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ÖNSÖZ 

Yabancı bir dil öğrenmek, hedef kültürü öğrenmenin yanı sıra, bireyin kendi kültürüne 

farkındalığını ve dünyaya bakış açısını da değiştirir. Böylelikle, birey başka kültürlere karşı 

hoşgörü geliştirebilir ve başka kültürlere karşı farkındalık kazanır. Dil öğrenirken eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerine sahip olur. Eleştirel bakış açısıyla diller birbirlerinden ayrı ve 

müstakil bir durumda bulunsa dahi öğrenci hedef dili öğrenmek için bir strateji geliştirir. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dillerin benzerlik veya farklılıklarından öğretici olarak 

haberdar olmak ve Türkçenin geçmişten günümüze geldiği sürece öğretim sürecinde hakim 

olmak önemlidir. Bunun yanı sıra küreselleşen dünyada ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri 

nedenlerden dolayı Türkçe yabancı dil olarak büyük ilgi çekmekte ve öğrenen kişi sayısı hızla 

artmaktadır. Bu durum da yabancılara Türkçe öğretenlerin sorumluluğunu daha da artırmış ve 

geleneksel öğretim yöntemlerinden uzaklaşarak çağdaş öğretim yaklaşımlarına yönelmesini 

zorunlu kılmıştır. Ancak yöntemlere hakim olmak sadece dil öğretimini değil öğrenci 

boyutunun da algılanmasını ve çokuluslu, çok kültürlü ve çoğul dilli sınıf ortamlara uygun 

yöntemleri kullanması gerektirmektedir. Öğrenci profili açısından farklı coğrafyalardan ve 

dillerden gelen öğrencilerin ihtiyaç ve kazanımları da önemlidir. Türkçe öğrenen öğrencilerin 

ihtiyaçları Türkçenin dil bilgisinden çok daha fazla olan kültürel zenginliğe, dilin siyasi gücüne, 

tarihi doku boyutuna kadar uzanabilmektedir.  

Bu kitabın hazırlanmasında uzun yıllardır Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi dersini 

alan Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin soruları, eleştirileri ve önerileri önemli yer 

tutmuştur. Ayrıca, alanın sorunlara göre değişen güncel araştırmaların taranması da katkı 

sunmuştur. Her yeni dönem öğrencilerden gelen dönütler, eleştriler, yorumlar ile 

şekillenmiştir. Bu kitapta yoğunluk Türkçenin geçmişten günümüze uzanan durumuna, alana 

sayısız katkı sunan Türk ve yabancı Türkologların Türkçeye olan tutkularına, hala tartışmalı olan 

yabancılara yurtdışında veya yurtiçinde Türkçe öğretecek öğretmenlerin yeterliklerine, 

öğretmen yetiştirmenin sorumluluklarına, sertifika programlarının niteliğine, tek tip öğrenci 

değil çok farklı kültür, dil ve deneyimlerden gelen yabancı öğrencilere, bu alanda temsili 

sorumlulukları olan öğretmenlerin yapabilecekleri tanıtım etkinliklerine verilmiştir. Amaç bu 

alanda yeni olanlara veya alana ilgi duyanlara alanın özelliklerini sunmak ve bu öğretmenliğin 

öğretmenlik mesleği ötesinde bir sorumluluk ve temsiliyet yüklediğinin farkına varmasına 

yardımcı olmaktır. 

Doç. Dr. Gülden TÜM 

Adana 2022 
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YAZAR  

 

Doç. Dr. Gülden TÜM 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezundur. 

Aynı üniversitede Yüksek lisans ve doktorasını yabancı dil olarak İngilizce üzerine yapmıştır. 

Doçentliğini Türkçe Eğitimi’nde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapmıştır. 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğretimi 1988-1992 yılları arasında İncirlik Amerikan üssünde 

Family Support Center ile Maryland Üniversitesinde gönüllü olarak Türk kültürü ve Türkçe 

dersleri vermesiyle başlamıştır. Aynı yıllarda diplomatlara Türkçe dersleri vermiştir. 2004 

yılında Çukurova Üniversitesi’nin Türkiye’de Erasmus kapsamında Türkçe öğreten beş 

merkezden birisi olmasında ekibin içinde yer almıştır. 2004-2006 arası MEB ve Dış İşleri 

Bakanlığının yurt dışı Türkçe okutmanlık sınavını kazanarak Belarus’un başkenti Minsk’e Türk 

Dili Okutmanı olarak iki ayrı üniversitede (Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesi ve Belarus 

Devlet Ekonomi Üniversitesi) Türkçe dersleri ve Türk kültürü ile ilgili seminerler vermiştir. 2012 

YÖK Öğretim Üyesi Geliştirme Programı kapsamında Amerika’da Portland Devlet Üniversitesi, 

Pennsylvania Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve 

Princeton Üniversitesi’nde Türkçe derslerini gözlemlemiş, ders vermiş, taslak okuma ve ders 

kitabını Türkçe öğretmenleriyle paylaşmıstır. 2014-2022 yılları arasında Yunus Emre Enstitüsü, 

Gazi Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 

Sakarya Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nde yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi sertifika programlarında eğitmen olarak görev almıştır. Uzun yıllardır yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi alanında Lisans ve Yüksek Lisans dersleri vermektedir. Yabancı dil 

öğretimi ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında (dil becerileri, kültür, ders kitapları, 

sosyal inovasyon vb.) yayınlanmış yüze yakın çalışması ve 2 kitabı vardır. TR-DİZİN, Q2 ve diğer 

dergilerde editörlük yapmaktadır. 

 

  



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları v 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ............................................................................................................................. iii 

YAZAR .............................................................................................................................. iv 

İÇİNDEKİLER ...................................................................................................................... v 

TABLOLAR LİSTESİ ..............................................................................................................x 

ŞEKİLLER LİSTESİ............................................................................................................... xii 

1. BÖLÜM ....................................................................................................................... 13 

TEMEL KAVRAMLAR ........................................................................................................ 13 

1.1. Dil 13 

1.2. Kültür ............................................................................................................ 15 

1.3. Dil ve Kültür İlişkisi ........................................................................................ 16 

1.4. Yabancı Dil Öğretiminde Kültür .................................................................... 19 

1.5. Dil, Kültür ve Edebiyat İlişkisi ........................................................................ 20 

1.6. Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat ................................................................ 21 

2. BÖLÜM ....................................................................................................................... 25 

DÜNYA DİLLERİ ............................................................................................................... 25 

2.1. Ana Dil ve Ana Dili......................................................................................... 27 

2.2. Güneş Dil Teorisi ........................................................................................... 28 

2.3. Hint-Avrupa Dilleri ........................................................................................ 29 

2.3.1. Hami-Sami Dilleri ........................................................................... 29 

2.3.2. Bantu Dilleri ................................................................................... 29 

2.3.3. Çin-Tibet Dilleri .............................................................................. 29 

2.3.4. Ural-Altay Dilleri ............................................................................ 29 

2.4. Lingua Franka Olarak Türkçe ........................................................................ 30 

2.5. Türkçenin Genetik ve Tipolojik Yapısı ........................................................... 31 

2.5.1. Türkçenin Genetiği ......................................................................... 31 

2.5.2. Türkçenin Tipolojisi ........................................................................ 31 

2.6. Diller Arasındaki Ortak Yapı Özellikleri ......................................................... 35 

2.7. Diller Arasındaki Ortak Anlam Kümeleri ....................................................... 36 

file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531189
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531197


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları vi 

 

3. BÖLÜM ....................................................................................................................... 40 

TÜRKÇENİN TARİHÇESİ .................................................................................................... 40 

3.1. Geçmişten Günümüze Türkçe ...................................................................... 41 

3.2 Türk Dilinin Dünyada Yankı Bulması .............................................................. 47 

3.3. Türk Dilinin Lehçe ve Şiveleri ........................................................................ 53 

3.3.1 Türk Dilinin Lehçeleri ....................................................................... 53 

3.3.2 Türk Dilinin Şiveleri ......................................................................... 53 

3.4. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihçesi ......................................... 55 

4. BÖLÜM ....................................................................................................................... 66 

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ........................................................................ 66 

4.1. Ana Dili Olarak Türkçe Eğitimi ve Öğretimi .................................................. 67 

4.2. Türkçe İçin Kanatlanan Güzel Söz ve Şiirler .................................................. 71 

4.3. Ana Dilin Korunması İçin Yapılması Gerekenler ........................................... 74 

5. BÖLÜM ....................................................................................................................... 77 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ .................................................................. 77 

5.1. Yabancı Dil ve İkinci Dil ................................................................................. 77 

5.2. İki Dillilik ve Çok Dillilik/Çoğul Dillilik ............................................................ 78 

6. BÖLÜM ....................................................................................................................... 82 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN KURUMLAR ...................................................... 82 

6.1. Yurtiçinde yabancılara Türkçe öğreten kurumlar ......................................... 82 

6.1.1. Yurtiçindeki Üniversitelerin Türkçe Öğretim ve Araştırma Merkezleri 

(TÖMER) ................................................................................................... 82 

6.1.2. Yurtiçindeki Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Türkçenin Yabancı Dil 

Olarak Öğretimi Sertifika Programları ..................................................... 86 

6.2. Yurtdışında yabancılara Türkçe öğreten kurumlar ....................................... 92 

6.2.1. Türkoloji Merkezleri ....................................................................... 92 

6.2.2. Yurtdışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretilen Üniversite ve Bölümler

 ................................................................................................................. 94 

6.2.3. Yurt Dışındaki Üniversitelerde Bulunan Türkoloji Bölümleri .......... 98 

6.2.4. Yunus Emre Enstitüsü .................................................................. 100 

file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531212
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531220
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531225
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531229


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları vii 

 

6.2.5. Türkiye Maarif Vakfı .................................................................... 102 

6.2.6. Yurtdışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkıda bulunan 

yabancı Türkologlar ............................................................................... 103 

6.2.7. Türk Yazar ve Yabancı Türkologların Türkçe İçin Söyledikleri Sözler105 

6.2.8. Yabancı Türkologların Türkçe/Türk Diline Hizmetleri .................. 106 

7. BÖLÜM ...................................................................................................................... 111 

ÖĞRETMEN PROFİLİ ....................................................................................................... 111 

7.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Yapanlar ............................ 118 

7.1.1. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenler .................................. 118 

7.1.2. Yurt İçinde Görevlendirilen Öğretmenler ..................................... 120 

7.1.3. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin TYD Öğretmenleri İle İlgili Görüşleri

 ............................................................................................................... 121 

8. BÖLÜM ...................................................................................................................... 126 

ÖĞRENCİ PROFİLİ ........................................................................................................... 126 

8.1. Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler ................................... 126 

8.2. Yurtdışında Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler .................................. 128 

9. BÖLÜM ...................................................................................................................... 136 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI ...................................................... 136 

9.1. Öğretim Programı ....................................................................................... 137 

9.2. Öğretim Programı ve Taba-Tyler Modeli .................................................... 138 

9.3. Türkçe Öğretimi Programı Geliştirme......................................................... 140 

9.4. Türkiye’de Türkçe Öğretimi Program Çalışmaları....................................... 141 

9.5. Türkçe Öğretimi Programları ve Amaçları .................................................. 145 

9.6. Türkçe Öğretimi Programları İçeriği ........................................................... 146 

9.7. Türkçe Öğretimi Programlarındaki Kazanımlar ve Dil Becerileri ................ 146 

9.8. Türkçe Öğretimi Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirme .................... 147 

10. BÖLÜM .................................................................................................................... 154 

ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR .......................................................................... 154 

10.1. Dil Öğretim Politikasından Kaynaklanan Sorunlar .................................... 154 

10.2. Dil Öğretim Programından Kaynaklanan Sorunlar ................................... 155 

file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531243
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531249
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531253
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531263


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları viii 

 

10.3. Eşgüdüm Sorunu ....................................................................................... 157 

10.4. Kurumdan Kaynaklanan Sorunlar ............................................................. 157 

10.5. Öğretim Elemanından Kaynaklanan Sorunlar .......................................... 158 

10.6. Türkçenin Yapısından Kaynaklanan Sorunlar ........................................... 159 

10.7. Eğitim ve Öğretim Ortamından Kaynaklanan Sorunlar ............................ 163 

10.8. Ders Araç-Gereçlerinden Kaynaklanan Sorunlar ...................................... 164 

10.9. Öğrenciden Kaynaklanan Sorunlar ........................................................... 165 

10.10. Öğrenme Sürecinden Kaynaklanan Sorunlar.......................................... 166 

10.11. Öğrenci-Aile İşbirliği Sorunu ................................................................... 166 

10.12. Tekno-pedagojik Yeterlik Sorunu ........................................................... 166 

10.13. TYD Öğretimi İçin Yapılması Gerekenler ................................................. 167 

11. BÖLÜM .................................................................................................................... 177 

TÜRKÇENİN TANITIMIYLA İLGİLİ ETKİNLİKLER ................................................................. 177 

11.1. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri ....................................................................... 177 

11.1.1. Türkçe Dersleri ile İlgili Yarışmalar ............................................ 177 

11.1.2. İş birliği Çalışmaları .................................................................... 178 

11.1.3. Türk Dili ve Kültürü ile İlgili Pano ............................................... 178 

11.1.4. Kitap Bağışı ................................................................................ 178 

11.1.5. Türkçe ve Türkiye ile İlgili Yayınlanan Haberler ......................... 179 

11.2. Akademik Etkinlikler ................................................................................. 179 

11.2.1. Ulusal Konferanslar ................................................................... 179 

11.2.2. Uluslararası Konferanslar .......................................................... 179 

11.3. Sosyal Etkinlikler ....................................................................................... 179 

11.4. Türkçe Film Gösterimi .............................................................................. 180 

11.5. Sergi .......................................................................................................... 180 

12. BÖLÜM .................................................................................................................... 182 

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ ............................................ 182 

EKLER ............................................................................................................................ 187 

Ek-1: ‘Belarusluların Kalbinde Türkçe’ Temalı Yarışmada Ödül Alan Öğrenci ... 188 

file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531278
file:///D:/yedek/SEAD/yayınlar/e-kitaplar/Türkçenin%20Yabancı%20Dil%20Olarak%20Öğretiminde%20Gücü%20ve%20Geleceği.docx%23_Toc99531292


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları ix 

 

Ek-2: Belarus Cumhurbaşkanlığı Akademisi’ni Ziyaret ve Basın Haberi ............ 189 

Ek-3: Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesindeki Türkçe Dersleri ile ilgili Ekonomist 

Dergisi Haberi ....................................................................................... 190 

Ek-4: Belarus’ta Üniversitelerarası Türkçe Öğrenen Öğrenciler İçin Düzenlenen 

Kompozisyon Yarışması ve Üçüncülük Ödülü Alan Öğrenci ile ilgili Gazete 

Haberi ................................................................................................... 191 

Ek-5: Belarus Baranovich Devlet Üniversitesi’nde Türkçe Derslerinin Başlatılması için 

Girişimler .............................................................................................. 192 

