencilerin dinlemek istemediği bir ders hâline gelmiştir. Sonuç olarak 
düşündüğünü, hissettiğini anlatamayan; okuduğunu, dinlediğini anlamayan bir genç 
kuşak ortaya çıkmıştır.

Toplumdaki pek çok kavganın temelinde de bu eksikliklerden kaynaklanan ileti-
şim kopukluğu yatmaktadır: Bazı insanlar, düşündüklerini karşısındaki insana eksiksiz 
ve doğru anlatamadığı, duygularını etkili biçimde ifade edebilecek cümleyi kurama-
dığı için aciz kaldığını düşünüp hırçınlaşır ve güç kullanmaya kalkarlar. Bu insanlar, 
karşısındakini söz ile cezalandırdığını düşünüp rahatlar. Çünkü söylediği sözün etki-
sini muhatabının yüz ifadelerinde görmek onu mutlu eder. Muhatabını söz ile etkile-
yemezse onu cezalandırmanın başka yollarını arar; “fiilî şiddet”, bu noktada kendini 
göstermektedir.

Türkçe dil bilgisi öğretiminde bizi başarısızlığa iten pek çok sorun vardır. Bu 
sorunlardan önemli bulduklarımızı altı başlık altında toplamaya çalıştık.

1. Eğitim, Öğretim Programlarından Kaynaklanan Sorunlar 
Program bize neyi, ne kadar, ne zaman, nasıl öğreteceğimizi gösteren bir yol ha-

ritasıdır. Bu nedenle programa son zamanlarda “izlence” de denmektedir.
Kazandırılması planlanan bilgi ve becerilerin belirlenmesinde ve sıralanmasın-

da (program yaparken) öğrencinin, eğilimleri, hayal dünyası, beklentileri, yaşına göre 
kabulleri, bilgi ve becerileri... kısaca onun durumu ve ihtiyaçları esas alınmalıdır. En 
önemlisi de bu durum ve ihtiyaçlar, ülkenin gerçekleri içinde değerlendirilmelidir.

1924 - 2005 yılı arasında ilköğretime yönelik on bir program yapılmıştır. Bu 
programlar, ciddi bir durum tespiti ve ihtiyaç analizi yaptıktan sonra geliştirilmiş de-
ğildir. Hâlbuki bu ülkenin doğusu ile batısı arasında, köyü ile kenti arasında; hatta 
bir şehrin kenar mahallesi ile orta mahallesi arasında bütün programları etkileyecek 
farklılıklar vardır. Buna rağmen ülkenin her bölgesinde aynı programla çalışmak bir 
gelenek hâlinde sürüp gelmiştir.

Değerli öğretmenlerimiz, seksen yıl boyunca kendilerine hangi program veril-
diyse onu uyguladılar. Ülkenin bütün okullarında aralık ayının birinci haftasında aynı 
konuları anlattılar. İkinci haftasında da bir sonraki konuya geçtiler. Programları hiç ta-
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viz vermeden uygulayıp görevlerini yaptılar; ama ana dili eğitiminde geldiğimiz nokta 
ortadadır:

Okullarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize dilimizi öğretemedik. Millet olarak 
dilimizin gücünü ve güzelliklerini somut örnekler üzerinde görüp idrak edemedik. Ana 
dilimizin güzel örneklerini okumanın tadına varamadık. Bu nedenle de dilimizin bize 
sunduğu imkânlardan yararlanamadık. 

Bir çocuk, aile ortamında ve yakın çevrede ana dilini kazandıktan sonra ona dili-
ni geliştirmesi için gerekli bilgileri programlı olarak kazandırma sürecine “dil bilgisi 
öğretimi” diyebiliriz.

Ana dili kazanımı / edinimi, ailede ve toplumda kendiliğinden işleyen bir süreçtir. 
Dil bilgisi öğretimi, bu sürece uygun yer ve zamanda yapılması gereken programlı 
müdahale olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışmalar, iptal edilemez, geciktirilemez; 
yanlış uygulamalar hoş görülemez. Yeri ve zamanı gelen hiçbir etkinlik ertelenemez.

Çünkü birey, kendi hâline bırakılırsa çevresinden aldıkları ile kendisine derme 
çatma bir dil kurar.

Dil bilgisi öğretimi için çocuğun, normal şartlarda, 11- 12 yaşını bitirmiş olması, 
eğitimcilere göre “soyut işlemler dönemi”ne girmiş olması gerekir. Bu nedenle “2005 
Birinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı”nda dil bilgisi öğretiminin yer alma-
ması doğru bir uygulamadır.

1923’te Ankara’da yapılan 1. Heyet-i İlmiye toplantısında orta dereceli okulla-
ra “lise”, iptidailere “ilk mektep” denilmesi kararlaştırılmıştır. 1924’te yapılan ikinci 
toplantıda ise üç ve beş yıllık ilköğretim üzerine eğitim veren altı yıl süreli liselerin 
kurulmasına ve bu okulların da ilk üç yılına “birinci kademe”, ikinci üç yılına da “ikin-
ci kademe” denmesine karar verilmiştir (Yücel, 1994 :418-419). Bu düzenlemeden 
sonra, liselerin birinci devresi olarak kabul edilen dönem için halk arasında “orta mek-
tep” sözcüğü yaygınlık kazanınca bu sözcük, bir terim olarak, 1 Eylül 1924’ten itiba-
ren resmî yazışmalarda da kullanılmaya başlanmıştır (Demir, 1997:297). Bu düzen-
lemenin ardından 1924’te Maarif  Nazırı Vasıf  (Çınar) Bey döneminde lise birinci ve 
ikinci devre için bir müfredat programı yapılmıştır. Bu program Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin, ortaöğretim için yapmış olduğu ilk müfredat programıdır. İlhan Başgöz, 
bu programın hazırlanmasında 43 kişilik bir komisyonun görev yaptığını ifade etmek-
te ise de (Başgöz, 1995 : 106) programla ilgili tartışmalar, dönemin basınından takip 
edilince gerçeğin öyle olmadığı görülmektedir. Türkçe-Edebiyat programını Mehmet 
Fuat (Köprülü), Ali Canip (Yöntem) ve Süleyman Şevket Beylerden oluşan üç kişilik 
bir komisyonun yaptığı anlaşılmaktadır. 

1927’de bu programa küçük ilaveler (zeyl) yapılmış, harf  inkılabından sonra 
1929’da orta mektepler için kapsamlı ve mükemmel sayılabilecek bir müfredat prog-
ramı hazırlanmıştır. Böylece yeni dönemde eğitim öğretime yeni harflerle ve yeni bir 
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programla başlanmıştır. Bu programı, Millî Talim Terbiye Kurulu Azası İhsan (Sungu) 
Bey, Müfettiş Ali Canip (Yöntem) Bey, Müfettiş Hasan Ali (Yücel) Bey ve Dil Heyeti 
Azası Reşat Nuri (Güntekin) Bey’den oluşan bir komisyon hazırlamıştır (Ortamek-
tep ve Liselerin Türkçe Müfredat Programı, Yeni Gün Matbaası, Ankara 1929). Bu 
programla Türkçe ve edebiyat öğretiminde uzun süre etkili olacak yaklaşımların teme-
li atılmıştır: “Türk dili ve edebiyat öğretiminin fikrî temelleri”, “Türkçe ve edebiyat 
derslerinin genel ve özel amaçları”, “edebiyat ve Türkçe derslerinin işlenmesinde takip 
edilecek yöntem ve teknikler”, “Batı edebiyatı” gibi kavramlardan ilk kez bu program-
da söz edilmiştir. Bu programın ruhu daha sonra yapılan programlarda korunmuştur. 

Bu programda birinci kademenin (şimdiki uygulamaya göre ilköğretim ikinci ka-
deme) birinci ve ikinci sınıflarına haftalık iki saat dil bilgisi konulmuş, kalan saatler 
“okuma” (kıraat) ve “yazma” (tahrir)ya ayrılmıştır. Üçüncü sınıfta ise haftada dört 
saat olan Türkçe dersinin üç saati “okuma”ya ayrılmıştır. Böylece dil bilgisi öğretimi, 
birinci kademenin ikinci sınıfında tamamlanmış, üçüncü sınıftan itibaren gündemden 
kaldırılmıştır. Daha sonraki programlarda da (1931, 1936, 1938, 1940, 1948, 1962, 
1968) dil bilgisi öğretiminde esaslı bir planlama yapılmamıştır. Hatta ilköğretimde dil 
bilgisi öğretmenin gereğine inanmayanların görüşleri doğrultusunda 1939-1940 eğitim 
öğretim yılında dil bilgisi öğretimine ara verilmiştir. Uzun bir aradan sonra, 1981’de, 
dil bilgisi öğretimi üzerinde ayrıntılı bir çalışma yapılarak Türkçe dil bilgisi, hem “orta 
okul” hem de “lise” programlarına bütün ayrıntılarıyla yerleştirilmiştir. Fakat başka 
olumsuzluklar ortadan kaldırılmadığı için beklenen başarı elde edilememiştir.

Yenilenen müfredat programlarında (2004-2005) dil bilgisi konuları, birinci ka-
demeden kaldırılmış, İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarına (6,7, 8. sı-
nıflar) yerleştirilmiştir. Orta öğretimdeki (lisedeki) dil bilgisi (Türk dili) dersleri ise 
yeni yapılanmada Kompozisyon dersleri ile birleştirilerek “Dil ve Anlatım” adıyla 
başka bir ders hâline getirilmiştir. Dil bilgisi konuları, yeni konulan Dil ve Anlatım 
dersinin 9. sınıf  programına özet olarak konulmuştur. Bu uygulamanın faydasını ve/
veya zararını ileride göreceğiz.

2. Dil Bilgisi Konularının Belirlenmesi, Gruplandırılması ve Sınırlandırıl-
ması ile İlgili Sorunlar 

Bilginlerin kendi alanıyla ilgili görüşlerini, tespitlerini ve tekliflerini bilim dün-
yasının dikkatine sunmaları ve bunların tartışılmasını sağlamaları son derece doğal-
dır. Bilimsel araştırmalar devam ettikçe tartışmalar da devam edecektir. Fakat bilgi ve 
bulguların eğitim ortamına aktarılması ve bunların öğretilmesi söz konusu olduğunda 
“doğru”da veya “doğru kabul edilen”de birlik sağlamak gerekir. Türkçenin özellikle-
ri, başka dillerle ilişkisi ve tarihî gelişimi konusundaki görüşler, farklılık gösterebilir. 
Programa alınıp ders kitaplarına girmesi planlanan konularda ortak bir görüş oluşma-
mışsa en yaygın olanı tercih edilmelidir. Programda ve terminolojide birlik sağlamak 
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için bunu yapmak zorundayız. Kitap yazarları kendi tercihlerini ders kitaplarına yansı-
tırlarsa eğitim öğretimde birlik sağlanamaz.

Hem “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı”nda hem de 
“9.-12. Sınıflar Dil ve Anlatım” dersi programında tartışılmakta olan bazı konuları 
ve terimleri görüyoruz. Aşağıda sıraladığım bazı dil bilgisi konularında birlik sağla-
namamıştır; ama bu konular programa tartışmalı biçimiyle konmuştur. Öğretmen, bu 
soruları programa göre değil kendi değerlendirmelerine göre cevaplayacaktır. Böylece 
öğrencilerin bilgileri de öğretmenine göre değişecektir:

Bünyesinde bir fiilimsi bulunduran cümleler, bu özelliğinden dolayı birleşik cüm-
le mi basit cümle mi?

Bir edata bağlı kelime grupları (edat grupları / ilgeç öbekleri)na cümle ögesi 
olarak zarf tümleci mi denmeli, edat tümleci mi? 

Dolaylı tümleçler, yüklemi gerçekten dolaylı olarak mı tamamlıyor, cümlede yer 
mi bildiriyor?

Zarf mı denmeli, zarf tümleci mi?
İsmin hâlleri / adın durumları kaç tanedir?
İsim tamlaması kaç çeşittir?
Fiilimsi türeten ekler, yapım eki mi çekim eki mi?
Cümlenin temel ögeleri sadece özne ve yüklem mi?
Nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleçleri daima yardımcı öge midir?
Cümle anlam bakımından kaç gruba ayrılmaktadır?

Eski programlarda (örneğin, 1981 programında nelerin ne zaman, ne kadar öğ-
retileceği belirlenmişti. Hangi konuların öğretilmeyeceği de böylece belirlenmiş olu-
yordu. 2005 İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda böyle bir 
açıklık yoktur. Örneğin Türkiye Türkçesinde görülen ses olaylarından hangilerini, 
hangi sınıfta öğreteceğimiz belli değildir. İsim tamlamaları bazı kitaplarda dört başlık, 
bazı kitaplarda üç başlık, bazı kitaplarda da iki başlık altında incelenmektedir. Bu du-
rumda yazar, ders kitabını hangisine göre yazacak? Programı takip etmek isteyen öğ-
retmen, hangi konuyu anlatacağına, hangisini anlatmayacağına nasıl karar verecek? Bu 
belirsizliklerin giderilmesi için işlenecek konular, üst ve alt başlıklar hâlinde ve tutarlı 
bir terminolojiyle programda belirtilmelidir. Konular ve kavramlar netleşmemişse, ter-
minolojide birlik sağlanmamışsa eğitim öğretimde de başarı sağlanamaz.