Ek-6: Belarus Brest Devlet Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Uluslararası Konferansa 

Katılım ................................................................................................... 193 

Ek-7: Belarus Uluslararası Öğrenci Kültür Yarışmasındaki Katkılardan Dolayı BDEU 

Rektörü Tarafından Verilen Teşekkür Belgesi ...................................... 194 

Ek-8: Minsk Yabancı Diller Üniversitesi ve Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesinde 

Yabancı Diller Fakültesinde Öğrencilerin Sorularının Cevaplandığı Pano195 

Ek-9: Erasmus Öğrencileri için Türkiye ve Türkçe ile ilgili Merak Ettikleri Konuların 

Açıklandığı Pano ................................................................................... 196 

Ek-10: Belarus Uluslararası Kültür Sergisi’ndeki Türk Köşesi,  Sergi Merkezi, Minsk

 .............................................................................................................. 197 

Ek-11: Ev sahipliği Yapan Üniversite Rektörünün TYD Öğretmeninin Görevi Bitiminde 

İlgili Kuruma Gönderdiği Resmi Yazı ..................................................... 198 

Ek-12: Yabancı Öğrencilerin Yapmış Oldukları Etkinlik Haberi .......................... 199 

 

  



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları x 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1. Türkiye Türkçesi ve Hint-Avrupa dillerinden sözcük örnekleri ................................... 34 

Tablo 2. Türkiye Türkçesi ve Hint-Avrupa dillerinden eylemden türeme örnekleri ................. 35 

Tablo 3. Uygurca: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1. Maddesi .................................. 43 

Tablo 4. Türkçe ve Göktürk Türkçesi arasındaki benzerlik ....................................................... 43 

Tablo 5. Bugünkü lehçelerdeki sayı karşılaştırmaları ............................................................... 44 

Tablo 6. Türk dillerindeki benzerlik ve farklılıklar (Kutlama Teması) ....................................... 46 

Tablo 7. Türk dillerindeki benzerlik ve farklılıklar (Genel Tema) .............................................. 47 

Tablo 8. İlk Türkçe öğretim kitaplarındaki özellikler ................................................................ 59 

Tablo 9. İlk Türkçe öğreten kitapların yazarları ........................................................................ 60 

Tablo 10. İlk Türkçe öğretim kitaplarının yılı, yazarı, milliyeti .................................................. 60 

Tablo 11. X1-XX Yüzyılları arasında yazılan Türkçe öğretim kitaplarının Türk ve yabancı yazarları

 .................................................................................................................................................. 61 

Tablo 12. XVII-XX. Yüzyılları arasında yazılan Türkçe kitapları ve açıklama dili. ...................... 62 

Tablo 13. 1919-1972 yılları arasında yazılan Türkçe kitapları ve yayınlandığı kurumlar ......... 62 

Tablo 14. Türkçe sözcük ödünçlemeleri ................................................................................... 74 

Tablo 15. Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri ...................... 83 

Tablo 16. Selahaddin Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk Dili Bölümü, Ders Programı ............ 93 

Tablo 17. Yurtdışında bulunan Türkoloji Bölümleri ve Ülkeler ................................................ 98 

Tablo 18. Adam Mickiewicz Üniversitesi, Çağdaş Dil ve Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümü, 

Ders Programı ........................................................................................................................... 99 

Tablo 19. Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Merkezleri ............................................................... 101 

Tablo 20. Yunus Emre Enstitüsü, Türkoloji Bölümleri ............................................................ 102 

Tablo 21. TYD Öğretimine katkıda bulunan yabancı Türkologlar ........................................... 103 

Tablo 22. Türk dili çalışmış yabancı Türkologlar ..................................................................... 107 

Tablo 23. TYD Öğretiminde Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ...................................... 112 

Tablo 24. Türkiye Üniversitelerindeki Fakültelerin TYD ile ilgili dersleri ................................ 114 

Tablo 25. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de kullanılan öğretim programı modelleri ................ 137 

Tablo 26. AU-TÖMER Öğretim Programı Kazanım Dağılım Çizelgesi ..................................... 146 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları xi 

 

Tablo 27. TMV Öğretim Programı Kazanım Dağılım Çizelgesi ................................................ 147 

Tablo 28. MEB Öğretim Program Kazanım Dağılım Çizelgesi ................................................. 147 

Tablo 29. TYD öğretimi programlarının Taba-Tyler Modeline göre karşılaştırılması ............. 148 

 

  



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları xii 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1. Kachru, İngilizcenin üç çevresi ..................................................................................... 30 

Şekil 2. Türk dillerinin tarihi gelişimi ........................................................................................ 41 

Şekil 3. Öğretmenlik mesleği genel alanlar ............................................................................ 112 

Şekil 4. Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli...................................................................... 139 

  



 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 13 

 

 

TEMEL KAVRAMLAR 

 

“Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk 

milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, ananelerini, 

hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bugün kendi milliyetini yapan 

her şeyi dili sayesinde muhafaza etmiştir.”  

Atatürk 

                              

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yön veren üç temel kavram vardır. Bunlar dil, 

kültür ve edebiyat olmaktadır. Birbiriyle ilişkili olan bu kavramlar bireyin dil öğrenme sürecine 

katkı sağlamaktadır. Bu bölümde önce bireyin kendisini ifade ederken kullandığı temel bir araç 

olan dil üzerinde durulacaktır. Ardından her toplumda farklılık gösteren, kuşaktan kuşağa 

aktarılarak maddi ve manevi olguları içeren kültür kavramına yer verilecektir.  Daha sonra dil 

ve kültürün özünde yer alan düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak 

biçimlendirilmesi sanatı olan edebiyatın dil öğrenimindeki gerekliliğine odaklanılacaktır. 

Bireylerin kendilerini ifade etmelerinde bu üç kavram önemli bir girdi olarak ele alınmaktadır.  

1.1. Dil     

Dil ile ilgili alan yazında çok sayıda tanım ve açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalarda dilin 

çeşitli yönleri vurgulanmıştır. Ergin (1989:3) dili, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir 

vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir 

varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi ve seslerden örülmüş 

içtimai bir müessese olarak tanımlamaktadır. Aksan (1977) ise dilin; düşünce, duygu ve 

isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, 

çok gelişmiş bir dizge olduğunu savunur. Saussure, dili o dili konuşan herkese dağıtılmış olan 

bir sözlüğe benzetir. Böylece konuşucunun, iletişim sırasında bu sözlükten gerekli ses 

imgelerini bulup kullandığını söyler. Dinleyici de aynı sözlüğe sahip olduğundan konuşucunun 

üretmiş olduğu ses zincirini kendi sözlüğüne başvurarak bulur ve anlamlandırır (Toklu, 2003: 

akt. Ungan, 2013: 16). Diğer araştırmacılara göre ise dil, insanlar arasındaki iletişimi sağlayan 

ve öğrenmede anahtar rol oynayan doğal bir araç olarak nitelenir, yaşam boyu gelişmenin ve 

öğrenmenin en önemli anahtarıdır (Güneş, 2011: 124). Dilin zenginliği, düşünce zenginliği ile 

doğru orantılıdır. Yani dil, toplumsal açıdan iletişim zenginliğinin temel kaynağıdır. Dil olmadan 

insanların birlikte yaşamaları, anlaşabilmeleri, dolayısıyla bir toplumu oluşturmaları söz 

1. BÖLÜM 
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konusu değildir. Dil bir topluluğu topluma dönüştürmesi bakımından önem taşır. Felsefi açıdan 

ele alındığında ise “Dil, nitelendirir; belirsiz düşünceye biçim ve öz kazandırır; dil ve düşünsel 

yapı (Geist) arasında dinamik ilişki kurar. Dil, salt anlama aracı değildir; düşünce, algılama ve 

duygulanımların dışavurum, “dilek” getiriliş olanağı oluşundan dolayı başlı başına amaçtır 

(Kula: akt. Benhür, 2002: 2-3). Eğitim ve öğretim anlamında dil öğretiminin temel hedefi ise 

öğrencilerin dili kullanarak kendilerini ifade etmeleri olarak belirlenmiştir (MEB, 2006:2).  

Ait olduğu ulusun bütün maddî, manevî değerlerini ve özelliklerini taşıyan dil; bir 

ulusun yarattığı, yüzyıllar boyu geliştirip zenginleştirdiği ve daha sonraki kuşaklara aktaracağı 

ortak bir eserdir. Dolayısıyla, kendine özgü özellikler taşıyan her dil kullanıcısının sorumluluğu 

dili gelecek kuşaklara bozmadan ve bozulmasına fırsat vermeden aktarmak olmalıdır. Zira 

Ercilasun (1984) dilin milli olmasının bir başka ölçüsünün, nesiller arasında bağ kurması 

olduğunu vurgular. Dil, din ve gelenekler gibi değerlerle nesilleri birbirine bağlanmayan 

toplulukların zamanla millet olmaktan çıkacağını ifade eder. Sonuç olarak, dil, kültürün zaman 

ve mekân boyutlarında aktarılmasını ve zenginleştirilmesini sağlayan temel bir mekanizmadır. 

Bir toplumun kültürünü öğrenmenin belki de en iyi yolu o toplumun dilini öğrenmektir. Kavcar, 

Oğuzkan ve Aksoy (2007), dilin devlet ve millet hayatı bakımından taşığıdı önemi büyük Çin 

filozofu Konfüçyüs’e sorulan soruyla dile getirir. Bu “Bir milleti yönetmeye çağrılsaydınız 

yapacağınız ilk iş ne olurdu?” sorusudur.  

Konfüçyüs: “Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Dil kusurlu olursa, 

kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru 

yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa, töre, 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.” (s.7-8).  

Konfüçyüs’ün bu sözü; devlet, millet için olduğu kadar birey için de dilin önemli bir konu 

olduğunu göstermesidir. Dilin kusurlu olması bireylerin kendilerini yeterince ifade 

edememeleri ve gelecek kuşaklara da dillerini aktaramamaları sonucunu doğurur.  

Ulu önder Atatürk, milleti bir arada tutmanın çimentosunun dil olduğunu çok iyi 

bilmektedir. Ayrıca sanat, bilim, dil ve edebiyatı bir bütün olarak görmekte ve sürekli olarak bu 

konunun altını çizmektedir.  2 Ocak 1930'daki konuşmasında aşağıdaki ifadeleri kullanır: 

Atatürk: “Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin 

milli olması, milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin 

en zenginlerindendir, yeterki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek 

istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 

boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 

Tüm bu vurgulamalardan da anlaşılacağı gibi dil ile toplum birbirini tamamlayan, birbiri 

olmaksızın hayat bulamayan bir bütündür. Toplumların var olabilmesi de dilin nesillere sağlıklı 

aktarılmasıyla mümkündür. 
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1.2. Kültür  

Kültür; toplumsal, kuşaktan kuşağa aktarılan, kapsayıcı, değişime açık, maddi ve 

manevi bir olgudur. Kültürü oluşturan öğelerin başında dil, din, sanat dalları, tarih, coğrafya, 

gelenek ve görenekler, yemekler, mimari, ahlaki kurallar, hukuk vb. gelmektedir. Kültür, 

yiyecek içecekten siyasi düşüncelere kadar bilinen bütün insan davranışlarını kapsayan bir olgu 

(Örnek, 1971) ve bazen var olma, bazen düşünme bazen de hissetme biçimi olarak (Güneş, 

2016) açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’te kültür 

kelimesinin anlamı aşağıdaki şekilde verilmektedir: 

1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 

ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin; 

2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü (TDK: 

2010: 1558). 

Antropolojik açıdan bakıldığında ortak inançların, düşüncelerin, değerlerin, 

geleneklerin, davranışların ve sanatsal değerlerin paylaşıldığı bir sistemdir (Bates ve Plog, 

1991: akt. Bayyurt, 2009: 31). Her üç tanıma da bakıldığında bir milleti tanıyabilmek ve tam 

anlayışla kavrayabilmek için kültürüne vakıf olmak gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

Etimolojik açıdan kültür kavramının kökeni, Latince’de tarım anlamına gelen cultura 

kelimesinden gelir. Fransızcada kültür kelimesi irfan olarak tanımlanır ve genel olarak manevi 

ve tinsel değerlerin bütünü anlamında kullanılır (Yüce ve Koçer, 2012). Avrupa’da 19. yüzyılın 

sonunda İngiliz Antropologları, kültür terimini etnografya tarafından incelenen toplumlara 

özgü olan düşünce, eylem biçimleri, inançlar, değer sistemleri, simgeler ve tekniklerin tümünü 

anlatmak üzere kullanmıştır. Kültür sözcüğünü “etnografyadaki en geniş anlamında, bilgi, 

sanat, hukuk, ahlak, töre ve tüm diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bütün” olarak 

tanımlamışlardır (Kocadaş, 2005: 2). 

Folklor araştırmaları alanında çalışmalar yapan Bascom (1954: akt. Özdemir, 2013: 

157), “folklor” teriminin ‘bir halk tarafından yaratılmış kültür birikimi’ veya toplumsal kültürü 

yansıtması dolayısıyla ‘kuşaktan kuşağa sürekliliğini temin eden olgu’ olduğunu belirtir. 

Böylece, folklor bir yandan eğlence, mizah ya da yaratıcı hayal yoluyla toplumca kabul edilebilir 

rahatlama biçimleri sunarken kültürün istikrarlı biçimde devamını sağlar. Böylece bireyin 

toplumsal olaylara karşı bakış açısında uyumlu hale gelmesinde hayati bir rol oynar. Aslında, 

folklorun her bir unsuru bir toplum içerisinde var olmuş, varlığını korumuş ve zaman içinde 

birçok bireyin olurunu da alarak o toplumun ortak mali haline gelmiştir. Yani atasözleri, 

türküler, maniler, birtakım inanışlar ve adetler, o bölgede yaşayanların düşüncelerine, 

inanışlarına ve yaptırımlarına paralel bir biçimde zaman içinde olgunlaşmakta ve gelişmektedir 

(Gözaydın, 1998: 196-202). ‘Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp’ atasözü bilmemenin bir 

kusur değil ancak onu sorup öğrenmeden yapmanın kusur olduğunu ifade etmektedir. 
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Rusçada da bu atasözü aynı anlamda aşağıdaki şekilde ifade edilmekte ve sözcüklerin işlevleri 

aşağıda belirtilmektedir:  

Не1 знать2 не3 стыдно4, стыдно5 не6 учиться7 

(olumsuzluk-eylem1, bilmek2, olumsuzluk-değil3, ayıp4, ayıp5, olumsuzluk-eylem6, öğrenmek7). 

1.3. Dil ve Kültür İlişkisi 

Dil ve kültür ilişkisi sorgulandığında, kültürün en önemli koruyucusu ve aktarıcısı dil 

olarak karşımıza çıkar. Bir anlamda dil, kültürü koruma ve aktarma görevi üstlenirken kültürü 

geliştirme ve değiştirme görevini de kapsar. Bunun en güzel açıklamasını Uygur (1996: akt. 