3. Dil Bilgisi Konularının Adlandırılmasıyla İlgili Sorunlar 
Eğitim-Öğretim programlarında öğretilmesi planlanan konuların ve bilgilerin ad-

landırılmasıyla ilgili olumsuzlukların da ortadan kaldırılması gerekir. Çünkü dil bilgisi 
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öğretiminde kullandığımız terimlerin önemli bir kısmı, işimizi kolaylaştırmak yerine 
bize sorun çıkarmaktadır.

“Terim sözü, Latince ‘sınır, son’ anlamına gelen ‘terminus’ sözcüğüne benzetile-
rek ‘derlemek’ fiilinin eski biçimi olan ‘termek’ fiilinden ‘-im’ eki getirilerek türetil-
miştir.” (Zülfikar, 1991 :20). “Terim” sözcüğü, “Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya 
bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah” (Türkçe Sözlük, 
2005) biçiminde tanımlanmaktadır.

Gerek dil bilgisi öğretiminde, gerekse dil konularında düşünürken dil bilgisi te-
rimlerini kullanmak zorundayız. Bu bağlamda “terim”, bir bilim adamının, bir eğitim-
cinin düşünme ve düşündürme aletidir. Bu nedenle, bir sözcüğün hem düşünmemizi 
hem de düşündürmemizi sağlaması için herkesin ona aynı anlamı vermesi gerekir.

Oysa, dil bilgisi konularından ve kavramlarından bazılarını adlandırma konusun-
da sorunlarımız vardır. Bu durum ciddi sorunlar doğurmaktadır.

Şu örnekler, dil bilgisi öğretiminde bir terim kargaşası olduğunu açıkça göster-
mektedir:

Dolaylı Tümleç / Yer tamlayıcısı / Yer tümleci 
Nesne / Düz tümleç 
Belirtili nesne / Belirli nesne 
Zarf / Zarf tümleci / Belirteç tümleci 
Edat tümleci / İlgeç tümleci 
Zamir /Adıl 
Sıfat / Ön ad 
Zarf fiil / Bağ Fiil / Bağ eylem / Ulaç
Sıfat fiil / Ortaç
…
Dil bilgisinde aynı kavramın farklı sözcüklerle adlandırılması, öğrencinin öğret-

mene duyduğu güveni zedelemektedir. Çünkü bu ülkede her eğitim kademesinin so-
nunda çeşitli amaçlarla merkezî sınavlar yapılmaktadır. Bu sınavlarda öğrenci, öğret-
meninden öğrendikleriyle düşünür ve işlem yapar. Bilgiyi öğretmeninden aldığı tarife 
göre tanır. Öğrenci duymadığı sözcüklerle karşılaşınca başarılı olduğu bir konuda ba-
şarısız duruma düşebilmektedir. Nitekim ilköğretimin sonunda yapılan bazı sınavlarda 
(DPY, FL, EML gibi) aynı bilgi farklı terimlerle sorulmuştur: Bir sınavda “cümle”, 
başka bir sınavda “tümce” sözcüğü kullanılmıştır. Aynı ögeye bir sınavda “edat tümle-
ci”, başka sınavda “zarf  tümleci” denmiştir.

Bazı sözcüklerin temel anlamı ile terim anlamı çelişmektedir. Örneğin iki satır 
uzunluğundaki cümleye, “basit cümle”; üzerinde üç tane çekim eki bulunduran bir 
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sözcüğe de “basit sözcük” denmektedir. “İşlemcilerimiz” sözcüğünün üzerinde beş 
tane ek olmasına rağmen bu sözcüğe “yalın” denmektedir. Sözcüğün özellikleri ile 
“yalın” sözcüğünün temel anlamı arasındaki çelişki, kavramın öğretilmesini zorlaştır-
maktadır.

Cümlenin bir ögesi “yüklem” durumundaki eylemle bütünleştiği hâlde bazı dil 
bilgisi kitaplarında ona “dolaylı tümleç” denmektedir. Örneğin “Uzun süre o bölgede 
bulundum.” cümlesindeki “o bölgede” sözü dolaylı tümleç olarak adlandırılmaktadır.

Oysa “bulun-” fıili, Türkiye Türkçesinde daima +de durum ekli isimle beraber 
kullanılır. Bu bağlamda “o bölgede” sözüne “dolaylı” demek, kavramın öğretilmesini 
zorlaştırmaktadır.

Bazı terimler, mantık kurallarına uymamaktadır. Örneğin cümlede “yüklem” du-
rumundaki eylemin zamanını, gerçekleşme biçimini, gerçekleşme nedenini, şiddetini, 
sayısını, yönünü, süresini... belirten ögelerin hepsine birden “zarf” ya da “belirteç” 
denmektedir. Hatta sıfatların ve eylemin tarzını belirten ögeler de aynı terimle karşı-
lanmaktadır. Bütün bu görevlerin, birbirine yakın veya benzer olmamasına rağmen, 
aynı terimle ifade edilmesi, kavramın / kavramların öğretilmesini zorlaştırmaktadır.

Kavramlara verilecek isimler / terimler tarif  gerektirmemelidir. Gagavuz dil bil-
ginlerinin sözcük türlerini adlandırırken izledikleri yöntem dikkatimizi çekmektedir:

1. adlık (isim) 
2. adyerlik (zamir) 
3. sayılık (sayı)
4. nişannık (sıfat) 
5. işlik (fıil) 
6. işhallık (zarf) 
7. ardlaflar (son çek.edatları) 
8. baalayıcılar (bağlaç) 
9. paycıklar (karşılaştırma edatları) (Zeynelov,1993:32).

4. Ders Kitaplarayla İlgili Sorunlar 
İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dünya dillerinden birini öğrenmek isteyen bir 

kişi birbirinden farklı yüzlerce gramer kitabı bulabilmektedir. Bu ülkelerde her yayın 
evi, yabancılara dilini öğretmek için kendince bir yöntem geliştirmiştir. Türkçe öğren-
mek isteyen yabancılar için yazılmış birkaç tane Türkçe öğretim kitabı sayabiliriz.2 
Kendi insanımız için yazılmış dil bilgisi kitaplarının da sayısı fazla değildir. Bunun 
birinci sebebi, dilcilerimizin birlikte yazdığı veya mutabık kaldıkları bir temel dil bil-
2 Yabancılara Türkçe öğretme konusunda, Hazma ZÜLFİKAR, Murat ÖZBAY -Fahri TEMİZYÜREK, 

Mehmet HENGİRMEN ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin çalışmaları bu konuda örnek 
gösterilebilir.
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gisi kitabının olmayışıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, bu eksikliği gidermek için, ders ki-
tabı yazacak eğitimci yazarların örnek alabileceği eksiksiz bir Türkçe dil bilgisi kitabı 
yazdırmalıdır. Çünkü dil bilgisi ders kitabı hazırlamak isteyen bir yazarın faydalana-
cağı sayısız kaynak olmasına rağmen örnek alacağı kaynak eser yoktur. Okullar için 
yazılan eserler, kitap inceleme komisyonlarının kendilerince belirledikleri ölçütlere 
göre değerlendirilmektedir. Bu nedenle de her dönem başka kitap veya kitaplar okutul-
maktadır. Türkçenin kurallarını “tarif’ ve “tasnif’ eden, adlandıran bir temel kaynağa 
ihtiyacımız vardır.

Eğitim tarihimizde bu uygulamanın örneği vardır:
Eğitim Bakanlığı, 1940’ta Tahsin Banguoğlu’nun başkanlığında bir komisyon 

oluşturarak öğretmenlere ve yazarlara temel kaynak olması için bir Türkçe dil bilgisi 
kitabının yazılmasını istemiştir. Komisyon üyeleri, işin kolay olmadığını görüp birer 
ikişer ortadan kaybolunca çalışmayı tamamlamak Tahsin Banguoğlu’na kalmıştır3. Bu 
eser, Türkiye Türkçesinin modern yöntemlerle yazılmış ilk dil bilgisi kitabı (grameri)
dır. Ancak bu eserde kullanılan bazı terimler eskimiştir, bazı konuların açıklanmasında 
ve gruplandırılmasında anlayışlar ve yaklaşımlar değişmiştir. Bu eserin güncellenmesi 
düşünülebilir. Ortada esas alınacak bir kaynak olmadığı için ders kitabı (okul grameri) 
yazanlar, konuları kendince bölümlemekte, kendince adlandırmaktadır. Böylece orta-
ya çeşit çeşit ama aynı konuda yazılmış yüzlerce kitap çıkmaktadır. Hâlbuki tarifte, 
gruplandırmada ve adlandırmada (“tarif’, “tasnif’ ve “tesmiye”) birlik sağlanmadığı 
için eğitim öğretimde de sağlanamamaktadır.

5. Öğretim Yöntemleriyle İlgili Sorunlar 
Türkçe dersinin bilim dersi değil, sanat dersi olarak okutulması gerektiği, ilk kez, 

1929 programında ifade edilmiştir. Bu yaklaşım, daha sonraki programlarda da hatır-
latılmış; ancak pek az öğretmen bunu uygulayabilmiştir.

Dil bilgisi öğretimi, başından beri öğretmenin öğrenciye bilgileri dikte ettirdiği, 
öğrencinin bu bilgileri ezberlediği tipik bir öğretim modeli olagelmiştir. İlköğretimde 
her Türkçe dersi, Türkçe dersi olarak başlar; on dakika sonra dil bilgisi dersine dönü-
şür. 

Yıllar önce ilköğretim öğrencilerine Türkçe dil bilgisi öğretmek amacıyla gelişti-
rilmiş olan bazı yöntemler bugün ortaöğretimde de kullanılmaktadır. Bu alışkanlıkla-
rın çoğu yükseköğrenimde de devam etmektedir:

Özneyi bulmak için yükleme “Kim?”, “Ne?” soruları sorulur.
Nesneyi bulmak için “Kimi?”, “Neyi?” ve “Ne?” soruları sorulur.
İlköğretimde cümlenin ögelerini bu yöntemle bulan çocuklar, üniversiteye gel-

diklerinde de aynı yöntemi uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle de çoğu kez özne 
ile belirsiz nesneyi birbirine karıştırmakta; hatta bu soruların yönlendirmesi sonucu 
isim cümlelerinde nesne bulmaktadırlar.
3 Tahsin BANGUOĞLU, Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, Ankara 1986.
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“Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü.” (F.N.Çamlıbel) dizesinde yer 
alan cümleleri, ögeleri açısından inceleyen öğrencilerimiz, bilinen metodu uyguluyor-
lar:

“Değil” sözcüğünü yüklem sanıp ona soruyorlar:
Ne değildi?
“Kar” değildi.
Öyleyse “kar” sözcüğüne belirsiz nesnedir.
“Ölüm” sözcüğünü yüklem sanıp ona soruyorlar:
Nasıl ölümdü?
“Beyaz” ölümdü.
Öyleyse “beyaz” sözcüğü de zarf  tümlecidir.
İlköğretimde yardımcı ünsüzleri “yaşasın” sözcüğü ile formülleştirip öğrettiğimiz 

/ ezberlettiğimiz için, öğrenciler yükseköğretimde de aynı bilgiyi kullanmaktadırlar: 
İki ünlü arasında gördükleri y, ş, s, n ünsüzlerine yardımcı ünsüz demektedirler.

“Geçişli fiil”in özelliği sorulduğunda, “Kimi ve neyi sorularına cevap veren fıil-
dir.” diyorlar. “Nesne nedir?” diye sorulduğunda “Kimi ve neyi sorusunun cevabıdır.” 
diyorlar.

Sonuç
 Dil bilgisi (gramer), bir dilin anatomisidir, genleri o dilin gramerinde saklıdır. 

Kişinin bu yapıyı kavrayabilmesi için dil gelişimini tamamlamış olması ve soyut iş-
lemleri çözebilecek zihinsel olgunluğa ulaşması gerekir. Ülkemizde eğitim öğretim 
sürecindeki yeni yapılanmaya göre, dil bilgisi öğretiminin ilköğretim ikinci kademede 
başlatılması, bu bakımdan uygun görünmektedir.

Türkçe dil bilgisi öğretiminde gerek konuları öğretirken, gerek bilgileri isimlen-
dirirken dil bilgisi dersleri, dil becerisi kazandırmaya yönelik etkinlikler içinde veril-
melidir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinliklerinden bağımsız olarak veril-
mesi doğru değildir.

Dil bilgisi kitapları, gerek konuların bölümlenmesi gerekse kullanılan terimler 
bakımından farklılık göstermemelidir. Bu kitaplarda kullanılan terimler, karşılanmak 
istenen kavramla örtüşmeli, ayrıca açıklama gerektirmemelidir. Bu bağlamda gerek dil 
bilgisi programı yapılırken gerekse ders kitabı yazılırken model alınabilecek bir temel 
dil bilgisi kitabı yoktur. Bu eksiklik giderilmelidir.

Dil bilgisi kitaplarına alınacak metinler, Türkçenin en güzel örneklerinden seçil-
melidir.

Dil bilgisi dersinin programı, Türkçe dersinin programından ayrı düşünülmeme-
lidir.

Orta öğretim (lise) müfredatına dil bilgisi dersi tekrar konulmalı, “Dil ve Anla-
tım” dersinin içeriği yeniden düzenlenmelidir. 
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TÜRKÇE ANLATMAK VE ATATÜRK’Ü TÜRKÇE ANLAMAK

Dr. İdris KARAKUŞ

İnsan okuduklarını veya dinlediklerini bazen anlamak istediği gibi, bazen olması-
nı istediği gibi, bazen oluş biçimi ve doğallığıyla gerçek anlamıyla ve bazen de kendi 
kabulleri çerçevesinde anlar.

Okumuş-yazmış insanlar olarak bizler, anlatılanlardan gerçeği ve doğruyu an-
lamalıyız ve anlamayı becermeliyiz. Türkçe anlatılanı Türk gibi anlamak, Türk’ün  
mantık  sistemi içinde değerlendirmek  ve bu çerçevede anlatmak zorundayız.

Eğitim bilim dilinde anlamak, okuma veya dinleme esnasında verilmek istenen 
bilgi veya mesajı almak, algılamak, kavramak, hissetmek, sezmek; açık veya kapalı 
biçimde  ifade edilen niyeti doğru şekilde çözümlemektir.

Bir insanın yazılı ve sözlü ifadelerinden, tavır ve davranışlarından  onun duy-
gu, düşünce ve hayal dünyasını; dışa vurduğu düşüncelerini; zevklerini, kederlerini; 
kafasından geçirdiklerini; olaylara ve sorunlara bakış açısını; ideallerini, isteklerini, 
beklentilerini anlayabiliriz  ve onu anladıklarımız çerçevesinde  tanırız.

Bir kişiyi dış görünüşü ile değil, gerçek kimlik ve kişiliğiyle tanımak gerekir.

Büyük Atatürk diyor ki:

“Türk evladı ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 
bulacaktır.” 

Evet, biz ecdadımızı, atalarımızı; atalarımızın en büyük ve Türklüğe en çok hiz-
meti olan Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendimiz-
de kuvvet bulmaktayız; millî bilincimizi geliştirmekteyiz; azim ve ideal kazanmak-
tayız ve yine büyük önderin ifadesiyle, “Asil bir milletin evladı” olduğumuz için de 
övünç duymaktayız. Hani diyor ya O: “Ben asil bir milletin evladıyım.” diye…İşte o 
asil millet…

Millî övüncü tazelemek, sizlerle paylaşmak için bugün bir aradayız. Millî övün-
cümüzü, güzel ve dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçe ile ifade etmek, 
Atatürk’ü Türkçe, Türk gibi anlamak ve anlatmak için bir aradayız.

Dilin birleştirici, bütünleştirici özelliği vardır. Farklı coğrafya larda yaşayan fakat 
aynı dili konuşan insanların ruhi te mayüllerinde gizemli bir bağ vardır. Aynı dili ko-
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nuşan insanların duygu, düşünce ve ha yal kalıpları birbirine yakındır ve benzerlikler 
gösterir. Toplumun örf, âdet ve gelenekleri, inançları, dü şünce ve hayal  dünyaları 
bu sebepten dolayı oluşur, gelişir ve yüzyıllar boyu yaşar. Bu bakımdan Türkçe bizi 
birleştiriyor, bütünleştiriyor…Ecdadımızı tanımamız için aracılık ediyor…Ruh dünya-
mızı aydınlatıyor, gönüllerimize ümit şırınga ediyor… Şu anda aynı duygu ve heyecanı 
yaşıyoruz.

Bir dilin mantık  dokusu ile aynı dili konuşan insanların ruhi temayülleri ara-
sındaki bağlantı, benzeşme, örtüşme ve paralellik bu dilin tılsı mından kaynaklanmak-
tadır. Dil, insanın karakterinin oluşmasına; dü şünme, algılama, üret me ve tüketme an-
layışına; ahlak sisteminin kurul masına, şekillenmesine etki eder. 

Millî devleti yaratacak felsefenin beslendiği kaynak, millî dil ve millî edebiyattır. 

Aynı dili konuşan ve aynı dil ile düşünen insanlar birbirlerini daha iyi ve kolay 
anlar. Dilde millîleşmenin temel esprisi ve gerekçesi, anlama ve anlatmada ko laylığın 
sağlanmasıdır.

Kültürün, medeniyetin, ilmin, irfanın, tekniğin, duygu ve düşün cenin oluşma, ge-
lişme ve yayılma aracı dildir. Dil, bilişimin, iletişimin doğal aracıdır. 

Türkçe sevgisi, Türkçe konuşma ve yazma merakı, Türkçeyi geliş tirme, zengin-
leştirme düşüncesi, ruh ve gönül işidir. Türk’ün millî ruhunu bulması için millî dile 
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, bilim kurumlarında (Türk Dil Kurumu gibi) araştırılıp, in-
celenip, çeşitli zaman ve ortamlarda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında), farklı yaş 
gruplarındaki insanlara öğretilerek karşılanır.

Atatürk’ün ilkelerini anlamak, devrimlerinin anlamını kavramak, önerilerini göz 
önünde bulundurmak, öngörülerini yorumlamak, o müstesna beyninin süzgecinden 
geçirerek söylediği sözlerine kulak vermek, hem fert olarak hem toplum olarak bizim 
iyiye, doğruya, güzele ve gerçeklere yönelmemizi sağlayacak, hayatı doğru algılama-
mıza vesile olacaktır. Bu sebeple o, aklın, vicdanın ve mantığın sesini dinlememizi 
öğütlemektedir.

Atatürk’ün yaptıklarını hangi şartlarda, ne zaman, nasıl ve ne sebeple gerçekleş-
tirdiklerini bilip, yorumlayıp, mantık süzgecimizden geçirir isek yolumuzun aydınlık, 
geleceğimizin parlak olacağını düşünmeliyiz. Çünkü o, bütün yaptıklarını, geçmişi de-
ğerlendirerek ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunarak yapmıştır. Onun yolu yolumuz, 
ilkeleri rehberimiz, fikir ve düşünceleri bakış açımız olursa hem yanlış yapmayız hem 
de faydalı işler yaparız. Dolayısıyla onu iyi tanımımız gerekmektedir.

Atatürk’ün yetiştiği coğrafya, içinde bulunduğu ortam ve şartlar; o dönemde ya-
şanan sosyal, siyasal ve kültürel geliş meler onun ruh dünyasında derin izler bırakmış; 
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duygu, düşünce ve hayallerini şe killendirmiş; insanlığa bakış açısını belirlemiştir. Bi-
zim, onun yaşadıklarını yapmamız mümkün olmayacağına göre onun tecrübelerinden 
faydalanmamız ve söylediklerinden ibret almamız gerekmektedir.

“Atatürk Türk töresinin ve İslam geleneklerinin egemen olduğu bir aile ortamın-
da yetişmiştir.”1 Bir cadı kazanı gibi kaynayan Balkanlarda doğmuş, çocukluğu ve 
gençliğinin büyük bir kısmı orada geçmiştir. “Atatürk’ün yetiştiği kültür çevresi ve 
sosyal ortam, sürekli mücadele içe risinde yaşamış, mücadelelerle yoğrulmuş, ruhları 
ve gönülleri zafer lerle bir uca, yenilgilerle diğer bir uca taşınmış, ezilmişliği kabul 
etme yen, büyüklü ğünü yitirmek istemeyen Türk insanının ortamıdır.”2

Atatürk, çocukluk ve gençlik dönemini, Osmanlı Devleti’nde çetrefilli  sosyal 
ve siyasal olayların yaşandığı Selanik ve Makedonya’da geçirmiştir. Harp Oku lunu 
İstanbul’da okuyan ve yurdun  çeşitli  bölgelerinde kıta görevlerinde bulunan   Mustafa   
Kemal-böylelikle- ülkesini ve Türk insanını tanıma fırsatı bulmuş tur. Yaşanan sos yal 
ve  si ya sal gelişmeleri gözlemlemiş,  kültürel faaliyetlere yakın durmuş ve bunlardan 
dersler çı karmıştır. 

Yeni Türk devletinin kurucusu  Mustafa Kemal, devleti eğitim ve kültür alanla-
rında  yapılandırırken ilke ve esasları belirlemiş, kuralları koymuş, plan ve programları 
uygun zamanda ve  şartlar oluştuğu süreçte uygula mıştır.

O, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak; batıl inanışlardan ve  mis-
tik duygulardan toplumu kurtar mak, müspet bilimin ışığında çağdaş bir Türk toplumu 
yarat mak, bireylerde millî benliği geliştirmek istemiştir. Türk’ün ruhunu öz kaynak-
lardan besleyecek olan bir eğitim sis temi kurmak için çalışan Atatürk’ün amacı, çağ-
daş bir toplum oluşturmak, millî bir devlet kurmaktır.

Devletin kültürel alanda yapılandırılmasında amaçlar şöyle belirlenmiştir: Devle-
tin devamını sağlamak üzere politikalar geliştirmek;  kurallar ortaya koymak; kurum-
lar  kurmak; bağımsız, çağdaş ve millî bir devlet meydana getirmek; devlete ve millete 
kimlik  kazandırmak;  bölünmezliği  temin  edecek  kültürel  dokuyu oluşturmak;  
toplumda   ülkü   birliğini   temin  etmek;  devleti  uluslararası zeminde sağlam, kalıcı, 
modern ve hukuki dayanakları olan bir temele oturtmak ve dünya devletleriyle her tür-
lü ilişkilerde söz sahibi olacak bir yapıya kavuşturmak; çağdaş bir toplum yaratmak...

Geçmişin aynasına bakıp, kendimizi görüp, çirkin  görünen yerlerimizi düzeltme-
yi becerebilirsek  Atatürk’ü anlıyoruz  demektir.

1 Suat İLHAN, “Atatürk’ün Yetiştiği Ortam”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C-II, Nu.5, Mart 1986, 
s. 282

2 Suat İLHAN, agm., s.280



Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar72

Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının fikir ve düşüncelerini, niyetlerini, geleceğe 
dair hesaplarını, vatan ve millet sevgilerini, kimlik ve kişiliklerini daha iyi anlamamız 
için bir iki örnek vereyim: İstiklal Marşı’nın yazılması… 

Öncelikle; insanımıza millî ruh vermek, gençlerdeki millî bilinci geliştirmek, 
cephedeki askere psikolojik destek sağlamak…Bilinen ve temel amaç bu… Bu ta-
mam… Bir de gizli amaç var: Ülke savaş ortamında… Dış devletlerle zaman zaman 
görüşmeler, antlaşmalar yapılıyor. Devletimiz henüz dış devletler tarafından resmen 
tanınmamış ve bağımsız bir ülke olarak kabul edilmemiş…Temsilcilerimiz dış ülkelere 
görüşme yapmak üzere   gittiği zaman bayrağımız göndere çekilmeli ve millî marşımız 
okunmalı ki bağımsız bir devlet olduğumuz kabul edilmiş olsun. Bir ülkede, bir devle-
tin bayrağı göndere çekiliyor ve millî marşı okunuyor ise o ülke, o devleti resmen kabul 
ediyor ve devlet olarak tanıyor demektir. Bugün İsrail’i ve KKTC’yi hâlâ devlet olarak 
kabul etmeyen ülkeler var. Dış ülkeler görüşme yapmak üzere temsilcimiz gittiğinde 
karşılıklı olarak bayrakların göndere çekilmesi ve millî marşların okunması protokol 
gereğidir. Bayrak ve millî marş ülkelerin bağımsızlıklarının sembolüdür. Bayrağımızı 
göndere çeken ve millî marşımızı okutan ülke, bizi, otomatikman bağımsız bir devlet 
olarak kabul etmiş sayılır. Mustafa Kemal, dış ülkelerin ve savaş hâlinde olduğumuz 
devletlerin “Biz Türkiye’yi bağımsız devlet olarak kabul etmiyoruz” demelerine fırsat 
vermemek için acele yarışma açarak ilanlar verip, davetler göndererek millî marşın 
yazılmasını sağlamıştır. Görüşme yapılan ülkeler bayrağımızı göndere çekmiş, millî 
marşımızı okutmuş  olduğu için -farkında olmadan- Türk devletini de resmen kabul 
etmiş sayılmıştır. İstiklal Marşı’nın acele yazdırılmasının ve Meclis’te onaylanmasının  
asıl sebebi  budur. 

Bir başka örnek: Hatay’ın Türkiye’ye ilhakı meselesi.

Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize nasıl kattığını, hangi taktik ve politikaları uygula-
dığını araştırır veya irdelerseniz onu daha iyi tanıma ve anlama imkânı elde etmiş 
olursunuz.

Bir örnek daha: Ülkemizi ziyarete gelen İtalya  devlet temsilcisine ziyafet verili-
yor. Asker garsonlar hizmet ederken garsonun biri çayı/yemeği konuk temsilcinin üze-
rine döküyor. Mustafa Kemal o keskin zekâsını kullanıyor -askere kızmıyor-  konuk 
temsilciye: “Ekselans! Bu millete her şeyi öğretim, fakat başkalarına hizmet etmeyi 
öğretmedim” diyor. Hem Türklerin asil bir millet olduğunu vurguluyor, hem de garso-
nun mahcup olmasını önlemiş oluyor. 

Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde devletin temeli atılmaya, be lir lenen 
ilkeler çerçevesinde sistem oluşturulmaya ve kurumlaşmaya baş lanmış tır. İlk iş olarak 
da önemli görüldüğü için eğitimden baş lan mış tır. 15 Temmuz 1921 tarihinde Maarif  
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Kongresi’nin toplanması bunun göstergesi dir. Savaş devam ederken, ülke işgal altın-
da iken Maarif  Kongresi’ni toplamanın bir sebebi olmalıdır. Bu sebebi algıladığımız, 
niyeti çözümlediğimiz zaman onu anlamaya başlamış oluruz. Ben ip ucunu vereyim: 
Savaştan, açlıktan, ölümden artık usanmış, bıkmış ve karamsar bir ruh dünyasına bü-
rünmüş Türk insanına ümit vermek, “Nasıl olsa savaşı kazanacağız, ülkeyi kurtara-
cağız, hiç olmazsa bu arada ülkenin kalkınması için gerekli olan eğitim sistemini de 
düzenleyelim” iletisini vererek Türklük bilincini keskinleştirmek, vatan sevgisini per-
çinlemek, savaşa canı gönülden katılımı sağlamaktır. Bu kendi vatandaşına vermek 
istediği ileti. Bir de düşmanlara verdiği ileti vardır ki o da şu: Vatanımızı elimizden 
alacağınızı, savaşı kazanacağınızı, Türkleri tarih sahnesinden sileceğinizi sanmayınız. 
Biz bu savaşı kazanacağız, vatanımızı size teslim etmeyeceğiz. Bu her ne pahaya olur-
sa olsun… iletisidir.

Ülkemizde ABD Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmış, dünyadaki pek çok 
lider ve devlet adamı ile görüşmelerde bulunmuş ve bunlarla ilgili kitaplar yazmış 
olan Charles H. Sherrıll, “Bir Elçiden Gazi Mustafa Kemal” adlı bir kitap yazmış ve 
bu kitap Tercüman yayınları arasında yayınlanmış. Bu kitabın önsözünde  Charles H. 
Sherrıll şöyle diyor: 

“Büyük adamlar yetiştiren bir ırk, herhâlde büyük bir ırktır. Bir milleti anlamak 
için, onun liderlerini tetkik etmekten daha isabetli bir yol, bir vasıta yoktur. Devrimiz-
de kendisinden daha üstün bir başka devlet adamı bulunmayan Mustafa Kemal kadar 
büyük, liyakatli bir insanı, Türkler ender yetiştirmişlerdir. Binaenaleyh Türkiye’yi ve 
Türkleri tetkik için takip edeceğimiz en doğru yol, ülkeyi yöneten siyasi insanla işe 
başlamak ve kurtarıcı, öncü millî kahraman ve beynelmilel devlet adamı olan Cumhur-
başkanını tetkik etmek olacaktır.

 “Mustafa Kemal, Yugoslavya, Bulgaristan, Suriye, Filistin ve İtalya gibi kom-
şularıyla pek kısa bir süre önce cereyan etmiş kavgalarını bir yana bırakarak dost-
luklar kurmayı başarmıştır”3 diyerek onun devlet adamlığını, barışçılığını vurgulayan 
Amerikalı elçi  Charles H. Sherrıll, “O Türkiye’nin tek hâkiminin Türkler olduğuna, 
önce kendi halkını, sonra da bütün dünya devletlerini ikna etmişti.”4 sözleriyle Gazi 
Paşa’nın ikna yeteneğini belirtmektedir.

Bir milleti tanımak istiyorsanız yetiştirdikleri liderlere, devlet adamlarına, fikir 
üreten düşünürlerine ve halkın ürettiği  türkülerine bakacaksınız. Amerikalı elçi de 
ona bakıyor.

3 Charles H.Sherrıll, (Çev.Alp ILGAZ), Bir Elçiden Gazi Mustafa Kemal, Tercüman Gazetesi Yay., 1001 
Temel Eser-23, İstanbul, s.11 

4 Charles H.Sherrıll, age., s.59 
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi bir anekdot naklediyor eserinde:

“Mustafa Kemal, düşmanın hareketini takip için Karadağ adı verilen bir tepe-
ye çıkmış ve tepede atından inmişti. Düşman kuvvetlerinin ilerleyişini gözetledikten 
sonra tekrar atına biniyordu. Fakat, bu arada sigarasını yakmak için kibritini çakmıştı. 
At kibritin alevinden ürkmüş ve sıçramıştı. Dizginleri elinde tutan Mustafa Kemal de 
sol yanı üzerine düşmüştü. Olaya, ilk önce büyük önem vermedi. Ata tekrar bindi, 
Polatlı’daki genel karargâha gitti. Burada yapılan muayenede kaburga kemiklerinden 
üçünün kırıldığı anlaşıldı. Kırık kemiklerden biri ciğere tazyik yapıyordu. Bu yüzden 
sesi kısılmıştı. Ankara’ya dönünce röntgen filmi aldırdılar. Röntgen, tehlikenin ne ka-
dar büyük olduğunu ortaya koymuştu. Doktorlar:

‘- Kemik, dediler, böyle tazyik ederken çalışmaya devam etmeniz tehlikelidir. 
Hatta ölüm tehlikesi vardır.’

Çelik yüzlü kumandan:
‘-Savaştan sonra iyileşirim’ cevabını veriyordu. Karadağ gerçekten Mustafa Ke-

mal için o gün simsiyahtı. Ancak tepe, Yunanlılar için çok daha siyah olacaktı. Zira 
Mustafa Kemal, burada Yunan sol cenahını kesin surette ezmiş ve düşmana zafer ne-
şesi tattırmamıştı.”5

Büyükelçi yine bu eserinde Gazi Paşa’nın öngörü, sezgi, irade ve yılmazlığını bir 
anekdotta anlatıyor:

“Genel karargâhın istihbarat şubesi, Türk sol cenahına doğru ilerleyen Yunan 
kuvvetlerini durdurabilmek için, elde hiçbir kuvvet bulunmadığından dolayı ‘her şeyin 
kaybedilmiş olduğunu’ bildiriyordu. Evet, hiçbir yerde sol cenaha gönderilecek yedek 
kuvvet yoktu. Fakat, Mustafa Kemal cesaretini kolay kolay kaybedecek yaratılışta de-
ğildi. Dünyada en yılmaz adam Gazi’dir.

İstihbarat şubesinin verdiği bilgileri, bizzat değerlendirmek için ‘Bu son hafta 
içinde Yunanlıların durum ve hareketlerini gösteren bütün raporları bana getiriniz’ 
dedi. Bu raporları tetkikten sonra cesareti kırılmış olan İsmet Paşa’ya dönerek ve sakin 
bir şekilde şu sözleri söylemişti.

- İstihbarat şubesi yanılıyor. Düşmanı mağlup ettik…”6

 “Gazi, Türklük heyecan ve davasını isbat için, öğle yemeğinden akşama kadar 
kütüphanesinde bana, haritalar veya olayların devamını gösteren sayısız kitap ve bel-
geler göstererek bilgi verirken inandım ki, onun kadar vecd ve heyecanla davasına 
sarılan bir insan tarihte az görülebilir.”7 diyen Amerika’nın Ankara Büyükelçisi o va-
kitler yazmakta olduğu kitaba  bilgi ve belge almak için M. K. Atatürk’ü sık sık ziyaret 

5 Charles H.Sherrıll, age., s.131  
6 Charles H.Sherrill, age., s.133
7 Charles H.Sherrill, age., s.215
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ediyor. Bir öğle sonrası Atatürk’ten dinlediği sözleri naklediyor:
“- Türk milletimiz eski ve şerefli bir millettir. Zaten Orta Asya’nın Altay yayla-

sında yetiştiği için, kartalın meziyetlerini daha başlangıçtan kazanmıştır. Ta uzakları 
görür, hızlı uçar ve ruhu barındıracak kadar kuvvetli bir bedene sahiptir. İster maddi, 
ister düşünce bakımından olsun, sıkıcı hudutlar içinde kalamaz. Nitekim Altay yay-
lasındaki ana yurdun, dört bir yana uzaklığına da isyan etmiştir. İşte bu isyan sonucu 
Türkler doğuya ve batıya yayılmaya başlamışlardır. Atalarımızın bu ilk akıntılarıyla, 
bugünün Türk milleti olan bizler, elbette çok yakından ilgiliyiz.”8

Bir yabancı olan Charles H. Sherrıll Mustafa Kemal’in yakınlarına “Yunanlıla-
rın müthiş mağlubiyetinden sonra Türkiye’nin niçin tazminat istemek hususunda ısrar 
etmediğini”9  soruyor ve onlardan, “Mustafa Kemal çok geçmeden iki millet arasın-
da sıkıcı münasebetlerin kalkacağı, Türkiye ile Yunanistan arasında ihdas edilecek 
dostlukla başlayacak ticari alışverişlerin daha kârlı olacağı kanaatindeydi.”10 cevabını 
alınca şu hükme varıyor:

“Bütün Avrupa’da dünya savaşından sonra bu derece ileriyi gören bir siyaset 
adamı daha göstermek mümkün müdür?”11

Bu büyükelçi kitabının sonunda oluşan kanaatini ve vardığı hükmü şöyle nakle-
diyor:

“Bu, insana hayretler veren Türk, Türkiye’yi bir defa daha ırkı, tarihi ve diliyle 
övünür bir hâle getirdi ve yüzyıllardan beri olmayan bir şekilde geleceğinden ümitli 
kıldı.” 12

8 Charles H.Sherrıll, age., s.215  
9 Charles H.Sherrill, age., s.231
10 Charles H.Sherrill, age., s.231-232
11 Charles H.Sherrill, age., s.232
12 Charles H.Sherrill, age., s.236





TÜRKÇENİN ZENGİNLİKLERİ VE ANLATIM GÜCÜ
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İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik dildir. Dil sayesinde insanoğlu 
toplum hâlinde yaşayabilmekte, duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarabilmekte-
dir. Dil sayesinde bilimde, felsefede ve teknik alanda bir gelişme kaydedebilmektedir. 
Çünkü dil toplumun ve bireyin hafızasında ortak bir iletişim aracı olarak geçmişten 
geleceğe uzanan bir köprüdür.

Her toplumun kendine has bir dili, bir kültürü vardır. Dil toplumun hayata bakış 
açısını, dünyayı algılayış biçimini, düşünce sistemini ortaya koyan önemli bir göster-
gedir. Bir toplumun içine doğan insan ancak o toplumun diliyle var olabilmektedir. 
Başka bir toplumun içinde ise yabancılık çekmemekte, toplumlar da varlıklarını dil 
sayesinde sürdürüp koruyabilmektedirler. 

İnsanlar, bulundukları toplumda diğer insanlarla iletişimi dille sağlarlar, acılarını, 
sevinçlerini dille anlatır. Dille ancak, karşılıklı iletişim kurabilirler. İnsan duygularını, 
düşüncelerini temelde diliyle ifade eder. “Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan 
temel bir vasıta”dır. (M.ERGİN: 1982) Bu nedenle yapılan bir işin başarıyla sonuçlan-
masında dileğin, isteğin anlatılmasında dilin önemi inkâr edilemez. 

İnsanın düşünce yapısının gelişmesi, dilin sürekli geliştirilmesine bağlıdır. Bu da 
okumak, dilin kurallarını, işleyişini özel olarak öğrenmekle mümkün olur. Dili iyi kul-
lanan çevresiyle başarılı bir iletişim kurar. Gelişmiş bir toplum olmamızın şartlarından 
biri de dili zenginleştirmek ve çağdaş kavramları karşılayacak bir yapıya kavuştur-
makla sağlanır. Görüldüğü gibi dil, her alanda kişinin yanında ve onun kendini ispat 
etmesinde önemli bir araç olarak rol almaktadır.

Genel olarak dille ilgili pek çok değerlendirme yapılmış ve dilin önemi her fır-
satta ünlü düşünürler tarafından dile getirilmiştir. Bunlardan biri de  Konfüçyüs’dür. 
İnsan hayatında dilin hangi alanlarla bağlantılı olduğunu anlatan Konfüçyüs’ün kendi-
sine sorulan bir soruya verdiği cevap ilgi çekicidir. 