Demir ve Açık, 2011: 54) “Dil, kültür yapısını bir arada tutan çimentodur; ya da tek yanlı 

izlenimleri gidermek amacıyla başka benzetmelere başvurduğumuzda, dil: kültür alanının her 

yanını aydınlatan güneştir; dil: kültür kilimini dokuyan ipliktir; dil: tüm kültür anıtlarının 

yansıdığı akarsudur.” ifadesiyle yapmıştır. Dil, sadece kültürün önemli bir parçası değil aynı 

zamanda kültürün aktarıcısıdır. Vygotsky, dil ve insanların düşünce gelişimleri arasında yakın 

bir ilişki olduğunu öne sürer. Zira aktarılan dil içerisinde ulusun inançları, gelenekleri, bireyin 

kendi aralarındaki davranış ve ilişkileri, maddi ve manevi kültürün işaretleri vardır (Aksan, 

1995) ve bu işaretler iletişimi kolaylaştırır. İletişimin sağlıklı gerçekleşebilmesi için kültürel 

ögelerin doğru ve anlaşılır şekilde kavranması ve aktarılması önemlidir. Bir başka anlatımla, 

kültürün bütün değerleri dilin söz varlığı ve biçimsel yapısının içerisinde bulunmaktadır 

(örneğin, gözdağı vermek, göze girmek, göze batmak, göze almak, gözden düşmek, kötü gözle 

bakmak, kişinin gözüne sokmak, çekmecenin gözüne sokmak, göz göre göre, gözün aydın vb). 

Bu değerler farklı kültürlerin kendi dillerinde tarihsel ve toplumsal birikimlerini de barındırır. 

Kavramsal dokuların öğrenilmesinde ve aktarılmasında da önemlidir. Dolayısıyla dil sadece 

göstergeler dizgesi değil, aynı zamanda kültürel girdilerin (örneğin, Kesene bereket kalıp sözü) 

bütünüdür. Özellikle de yabancı dil öğretimi sadece sözcük ya da dil bilgisi öğretimi değil, 

kültürün de öğretimidir. Bireylerin dilin kalıplarını öğrenmesinin yanı sıra dil derinliklerinde 

gizlenen kültürel anlam ve kavramları da özümsemeleri beklenir. Zira dilde yer alan her bir 

göstergenin bir gönderimi ve anlamı vardır. Bu anlamlar toplumdan topluma değişiklik 

gösterebilir. Kalıp sözler; deyimler, ünlü sözler, inanç ifadeleri, klişeleşmiş tutum ifadeleri ve 

diğer ifadeler olarak belirtilmektedir (CEF, 2001: 122). Örneğin, selam, gözün aydın, sıhhatler 

olsun, bir dahakine, uğurlar ola, geçmiş olsun, Allah bereket versin vb. Türkçede sık kullanılan 

kalıp sözlerin yerinin ya da eksikliğinin başka bir dilde belirgin bir şekilde hissedilmesi; 

İngilizcede güzel bir yemeğin ardından ev sahibine ‘eline sağlık’ denilememesi gibi. Bu örnek, 

karşılıklı bildirişimin sağlanabilmesi ya da farklı kültürlerden bireylerin iletişim kurmasının 

ancak doğru algılandığında başarılı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle dilin biçimsel 

yapısının içinde anlamsal yapıların kültürü yansıttığı unutulmamalıdır. Örneğin, bazı halklar, 

varlığı, dişi-erkek, canlı-cansız diye görmeye ve göstermeye önem verdikleri için, dillerindeki 

sözleri de bu ölçek içinde öbeklendirmişlerdir.  
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Farklı kültürlerde var olan kültürel öğelerin doğru algılanması önemlidir. Kültürel 

öğelerin doğru algılanması için hedef kültür, kaynak kültür ve ortak kültür kavramları 

önemlidir. Hedef kültür, yabancı dil öğretimi ve kültürlerarası yaklaşımla aktarılmak istenen 

kültürdür (örneğin, yabancılar için Türk kültürü). Bu kültürün aktarımı yapılırken öğrenciler 

kendi kaynak kültürleriyle bir algılama sistemi oluşturur. Kaynak kültür, öğrencinin yaşayış ve 

düşünüş tarzını şekillendiren bizzat kendi kültürüdür. Bu kültür öğrencinin dil öğrenmesini 

kolaylaştırabilir. Zira dil öğrenimi sırasında kaynak kültüründe yaşamış olduğu deneyimleri 

nasıl normal karşılıyorsa, diğer kültürleri de normal karşılayacaktır. Ancak bazı durumlarda 

kaynak kültür ile hedef kültür arasındaki derin farklılıklar öğrenmeyi zorlaştırabilmektedir. 

Örneğin, öğretimin gerçekleştiği ortamlarda öğretmenin yetişkin öğrencilere “Çocuklar”, 

“Arkadaşlar” ya da “Sen” şeklinde hitap etmesi öğrenmenin gerçekleşmesine ket vurabilir. 

Böylece, kaynak kültürle hedef kültürün karşılaşması sonucunda bireyin kendini veya iletişim 

kurduğu kişiyi farklı hissetmesi doğaldır. Bu durumun zaman zaman rahatsızlıkla 

sonuçlanabilmesi doğal bir durumdur. Bu nedenle, hedef kültürün aktarımında aktarımın sınıf 

içinde hangi yollarla yapıldığına dikkat edilmesi gerekir. Kültür aktarımı sırasında kültürün 

değerlerini yansıtan bilim, sanat ve kültür öğelerinden yararlanmak hedef kültürü öğrenciye 

aktarmayı kolaylaştırır. Bir anlamda ortak kültür dünya kültürüdür ve iki farklı kültürden gelen 

bireylerin ortak paydada buluştukları kültürdür. Bir başka deyişle, ortak kültür; kaynak kültür 

ile hedef kültürün karşılaşmasının sonucunda zamanla ortaya çıkacak olan kültürdür. Ortak 

kültür, kaynak kültürle hedef kültürün birey tarafından sentezlenerek oluşturulur. Sonuç 

olarak, hedef kültür, kaynak kültür ve ortak kültür, dil öğretimi ve eğitiminde iletişim kurmayı 

sağlayan önemli bir parça olarak değerlendirilmelidir.  

Sözgelimi, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde (D-AOBM) geçen ‘birey 

bağlamında çok dillilik, çok kültürlülük bağlamında ele alınır. Dil, sadece kültürün önemli bir 

özelliği değil, aynı zamanda kültürel kanıtlara ulaşmanın da yoludur. Kısaca, kişinin kültürel 

yeteneğindeki özellikler (yerel, sosyal, ulusal) ayrı ayrı değil, karşılaştırılmış, bütünleşmiş, 

zenginleşmiş, etkileşmiş, çok dillilik yeteneği bileşenini de oluşturur. Bu bileşen de diğer 

bileşenlerle etkileşim içindedir.’ (MEB 2012: 4). Bu ifade dil öğreniminin kültürleşme sürecini 

vurgulamaktadır (Kalfa, 2013: 169). Özdemir (2013) ise D-AOBM’nin esasını teşkil eden üç 

temel görüşten birisinin yabancı dil öğretiminde kültürel değerlere yer verilmesi ilkesi 

olduğunu vurgular. Avrupa Konseyi’nin 2000 yılındaki bildirgesinde öğretilen yabancı dilin 

sosyo-kültürel bilgisinin verilmesinin gerekliliği vurgulanmış ve günlük yaşamdan değerlere, 

beden dilinden kutlamalara kadar uzanan geniş bir yelpazenin yer aldığı iletişimsel ve sosyo-

kültürel bilgilerin uygulanabilirliğinin altını çizmiştir. Bu bildirişimler D-AOBM’nin kişisel, 

kamusal, eğitim ve meslek alanlarını kapsayacak şekilde aşağıda belirtilmiştir: 

1. Günlük yaşam 

 Yiyecek, içecek, yemek zamanları, sofra adabı 

 Resmi tatiller, çalışma zamanları 
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 Boş zaman etkinlikleri, hobiler, okuma alışkanlıkları, yaygın sporlar 

2. Yaşam koşulları 

 Yaşam standartları 

 Ev koşulları 

 Sosyo-ekonomik durum 

3. Kişiler arası ilişkiler 

 Sınıfsal yapı ve sınaflar arası ilişkiler 

 Kadın erkek ilişkileri 

 Aile yapıları ve ilişkileri, kuşaklar arası ilişkiler 

 Politik ve dinsel gruplar arası ilişkiler 

4. Değerler, inançlar ve davranışlar 

 Sosyal sınıf 

 Çalışma toplulukları 

 Gelir düzeyi 

 Gelenekler 

 Sanat, müzik, vb. 

5. Beden dili 

6. Sosyal gelenekler 

 Dakiklik 

 Hediyeler 

 Elbiseler 

 Yasaklar, kurallar, vb. 

7. Adet olmuş davranışlar 

 Dini kurallar dayalı davranışlar 

 Doğum, evlilik gelenekleri 

 Festivaller, törenler, kutlamalar 

Yukaradaki bildirişimlerden de görüldüğü gibi, yabancı dil öğretmek sadece dilin belirli 

bir müfredata göre dilsel göstergeler dizgesi ya da söz varlığı sunumu değil, aynı zamanda bu 

dizgeler içerisinde kültürel, sosyal ve iletişimsel bildirişimin de sağlanmasıdır. Yabancı dil 

öğrenen kişi, bildirişimi gerçekleştirirken anlamsal olarak da her alanda etkileşim içerisine 
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girer. Bireyin kültürel değerleri ve kullanımını doğru öğrenmesi durumunda iletişim sağlıklı 

gerçekleşir ve sürdürülebilir olur. Aksi takdirde iletişim başarısızlıkla sonuçlanabilir ve bireyler 

zor duruma düşebilirler. Örneğin, “Güle güle kullan” yapısı kendi kültüründe böyle bir davranış 

ve yapıyla karşılaşmayan öğrencinin kavrayamadığı bir durum olabilir. Bu yapıyı “Hoşça kal” 

sözcesiyle ilişkilendirmesi doğaldır ve iletişimin kopmasına neden olabilir. Bununla birlikte, bu 

yapının sesletim ve vurgu problemi de ortaya çıkarsa “Hoşça kal” sözcesi “Hoş çakal” ifadesiyle 

yer değiştirir ki anlaşılamayan bir soruna dönüşebilir. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi her 

kültür birbirinden farklı değerlere sahiptir. Bu nedenle yabancı dil derslerinde günlük yaşamla 

ilgili kültür öğelerinin aktarımı önemlidir. Özellikle de çok kültürlü sınıflarda kültürel değerlerin 

paylaşımıyla öğrenciler hem kendi kültürlerinin farkına varabilirler hem de diğer kültürlerdeki 

farklılık ya da benzerlikleri daha kolay kavrayabilirler. Böylece gerek dersi veren öğretim 

elemanı gerekse çok dilli, uluslu ve kültürlü öğrenciler açısından derslerde motivasyon 

düzeyinin artırılması sağlanabilir. Bu düzeyin artırılmasıyla da önyargılar ortadan kaldırılarak 

eğitim ortamında farklı kültürlere daha hoşgörüyle yaklaşılması ve birbirlerine karşı olumlu algı 

oluşturulması sağlanır. 

1.4. Yabancı Dil Öğretiminde Kültür  

Kültür; belirli bir grup tarafından paylaşılan değer, inanç ve tutumlardır. Toplumun bir 

arada yaşadığı tüm bu paylaşımlar temelde dilde de yansır. 20. Yüzyılın başlangıcından beri de 

yabancı dil ve kültür etkileşimi üzerine birçok çalışma yapılmıştır (Brown, 2000; Byram, 2000; 

Hedge, 2004; Jiang, 2000; Kramsch, 1993; Mitchell ve Myles, 2004). Risager (1991) özellikle 

yabancı dil öğretim metinlerinin dilin yapılarını öğrenmede önemli bir rol oynadığını 

vurgulamaktadır. Dilin çalışılacak değil, öğrenilip konuşulacak bir olgu olduğunun altını çizer ve 

modern dil kitaplarının özellikle hedef kültürün ipuçlarını sunduğunu belirtir. Dolayısıyla bu 

alanda yapılan çalışmalar kültür ve dil ilişkisini pedagojik ve kültürlerarası bakış açısını ortaya 

koyacak şekilde yapılır.   

Kültür kavramına yabancı dil eğitimi kapsamında bakıldığında değişik tanımlarla 

karşılaşılmaktadır. Örneğin, kültür, toplumun değer ve geleneklerini içeren, bir nesilden 

diğerine aktarılan sembol ve deneyimler topluluğudur. Adaskou, Britten ve Fahsi (1990) kültür 

kavramını dört boyutlu ele alır. Bunlar: a) sanatsal bağlam: sinema, müzik, tiyatro, edebiyat 

vb.; b) toplumbilimsel bağlam: aile, eğitim, meslek, gelenekler; c) anlamsal bağlam: somut ve 

soyut kavramlar ve düşünceler ve son olarak da d) edimsel ya da toplumdilbilimsel bağlam: dil 

kullanımının içerik bağlantısı ve uyumu olarak tanımlamaktadır. Bu dört kavram, yabancı dil 

sınıflarında çeşitli şekillerde yer alır. Kültürel kavramların yabancı dil eğitiminde kullanılıp 

kullanılmayacağı ile ilgili iki farklı görüş vardır. Bazı araştırmacılara (Canagarajah, 1999; 

Holliday, 2005) göre, hedef dilin kültürünün değişik boyutlarıyla verilmesi zaman kaybıdır. 

Bazıları hedef dilin kültürünün ders içeriğine eklenmesine eleştirel yaklaşırlar (Canagarajah, 

1999; Holliday, 2005; Kumaravadivelu, 2008). Diğerleri (Brown, 2000; Moran ve Zu (2001) ise 

kültür eğitiminin bilinçli ve açık bir şekilde verilmesi gerektiğini savunur. Zira öğrencilerin 
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temel ihtiyaçları olan iletişim kurmak, televizyon izlemek, radyo dinlemek, gazete okumak gibi 

eylemlerde kültürel boyutun göz ardı edilmesi kaçınılmazdır. Bir dilin kendisine ait olduğu 

kültürüyle ilgili bilgiler öğrenilirken karşılaşılan kavramlarda öğrenciler genellikle kendi 

bildikleri kavramları harekete geçirirler. Karşılaştırma yaparak iki kültür arasındaki benzerlikleri 

ve farkları görerek dili öğrenir ve kullanırlar. Bu nedenle, Türkçenin yabancı dil olarak (TYD) 

öğretiminde öğretilen hedef dilin kültürünün yabancı dil sınıf ortamında öğretilmesi görüşü 

benimsenmelidir. Tomalin ve Stempleski (1993: akt. İşcan, 2014: 4) yabancı dil öğretiminde 

kültürel öğelerin aktarılmasının nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: 

1. Öğrenciler, insanın her davranışında kültürün etkisi olduğunu anlar, 

2. Öğrenciler, hedef kültürdeki ortak durumlarda gösterilen ortak davranışların farkına 

varır, 

3. Öğrenciler, bazı kelime ve cümleciklerin, kültürün bir sonucu olarak hep aynı şekilde 

birbiri ardına geldiğini fark eder, 

4. Öğrenciler, hedef kültürle ilgili genellemeleri tarafsız gözle değerlendirir,  

5. Öğrenciler, hedef kültürle ilgili bilgi toplama becerilerini geliştirir, 

6. Öğrenciler, hedef kültüre merak duyar ve o kültürdeki insanlara hoşgörü geliştirir. 