Konfüçyüs’e sorarlar:
“Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu. 
Konfüçyüs cevap verir:
“Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”
Dinleyenlerin hayret dolu bakışları karşısında, sözlerini şöyle sürdürür:
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“Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceleri iyi anlatamaz. Düşünceler iyi anla-
tılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa 
töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan 
çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte 
bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir.”

Dilin insan hayatındaki önemine dikkat çeken ve oldukça anlamlı sözlerle bu du-
rumu dile getiren Türk yazarları da vardır. Bunlardan biri de Peyami Safa’dır. 

“Kültürün ilk basamağı ana dilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır.” diyen Peyami 
Safa,  bu sözleriyle dilin kültürle olan bağlantısını açık bir şekilde ortaya koymakta ve 
dili kültürü yaşatan unsur olarak değerlendirmektedir.  Bu değerlendirmede kültürün 
ana teması olarak seçilmesiyle birlikte geniş bir alan amaçlanmıştır. Edebiyat, tarih, 
dil birlikte düşünülmüştür. 

Derler ki okumak, yazmak insanın dil becerilerini geliştirir. Biz buna bir de, yaz-
mak sorumluluğuna giren kimsenin yazım kurallarını bilmek zorunda kalması gerekti-
ğini ekleyelim. Kişi, yazma ile ilgili teknik özellikleri bilmek ve bu alanda da kendini 
geliştirmek zorundadır.

Duygu ve dileklerimizi yazılı ve sözlü olarak anlatmakta çektiğimiz sıkıntıların 
büyük bir kısmı, yazılı ve sözlü ifade ile dinleme becerilerindeki yetersizlikten kay-
naklanmaktadır. Bu noktada dilin kurallarının iyi bir şekilde öğrenilmesi, öğretilmesi 
şarttır. Bu açıdan dilin kullanımındaki eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar da 
eğitimin temel konusunu oluşturmaktadır. Tanzimat döneminden bu yana Türk top-
lumu dilin nasıl öğretilmesi gerektiği ile meşgul olmuş ve bu alanda çeşitli kitaplar 
yazmıştır. Önceleri adı “Öğretmenlerin Yol Rehberi” anlamına gelen “Rehnumayı Mu-
allim” olan bu kitaplara Cumhuriyet döneminde “Kılavuz” adı verilmiştir. Kılavuzlar, 
ders programları her dönemde insanın düşüncelerini doğru, kurallı bir biçimde ifade 
etmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dilin  iyi,  doğru ve en güzel şekilde yazılıp 
telaffuz edilmesinde yani, sözlü veya yazılı bir ifadede şu esaslar gözetilir:

1. Doğruluk
2. Açıklık 
3. Etkili olma 
Bu özellikler dilin toplum bireyleri arasında anlaşılmasını sağlayan esaslardır.
 Gerek sözlü, gerekse yazılı anlatımdaki hataların temelinde; dil eğitimindeki ye-

tersizlik yanında; az okuma, genel kültür noksanlığı, dikkatsizlik ve dilin kurallarına 
uygun şekilde kullanılmaması gibi sebepler yatar. Yanlış ve kusurlu cümlelerin üze-
rinde çalışmak gerekir. İnsanın doğru, güzel ve açık bir anlatım yeteneği  kazanması 
yukarıda da değindiğimiz gibi bolca okumasına bağlıdır. Polisiye kitaplar bile insanın 
düşünce yapısını, dil becerisini geliştirir. Oysa biz özellikle dil ve edebiyatımızın usta 
isimlerinin eserlerinin okumasını öneriyoruz. 
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Dilimiz Türkçe
Türkçe gerek tarihi gerekse kullanıldığı coğrafyanın genişliği ile yaygın bir dil 

özelliği göstermektedir.  
Türkçenin gücü yaygınlığındadır. 12 milyon km2 bir alanda konuşulan Türkçenin 

bugün 20’den fazla lehçesi bulunmaktadır. Dilimizin bu kadar çok lehçeye ayrılması 
biraz da konuşanlar arasında gerektiği kadar iletişim ve haberleşmenin kurulamama-
sına bağlanabilir. Bunu, bu dili konuşanlar arasında haberleşme kurulmasına imkân 
tanınmaması olarak da ifade edebiliriz.

Türkçe dünyada en fazla konuşulan 5 dilden biridir. Çince, Hintçe, İspanyolca, 
İngilizce, Türkçe.

Pek çok dilde Türkçe söz bulunmaktadır. Bu durum Türklerin öteki kültürlerle 
rahatlıkla temas kurmasına, doğruyu, yeniyi, bilimi, tekniği aramasına bağlayabiliriz. 
İçinde barındıkları milletlerin dilinden kelime almayı Türkler kaynaşma unsuru olarak 
görmüşlerdir.

Rumencede 3000
Arapçada 2000
Çincede 300
Rusçada 2500 
Arnavutçada 3000
Saydığımız bu milletlerin dilinden kelime alma tarihi dönemlere aittir. Modern 

çağda Fransızcadan, İngilizceden alınan kelimeler ise çok daha fazladır.
Sümerce ile Türkçe arasında yapılan bir karşılaştırmada, ortak toplam 160 Türkçe 

kökenli kelimeden söz edilir. Sag (sağlam, iyi anlamında), udi/udı (uyumak anlamın-
da)  beg vb. Bu durum Türkçenin ne kadar köklü bir dil olduğunun göstergesidir. 

Türkçe gerek yapısı, kelime hazinesi, ifade gücü gerekse somut ifadelerle soyut 
kavramlara karşılık oluşturan yapısıyla zengin bir dildir. Hem eklerle hem de kelime 
birleştirme yoluyla yeni sözler türetebilme özelliği de dilimizi zenginleştiren bir özel-
liktir. Bu özellikler onun anlatım gücünü artıran unsurlardır.  

Türkçenin söz varlığını ve anlatım gücünü değerlendirdiğimizde:
Güncel Türkçe Sözlük, Deyimler Sözlüğü, çeşitli terim sözlükleri dikkate alındığın-

da Türkçenin yazı dili ve sözlü geleneğindeki tüm söz varlığının 600 binin üzerinde söz 
içerdiği görülmüştür. Bu sayı da dilimizin zenginliğini gösteren bir diğer unsurdur.   

Türkiye Türkçesinin temel kaynaklarından biri olan Türkçe Sözlük’te söz, terim, 
deyim ve anlamdan oluşan 104.408 söz varlığına sahiptir. 63.818 madde başı, 13.589 
madde içi olmak üzere Türkçe Sözlük’te 77.407 söz bulunmaktadır. Sözlük’te 29.040 
örnek cümle yer almaktadır. 
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Türkçenin aynı kavram alanında çeşitli sözcüklere, değişik anlatım imkânlarına 
sahip bir dil olduğu görülmektedir.

Öte yandan, bir dilin söz varlığının çok olması, bir anlamda onun anlatım gü-
cünü gösterir. Çünkü her kavramın ayrıntılarını verecek şekilde isimlendirilebilmesi, 
söz varlığının çokluğu ve kavram alanın genişliği ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla bir 
dilde kavramların en ince noktalarına kadar gösterilebilmesi o dilin zenginliğinin bir 
göstergesidir.  

Türkçe bilim dilidir. İçinde pek çok batı kökenli kelime bulunmasına karşılık bi-
limin ifadesi Türkçedir. Uygur döneminden itibaren Türkçe terim dili olarak vardır. 
Uygurca terimler bunun bir göstergesidir. 

Türkçede kelimelerin eklerle üretilmesi ve bu köklerden türetilen bir kelimenin 
yeniden başka eklerle genişletilmesi imkânı her dile nasip olmamıştır. Göz  kökün-
den göz-lük, gözlük-çü, gözlükçü-lük, göz-lemek filinden yeniden türetmeler yapılmış, 
gözle-m, gözlem-ci, gözlemlemek vb. Bu da dilimizde yeni yeni terimler üretebilme 
imkânı sağlamaktadır. 

İki veya daha fazla ismin bir araya getirilerek gözlemevi, emretmek, kabuk değiş-
tirme bakımevi, çıtkırıldım, vb. örneklerde olduğu gibi yeni isimlerin türetilmesi de 
Türkçenin anlatım gücünü göstermektedir.    

Öküz altında buzağı aramak, bir taşla iki kuş vurmak, bıçak kemiğe dayanmak 
gibi deyimlerde görülen somutlaştırma da dilimizin bir diğer zenginlik alanıdır. So-
mutlaştırma yoluyla oluşturulan çeşitli ilgi çekici, akılda kalıcı kalıp sözler bakımın-
dan da Türkçenin olağanüstü bir gücü bulunmaktadır. 

Dilimiz gerek soyut, gerekse somut varlıkları adlandırmada geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. Ancak dilimizin yapı, ses, ve cümle düzeninin iyi biçimde bilinmesi 
ve hayatın her alanında kullanım alanı yaratılması dilimizin güzelliklerinin ortaya çık-
masını sağlamıştır. Bu da onun zenginleşip gelişmesine imkân vermiştir. Bu gelişme 
ve değerler karşısında günümüzde dilimizin söz varlığının yabancı unsurlar tarafından 
istila edilmesi çağımızda yaşadığımız başlıca sorunlardan biridir. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin  kurulacağını müjdeleyen Çanakkale   Zaferi’nin  kaza-
nıldığı   bu topraklarda , Türkçenin, ulusumuzun  geleceği açısından önemini vurgula-
mak üzere bulunuyoruz. Başta şunu belirtmeliyim ki kültürel bağımsızlığın yitirilmesi, 
siyasal  bağımsızlığın da yitirilmesi sonucunu doğurur. Bugün kültürel varlığımızın 
dayanağı olan  dilimiz birtakım  tehlikelerle karşı karşıyadır. Bunların başında  aydın-
ların Türkçe karşısında duyarsızlığı gelmektedir.

Atatürk, TDK’yi Türkçeyi bilim, sanat ve öğretim dili hâline getirmek amacıyla 
kurmuştur. Ancak aydınlar bunun bilincinde olmadıklarından yabancı dille öğretim  
yapan  üniversitelerin açılmasını önlemedikleri gibi, bu girişimi desteklemişlerdir. 
Tehlikenin  ikincisi Batı dillerinin  söz varlıklarının aşırı bir biçimde dilimize girmeye 
başlamasıdır. Çevirilerin Türkçeyi olumsuz yönde etkilemesidir.

Öncelikle aydın duyarsızlığı üzerinde durmak istiyorum. Aydınları iki bakımdan  
uyarmak zorundayız: İlki yabancı dille eğitimden yana olanların “Bilim uluslarara-
sıdır. Uluslararası bilim dili de  İngilizcedir. Öyleyse eğitimi İngilizce  yapmalıyız.”  
şeklinde  özetleyebileceğimiz bu görüşleri. Bu görüşün doğru olmadığını ve ulusal 
çıkarlarımıza uymadığını belirtmeliyiz. Düşüncenin dayandığı dilin, ana dili değil de 
bir başka  dil olmasını savunmak görüşü üzerine Oktay Sinanoğlu şöyle diyor:  

“Bilimin uluslararası yanı yöntemleridir. Bilimin amaçları ulusaldır, toplumsaldır, 
kişiseldir... Bilim adamı başka ülkelerle fikir alışverişi yapabilmek için birkaç yabancı 
dili, o bilime yetecek kadar elbette bilmelidir. Ama öncelikle yaratıcılığın temel aracı 
olan kendi dilinde düşünebilme yeteneğine sahip olmalıdır.”  

Aydınların uyarılması gereken  ikinci nokta yabancı dille eğitim görenlerin öz 
kültürlerine yabancılaşacakları tehlikesidir. Bunu da kısaca  şöyle açıklayabiliriz:

Dil kültürün taşıyıcısıdır. Türkçe de Türk kültürünün taşıyıcısıdır. Türkçe bir 
dil adı olmaktan başka “evrenin Türk’e göre seslendirilmesi” anlamına da gelir. Bir 
toplumda yaşayan insanlar, çevrelerindeki dünyayı, gerçekte olduğu gibi değil, kendi 
dillerinin kendilerine sunduğu biçimde görmektedirler. Her dil gerçeği ayrı bir yönden 
yansıttığı için, ayrı toplumların dünyaları da birbirinden ayrıdır. Türk çocukları düşün-
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ce ikiliğine ve çatışmasına düşmemek için öğrenimlerini, ana dilleri olan Türkçeyle 
yapmak zorundadırlar. 

Her Türk aydınının Türk dili hakkında bilmesi gereken temel bilgiler vardır. 
Türkçenin eğitim ve öğretim dili olmasına karşı çıkanlara Türkçenin özellik, üstünlük, 
yeterlilik özelliklerini, bu temel bilgileri, ısrarla anlatmak gerekiyor. Bunları şöyle sı-
ralayabiliriz:

1. Türkçe okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir dildir. Bu özelliği 
ile öğrenilmesi ve öğretilmesi çok kolaydır. Kuralları kesindir. İstisnalar yok denecek 
kadar azdır. Matematiksel özellikler taşır. Bu yönüyle ünlü Microsoft’un kurucusu 
Bill Gates’i Türkçenin bu özellikleri hayrete düşürmüştür. Bill Gates Türkçeye olan 
hayranlığını, bilgisayar yazılımına en uygun dilin Türkçe olduğunu söyleyerek dile 
getirmiştir.