Sonuç olarak, Türkçeyi yabancı dil olarak (TYD) öğrenen bireyler, iletişimde başarılı 

olmak için sadece dilin yapısını öğrenmek için gayret göstermezler. Aynı zamanda kültürel 

kavramların hangi koşullarda kullanılacağına dair farkındalık oluşturur ve dili en etkin şekilde 

kullanmaya çalışırlar. Çünkü dil bir toplumun kültürel ürünüdür. Kısacası, kültürü aktarmayı 

sağlayan dildir, kültür ise ortak değerler vasıtasıyla dilin anlatılmasına olanak tanır. 

1.5. Dil, Kültür ve Edebiyat İlişkisi  

Edebiyat; olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak 

biçimlendirilmesi sanatıdır. Yazın olarak hayatın merkezinde yer alır. Bilgegil (1989), Arapça 

‘edb’ sözcüğünden gelen edebiyatın davet ve iyi ahlak anlamına geldiğini ifade eder. Ayrıca 

edebiyatı altı grup altında inceler: 1) ahlaki bir mana, 2) dile ait ilimler, 3) güzel yazma sanatı 

ve öğretimi, 4) edebi yazılar, 5) bir mevzu ile ilgili neşriyat ve 6) lüzumsuz yere sözü uzatmak 

edada tasannua düşmek. Edebiyat, bir milletin hayal dünyasıdır, zevkidir, yaratma gücünün 

göstergesidir (Kırkkılıç ve Sevim, 2012: 363). Toplum olarak bireyler milli edebiyatlarını 

anladıkları ölçüde diğer milletleri ve edebiyatlarını anlarlar. Kaplan’ın (2009) da ifade ettiği gibi 

kültürel anlamda var olan her işaretin akislerini edebiyatta bulmak mümkündür. Her ne kadar 

edebiyat metinlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılıp kullanılmaması tartışma konusu 

olmuşsa da 1990’lı yılların sonlarına doğru bu metinlerin kullanılabileceği kabul edilmiştir. 

Kültürle sıkı bağları düşünüldüğünde edebiyatın yabancı dil öğrenen insanlara yabancı olanın 

penceresinden bakıp hedef kültürün yaşayış tarzına, hayata bakışına, sosyal varlık alanına göz 

atma imkânı tanıdığı söylenebilir. Böylece, öğrenci yabancı bir dili konuşma ve anlama 
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becerisine sahip olur. Çünkü kendi kültürünün yanısıra öğrendiği yabancı dilin kültürünü 

algılama, anlama, olası konuşma durumlarında belirli yapılara hâkim olabilme ve gerektiğinde 

uygun tepki verebilme becerisi kazanır. Örneğin, yabancı dil öğrenen bir öğrenci edebi bir 

metinde gördüğü “Başımın üstünde yerin var.”, “Başında paralansın.”, “Her işte bir hayır 

vardır” ya da “Hayırsever iş adamı darboğazda.” gibi dilin doğal kullanımına tanıklık eder. 

Böylece edebi eserler, bir yandan toplumun kültürel değerlerini yansıtırken diğer yandan da 

bireylerin dili anlamalarını sağlayarak sosyolojik anlamda katkıda bulunur. Dil, edebiyatın ana 

malzemesi olarak doğrudan kültürün yansımasına aracılık eder.  

1.6. Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat  

Yabancı dil öğretiminde seçilmiş edebi metinlerin kullanılması, öğrenimde hedeflenen 

doğal iletişim ortamını sağlar. Öğrencilerin dile ya da derse olan ilgilerinin artmasına neden 

olur. Çünkü sözcükler, söz öbekleri, kavramlar, dil bilgisi yapıları arasındaki ilişki edebiyatın 

doğal yapısı içinde sunulur. Öğrencinin kendi edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatı ve Türk 

edebiyatıyla tanışması sağlanır. Böylece öğrenciler kendi yaşantılarıyla hedef kültürdeki 

yaşantıyı karşılaştırma fırsatı bularak hedef dilde ifade güçlerini geliştirirler. Bir diğer olumlu 

yönü ise öğrencilerin başka kültürlere bakış açısını olumlu etkilemesi ve hoşgörüyle 

yaklaşmalarını sağlamasıdır. Uzun yıllardır edebiyat metinlerini dil öğreniminde kullanmanın 

tartışmaları sürerken, edebi metinlerin dili öğretmede hedef kültürü tanıtma, farklı duyuş ve 

düşünce tarzlarını göstermede vazgeçilmez bir unsur olduğu açıktı. Bir anlamda edebiyat, 

öğrencilere hedef dildeki yaşam tarzını, o dilin konuşucularının hayata bakışını, beden dilini, 

kültür farklılığını, hayatla ilgili düşünce ve planlarını, kişilerarası ilişkilerini, yaşam koşullarını, 

maddi ve manevi değerlerini tanıtarak zihinsel ve duyuşsal olarak hazırlar.  

Sonuç olarak, dil, kültür ve edebiyat öğrencilere birçok açıdan değerli bilgiler sunar. 

Böylece öğrenci sadece hedef dilin yapısal özellikleriyle değil, dilin edebi, coğrafi ve tarihsel 

süreç içerisinde taşıdığı kültürel zenginliklere ulaşır. Bir başka deyişle, öğrenci hedef dilde 

kendini geliştirme imkânı bulur. Sadece geliştirmek ile kalmaz dil ve kültürün özünde yer alan 

düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına maruz kaldığı 

için etkileşimde daha başarılı olur. Edebiyat; dil ve kültürün bütünleşik hali olarak somut 

örnekler içerir. Böylece dil, kültür ve edebiyat; öğrencilerin kendilerini hedef dilde ifade 

etmelerinin de en önemli unsurlarını barındırır. Kendi ana dili, kültürü ve edebiyatını 

içselleştirmiş bir bireyin hedef dilde kendini ifade edebilmesinin en yaşamsal kısmı da hedef 

dilde bu üçlüyü kitaplar veya programlar aracılığıyla öğrenciye sunmaktır. Zira bir toplumun 

kültürü o toplumun dilinde yansımaktadır. Yani bir anlamda dil toplumun aynası görevini 

üstlenmektedir. 
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Sorular 

1. “Dil sadece göstergeler dizgisi değildir.” ifadesini yorumlayınız. 

2. Dil kültür ve edebiyatın birbirinden neden ayrılamaz bir olgu olduğunu somut örnekler 

vererek açıklayınız.  

3. Dil öğretimi ve eğitiminde iletişim kurmayı sağlayan kaç kültür vardır? 

4. Dil, kültür ve edebiyat tanımlarını kendi bakış açınızla detaylandırınız. 

5. Hedef kültür ifadesinden ne anlıyorsunuz? 

6. Kaynak kültür ile hedef kültür arasındaki farklılıkların yabancı dil öğrenmeyi zorlaştırıp 

zorlaştırmayacağını somut örneklerle açıklayınız. 

7. Konfüçyüs’ün dil ile ilgili görüşünü a) dil b) ülke ve c) birey açısından yorumlayınız. 

8. Kültürün dildeki yansımasını nasıl yorumluyorsunuz? 

9. Yabancı dil öğretimi esasında sosyokültürel bilgilerin verilme nedenlerini detaylı 

yorumlayınız. 

10. Yabancı dil öğretiminde kültürün ve edebiyatın yerini nasıl tanımlarsınız. Kendi 

yorumlarınızla açıklayınız. 

11. Yabancı dil öğretmek dili belirli bir müfredata göre öğretmek midir? 

12. Kültür kavramının dört boyutunu somut örneklerle açıklayınız. 

13. D-AOBM’de yedi başlıkta verilen sosyokültürel bilgileri örneklerle açıklayınız. 
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DÜNYA DİLLERİ 

 

“Avrupa dillerinde konuşmada sürekli başvurulan ve 

tekrarlanan şahis zamirleri, iyelik ve bağlaçlar Türkçede belli başlı 

çekimli fiillerle halledilir.”   

 Charles Wells 

 

2000’li yıllarda yeryüzünde konuşulan dil sayısının ortalama 3000-3500 olduğu ifade 

edilmekteydi (Aksan, 2009: 101). Ancak günümüzde dünyada yaşayan dillerin toplam sayısı 

kesin olarak bilinmemekle beraber dünya dillerinin sürekli arttığı bilgisi vardır. Dünyanın tüm 

yaşayan ve bilinen dilleri için bilgi ve istatistik sağlayan kapsamlı bir başvuru kitabı olan Etnoloji 

Dünya Dilleri (Etnologue: Languages of World URL 1) 2022 yılında yayınlanan 25. Baskısı’nda 

dil sayısını 7.151 olarak bildirmektedir. Bir yıl önceki Ethnologue'un 24. Baskısında ise bu sayı 

7.139 olarak yayınlanmıştı. Geçen yıldan bu yana yaşayan dilde 12 net artış olmuştur. Bu, bazı 

dillerin yok olma durumundaki değişikliklerin ve Ethnologue'u ISO 639-3 dil envanteriyle 

uyumlu tutmak için yaptığı güncellemenin sonucudur. Dünya dillerinin nasıl sınıflandırıldığı 

konusuna ise Bilgegil (1981) zaman esasına göre, ilkel ve türemiş olmak üzere ikiye ayrıldığını 

belirtmektedir. Kaynak olma ve türeme prensibine göre ise ana diller ve kız diller olarak da 

sınıflandırılabilir. Latince; ana dil, İspanyol, İtalyan, Fransız dilleri ona nispetle kız diller olduğu 

ifade edilmektedir (Bilgegil, 1981). Ayrıca diller, ölü diller ve canlı diller olarak ayrılır: Sanskrit, 

Latin, Got dilleri ölü, Türkçe Farsça, İngilizce Rusça vd. canlı dillerdir. Diğer yönden diller edebi 

diller ve konuşma dilleri olarak sınıflandırılır (Bilgegil, 1981). Söz dizimlerine göre de düz ve 

evrilebilen diller olarak sınıflandırma mümkündür. Son olarak da diller, tabii diller ve yapay 

diller olarak sınıflandırılmakta yapay diller Esperanto gibi niyetten uygulama kısmına 

geçememektedir (s. 5-6).  

Ergin’e (2006: 6) göre yeryüzündeki diller bugün birbirlerinden ayrı ve müstakil bir 

durumda bulunmakla birlikte aralarında bir takım yakınlık vardır. Bu yakınlık bazen dilcilerin 

anlayabileceği şekilde kapalı bazen ise dilci olmayanların bile görebileceği kadar açıktır. Ergin, 

yeryüzündeki dillerin arasındaki bu yakınlık ve benzerliğin menşei ve yapı gibi iki nokta 

etrafında toplandığını belirtir. Menşei bakımından diller, birbirine yakın olan dillerden aynı 

kaynaktan çıkmış olan akraba dilleridir. Ungan (2013) dillerin akraba sayılabilmesi için bazı 

şartların oluşması gerektiğini savunur ve Ahanov’un (2008) bu şartları üç şekilde sıraladığını 

söyler: 1) Bu dillerde öz varlıklarında anlam yönünden aynı veya benzer, söyleyiş yönünden de 

2. BÖLÜM  
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yakın sözlerin bulunması şarttır. 2) Bu dillerin söz varlığı yönünden benzer olmaları gerekli ve 

öncelikli şartlardan biridir. Dillerin akraba sayılabilmeleri için, sadece söz varlıklarındaki temel 

sözler yönünden değil, aynı zamanda dil bilgisi yönünden de yakın ve benzer olmaları gerekir. 

Bu durum onların ortak bir kaynaktan çıktığının ve akraba diller olduğunun önemli bir kanıtıdır. 

3) Dillerin akrabalığını ve tarihi gelişme yollarını belirlemede, akraba dillerdeki seslerin 

denkliğini hesaba katmak büyük önem taşır. Akrabalık teorisinin bel kemiğini bu diller 

arasındaki ses denklikleri oluşturur (19-20). Bu dillerin biçimbilgisel olarak sınıflandırılması 

aşağıda gösterildiği gibi üç gruba ayrılır: 

1. Tek heceli diller: Her sözcük tek heceden oluşur. Sözcüklerin yeri ve vurgusu çok 

önemlidir. Çok zengin bir vurgu ve tonlama sistemi vardır. Sözcükler ek almaz, çekime girmez. 

Halis kök durumundadır (Bilgegil, 1981). Sözcükler, cümle içinde yer değiştirmek ve başka 

sözcüklerle yan yana bulunmak suretiyle anlam farkı yaratır. Aynı kelime; isim, fiil, sıfat, edat, 

etken, edilgen, yalın, dilek kipi şeklinde ve zarf olabilir (Çince, Tibetçe, Siyamca). 

Örnek:  我  看  到 了      Gördüm. 

  我  們  已  經  看 到   Gördük. 

我  還  沒  有 看 到      Görmedim. 

  我  們  還  沒  看 到     Görmedik. 

2. Eklemeli diller: Bitişken diller, bitişimli diller ya da bağlantılı diller de denilir. Bu 

yapıdaki dillerde ad ve eylem çekimleri ile yeni kelimelerin türetilmesinde kök değişikliğe 

uğramaz. Kökten önce ya da kökün sonuna bazı ekler getirilerek kelime türetilmesi ya da 

çekimlenmesi yapılabilir. Kelime kökleri ve ekler vardır. Ön ekli veya son ekli olabilirler. Aynı 

kelime hem sıfat hem zarf olabilir (Türkçe, Macarca). 

Örnek: Türkçe  [Gör+düm]  Gördüm. 

[Gör+dük]  Gördük. 

   [Gör+me+dim] Görmedim. 

   [Gör+me+dik] Görmedik. 

 Macarca Láttam.  Gördüm. 

               Láttuk.   Gördük. 

  Nem láttam.  Görmedim. 

               Nem láttuk.   Görmedik. 

 

3. Çekimli diller: Bükümlü dil de denilir. Bu yapıdaki dillerde, çekim esnasında ve yeni 

kelimeler yapılırken sözcük kökleri çoğunlukla değişir ve bambaşka biçime girer. Ekler 

sözcüğün önüne, ortasına ya da sonuna getirilebilir. Bazı dillerde de sözcük kökü ile yeni sözcük 
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veya sözcük çekimi arasında her zaman açık bir bağ, ilgiyi gösteren bir belirti vardır. Kökler ve 

birtakım ekler vardır. Genellikle, dil bilgisi ifadeleri kökün bir içten kırılma ile aldığı değişik 

şekillerle karşılanır. Bazı dillerde bu değişiklik çok defa kökü tanınmaz hale getirir (İngilizce, 

Rusça, Arapça). 