2. Türkçe eklemeli bir dildir. Çeşitli görevlerdeki ekler sözcük, kök ve gövde-
lerine eklenerek konuşulur ve yazılır. Bu durum dilimizin doğal, ruhsal ve toplumsal 
gerçeklere uygunluğunun bir sonucudur. Çünkü bütün olaylar, araçlar, durumlar par-
çaların birleşmesinden doğar. 

3. Türkçede önemli öge sondadır. Gerek tamlamalarda, gerek cümlede sözcük 
sıralanışında hep önemli söz sonra söylenir. Bunun nedeni de dilimizin gerçeğe bağ-
lılığıdır. Evrendeki doğal, ruhsal ve toplumsal olaylarda daima önemli öge sonra ol-
maktadır.

4. Türkçede ekleme ve çekim sırasında sözcük kökleri değişikliğe uğramaz. Söz 
gelişi “say-“ eyleminden yapılan türetmelerde hep “say-“ kökü değişmeden kullanılır; 
sayı, sayaç, sayın, sayım, saygın, sayılı sayısız, sayısal, sayan, saymak, sayış, sayma...   
Sözcük köklerinin  türetme yanında  çekim sırasında da değişikliğe uğramaması, di-
limizin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda büyük bir kolaylık sağlamaktadır.Söz 
gelişi Arapçada sözcükleri çokluk durumuna sokarken  uygulanan yöntemlerden birin-
de köklerde ses değişmesi dikkat çeker: Devir-edvar, şahıs-eşhas, varak-evrak  gibi. 
Fransızcada eylem çekimlerinde sözcük kökleri tümüyle değişmektedir. Etre eylemi  
“ol-” yardımcı eylemidir. Çekim sırasında tanınmaz  hâle girer: suis. es, est, sommes, 
etes, sont gibi. Hâlbuki  dilimizde çokluk yaparken de, eylemleri çekerken de kökler 
değişmeden hep aynı kalır: Çocuk-çocuklar, iş-işler...Al-ıyor,al-acak, al-dı, al-mış , 
al-ır, al-malı, al-a, al-sa gibi.

5. Türkçe ahenkli bir dildir. Türkçenin sözcüklerini oluşturan sesler sıralanırken 
ahenk yaratacak bir düzen esas alınmıştır. Hem ünlüler, hem ünsüzler arasında ses 
uyumları olduğu gibi ünlülerle ünsüzler arasında da uyum vardır. Ünlülerde kalınlık-
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incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları dikkat çeker. Ünsüzlerde sert seslerden sonra 
gelen yumuşak ünsüzler sertleşir. Bu durum söyleyiş kolaylığı da sağlar, sesler arasın-
daki uyumu gerçekleştirir. Söz gelişi çalış-gan demek çalış-kan demekten zordur. 

Ünlülerle ünsüzler arasında görülen ses uyumu da bir bakıma harf  tasarrufu sağ-
lamak gibi bir kolaylık da ortaya çıkarmıştır. Kalın k(a), g(a), ğ(ı) ve l(a) ünsüzlerin-
den sonra daima kalın ünlülerin kullanılması, bunların incelerinden sonra daima ince 
ünlülerin gelmesi alfabede harf  sayısının azaltılmasını sağlamıştır.

6. Türkçe sözcüklerde erkeklik-dişilik ayrımı yoktur. Bu durumdan Türklerin 
kadın-erkek ayrımına yer vermedikleri sonucunu çıkarabiliriz.

7. Türkçe tarihî derinliğe sahip bir dildir. İlk Türkçe konuşan topluluğun Sakalar 
olduğu bilinmektedir. Zeki Velidi Togan’ın Umumi Türk Tarihine Giriş adlı eserinde, 
“Sakaların M.Ö 15. yüzyılda devlet kurdukları, Çin elçilerinin hakanlarına sundukları 
raporlardan anlaşılmaktadır” denilmektedir. Nitekim en eski Türk destanı Alp Er Tun-
ga sagusu da M.Ö. 7. yüzyılda doğmuştur. Demek ki konuşma dili olarak en az 3500 
yıllık bir derinliğe sahiptir. Yazı dili olarak da 1300 yıllık bir geçmişi vardır. Sekizinci 
yüzyılda dikilen Orhun Yazıtları dilimizin geçmişi hakkında fikir verebilecek özellik-
ler taşır. 11. yüzyılda Türkçe, Divan ü Lügati’t-Türk adlı sözlüğü ve şiir örnekleriyle 
birçok dili kıskandıracak bir kültür dili özelliği gösterir.

8. Türkçenin söz varlığı, ifade yeteneği hem bilim, hem öğretim, hem de sanat 
dili olduğunu, olması gerektiğini ortaya koyacak niteliktedir. TDK’nin yeni sözlüğü 
77.000 maddeyi aşmıştır. Her maddede yer alan sözcüklerin kazandığı yan anlamlar, 
mecazi anlamlar ve terim anlamları göz önüne alınınca 500.000’den fazla kavramı 
karşılayacak bir yapı karşımıza çıkmaktadır. 

9. Türkçe yeni kavramları karşılama özelliğine ve gücüne sahiptir. Dilimiz, yeni 
kavramları karşılarken en çok sözcük türetme yöntemine başvurur. Türkçe köklerden 
Türkçe eklerle birçok yeni sözcük yapılmıştır: seçim, seçki, seçkin, seçmen , seçil, 
seçici gibi. Yeni kavramları karşılamada bir yöntem de bileşik sözcük yapmaktır:, de-
nizaltı, denizaşırı, denizbilim, demiryolu, demirkapan, demirbaş, başyapıt, başdanış-
man, başyazı, başyazar, başbakan,başkomutan, başörtü gibi. Ayrıca yeni kavramlar 
alıntı yoluyla da dilimizde karşılanmaktadır. Yeni kavramlar alıntı sözcüklerle karşı-
lanırken bu sözcüklerin dilimizin ses yapısına uydurulmasına da özen gösterilmiştir: 
nerdüban > merdiven , pençşenbih > perşembe , durbın > dürbün ; ferraş > faraş , 
albura > alabora , a la coque > alakok , a la carte > alakart

10. Dilimiz başka dillerden sözcük alırken başka dillere sözcük de vermiştir. Baş-
ka dilleri etkileme gücüne de sahiptir.
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 alma , arpa, balta, erdem, erk, keçi, gök... sözcükleri Macarcaya;
 ağa, bacı, çadır, kemer, değnek, yakı, tekne... sözcükleri Hırvatçaya;
 araba, boza, damla, yüklük, yalı, kurşun, elçi... sözcükleri Sırpçaya;
 astar, aşık, bayır, bayrak, boya, börek, dizgin... sözcükleri Arnavutçaya;
 ayva, alan, altın, bayram, böbrek, kerpiç, kursak... sözcükleri Rusçaya, dili-
mizden geçen yüzlerce sözcükten birkaç örnektir. 

Arapçaya, Farsçaya, Japoncaya, Moğolcaya, Fransızcaya, İngilizceye, İtalyanca-
ya, Almancaya geçen Türkçe sözcük sayısı yüzlerle ifade edilebilir.

11. Türkçe dünyada en çok konuşulan diller, sıralamasında beşincidir. Yaklaşık 
250 milyona yakın insan tarafından konuşulmakta, yazılmaktadır. 

Coğrafi bakımdan çok geniş alanlara yayılmış birkaç dilden biridir. Aşağı yukarı 
20 milyon kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. 24 ülkede Türkçe ya birinci, ya ikinci 
dildir.

12. Türkçe yazı dili olarak on üç yüzyıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yüzyıllar bo-
yunca yüzlerce başyapıt ortaya koymuştur. Böyle bir dili hiç yokmuş gibi bir kenara 
bırakıp yabancı dille eğitim-öğretim yapmaya kalkışmak, hem varlığımızı inkârdır, 
hem de bağımsızlığımızı yitirmenin yolunu açmaktır. Sayacağımız daha pek çok özel-
liği bir tarafa itip Türkçeyi bilim dili olmaktan uzaklaştırmak ulusa ihanetten başka 
nedir?

Yalnızca yabancı dille eğitimin sakıncası değil üzerinde durduğumuz konu. Türk-
çeyi konuşanların bilinçsizce özellikle yabancı dillerin etkisiyle Türkçeyi bozan uygu-
lamaları da konuşulmalı, tartışılmalıdır. “Dilde yozlaşma” diyebileceğimiz bu duru-
mun örneklerini de şöyle sıralayabiliriz:

Türkçe sözcüklerin söylenişlerini değiştirmek eğilimi. Bazı televizyon prog-a. 
ramlarında bunun örnekleri sergileniyor.  Söz gelişi Avrupa Yakası  adlı dizi-
de kimi oyuncular, Türkçe sözcükleri gülünç olsun  diye gereksiz uzatarak, 
yayarak, eksilterek söylemektedirler. Sıla adlı dizide yerel konuşma  özelliği     
rahatsız  edici boyutlara  varmaktadır. Aynı durum Fırtına için de söz konu-
sudur. Argo hem dizilerde, hem söyleşi, hem de haber programları ve alt yazı 
ile verilen çevirilerde ayyuka çıkmaktadır.

Türk harflerini İngilizceye göre seslendirme eğilimi. Özellikle kısaltmaların b. 
okunmasında “CNN” yerine “Sienen”, “teve” yerine “tivi” demek gibi.

Kimi kurum ve kuruluş adlarının, Türkçenin önemli öge sonda bulunur., il-c. 
kesine aykırı konulması uygulaması: Kanal D, Hotel Mola, Radyo Tatlıses 
gibi.
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Türkçede karşılıkları olduğu hâlde özellikle Batı dillerinden alınan sözcükle-d. 
rin kullanılması “In”, “out”, “okey”, “yes”, “done”, “maniplasyon”, ”aktü-
el”, “large”, “show”, “feminen”, “maskülen”... gibi

Türkçe köklere yabancı ekler getirilmesi uygulaması: e. dokunmatik, işkolik, 
çiçek’s gibi.

Ülkemizde üretilen giysilere yabancı yazıların yazılması, yabancı bayrakların f. 
dikilmesi eğilimi

Özellikle iş yerlerine yabancı adlar verilmesi eğilimi. “Hint   Pazarı” yerine g. 
“India  Shop”, sergi yeri için “show room”, iş hanı için “plaza”  denilmesi.

Kişi adlarında Tükçenin göz ardı edilmesi eğilimi. Çocuklara ad konulur-h. 
ken  seçilen   sözcüğün  Türkçe olup olmamasına özen gösterilmiyor. Arapça 
ve Farsça  kişi adlarına son zamanlarda Batı’dan gelen adlar da eklenmeye 
başladı. Özellikle yabancılarla evlilik yüzünden yabancı adlar, soyad olarak 
dilimize girmeye başladı. “Şol, Krauze, Şefir”  gibi.

Yer adlarında Türkçeleşmiş adlar yerine, Batılıların dillerindeki adlandırmala-i. 
rı göz önüne alma eğilimi... Nerdeyse İstanbul adını bırakıp Kostantinapol’u  
diriltecekler.





ATASÖZLERİNİN TÜRKÇENİN EĞİTİM VE
ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ, ÖNEMİ 

Berna ESİN

Toplumlar, kazandıkları tecrübelerini ve buna bağlı olarak oluşturdukları yaşantı 
şekillerini,  tarihe ve dile emanet ederler. Bu emanetin dile dayalı kısmı ayrı bir servet-
tir. Dile emanet edilen bu tecrübeler arasında masallar, deyimler, türküler, destanlar, 
vb. yer alır. Dil bunları saklar, korur, kuşaktan kuşağa aktarır, zenginleştirir. Bu serve-
tin önemli bir parçası olan atalar sözü, önceki nesillerden emanet alınır, yine dil yolu 
ile bir sonraki nesle emanet edilir.

Eskiden darb-ı mesel denen ve çağımızda atasözleri veya atalar sözü diye kul-
lanılan bu iki terimde hangisinin çokluk eki alması gerektiği düşünülmeye değerdir. 
Atalar sözü terimi de atalardan kalma bir söz kavramı ağır basmaktadır. Bu bakımdan 
konuşmamda atalar sözü terimini tercih ettim. Ancak atasözleri terimi de yaygın oldu-
ğunda ve cümlede atasözleri terimi daha uygun düştüğünden burada her iki terim de 
birlikte kullanılmıştır. 

Atalar sözü, içinde yaşadığı millete dair bütün özellikleri, nitelikleri bünyesin-
de barındırır. Her milletin kendine has atalar sözü vardır. Bu sözler, içine doğduğu 
toplumun şeklini alırken, toplumu da şekillendirebilen, gelenek ve göreneklere bağlı 
sosyo-kültürel bir kalıpla, toplumun birikim ve tecrübelerini önce diline, oradan da 
yeni kuşaklara taşıyan sözlerdir. Bu nedenle, atasözleri toplumsal değer ve davranış-
ların belirlendiği, kuralların konulduğu ve işletildiği, sosyal denetim mekanizmasının 
bir parçasıdır.

Atasözlerini, toplumların, tarihi duruşunu, toplumsal bakışını ve yaşantı örgüsünü 
içinde barındırdığı için, toplum bilimciler onu çeşitli yönleriyle ele almışlar ve sosyo-
lojik açılardan bu sözleri incelemişler. İçinde en anlamlı söylemleri barındırdığından, 
bütün örnekleri ile kâh ikaz ederek, kâh salık vererek veya emir cümleleri yoluyla dil 
ve edebiyatın gönüllerdeki yansıması sayıldığından, halk edebiyatı alanı ile uğraşanlar 
sahiplenmişler ve ele almışlar, bu veciz sözlerle ilgilenmişler. Atalar sözüyle eğitim 
bilimcileri de uğraşmışlardır. Bu alanda yapılan çalışmaların sayısı az olmakla bera-
ber, insan davranışlarını doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyip şekillendirdiği hesaba 
katılarak, eğitim bilimciler çalışmalar arasına atalar sözünü de almışlardır.

Türkçenin, Arapça ve Farsçanın etkilerinin çok yoğun yaşandığı dönemlerde 
dahi, hiç değişmeyen, kendi kalan, âdeta dile ait bir savunma kalesi gibi sapasağlam, 
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dipdiri durmayı başarabilen tek söz varlığı atalar sözüdür. O hâlde atalar sözü, ne baş-
ka kültürlere yenik düşmüş, ne de zamana.

Biz de konuyu dil eğitimi açısından ele aldık ve atalar sözünden yararlanarak 
Türkçe öğretimine yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Böylelikle, Türkçenin karşı 
karşıya kaldığı sorunlar ve dil bilimi soruları bir nebze hafifleyebilir görüşündeyiz.

Hepimizin bildiği gibi öğrenmenin ve öğretmenin yöntem tartışmaları, dünya-
da, bütün hızıyla devam etmektedir. Özellikle de dil öğretiminde bu tartışmaların çok 
yoğun olduğu görülmektedir. Yabancı dil öğrenimi ve tecrübesinden geçmiş olanlar 
çok iyi bilirler, “tekrar” dil öğretiminin en temel aracı ve yöntemidir. Tekrarla gelen 
taklit de aynı şekilde eğitim ve öğretimde yeri vardır. Ezberlemek kavramının düşmanı 
olanlar dahi, dilin, düzenli ve düzensiz ezberlemelerle kazanıldığını çok iyi bilirler. 
Bu nedenle atalar sözü ezberletilmesi, dil öğretiminde yeni bir yöntem sayılmalıdır; 
çünkü atalar sözü, dilin iç yapısını, anlatım yollarını, söz varlığını öğretmekle kalmaz, 
dil sorunlarının çözümüne de yardımcı olur. Atasözleri kuruluşları bakımından sağlam 
olduğundan cümle kurmada kişilerin ifadesini etkiler ve düzenler.

Atalar sözlerini kullanarak verilecek Türkçe eğitimini, şu sorunları ele alarak de-
ğerlendirebiliriz.

Bir dili doğru kullanamamanın temel nedenlerinden biri, dil mantığının tam ola-
rak oluşmamasıdır; çünkü, her dilin kendine özgü bir mantık sistemi vardır. Bu siste-
min  oluşması da kurallar düzenine dönüştürülmesi de kişi, kişiler veya örgütlü bütün-
lükler aracılığı ile değil, o dili konuşan  toplumun hayatı algılayışının sonucu olan dil 
mantığı ile gerçekleşir. 

Kelimeler, kök ve gövde oluşturmada eklerden yararlanır. Her kelimenin aldığı 
ekler ile yeni işlev ve anlamlar kazanılır. Atasözleri içerdiği eklerle dil bilgisi kuralları 
bakımından üstün, kurallı bir yapı gösterir, uygun bir mantık dizimi oluşturur. 

Bir dili bilmek, o dilin sistemi içinde, o dili konuşan toplumun en geniş anlam-
da kültürel yapısını, kendi zihnimizde bir araya getirip, sahip olduğumuz kelimeleri 
kullanarak ifade etmektir. Kelimelerin o ifadeye niçin girdiğini ve nerede durması ge-
rektiğinin, hangi eklerle öncekine ve sonrakine bağlanmak zorunda olduğu gerçeğini 
bilmek ve farkında olmakta yatar. Bu farkındalığa dil mantığı denir.

Önce sıradan bir örnek verelim:
Veli, anne, kapı, heyecan, bu kelimelere: -sini, -da, -la, – ladı... eklerini getire-

lim
“Veli annesini kapıda heyecanla karşıladı.”
Şimdi atalar sözünden bir örnek verelim: kaz, gelmek, yer, tavuk, esirgemek.
Bu dili konuşan herkes, daha eklerini vermeden cümlenin ne olduğunu tahmin 

etmiştir.
“Kaz gelen yerden, tavuk esirgenmez.”
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Bu örnekte kelimeleri ve ekleri hiç tereddüt etmeksizin, kolayca bir araya getire-
biliriz; çünkü daha önceden aşina olduğumuz veya ezbere bildiğimiz bir kalıp cümle 
ile karşı karşıyayız. Bu eklerin yerleşme kurallarını öğretirken verilecek sıradan bir 
örnek cümle, daha sonra  akılda kalmayabilir; ama ezberdeki bir cümleden hareketle, 
bütün bu ek ve kelime oyunlarını daima hafızamızda olan atalar sözlerinden çıkarma-
mız ve bu yolla kolay öğrenmemiz veya öğretmemiz mümkün olur.

Genel olarak iletişimde, özel olarak da Türkçede sıkça rastlanan sorunlardan biri 
de bir ifadede aktarılmak istenenin, istemeden veya farkında olmadan yanlış ya da 
eksik aktarılmasıdır ki bu genellikle pek de hoş olmayan sonuçlar doğurur. Hepimi-
zin günlük hayatta korkarak kaçındığımız şey, saçmalamak veya yanlış anlaşılmaktır. 
Böyle durumlarda genellikle “Beni yanlış anladın, ben öyle demek istememiştim veya 
beni anlamıyorsun” şeklinde söylemler, serzenişler karşımıza çıkar; ya da karşımız-
daki kişinin söylediklerini anlamlandıramayıp, “Acaba şöyle mi demek istedi, bunu 
mu söyledi?” gibi tereddütler yaşanmaktadır. Konuşma ve yazıda, ifadeye başlanılan 
şahıs, zaman, çoğul eklerinin, ifade  bitişinde kaymaya uğraması, sabit ilerleyememesi 
sıkça rastlanılan hatalardandır. Atalar sözlerindeki ifadeler baştan sona sabitlenmiş bir 
kalıpta oldukları için, içlerinde barınan kelimeler, ekler ve hüküm daima sabit ve yerli 
yerindedir; ayrıca mantık hatası sıfırdır. Bu nedenle dil öğretiminde ve dil mantığını 
sezdirmede, geliştirmede katkı sağlayacağından, rahatlıkla atalar sözü örneklerinden 
yararlanılabilir.

Çevremizde çok çeşitli nesneler , fikirler ve olaylar vardır. Bunların her birinin, 
tüm özelliklerini tek tek öğrenmek mümkün değildir. Bu nedenle benzer özelliklere 
sahip fikir, olay ve nesnelere birer isim verilerek kavramlaştırma yoluna gidilmiştir. 
Kavramlar bize, kalıcı bir bilgi sistemi sağlar. Yaşadığımız çevredeki karmaşıklığı 
gruplandırarak daha kolay öğrenmemize ve hatırlamamıza yardımcı olur. Kavramlar, 
insanları bir arada tutan ve benzeştiren dil ve davranış dünyasıdır. Toplumdaki bireyler 
arasında iletişimi kolaylaştırıcı kavram bilgisini ve birliğini sağlayıcı unsurlardan biri 
de atalar sözüdür. Bir dilin renklerini ifade eden yöresel farklılıklar,  diyalektik açıdan 
vurgu, tonlama veya kelimelerde kullanım farklılıklarına kadar değişime uğrayabildiği 
için dilde, zaman zaman anlam veya kavram kargaşasının yaşanmasına sebep olur. 
Dilin anlam birliğinin ve kavram birliğinin bozulması demek aynı dili konuşanların 
da birliğinin sarsılmasına yol açabilir. Hemen her dilde ve o dilin yaşadığı ve yaşattığı 
her toplumda bu tür sorunları en aza indirgemenin bir yolu da atalar sözünden fayda-
lanmak olacaktır. Bu sözlerden seçilmiş ifadeleri kullanarak iletişim kurmak bizi ve 
karşımızdakileri fazla yormaz.

Örneğin:
“ Damlaya damlaya göl olur”
“Ak akçe kara gün içindir”
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“Sakla samanı gelir zamanı” sözleri “tutumluluk” kavramını öğretilmesi ve dav-
ranışa dönüştürülmesi işlevini üstlenir. Kavram birliğini sağlayıcı örneklerle bir dili 
kullanmak ve öğretmek çok daha kolaydır.

Atalar sözü, kelimelerin ihtiva ettiği anlamın bilgisini geliştirmeye de yardımcı 
olur. Her kelimenin şu üç yükten birini taşıdığına inanılır.

Günlük dildeki yaygın karşılığı,1) 
İlk olarak düşünülmeyen, kolayca akla gelmeyen, bir kısmı hayatın içine ka-2) 
rışmış, bir kısmı da kültürel birikimi gerektiren mecazlar,
Terimler.3) 

Bu anlamda en güzel örnek “ateş” ve “el” kelimeleridir. Bu kelimelerin karşıladı-
ğı anlamların her birini atalar sözlerinde bulabiliriz; ancak, kelimelerin dünyasında eş 
sesli veya eş anlamlı, zıt anlamlı, somut ve soyut anlamlı olarak kendilerine rol edinen, 
ifade çeşitlemeleri vardır. Atalar sözünün içinde her anlamıyla, çok sayıda örnekle 
kendini gösteren, kelimeler ve buna mukabil anlamı  sabitlenmiş, herkesin ortak doğ-
rusu hâlini alan ifadeler vardır.

Dil öğretiminde, kelime ve anlamların doğruluğunun sabitlendiği örneklerle hare-
ket etmek, soru işaretlerine ve çelişkiye meydan vermemek gerekir.

Atalar sözü, kelime servetini zenginleştirmekte yardımcıdır. Bir dilin sağlıklı 
yaşatılması ve işletilmesi, kullanılan kelime sayısının çokluğu veya azlığı ile doğru 
orantılıdır. Ne yazık ki hepimiz yetersiz söz hazinesiyle konuşuyor ve yazıyoruz. İn-
sanın duyduğunu, gördüğünü, düşünce ve duygularını rahatça, tam ve doğru olarak 
ifade edebilmesi için, zengin bir kelime kadrosuna ihtiyacı vardır. Hayatın algılanması 
da adlandırılıp, anlamlandırılması da kazandığımız kelimelerin sayısı ve derinliği ile 
doğru orantılıdır.

Örneğin; 
“eviraç, sacayağı, dipfriz, fritöz, labtop soyka...” bu kelimelerin bir kısmını kö-

yünden çıkmamışlar, bir kısmını da şehir hayatını sürenler bilir; çünkü onların hayatı 
algılama ve adlandırmaları birbirinden farklı olacaktır.

Atalar sözleri seçilmiş bir kelime zenginliği olduğuna göre, bu sözleri anlaya-
bilecek kadar kelime servetine sahip olanlar, dilin sözlüğünün en az yüzde ellisine 
hâkimdirler. Anlayabilmek ve anlatabilmek zaten dil bilmek demektir. Bu sebeple ata-
lar sözünün kelime hazinesine sağlayacağı katkıyı göz ardı edemeyiz.

Ülkelerin kültür dili, yazı dili eğitimine ve öğretimine esas olan dildir. Bu yalnız-
ca ülkemizde değil, tüm dünyaya mahsus bir özelliktir. Hiç kimseyi, mahallî ağızla ko-
nuştuğu için suçlamak, bundan koparmaya zorlamak veya bunu belli bir yaştan sonra 
tamamen değiştirmesini beklemek doğru ve akılcı bir politika değildir. Ancak; aydın 
olmanın ilk şartı kendi dilini yeterince tanımak ve kültür diline dayalı bir zenginlikte 
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konuşmak, resmî dili bilmek ve yazmaktır. Ortalama on dört yaşından sonra kalıcılık 
kazanmış ağız özelliklerini düzeltmek çok zordur. Ülkemizde, ilköğretim çağındaki 
çocuklara verilecek doğru bir dil eğitimi ile çocuklar, kültür dilini yazıda ve günlük 
konuşmalarında kullanabilirler. 