Örnek:  gitmek   

İngilizce:  to go  

I went [I have gone]    Gittim. 

We went [We have gone]   Gittik. 

I have not gone/[I did not go]  Gitmedim. 

We have not gone/[We did not go]  Gitmedik. 

Rusça:   идти  

я пошел (eril)/ я ушла (dişi)  Gittim. 

Мы ушли    Gittik. 

я не пошел / я не пошла  Gitmedim. 

мы не пошли    Gitmedik. 

Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi tüm dünya dillerinde kavramlar arasında 

nedenli bir ilgi kurulamamıştır. Kavram ile işaret ettiği varlık arasındaki bağ, nedensiz ve 

tesadüfidir. Örneğin Türkçede görmek sözcüğüne karşılık İngilizcede to see, Macarcada kilátás 

kelimeleri kullanılmaktadır. Bunlar aynı eylemi ifade etmelerine rağmen bu eylem farklı 

dillerde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ungan (2013) dünyada binlerce çeşit dil 

oluşmasının ana sebebinin de bundan kaynaklandığını ifade etmektedir.  Nedensiz bu 

sözcüklerin kök hallerine yapım ekleri eklendiğinde ikinci dereceden nedenli kavramların 

ortaya çıktığını, nedensiz kökün üzerine kurulan nedenli sözcüklerin o dilin özelliğini 

yansıtmaya başladığını söylemektedir. Böylece dile ait özellikler, kök üzerinde gelişen sesler 

dilin özelliğini ve yapısını yansıttığı gibi sözcüğün daha rahat anlaşılmasını ve hafızada 

kalmasını sağlar (s.16).   

2.1. Ana Dil ve Ana Dili  

Anadil; bugün ses yapısı, şekil yapısı ve anlam bakımından birbirinden az çok 

farklılaşmış bulunan dil ve lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak 

dil demektir (Korkmaz, 1992: akt. Sağır, 2007). Yani belli dil öbekleri içinde toplanan ve akraba 

oldukları kabul edilen dillerin aslını oluşturan kaynak dildir. Bir anlamda, bazı dillerin kökenini 

oluşturan, birçok nedenden dolayı zamanla birçok dilin ortaya çıkmasına kaynaklık eden dildir 

(Erdem ve diğerleri, 2015: 128). Örneğin, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve 

Romenceye kaynaklı eden Latince, bu diller için bir ana dildir. Ayrıca Türkçe, Moğolca, Mançu-
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Tunguzca, Korece ve Japoncanın içinde bulunduğu Altay dil ailesine kaynaklık eden dil de 

Altayca veya Ana Altayca adı verilen ana dildir. Bu nedenle farklı dil ailelerini bir cümle ile 

karşılaştırmak gerektiğinde karşımıza çıkan yapılar arasındaki farklılık veya benzerlikler şaşırtıcı 

gelmeyebilir. Örneğin,  

Şimdi Adana'dayım. cümlesi, Germen dillerinden  

İngilizcede  I am in Adana now.  

Almancada  Jetzt bin ich in Adana.; Baltık-Slav dillerinden  

Rusçada  Сейчас я в Адане.,  

Lehçede  Teraz jestem w Adanie.  

Çekçede  Jsem v Adaně. 

Litvancada  Dabar, aš esu Adanoje; Romen dillerinden  

İtalyancada  Sono a Adana,  

İspanyolcada  Ahora estoy en Adana.  

Romencede  Acum, sunt în Adana.; Ural-Dil ailesinden  

Macarcada  Most Adanában vagyok.  

şeklinde ifade edilmektedir. Örneklerden de görüldüğü üzere diller belli dil öbeklerini 

içlerinde barındırmakta ve akraba oldukları kabul edilen kaynak dilin tipolojisinin göstergesini 

sunmaktadır. 

Anadili ise bireyin doğup büyüdüğü çocukluktan itibaren edindiği ilk dildir. Bir başka 

deyişle, bireyin çevrede ve bulunduğu toplumda konuşulan kulaktan ve yaşayarak öğrenilen 

dil olarak tanımlanır.  Ana-baba ve yakın çevreden öğrenilen bu dil, dilin ana kurallarına 

uygundur. Birey kurallara uygun olarak dil kullanma becerisini farkında olmadan kazanır. 

Bireyin ya da çocuğun ana dili kazanımındaki temel etken, yakın çevresindeki uyarıcıların 

yaptığı sürekli tekrarlar ve bu tekrarların yanındaki insanlar tarafından pekiştirilmesidir. Ana 

dili eğitimi ve öğretimindeki her bilgi ve beceri tek tek yeri ve zamanı gelince en uygun 

yöntemle ve en doğal eğitim ortamları oluşturularak kazandırılır. Ana dili edinimi aile 

ortamından toplumsal çevreye doğru genişleyen bir kültür ortamında bireyin doğumundan 

itibaren kendiliğinden işleyen ve her şeye rağmen gerçekleşen bir süreçtir. 

2.2. Güneş Dil Teorisi  

Avusturyalı Oryantalist Kvergic tarafından ortaya atılan ve Atatürk tarafından bir 

dönem kabul gören Güneş Dil Teorisi dilbilime değil, psikolojik, antopolojik ve sosyolojik 

kanıtlara dayanır. İlk insanların bütün maddi ve fikri varlıklarını Güneşe verdikleri isimle 

birbirlerine anlattıkları bilinmektedir ve bu teorinin esasında dünyadaki mevcut bütün dillerin 
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bir asıldan gelmiş olduğunu varsayılan monogeneist bir teori olduğu ifade edilmektedir. Buna 

göre bütün dillerin kaynağında genel dilin varlığı söz konusudur. Bu dil de hiç şüphesiz 

Türkçedir (Tangut,1936: akt. Ungan, 2013: 17). Dünyadaki başlıca dil aileleri şunlardır:   

2.3. Hint-Avrupa Dilleri 

Hint-Avrupa dil ailesi biri Avrupada, diğeri Asyada olmak üzere iki büyük kola ayrılır: 

Hint-Avrupa dil ailesinin Avrupa kolunda Germen dilleri, İslav dilleri ve Roman dilleri olarak 3 

büyük kol olarak karşımıza çıkar. 

a. Germen Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe ve İskandinav dilleri (İsveççe, 

Norveççe) 

b. Baltık-Slav Dilleri: (Slav) Rusça, Bulgarca, Sırpça, Lehçe, Çekçe, Slovakça, Hırvatça, 

Slovence, Makedonca, Ukrayna; (Baltık) Litvanca, Letçe.  

c. Bu grupların dışında kalan diller: Yunanca, Arnavutça, Ermenice, Toharca ve Eski 

Anadolu dilleri: Hititçe, Luvi, Pala Dilleri. 

d. Roman Dilleri (Latinceden türetilmiş): İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, 

Rumence, Katalanca, Oksitanca, Korsikaca ve Arpitancadır. 

Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunda ise başlıca Hint-İran dilleri vardır. 

a. Hint-İran Dilleri: (Hint) Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, (İran) Farsça, Afganca (Ungan, 

2013: 20). 

2.3.1. Hami-Sami Dilleri 

Hz. Nuh Peygamber’in oğulları Ham ve Sam’a dayandırılan dil aileleridir. 

a. Hami Dilleri: Eski Mısır dili, Kuşi dili, Libya-Berber dili, Çad dili. 

b. Sami Dilleri: Arapça, İbranice (Kenanca), Habeşçe, Akatça. (Bu ailenin yaşayan en 

önemli dilleri Arapça ve İbranicedir.) 

2.3.2. Bantu Dilleri 

Afrika’nın orta ve güney kısmında yaşayan kabilelerin konuştukları 400’den fazla dilin 

bütününe verilen addır. Lingalaca, Lubaca, Kangoca, Swahili, Pölce, Susuca, Gurca, Akanca.  

2.3.3. Çin-Tibet Dilleri 

Çince, Tibetçe, Vietnamca ve Kmerce.  

2.3.4. Ural-Altay Dilleri 

a. Ural Dilleri: Macarca, Fince ve Estonca. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Katalanca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksitanca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Korsikaca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arpitanca
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b. Altay Dilleri: Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Japonca ve Korece. 

2.4. Lingua Franka Olarak Türkçe 

Lingua Franka, çok sayıda dilin konuşulduğu, dolayısıyla iletişim zorluklarının çekildiği 

ortamlarda, ortak anlaşma aracı olarak kullanılan dildir. Batı Avrupa’da Latince, XVII-XX 

yüzyılları arasında diplomasi dili olan Fransızca, Doğu dünyasında Arapça, Orta Afrika’da 

Swahili, Hindistan’da Hindu ve günümüzde İngilizce lingua franka örneklerindendir. Kachru 

‘Dünya İngilizceleri’ olarak kendi türevlerini yaratan dili aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi üç 

çevreye yaymıştır (1985): 

 

Şekil 1. Kachru, İngilizcenin üç çevresi 

Şekil 1 İngilizcenin kendi türevlerini ve değişik coğrafyalarda ana dili, resmi dil ya da 

ikinci dil olarak kullanılma halkalarını göstermektedir. Görüldüğü gibi iletişim yollarından en 

önemlisi dil kullanımıdır. Bu dil kaynak dil de olabilir, ortak dil de veya hedef dil de olabilir. 

Amaç iki muhatabın iletişimi sağlıklı sürdürebilmesidir.  

Kashru dünyanın değişik bölgelerde ve iletişim amacıyla kullanılan Lingua Franka olan 

İngilizceyi aşağıdaki gibi üç çevrede açıklamıştır:  

İç Çevre: İngilizceyi temel (ana) dil olarak konuşan geleneksel, tarihsel, kültürel ve dilsel 

merkezlerdir. 

İç çevre: 

Amerika, 

İngiltere 

Dış çevre:

Hindistan, 

Nijerya 

Genişleyen çevre:

Çin, 

Rusya, 

Brezilya
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Dış Çevre: İngilizceyi yönetim, eğitim, yargı gibi iç işlerinde ek, ikinci, önemli ya da resmi 

dil olarak kullanan merkezlerdir. 

Genişleyen Çevre: İngilizcenin yabancı dil olarak konuşulduğu, uluslararası iletişim aracı 

olduğu, sömürge olmayan diğer merkezlerdir. 

Bu model, yabancı dil olarak Türkçe bağlamında değerlendirildiğinde genel olarak iç 

çevrenin oluştuğu ancak diğer çevrelerin oluşmadığı sonucuna varılabilir. Ancak gelecekte 

farklı ülkelerde eğitimin Türkçe yapıldığı göz önüne alındığında bu çevrelerin oluşabileceği 

varsayımına ulaşılabilir. Günümüzde komşu ülkelerdeki iletişim söz konusu olduğunda 

Türkçenin de bir bir Lingua Franka olduğu söylenebilir. Zira iç çevre, Türkiye Türkçesi’nin 

konuşulduğu Türkiye, KKTC, Makedonya ve Kosova’yı (belirli bölgeleri) kapsamaktadır. Dış 

çevre olarak bazı ülkelerde Türkçe öğretimi yapan üniversitelerin kurulması ve eğitim yapması 

gösterilebilir. Tam olarak olmasa da komşu ülkelerde yaşayanların iletişim kurmak için Türk 

vatandaşlarıyla Türkçe konuştukları bilinmektedir. Bu açıdan ele alındığında genişleyen çevre 

olma ihtimali düşünülebilmektedir. 

2.5. Türkçenin Genetik ve Tipolojik Yapısı 

Aksan (2009) dünya dillerinin sınıflandırılması konusunda çok eskiden beri denemeler 

yapıldığını ifade etmektedir. Dünyada konuşulan ve konuşulmuş olan dillerin genellikle iki 

açıdan, iki yönden sınıflandırılması gelenek olmuştur: 

1. Kaynak (akrabalık ilişkileri) bakımından (genetik). 

2. Biçim açısından (Morfolojik) 

2.5.1. Türkçenin Genetiği 

Türkçe, Ural-Altay dil ailesine bağlı Oğuz Grubuna ait bir dildir. Başta Türkiye, Kıbrıs, 

Irak, Balkanlar, Orta Asya ve Orta Avrupa ülkeleri olmak üzere günümüzde çok geniş bir 

coğrafyada konuşulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs 

Cumhuriyeti'nin resmî; Romanya, Makedonya, Kosova ve Irak'ın ise tanınmış bölgesel dilidir. 

Bulgaristan’da ise bazı bölgelerde konuşulmaktadır.  

2.5.2. Türkçenin Tipolojisi 

Diller arasındaki ses, biçim, dizim farklılıkların sınıflandırılmasıdır.  Yılmaz (2016) çağdaş 

tipolojik yaklaşımın, dillerin tipolojik parametrelere göre aldıkları değerleri belirleme 

eğiliminde olduğunu ifade etmektedir. Yani belli bir dilsel özellik, herhangi bir dilde var/yok 

şeklinde bir değer alabileceği gibi az, çok, daha çok vb. değerler de alabilir (s.7). Çeşitli dillerde 

morfolojik ve sentaktik açıdan yapılan inceleme sonuçları birbirini desteklemektedir. 

Türkçenin de mükemmel bir örneği olarak gösterildiği bağlantılı dillerde değişmeyen bir köke 

çeşitli görevleri olan ekler ve biçimbirimler getirilmektedir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey_K%C4%B1br%C4%B1s_T%C3%BCrk_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1br%C4%B1s_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Romanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kosova
http://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
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Türkçede kelime kökleri, tek başlarına kaldıkları zaman dahi bir anlam ifade eder. Bu 

dilde, bazı yeni Hint-Avrupa dilleri gibi önek yoktur; bütün ekler, kelime sonuna gelir. Bir 

kelimeye, her gramer şekli için ayrı bir ek katılır; bu ekler ardarda sıralanabilir. Türkçede gerek 

isim çekimi gerek fiil çekimi tektir. Kelime teşkili sistemi gayet berrak olan bu dilde, fonetik 

bakımından da münavebe azdır (Bilgegil, 1981: 11). 

Türkçenin tipolojik özelliği, son eklerin hâkim olmasıdır. Aşağıda Türkçenin tipolojisi 

üzerine yapılan çağdaş araştırmaların sonuçlarına göre, Türkçeyi tipiklik açısından en iyi 

tanımlayan, sesbilgisel, biçimsesbilgisel, biçimsel, biçimsözdizimsel ve sözdizimsel özellikler 

sıralanmıştır (s. 11-14):  

Tipik ünlüler: /ö/, /ü/ ve /ı/ sesleridir. Dillerin çoğunda bulunmaz. 

Tek ünlülere eğilim: bir hecede sadece bir ünlü bulunabilir. Ancak birleşik sözcüklerde 

yan yana gelebilir (havaalanı). 

Ünlü uzunluğu: uzun ünlüler ancak alıntı sözcüklerde bulunur. Türkçe kökenli 

sözcüklerde uzunluk, /ğ/ sesinin bulunduğu durumlar başta olmak üzere ikincil olarak 

gerçekleşir. 

İlk hece ünlülerinde sınırlılık: /o/ ve /ö/ ünlüleri yalnız ilk hecede bulunabilir. 

Önlük-artlık ve düzlük-yuvarlaklık uyumu: ünlülerin tamamı art damak ve ön damak 

ünlüleri olarak iki büyük gruba ayrılır. Sözcüğün ilk hecesindeki ünlülerin sonraki hecelerde 

uyuma göre kullanılması kurallıdır. 

Ünsüz uyumu ve ünlü-ünsüz uyumu: ünsüz uyumu ünsüzlerin boğumlanma 

noktalarıyla ilgilidir. Ünlü-ünsüz uyumu eklemede söz konusundaki ötümsüz ünsüz ünlüyle 

başlayan bir ekten önce ötümlüleşir: gözlük=gözlüğü. 

Sözbaşı ünsüzlerde sınırlılık: söz başında akıcı ünsüzler bulunmaz, sızıcı ünsüzler de az 

sayıda bulunabilir. Bu nedenle /c/, /f/, /h/, /ğ/, /j/, /l/, /m/, /n/, /p/, /r/, /ş/, /v/, /z/ ünlüleriyle 

başlayan Türkçe sözcükler ya alıntıdır ya da ilk ünsüzleri başka seslerden gelişmiştir. /j/ sesi 

her pozisyonda sadece yabancı sözcüklerde bulanabilir. 

Sözsonu ünsüzlerde sınırlılık: ötümlü /b/, /c/, /d/, /g/ ünsüzleri bulunmaz. Çok heceli 

sözcüklerin sonunda /p/ sesi bulunmaz. 

Sonekler: Türkçede ekler yani bağımlı biçimbirimler sadece sona eklenirler. Sola 

dayanan dillerin ortak özelliğidir. 

Eklerin art arda sıralanması: biçimbirimler ek sınırları belli olacak biçimde art arda 

sıralanırlar. Ancak bu, her ekin tek işlevi olduğu anlamına gelmez. Örneğin oku-y-abil-ecek-ler-

miş. 
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Sınırlı ve önceden kestirilebilir ekler: ekler ünlü ve ünsüz uyumlarına göre oluştuğu 

için sınırlı sayıda ve tahmin edilebilir durumdadır. Örneğin geçmiş zaman eki: -dı, -di, -du, -dü; 

-tı, -ti, -tu, -tü. 

Eklerin heceliliği: ekler büyük bir çoğunlukla bir heceyi içlerine alırlar, yani ayrı ayrı 

söylenirler: göz-lük-ler. 

Sayı sıfatlarında çokluk eki olmayışı: sayı adlarının niteleyici olduğu sıfat 

tamlamalarında, nitelenen öğe çokluk eki almak: beş kalem vb. art ve eş zamanlı kimi 

kalıplaşmış durumlarda tersi olabilir: kırk haramiler. 

Söz diziminde sola dallanma: yüklem çoğunlukla sonda bulunur ve diğer öğeler 

yüklemin soluna yerleşir. 

Eylemsilerde cümle bağımlılaştırma: Hint-Avrupa dillerinden farklı olarak bağımlı 

cümleler ilgili sözcüklerle değil, eylemsi ekleriyle kurulmuş eylemsilerle (sıfat-fiil, isim-fiil, zarf-

fiil) bağımlılaştırılırlar. 

Bağlaç azlığı: bağlaç sayısı azdır ve köken olarak çoğu Türkçe değildir. 

Dolaylılık biçimleri: dolaylılık –mIş eki ile anlatılır. 

Ekleşik fiiller: fiil-zarf fiil eki-yardımcı fiilden oluşur (bakakal-). Sözdizimi açısından ikinci 

fiil birinci fiili yönetir. 

Sınırlı adıl kullanımı: Türkçede, bağlamdan çıkarılabildiği durumlarda adıl kullanımına 

başvurulmaz.  

Cinsiyet yokluğu: Türkçede dilbilgisel cinsiyet yoktur ancak cinsiyet gösteren sözcükler 

vardır: baldız, enişte, görümce vb. 

Belirlilik tanımlığın yokluğu: Türkçede bulunmaz. 

Tekrardan oluşan birleşikler: son sözcüğün, başa gelen m- sesiyle tekrarlanması Türkçe 

için tipiktir: tabak mabak, kalem malem vb. 

İkilemeyle pekiştirme: sıfatlar, ilk hecelerinin tekrarı yoluyla pekiştirilirler: koyu-

kopkoyu, dar-dapdar, kırmızı-kıpkırmızı vb. 

Türkçenin bazı özellikleri aşağıda örneklerle açıklanmaktadır: 

1. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. İsimlerin sonuna gelen –e hali, –de hali, -den hali 

gibi hal ekleriyle yine bu eklerden sonra veya ismin yalın halinden sonra edatlar 

kullanılabilir. 

Ankara’dan Mersin’e otobüsle gittim. Otogardan otele kadar yürüdüm. 

2. Türkçede genitif ekler, sıfatlar, bağ zamir cümlecikleri gibi niteleyenler niteledikleri 

öğelerden önce gelirler. 
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Cemil’in arabası yeni. Onun aldığı araba kaç lira?  

Cemil güzel bir araba aldı.  

3. Eylemin aynı olduğu birbirine bağlı cümleciklerde önceki cümleciklerdeki eylemlerin 

atılarak sonuncusunun kullanılması mümkündür. 

A) Ahmet için Ayşe parfüm aldı; Gönül kitap aldı; Caner kalem aldı. 

B) Ahmet için Ayşe parfüm, Gönül kitap, Caner kalem aldı.  

4. Türkçede soru takısı cümlenin sonunda bulunur ve temel soru cümleleri düz 

cümlenin sonuna mı, mi, mu, mü soru eki getirilerek kurulur. 

Ablan eve geldi mi?   Ablan her şeyi anlattı mı?  

Ablanı bugün gördün mü?  Ablan kitabı okudu mu? 

Temel soru cümlelerinde mi soru eki cümlenin sonunda yer aldığı gibi cümlede 

herhangi bir ögenin vurgulandığı hallerde vurgulanan kelimenin sonuna da gelir. 

Ablan mı eve geldi?   Ablan her şeyi mi anlattı? 

Ablan eve mi geldi?   Ablan mı her şeyi anlattı? 

Ablanı sen mi gördün?  Ablan kitabı mı okudu? 

Özelliği gereği sondan eklemeli bir dil olduğundan Türkçede basit bir kökten çok sayıda 

sözcük türetmek mümkündür. Bu özelliğin bulunmadığı Hint-Avrupa Dilleri kolundan gelen 

İngilizce, Almanca ve İspanyolca aşağıda Türkçe ile karşılaştırılmıştır. 

Tablo 1. Türkiye Türkçesi ve Hint-Avrupa dillerinden sözcük örnekleri 

Türkiye Türkçesi İngilizce Almanca İspanyolca 

Göz eye Auge ojo 
Gözlük eyeglasses Brille gafas 

Gözlükçü 
optician: someone who sells 
glasses 

Augenoptiker, 
Brillenverkäufer 

vendedor de gafas 

Gözlükçülük the business of selling glasses 

Das Geschäft des 
Brillenverkaufes, 
Der Beruf des 
Augenoptikers 

la tienda de la venta de 
gafas 

Tablo 1 Türkiye Türkçesi ile diğer diller arasındaki sözcük üretimi konusunda örnekler 

sunmaktadır. Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve biçimbirimlerle çok fazla sayıda sözcük 

üretilebilir. Örneğin İngilizcede eye olan göz sözcüğü tabloda da gösterildiği gibi farklı 

biçimbirimlerle farklı şekillerde cümlede kullanılabilir. Ancak optician sözcüğüne bakıldığında 

eye sözcüğünün gömülü olmadığı ve yeni bir sözcük olduğu görülmektedir. Başka bir anlatımla 

‘optician’ someone-birisi, who-ki, sells-satar, glasses-gözlük sözcüklerinin bir araya gelmesiyle 

açıklanırken Türkçede bu sözcük işi yapan kişi anlamına gelen –çü eki ile anlamlı olarak 

üretilebilmektedir. TYD öğretimde öğrenciler sözcük ezberlemeden işlevlerini bildikleri 

biçimbirimlerle sınırlı sayıda sözcük üretebilmektedir.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hint-Avrupa_Dilleri
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Tablo 2. Türkiye Türkçesi ve Hint-Avrupa dillerinden eylemden türeme örnekleri 

Türkiye Türkçesi İngilizce Almanca İspanyolca 

yat- lie down lege (dich) hin, schlafe! acostar 

yatır- lay down [cause to lie down] lege an atraca 

yatırım investment ivestition inversión 

yatırımcı depositor, investor kapitalanleger, investor spónsor, inversor 

yatırımcılık dealing with investment ein Investor sein ser un inversor 

Tablo 2 incelendiğinde Türkçe ve diğer diller arasındaki eylemden sözcük üretme 

durumu görülmektedir. Tablo 1’de olduğu gibi burada da biçimbirimler yoluyla sözcüklerin 

üretilebildiği örneklerle vurgulanmaktadır. Türkçede ‘yat’ olan eylem İngilizcede ‘lie down’ 

olarak görülmekte ancak ‘yatırım’ sözcüğü Türkçede biçimbirimlerle türetildiğinde kökünden 

anlaşılabilirken İngilizcede ‘investment’ olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar sözcük üretimi 

farklı gibi görünse de TYD öğrencileri farklı dillerden gelmekte ve bu yapıları belirli bir süre 

sonra avantaja çevirerek uygulayabilmektedir. Bunun nedeni diller arasındaki ortalıklardır. 

Diller arasındaki ortaklıkları araştıran birçok çalışmalar vardır. Karaağaç (2009) diller 

arasındaki ortak yapıları ortaya koyan değerli bir araştırmacıdır. Başlıca ortak yapı özelliklerini 

ve diller arasındaki ortak anlam kümelerini maddeler halinde sıralayarak ayrıntılarıyla 

göstermiştir:  

2.6. Diller Arasındaki Ortak Yapı Özellikleri  

1. İnsanın olduğu her yerde dil de mevcuttur.  

2. İlkel dil diye bir şey yoktur. Bütün diller evrendeki herhangi bir olguyu ifade edecek 

şekilde yeterlilik ve karmaşıklığa sahiptir. Herhangi bir dilin söz varlığı, yeni bilgiler için 

yeni sözler oluşturacak şekilde genişletilebilir.  

3. Bütün diller zaman içinde değişir.  

4. Sedalı patlamalıları (b, c, d, g) olan bir dilin sedasız patlamalıları (p, ç, t, k) da vardır.  

5. Konuşma dilindeki anlam ve sesler arasındaki ilişki ile beden dilindeki jestlerin 

arasındaki ilişki çoğunluğu itibariyle keyfîdir, nedensizdir.  

6. Bütün dillerde, sonsuz sayıda muhtemel cümleler oluşturabilecek anlamlı öge ve söz 

oluşturmak için bir araya gelen sonlu sayıdaki ses birimleri vardır.  

7. Bütün dillerde cümleler ve sözler oluşturmak için benzer kurallar vardır.  

8. Her konuşma dilinde sonlu sayıda ses özelliklerine sahip bir küme ile ifade edilebilen 

p, n ve a gibi ses birimleri vardır.  

9. Her dilde isim, eylem vb. gibi dil birimleri vardır.  

10. Dünya üzerindeki her bir dilde “dişilik-erkeklik”, “canlı” ya da “insana ait” olmak 

gibi ortak anlam yapıları vardır.  
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11. Her dilin geçmiş zaman, olumsuzluk, soru ve emir kipi vb. oluşturmaya yönelik bir 

kuralı vardır.  

12. Bütün dillerin konuşanları sonsuz sayıda cümleler kurma ve anlama yeteneğine 

sahiptir.  

13. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ırka, sosyal veya ekonomik topluluğa 

mensup herhangi bir çocuk, çevresinde konuşulan dili öğrenme yeteneğine sahiptir.  

14. Diller arasında bulunan farklılıklar biyolojik nedenlere bağlı değildir.  

2.7. Diller Arasındaki Ortak Anlam Kümeleri 

Diller arasındaki ortak anlam kümelerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:  

1. Dillerde tür (gender) vardır. Bazı halklar, varlığı, dişi-erkek, canlı-cansız diye görmeye 

ve göstermeye önem verdikleri için, dillerindeki sözleri de bu ölçek içinde 

öbeklendirmişlerdir.  

2. Dillerde hâl çekimi vardır. Hâl çekimleri, varlık+varlık veya varlık+eylem ilişkilerinin 

adlarıdır ve bütün dillerde bulunur. Dillerin hâl çekiminde kullandıkları çekimlik bağlı 

birimler, tek sözler hâlinde olabildikleri gibi ek de olabilirler. Uzun sözlü devirler 

yaşamış yaşlı dillerde, hâl çekimi, eklerle; yeni doğan dillerde ise edatlarla yapılır. 

Türkçe hâl çekiminde hem ekleri hem de edatları kullanır.  

3. Dillerde kişi göstergesi vardır. Türkçenin kişi göstergeleri, teklik-belirsiz çokluk 

biçimindedir. Türkçenin zamirlerinde, erkek-dişi, canlı-cansız ayrımı yoktur. Türkçe, 

cümlede iki kişi göstergesi kullanmaktadır ve bu iki gösterge arasında uyum bulunur.  

4. Dillerde sayı göstergesi vardır. Daha çok ad-eylem ilişkisinde ortaya çıkan bir bilgidir. 

Türkçenin varlık adları ve zamirleri, teklik-belirsiz çokluk ilişkisi içindedir; Türkçede ikili 

üçlü çokluklar bulunmaz.  

5. Dillerde kip (mood) çekimi vardır. Kip, varlık+eylem ilişkisinde ortaya çıkar. Eylemin 

zamanı değil, biçimi söz konusudur. Türkiye Türkçesinde dört şekil çekimi vardır: İstek, 

emir, şart, gereklilik.  

6. Dillerde çatı (voice) bilgisi bulunur. Çatı bilgisi, özne-yüklem ilişkisinin adıdır; öznenin, 

yüklemin bildirdiği yapma veya olma karşısındaki durumunu bildirir.  