Dil, bilinçli veya bilinçsiz bir zorunluluktan doğan ve bilerek ya da farkında ol-
madan tekrar ve taklitle temellenip gelişen bir sistemdir. Konuşmak da taklit yolu ile 
öğrenilen bir davranıştır. “Armut dibine düşer” Ülkemizin, Karadeniz veya Güneydo-
ğu Anadolu bölgesinde yetişen bir çocuğun, bölge aksanı ile konuşması, kaçınılmaz 
bir gerçektir. Asıl garip olan, model edindiği bir kimse olmaksızın başka bir bölge ağzı 
ile konuşmasıdır ki bu da rastlanılır bir durum değildir; ancak, ağız özelliklerinin gi-
derilmesi için Türkiye’de yapılmış çalışmalar çok ciddi değildir. Özellikle ilk on dört 
yaş için kelimelerin doğru telaffuzu yönünde örneklik eden kişilerin sayıca ve kalitece 
artırılıp, yaygınlaştırılamayışı ciddi bir engeldir. Devletin eğitim politikası, öncelikle 
kültür dilini doğru kullanarak iyi örneklik etmesi için, yetişen öğretmenlere, daha son-
ra da yetiştirilen öğrencilere yönelik daha kapsamlı yaklaşımlar taşımalıdır.

Telaffuzun, doğru yolda geliştirilmesi için; örnek kişilerin Türkçe konusundaki 
duyarlılığı artırılmalı (öğretmen, aile büyükleri, sanatçılar vb.), yanlış telaffuzun ikaz 
edilmesi konusundaki sosyal denetimin işletilmesi ve şarkı, türkü, şiir, ve özellikle  
yoğunlaştırılmış ifade  saydığımız atalar sözü gibi özlü ifadelerin, doğru telaffuzla 
yanlışsız ve eksiksiz ezberletilmesi, sık sık tekrar ettirilmesi ile atalar sözlerinin anlam 
yükü bir kenara bırakılarak, sadece doğru telaffuz kazanımı yönünde, taklit ve tekrarla 
beslenen ısrarcılıkla beslenen ısrarcı bir yaklaşımla, dil eğitiminde, ağız özelliklerinin 
giderilmesinde bize göre çok önemli bir araç ve yöntemdir.

Sözlerimizi özetleyecek olursak; atalar sözü, toplumun ortak hareket noktası sayı-
lan iletişimi, içinde en anlamlı ifadelerle barındırdığı için, yetişen nesillere ve dilimizi 
öğrenmek isteyenlere verilecek dil eğitiminde, dil mantığını ve kurallarını, kullanılabi-
lecek en anlamlı ifade örnekleri ile öğretmiş oluruz.

Atalar sözünden yararlanılarak verilecek Türkçe öğretimi, dilin ifade gücünü sez-
direrek öğrettiği için ve davranışa dönüşebilirliği yüksek olduğu için çok daha kalıcı 
olacak, ayrıca Türkçemizin zaman zaman karşılaştığı sorunlara da yön verecektir.

Genel olarak iletişimde, özel olarak da Türkçede sıkça rastlanan sorunlar anla-
tımdaki dağınıklık, düşüncelerin gereği gibi aktarılamaması noktasında düğümlenir. 
Konuşma veya yazıda, şahıs, zaman ve çokuk eklerinin, ifadenin sonuna doğru kay-
maya uğraması, sabit ilerleyememesi sıkça rastlanılan hatalardandır. Uygun tümlecin 
bulunamaması, yüklemi tümleçlerle bağdaştıramama görülen dil olaylarındandır. Bir 
ifadenin farkında olmadan yanlış ya da eksik aktarılması pek de hoş olmayan sonuç-
lar doğurduğu gibi konuşanın kültür düzeyi hakkında da bazı tereddütlere sebep olur. 
Hepimizin günlük hayatta korkarak kaçındığımız şey, saçmalamak veya yanlış anla-
şılmaktır. Atalar sözü belirttiğimiz bu hususları düzenleyen, insanın dil mantığına yön 
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veren hazır söz kalıpları olduğu için öğretimde bu hazineden yararlanmak gerekir. Ata-
lar sözünde ifadeler baştan sona sabitlenmiş bir kalıpta oldukları için, içlerinde barınan 
kelimeler, ekler ve hükümler daima kalıcı ve yerli yerindedir; ayrıca bunlarda mantık 
hatası sıfırdır. Bu nedenle dil öğretiminde ve dil mantığını sezdirmede, geliştirmede 
atasözlerine başvurulmalıdır.



İŞİTME ENGELLİLERDE ANLAMA VE 
ANLATMA SORUNLARI

Çiğdem Kader KAYA

Yıllarca ülkemizde sayıları üç milyon civarında olan işitme engellilere ana dille-
rini öğretme meselesi, el atılmayan bir sorun olarak başını alıp gitti. Fakat somut bir 
çözüm bulunamadı. Kendi içinde zengin bir estetik yapısı olan Türkçe, işitme engel-
liler arasında eksiz, köksüz, mecaz ve sanatları olmayan yalın ayak  bir dil izlenimi 
uyandırdı. Oysa öyle değildi gerçek! Türkçe, ayağını yere vurunca kalın postallarından 
gür sesler çıkaran estetik yankılar bütünüydü.

Bizim dilimiz yoksa; siz, duyanların da sesi yoktur. Sadece dudaklarınız kıpırdar. 
Sizin konuştuklarınızdan anladıklarım; sizin duymadığım sesiniz değildir, dudakları-
nızda gördüğüm sesinizdir.

Müfredatta öğrenmenin % 70’i işitmeye dayalıdır. Duymayanlar için Türkçe bir 
yabancı dil gibidir.  Yıllarca sürüp gelen bir tartışma, dışarıda çoktan sepete atıldığı 
hâlde bizde hâlâ eğitim gündemimizi meşgul eden birinci meseledir  ki, konu şudur: 

İşitme engellilere ana dil eğitiminde hangi iletişim şekli önemlidir? Sözel-işitsel 
yöntem mi?  Total yöntem mi?  Ya da işaret yöntemi mi?

Biz bunları tartışadururken, bu süre zarfında dışarıda bu konuda çok önemli geliş-
meler yaşanıyor. İletişim yöntemi tartışmaları artık gülünç karşılanıyor, duymayanlar 
ana dilini, en az duyanlar kadar kavramaya başlıyor, hayatın her alanında vasıflı olarak 
çalışabiliyor. Biz ise aktaracağım şu fıkradaki rolümüzü hâlâ oynuyoruz.

“Adamın biri tren istasyonunda, üzerinde; ‘jetonu yerleştirin sizi tanısın’ yazan  
ilginç bir makine görmüş merakla bir jeton alıp yerleştirmiş ve makinenin basamakları 
üzerine çıkmış. Ekrandaki yazıyı okumuş; “Adınız: John, soyadınız Foster, yaşınız: 
44, boyunuz: 1.80, kilonuz: 85, 8:50 New York treniyle Washington’a gideceksiniz…” 
Adam,  şaşkınlıkla biraz düşünmüş, hemen yeni bir jeton almış, civardaki dükkânlardan 
elbise alıp kılığını değiştirmiş ve tekrar makinenin düğmesine basıp ekranı okumaya 
başlamış. “Adınız: John, soyadınız: Foster, yaşınız: 44, boyunuz: 1.80, kilonuz: 85, 
8:50 New York treniyle Washington’a gideceksiniz…” Tekrar şaşıran adam, bu sefer 
başka bir dükkâna dalıp tanınmayacak şekilde giyinmiş ve yine bir jeton alarak maki-
nenin üzerine çıkmış, başlamış ekranı okumaya…

“Adınız: John, soyadınız: Foster, yaşınız: 44, boyunuz: 1.80, kilonuz: 85, 8:50 
New York treniyle Washington’a gidecektiniz fakat beni aldatmaya kalkışırken o treni 
kaçırdınız…” Gereksiz tartışmalarla oyalanmayıp trene yetişmemiz lazım. Henüz geç 
kalmış sayılmayız.



Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Konuşmalar94

Madde bile değişime uğradığı hâlde insanın durağan olması mümkün değildir. 
İngiltere’de atların bile üç yüz kelimeye kadar eğitimi mümkünken, insan istedikten 
sonra mümkün olan her şeyi yapabilir. Dilsizlik diye bir şey yoktur, dilsizlerin dili be-
yinlerine hapsolduğu için dilsiz olmuşlardır, yoksa dilleri olmadığı için değil…

Dünyada 1800’ü resmi olmak üzere 4000 dil konuşulmaktadır ve çağdaş zekâ 
araştırmacılarına göre bir insan  3000 dili öğrenme kapasitesiyle doğar fakat doğduğu 
zaman hiçbir dili konuşamaz.

Bu zengin kapasite , ”dilsiz” lerin dahi, bir dili normal bir insan gibi konuşabile-
ceği fikrine bayrak açar.

Duymayanlara dil eğitiminde genellikle motivasyon eksikliği, bezginlik gibi un-
surlar öne çıkmaktadır. Kesinlikle sabır gerektiren bu işte sabır pek yoktur. Eğer bir 
öğretmen izlediği müfredattan, uyguladığı yöntemden iki yıl arka arkaya aynı sonucu 
alıyorsa programını kesinlikle değiştirmelidir. Konuları, hayatı güncellemek bizi ümit-
sizlikten alıkoyar..

Ana sorun; işitme engellilere kavramları, Türkçenin eklerini, gramerini, mecaz 
ve deyimleri kavratamamak ve öğretilenlerin bir çırpıda unutulmasıdır. Eğer biz dili, 
evrensel olarak enine boyuna inceleseydik ve onu somut bir şekilde masaya indiriver-
seydik, bugün bu problemlerin hiçbiri olmayacaktı. Sorunlar konuya yabancılığımız-
dan kaynaklanmaktadır.

Elimizde bir tomar anahtar vardır ve kilitlediğimiz kapılar yaşadığımız evin bö-
lümlerine ait değildir. Beynimizde hareket dediğimiz odalara aittir. Çıkış kapılarını 
beynimizde kilitlemişiz, evimizde değil. Onun için her şeyi yapılamaz, edilemez, açı-
lamaz kılmaktayız.

Elbette ki zihnen hareket olmadan hiçbir şey yapılamaz. Duymayanlara sesleri 
öğretmek lazımdır, fakat ne ile? Şimdiye kadar öğretmeye çalıştıklarımızın ne kadarını 
kavrayabildiler?

Öğretmen, müfredat için kendini ve öğrenciyi zorlayacağına öğrencinin ayağına 
giden bir yöntem izlemelidir. Çocuğun iletişim dilini de tanımalıdır.

Evet… Evet işaret dilini de tanımalıyız. Bazı arkadaşlarımız bu konuda; “Hocam, 
başarılı olacağımıza inandığınız yöntem için epey sabır gerekmez mi?” diye soruyor-
lar. “Evet, gerekir” diyorum. Hangi başarıyı gördünüz ki, başarısızlık evresini tamam-
lamamış olsun ve hangi mutluluğu gördünüz ki bir acının sonucu olmasın?

Dünya tarihinde dudak okuma, sözel yöntem, total yöntem tartışmaları sadece 
zaman kaybı olarak geri döndü. 

Araba, sizi gideceğiniz yere götüren bir araçtır. İlgi odağımız, söz konumuz, bir 
araç olan araba değil, varılan yer olmalıdır. Bugün bir araç olan iletişim yöntemini 
tartışmaktan bir arpa boyu yol gidemiyoruz. Şimdiye kadar bu araçlara binip inenler 
çok olduğu hâlde farklı bir sonuç alınmadığı görülüyor.

Düşünce, huzur, çatı, kalem…gibi kelimeler, duymayanlar için bir kavram değil 
sadece resimdir. Ana dilini yabancı dil konumunda algılayan, ‘yürek’ kelimesinin kar-
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şılığını ‘yürümek’ diye açıklayacak kadar ana diline bigâne olan yetişkin bir sessize 
bile zaman eklerini normalden daha geniş bir yelpaze ile sunmak lazımdır. Çünkü, 
Gelecek zamanlı ‘bileceğim’ i uzun uğraşlarla öğrense de ‘söyleyeceğim’ deki ‘’y’ 
bağlama sesinin  nereden çıktığına takılıp kalır. Geniş zamanı, -ar, -er ekleriyle çeke-
rek izah ederken örnek istediğinizde, geniş zaman fiili diye  ‘Pazar’ ve ‘kar’ isimlerini 
önünüze uzatır.

Görüldüğü gibi, bir yabancıya Türkçe öğretmekten daha karmaşık bir durumla 
karşı karşıyayız. Oysa, onların iletişim dilini tanımakla bu sorunlar buzdağları gibi 
çözülecektir.

Kullandığımız araçları tez elden bir kenara itip bahsettiğimiz trene yetişme zama-
nı gelmiştir artık.

  