7. Dillerde zaman bilgisi bulunur. Varlıktaki değişimin adı olarak zaman, yüklemin en 

önemli niteliklerinden biridir. Türkiye Türkçesinde, cümleler, beş zamanda 

çekimlenirler: Geniş zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki 

zaman, gelecek zaman.  
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8. Bütün dillerde görünüş (aspect) bilgisi vardır. Smith (1991), görünüşü üç tür bilgi 

olarak açıklar: eylemin sözlük anlamına ilişkin bilgi, eylemin üyelerine ilişkin bilgi ve 

eylemin dilbilgisel çekimlenişine ilişkin bilgidir. 

a. Sözcüksel/anlamsal görünüş veya kılınış (lexical aspect, kind of action, 

situation aspect): Bütün dillerde görünüş vardır ve fiil zamanı ile edinilen 

nokta/aralık boyunca gerçekleşmiş, gerçekleşen, gerçekleşecek olan vaka ve 

durumu belirtir. Ayrıca bu süreçte bitmişlik, bitmemişlik bilgisi de verir. Örneğin, 

gitti fiilinde –ti bitmişlik geçmiş zaman eki verir, gidiyor fiilinde –iyor eki 

bitmemişlik eki verir. İngilizcedeki geçmiş zaman yardımcı fiili olan used to da 

eylemin geçmişte bir alışkanlık ve bitmişlik durumunu gösterir. Bu dil bilgisine 

dayalı bir görünüş türüdür. Ayrıca sözlüğe dayalı görünüş de vardır. Örneğin, 

saatlerdir ders çalışıyor cümlesi hem durum hem de bitmemişlik 

göstermektedir. Bütün dillerde kılınış bilgisi vardır. Dillerde yer alan eylem 

adları, belirli yapma veya olma tarzlarına sahiptirler; her yapma veya olmanın 

ayrı bir özelliği, ayrı bir görünüşü vardır. Türkçede eylem köklerindeki kılınış 

farklılaşması, fiilden fiil yapan eklerle veya fiillerle yapılan birleşik fiillerle 

sağlanır: yaşa-/ vur-; yaşat-/ vuruş-; koşabil-.  

b. Sözdizimlik görünüş (gramatical aspect, predicational aspect, textual point of 

view): Yüklemin nitelik ve niceliği söz konusudur. Öznesi, nesnesi, kipi, zamanı 

belli olan yüklemin değişik özelliklerle nitelenmesiyle yeni bir görüş kazanması 

durumudur. Görünüş, dil kullanıcısının olay hakkındaki görüşünü bildirerek, 

öznesi, nesnesi, kipi ve zamanı belli olan cümlede değişiklik yapar. Bu görünüş 

değişikliği, zarflar, edatlar veya metnin bütünü ile gerçekleştirilir.  

Kısacası, kılınış, fiilinin mastar şeklinde var olan, ya da zaman ve kip şekillerinde ortaya 

çıkan nesnel nitelik; görünüş ise mastar, kip ve zaman şekillerine bakmadan ifadenin taşıdığı 

öznel niteliktir (Dilaçar, 1973: 171). Başka deyişle, varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri ve 

yargıları kişiye ve zamana bağlı anlatır. İş/kılış bildiren (nesne alan), durum bildiren (nesne 

almayan) ve oluş (kendiliğinden) öznenin herhangi bir etkisi olmadan gerçekleşen eylemlerdir. 

Yani uzamak, ölmek, büyümek, sararmak ve yeşermek gibi (Erdem ve diğerleri, 2015). 

Sonuç olarak, yeryüzünde binlerce dil vardır ve bu dillerin aralarında bir takım yakınlık 

veya uzaklık vardır. Yakınlık bireylerin belirli bir dile sahip olmalarında öğrendikleri yabancı dil 

yakınsa öğrenmelerinin kolay olması anlamına gelir. Zira anlam yönünden aynı veya benzer, 

söyleyiş yönünden de yakın sözlerin bulunması öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. Bu dillerin 

söz varlığı yönünden benzer veya yakın olmaları bireylerin iletişimi daha rahat yaptıklarını ve 

sürdürülebilir bir etkileşimin olduğunu gösterir. Dillerdeki uzaklık ise bireylerin kendi dillerinin 

belirli bir dil ailesine ait iken yabancı veya ikinci dillerinin farklı bir dil ailesine ait olması 

anlamına gelir. Bu durumda anlam yönünden farklı veya hiç olmama durumu, söyleyişi 
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yönünden de farklı seslerin veya tonlamaların olması demektir ve iletişim kurma noktasında 

zorluk yaratabilir.  

 

Sorular  

1. Ana dil ile ana dili arasındaki farkı açıklayınız. 

2. Diller arasındaki farkları ya da benzerlikleri Türkçe ve bildiğiniz diğer dillerle (İngilizce, 

Fransızca, Arapça vb.) karşılaştırmalı anlatınız. 

3. Diller arasındaki ortak anlam kümelerini sıralayınız. 

4. Dünya dilleri arasındaki ortak yapı özelliklerini kendi bakış açınıza göre yorumlayınız. 

5. Lingua franka nedir? “Türkçe bir Lingua Franka’dır.” ifadesini kendi bakış açınıza göre 

yorumlayınız. 

6. Öğrenci öğrendiği hedef dili ne ile karşılaştırarak daha iyi anlar? 

7. Sizce Türkçe lingua franka mıdır? Örneklerle yorumlayınız. 

8. Türkçenin tipolojik özelliklerinden birkaçını açıklayınız ve örnek veriniz. 

9. Türkçenin konuşulduğu ülkeler hakkında bilgi veriniz. 

10. Yapı bakımından dilleri gruplandırınız ve her birisi için bildiğiniz dillerden (İngilizce, 

Fransızca, Arapça vb.) örnekler veriniz. 

11. Yapı bakımından yeryüzündeki dil gruplarının ayrıldığı noktaları açıklayınız. 

12. Kaynak kültür, ortak kültür ile hedef kültür arasındaki farklılıkların yabancı dil 

öğrenmeyi zorlaştırıp zorlaştırmayacağını somut örneklerle açıklayınız. 

13. Güneş Dil Teorisini kendi bakış açınıza göre açıklayınız. 

14. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki ayrımı örneklerle açıklayınız. 

15. Yabancı dil öğrenen bir öğrenci dilbilgisel ve iletişimsel yetiyi nasıl bir araya getirebilir? 

Örneklerle açıklayınız.  

16. Dillerin akraba sayılabilmeleri için gerekli olan üç şart nedir? Bütün dillerde görünüş 

(sözcüksel/anlamsal görünüş) veya kılınış (eylemsel görünüş, durumsal görünüş) 

olduğunu somut örnekler vererek açıklayınız.  
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TÜRKÇENİN TARİHÇESİ 

 

“İnsan bu dilin yüce bir ilim akademyası müzakerelerinden 

çıkmış olduğu zannına düşebilir. Fakat Türkistan bozkırlarının 

ortasında, kendi başına kalmış insan zekasının sadece kendi 

yaradılışından ayrılmaz kanunlarla yarattığını, hiçbir bilginler 

kurulunun yaratması düşünülemez”  

Jean Deny 

 

Türkçe, tarihi binlerce yıl öncesine giden, dünyanın en zengin ve en eski dillerinden 

biridir. Hun İmparatorluğu (MÖ III.–MS I. Yy.) döneminden beri bilinen, (Kök)Türk (MS VI-VIII. 

Yy.) dönemiyle birlikte yazılı metinlerde izlenebilen Türkçe, öğretimi söz konusu olduğunda bu 

kadar uzun bir geçmişe sahip değildir (Biçer, 2012: 109). Türklerle ilgili en eski bilgiler özellikle 

Çin kaynaklarından derlenmiştir. Türk yazısını taşıyan en eski belgenin Kızıl şehrinde 

bulunduğu ve yazılış tarihinin 8. yüzyılın başlarına dayandığı söylenmektedir. Türk dili, Yenisey 

Yazıtları gibi tabletlerden anlaşılacağı üzere 1300 yıl önceye kadar gitmektedir. Ancak 

yazıtlarda kullanılan alfabenin gelişmişliği bu dilin çok daha eski tarihlere dayandığının somut 

bir delili olabilir. Bugünkü Moğolistan’da Orhun (veya Orhon) Nehri yakınlarında bulunan Kül 

Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının yanı sıra dönemin tanınmış vezirlerinden Tonyukuk’un kendisi 

için diktirdiği iki taş, Orhun Yazıtları’nın başlıca örnekleridir. Fakat bunlar Türk yazı dilinin ilk 

örnekleri değildir. 

Çigany bodunug bay kıltım, az bodunug üküs kıltım –  

(Yoksul halkı zengin yaptım, az halkı çok yaptım)-Orhun Yazıtları 

Ergin (2007) ‘Orhun Abideleri’ adlı eserinin ön sözünde şu ifadeleri kullanmaktadır:  

Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk türk 

tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete 

hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Dvlet ve milletin karşılıklı 

vazifeleri. Türk nizamının türk töresinin, türk medeniyetitin, yüksek türk 

kültürünün büyük vesikası. Türk askeri dehasının türk askerlik 

san’atının esasları. Türk gururunun ilahi yüksekliği. Türk feragat ve 

faziletinin büşük örneği. Türk içtimai hayatının ulvi tablosu. Türk 

3. BÖLÜM  

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%20/%20Kızıl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1%20/%20Orhun%20Yazıtları
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edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. Türk 

milliyetçiliğinin temel kitabı… (Altunbay, 2013: 85)  

3.1. Geçmişten Günümüze Türkçe  

Türk dili yaşayan diller grubu içerisinde Balkanlardan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz 

Denizi’nden, Tibet’e kadar uzanan büyük bir coğrafi alana yayılmıştır. Günümüzde geniş bir 

coğrafyada konuşulan Türk dilinin tarihî gelişimi yazı dili öncesi ve sonrasıyla birlikte Şekil 

2’deki gibi gruplandırılabilir. 

 

Şekil 2. Türk dillerinin tarihi gelişimi 

Türk dillerinin tarihi gelişimi üzerinde çalışmalar, Danimarkalı bilgin Wilhelm 

Thomsen’ın Orhun Yazıtlarının alfabesini çözüp bilim dünyasına (15 Aralık 1893 Kopenhag 

Bilimler Akademisinin bir toplantısı) tanıtmasından (1893) sonra başlamıştır (Tekin, 2010: akt. 

Altunbay, 2013: 85). Bu çalışmalarda bilim adamları, Türk dillerinin tarihi gelişimini geçmişiyle 

birlikte Altay, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe ve Çağdaş Türkçe 

devri olmak üzere yedi ana devrede ele almaktadır: 

1. Altay dönemi 

2. En eski Türkçe dönemi 
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3. İlk Türkçe dönemi 

4. Eski Türkçe dönemi 

5. Orta Türkçe dönemi 

6. Yeni Türkçe dönemi 

7. Çağdaş Türkçe dönemi 

Bunlardan ilk üç dönem (ilk devreleri karanlık olmakla birlikte elde bulunan belge ve 

Çin kaynaklarının verdiği bilgiler) Türk dilinin geçmişinin tarih öncesine gittiğini 

göstermektedir. Ancak, Türkçenin kayda değer metinleri, Yenisey-Orhun mezar taşlarında 

görülmüştür. Özellikle Orhun Âbideleri'nde işlenmiş bir Türkçe ile karşılaşılması, Türklüğün 

kendine has alfabe sistemi, dil ve tarih şuurunun bulunduğu, Türk dilinin tarih itibariyle daha 

eski zamanlara kadar götürülebileceği fikrini vermektedir. Zaten bu alanın bilim adamları, 

Orhun Âbidelerindeki işlenmiş ve gelişmiş Türkçeye bakarak, dilin tarihî devrelerini, milattan 

önceki devirlere kadar çıkarmaktadırlar.  

Altay Devresi: Türk-Moğol dil birliğini meydana getirmekte olup, Türkçenin Moğolca 

ile ayrılmaya başladığı veya bir olduğu devirdir. Kısaca bu devir, Türk ve Moğol dillerinin ana 

kaynağını teşkil etmektedir. Proto-Türkçe de denilen En Eski Türkçe Devri ile İlk Türkçe devirleri 

hakkında kesin bilgi bulunmamakta ve Türk dilinin bu devreleri karanlık kalmaktadır. Ancak 

Türkçenin milattan önceki ve milattan sonraki 1000 yıla yakın bir zamanı, bu devrenin 

içindedir. Bu devrin temsilcisi Hunlar olup, haklarındaki bilgiler, derme çatma ve dağınık da 

olsa, Çin kaynaklarından elde edilmektedir.  

Eski Türkçe Devresi: Göktürkler'in tarih sahnesine (536) çıkmasıyla başlar. Kağanlığı, 

Türk dilli milletlerin teşkil ettiği Doğu Göktürk Devleti, 630 yılında; Batı Göktürk Devleti ise 659 

yılında Çin idaresine geçmiştir. Bu esaretten sonra, ikinci Göktürkler, Kutlug Kağan ve Vezir 

Tonyukuk’un önderliğinde bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. 682 yılından sonra olan bu ikinci 

devirde, Eski Türkçe eserler yazılmıştır. Geçmişin tecrübesizliklerinden, gelecek nesillerin ders 

almasını ve Türk milletinin yok olmamasını, düşmanın tatlı sözüne ve yumuşak hediyelerine 

aldanılmamasını isteyen vezir ve kağanlar kendi ağızlarından, Orhun Abideleri diye adlandırılan 

tarihî eserleri miras bırakmışlardır. Kendilerine has bir alfabeyle yazılan Orhun metinlerinde 

kullanılan dil, oldukça işlek ve açıktır. Bilhassa Bilge Kağan Âbidesinde Türkçe sanat kabiliyeti 

de sergilenmiş ve zengin bir hitabet dili kullanılmıştır.  

Uygurlar, önceleri Göktürk yazısını kullanmakla birlikte daha sonra bu millî alfabeyi terk 

etmişler ve bugünkü Özbekistan'da yaşamış Soğdlar tarafından kullanılan Uygur alfabesini 

almışlardır. Bu alfabe, Türkçenin seslerini karşılamak yönünden Göktürk alfabesine nispetle 

fakirdir. Ancak her iki alfabenin müşterek tarafı, İslâmî Türk yazısında olduğu gibi, sağdan sola 

okunup yazılmasıdır. Uygur alfabesinde harfler birleşebilmektedir. Uygur harfleri ayrıca 

Moğollar tarafından da kullanılmıştır. Ancak Uygurların Manihey yazısını da kullandıklarını 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 43 

 

belirtmek gerekir. Göktürk yazısını ise, tarihte yalnız Göktürkler kullanmışlardır. Eski Türkçeyi 

gerek Göktürk, gerekse Uygur Türklerinin bıraktığı eserlerden takip etmek mümkündür.   

Eker (2011:100) Köktürkçe’ye örnek vermek için Bengü Taş: Kök Tigin Yazınının Doğu 

Yüzü, MS 735 olarak alıntıladığı kitabında açıklamalarda bulunmuştur. Aşağıda Uygurca ve 

Göktürkçe cümle örnekleri vardır. 

Tablo 3. Uygurca: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1. Maddesi 

Türkçe Uygur Kiril Uygur Türk 

Bütün insanlar özgür, 
haysiyet ve haklar 
bakımından eşit doğarlar. 
Akıl ve vicdana sahiptirler ve 
birbirlerine karşı kardeşlik 
duygusu ile hareket 
etmelidirler. 

Һәммә адәм затидинла әркин, иззәт-
һөрмәт вә һоқуқта баббаравәр болуп 
туғулған. Улар әқилғә вә виджданға 
игә һәмдә бир-биригә қериндашлиқ 
мунасивитигә хас рох билән 
му’амилә қилиши керәк. 

Hemme adem zatidinla erkin, 
izzet-hörmet ve hoquqta 
babbaraver bolup toğulğan. Ular 
eqilge ve vicdanğa ige hemde bir-
birige qérindaşliq munasivitige 
has roh bilen muâmile kilişi kérek. 

Tablo 3, Türkçe, Uygur Kiril ve Uygur Türk olarak İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesinin birinci maddesini göstermektedir. Akademik metin olma özelliği taşıyan bu 

metin bağlamsal ve metinsel olarak incelendiğinde dilin soyut anlamda gelişmişliği ve 

zenginliği yanı sıra iki dil arasındaki benzerlikleri de ortaya konulmaktadır. Farklı 

coğrafyalardan ve dil ailelerinden gelen yabancı öğrenciler ve Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğreten öğretmenler olarak bu tür benzerlikler dillerarası farkındalık oluşturmakta ve dil 

öğrenimindeki empati duygusunu geliştirmektedir. Dillerin öğrenilebilirliği dillerin birbirine 

yakınlık veya uzaklığıyla bağlantılı olabilir. Ana dilleri ya da öğrendikleri yabancı diller Türkçeye 

yakın olan yabancı öğrenciler Türkçeyi daha kolay öğrenirken uzak olan öğrencilerde ise dili 

kavramak zaman alabilmektedir. 

Tablo 4. Türkçe ve Göktürk Türkçesi arasındaki benzerlik 

Türkçe Göktürk Türkçesi 

Üstten gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, 
ilini töreni kim bozabilecek idi? 

Üze teŋri basmasar, asra yer telinmeser, Türk bodun 
iliŋin törüŋin kim artatı udaçı erdi? 

Tablo 4, Türkçe ve Göktürk Türkçesinden bir örnek olan bu soru cümlesi de anlamsal 

ve yapısal açıdan benzerlik östermektedir. Gerek sözcük kullanımı ve gerekse söz dizim 

açısından yabancı öğrencilerin ilgi göstereceği ve Türkçenin tarihçesini merak edenler için bu 

tür cümleler motivasyonu artırıcıdır.  

Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterildiği gibi sadece metin ve cümle bazında değil tüm diller 

arasındaki ortak anlam kümelerinden olan sayıları da incelemek ilginç olacaktır. Bu nedenle 

aşağıdaki tabloda Göktürkçeden Kırımçak Türkçesine kadar 1-10 arası sayılar verilmiştir. Bunun 

amacı diller arasında ortak olarak bulunan ve metni oluşturan sözcük, söz öbekleri ve 

sözdizimin nasıl yapılandırıldığını göstermek ve yabancı dil öğrenme aşamasında yabancı 

öğrencilerin dilde karşılaşacakları durumlarda nasıl bir algılama içine girecekleri, öğrenmeyi 

nasıl sağlayacakları konusuna ışık tutmaktır. Aynı örnekler Hint-Avrupa dillerinde de yapılabilir. 
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Ancak Türkçe olarak verilen bu örnekler TYD öğretmenlerinin bakış açılarına farklı bir boyut 

katmak amacıyla tercih edilmiştir.  

Tablo 5. Bugünkü lehçelerdeki sayı karşılaştırmaları 

Göktürkçe 
Türkiye 
Türkçesi 

Tuva* Türkçesi Kazak Türkçesi 
Kaşkay** 
Türkçesi 

Kırımçak*** 
Türkçesi 

bir bir bir bir bir bir 

eki iki iyi yeki iki eki 

üç üç üş üş üç üç 

tört dört dört tört dört dort 

beş beş beş bes beş beş 

altı altı aldı altı altı altı 

yeti yedi çedi jeti yedi yedi 

sekiz sekiz ses segiz sekiz sekiz 

tokuz dokuz tos toğız dokuz tokuz 

on on on on on on 

*Tuva Türkçesi: Güney Sibirya'da özerk bir Türk cumhuriyetidir. Tuva cumhuriyeti, adını, Türk halklarından biri olan Tuvalardan 
alır. 
**Kaşkayca/ Kaşkay Türkçesi: İran'da yaklaşık 1,5 milyon Kaşkay tarafından konuşulan Oğuz öbeğine ait Türk dilidir. 
Azerbaycan Türkçesine çok yakın olan bir dildir. 
***Kırımçakça: Türk Dili konuşan Kırım'da yaşayan Yahudilerin konuştuğu Kırım Tatarcasının değişmiş bir çeşidi dildir. 

Tablo 5’te de görüldüğü üzere lehçelerdeki 1-10 arası sayılar birkaç tanesi hariç aynıdır. 

Örneğin Türkiye Türkçesinde iki Kazak Türkçesinde yeki olarak görülmekte, dokuz ise Kırımçak 

Türkçesinde tokuz olarak kullanılmaktadır. Bu örnekler incelendiğinde TYD öğrencilerinin 

sayıları öğrenirken sorun yaşamayacakları ancak dokuz-tokuz göz önüne alındığında iki dil 

arasında ortak olan ancak farklı anlama gelebilecek sözcükler (dokuz-sayı; tokuz-tokluk hali) 

olabileceğinin örneklerini sunmaktadır. Bu benzer sözcük ve farklı anlam öğrenmeye ket 

vurabileceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Orta Türkçe Devresi: Türklük dünyası, yeni bir medeniyete açılmış ve Türkçe, İslâm 

dünyası içinde yer almıştır. Türklük, bu devre kadar çeşitli dinlere girmiş çıkmış ve en sonunda 

İslâmiyeti anlamış; 10 yy. başlarında Karahanlılar'ın kurduğu devlet sayesinde Satuk Buğra 

Han'ın da 950 yılında bu dini kabulüyle, İslâmî inancı tam olarak benimsemiştir. Bu bakımdan, 

Orta Türkçe devresine giren eserler, pek azı hariç, ana kaynak olarak verilen Türk âdet ve örfleri 

yanında İslâmîdirler. Türk dili de bu medeniyete geçişle, artık yeni sözcüklere açılmıştır. Orta 

Türkçenin ilk yıllarına ait olan Kutadgu Bilig, Divanü Lügat-it Türk ve Atabet-ül Hakayık adlı 

eserler ilk İslâmî Türk eserleri olarak bilinmektedir. Bu devrin dil yadigârlarının ilki Yusuf Has 

Hacip tarafından 1069 yılında tamamlanan ve Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a 

sunulan Kutadgu Bilig’tir. Kutadgu Bilig, devleti idare edenlerin nasıl davranmaları gerektiğini, 

halkın ideal bir devlet tarafından nasıl mutlu edilebileceğini, insanların toplum içerisindeki 

görev ve sorumluluklarının neler olduğunu anlatan dinî, ahlâki ve sosyal görüşlerin ağır bastığı 

manzum bir eserdir ve 6645 beyitten oluşmaktadır. Dil ve kültür tarihi bakımından çok önemli 

bir kitaptır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuva_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazak_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%9Fkay_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%9Fkay_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1r%C4%B1m%C3%A7ak_T%C3%BCrk%C3%A7esi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1r%C4%B1m%C3%A7ak_T%C3%BCrk%C3%A7esi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sibirya
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_halklar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuvalar
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%9Fkay
http://tr.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuz_%C3%B6be%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_dili
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yahudiler
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m_Tatarcas%C4%B1
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11. yüzyılda yazılmış olan eserlerden diğeri ise ilk Türk dili bilgini Kaşgarlı Mahmud’un 

Divanü Lügat-it Türk adlı eseridir. Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçe öğretmek amacıyla bir 

lügat olarak yazdığı bu eserde halk şiirleri, atasözleri, deyimler, dil ve kültür tarihi 

incelenmiştir. Bu eser Türkçenin, şive ve ağızlarına kadar incelenmeye çalışıldığı bu alandaki ilk 

eserdir. Kaşgarlı Mahmut eserini “Türk dili ile Arap dilinin at başı yürüdükleri bilinsin” diye 

yazmış ve “Türk dilini öğreniniz, çünkü onların uzun sürecek bir saltanatı olacaktır” diyerek 

Türkçenin güçlü bir dil olduğunu vurgulamıştır.  

12. yüzyılın başında Edip Ahmet tarafından yazılan Atabet-ül Hakayık, adlı bu dinî-

ahlâki eser, dinin faziletlerinden, ilimden, cimrilikten, cömertlikten vb. bahsetmiştir.  

Yeni Türkçe Devresi: Bu devre 13. ve 20. yüzyıla kadar olan zamanı kapsamaktadır. 13. 

yüzyılın sonlarına doğru Doğu ve Batı Türkleri arasında yeni ve birbirinden farklı yazı dilleri 

meydana gelmeye başlamıştır.  

Doğu Türkçesi, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin bir devamı olarak Orta Asya 

müşterek Türkçesi demektir. Doğu Türkçesinin kuzey kolu olan ve 15. yüzyıla kadar devam 

eden bu Kıpçak Türkçesi eserlerine Kuzey Afrika’da ve Mısır’da rastlanmaktadır. Daha sonra 

Kıpçak Türkçesi Oğuz Türkçesi ile birleşmiştir. Eski Türkçenin devamı durumunda olan Doğu 

Türkçesi, 15. yüzyıldan itibaren Çağatay Türkçesi diye de adlandırılmıştır. Bu yazı dili 15. 

yüzyılda Ali Şir Nevai tarafından kurulmuş ve geliştirilmiştir. Çağatay Türkçesinin yerinde 

bugün Özbek Türkçesi bulunmaktadır. Batı Türkçesi Osmanlı ve Azeri Türkçeleri olarak iki 

koldan gelişmiştir. Bunlar arasındaki fark 15. yüzyılın sonlarında görülmüştür. 

Modern anlamda ilk Türkçe dilbilim kitabı ise Şemseddin Sami’nin 1887 yılında 

yayımladığı Lisan adlı eseridir (Demir ve Yılmaz, 2009:13). Aytaş (2011) Şemseddin Sami’nin 

Arap harflerine göre yeniden tanzim ederek hazırladığı metinleri Latin alfabesine çevirerek 

ayrıca Arnavutluk Devlet Arşivleri’nden alınan metnin asıl nüshalarını da ekleyerek alana büyük 

katkıda bulunmuştur (Altunbay, 2013: 87). Bu metinlerdeki dil yeni ortaya çıkmış bir yazı dili 

olarak değil çok işlenmiş ve gelişmiş bir yazı dili olarak karşımıza çıkmakta metinlerdeki dilin 

işlekliği, akıcılığı, soyut kavramlar için kullanılan sözcüklerin özellikleri göz önüne alındığında 

Türkçenin 4000-5000 yıllık bir konuşma dili tarihine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, 

Türk dilinin çok eski zamanlardan beri bir ulus dili olduğunun en önemli kanıtıdır. 

Çağdaş Türkçe Devresi: 20. yüzyılın önemli yazı dilleri Türkiye Türkçesi, Özbek Türkçesi, 

Türkmen Türkçesi, Kazak Türkçesi vb. olarak görülmektedir.  

Batı Türkçesinin gelişimi göz önüne alındığında Batı Türkçesi yazı dilinin 12. yüzyılın 

ikinci yarısı ile 13. yüzyılın ilk yarısında başladığı anlaşılmaktadır. Selçuklulardan başlayarak 

bugüne kadar gelen ve devam etmekte olan bu dil, Türklüğün en büyük ve verimli yazı dilimi 

durumundadır ve kendi içerisinde üç devreye ayrılır:  

Eski Anadolu Türkçesi: 13-15. yüzyılları içine alan ve eski Türkçenin özelliklerini taşıyan 

Batı Türkçesinin ilk devresidir. Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve ilk Osmanlıların yazı dilidir. 
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Eski Anadolu Türkçesinde henüz Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar fazla değildir ve Batı 

Türkçesinin en temiz devri olarak bilinir (Ergin, 2006:17).  

Osmanlı Türkçesi: 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan zamanı kapsayan Batı 

Türkçesinin ikinci devresidir. Bu dönemde Eski Türkçenin izleri kaybolmuştur. Azeri Türkçesi 

bu dönemde ayrılır. Arapça ve Farsçanın etkisi fazladır. Osmanlı Türkçesi tam beş asır 

imparatorluğun yazı dili olarak varlığını korumuştur. Batı medeniyetinin getirdiği ihtiyaçları 

Osmanlıcanın zengin vasıtalarıyla karşılamaya çalışan ve bir hayli başarılı olan bir dil, fakat yine 

sınıf dili kalıbı içinde ve bu yüzyılın gerektirdiği millet dili olmak imkânından mahrumdur. 

Osmanlıca bir yana, bu devirler boyunca konuşulan Türkçe sınırlı ölçüde yabancı sözcüklerle 

de genişleyerek gelişmiş ve geleceğin yazı dili olmaya hazırlanmıştır. Dil tarihimizin dikkate 

değer özelliklerinden biri geçmişin derinliklerinden gelen sözlü halk edebiyatının devam 

etmesi, halk destan ve hikâyeleri ile halk şiirinin az çok yazıya geçmiş olması ve halk için bazı 

kitapların yazılmasıdır.  

Türkiye Türkçesi: İkinci meşrutiyetten başlayıp günümüze kadar devam eden devredir. 

Millî edebiyat akımının mahsulü sayılan terkipsiz Türkçedir. Arapça ve Farsça sözcükler gittikçe 

azalmaktadır. Buna karşılık İngilizce sözcükler dilimize süratle girmekte ve yerleşmektedir. Yeni 

Türkçe Türkiye'de milliyetçilik akımının mahsulü olup Osmanlı yazı dilini konuşma diline 

yaklaştırmak, daha doğrusu konuşma dilinden yeni bir yazı dili oluşturmak hamlesiyle 

meydana gelmiştir. Bu yüzyılın başı bütün Türkçe konuşan ulusların ve akrabalarının da kendi 

lehçelerine dönerek yeni yazı dilleri oluşturma çabalarına tanık olmuştur.  

Daha önce de metin, cümle ve sözcük öğretiminde lehçeler arası benzerlik ve farkılıklar 

dile getirilirken kutlama gibi ülkelerin önemli olaylarının nasıl ifade edildiği her zaman merak 

konusu olmuştur. Özellikle yabancı dil öğreniminde D-AOBM de kutlama bildirişimlerine yer 

verir. Bu nedenle Türk dillerindeki kutlamalardaki benzerlik ve farklılıklar aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Tablo 6. Türk dillerindeki benzerlik ve farklılıklar (Kutlama Teması) 

Diller Cümle yapısı 

Türkiye Türkçesi Yeni yılınız kutlu olsun. 

Gagavuz Türkçesi Yeni yılınızı kutlerim. 

Azeri Türkçesi (Azerbaycan) Yeni iliniz mübarek olsun. 

Özbek Türkçesi Yangi yilingiz mubоrak bo’lsin. 

Uygur Türkçesi Yengi yılıngızğa mübarek bolsun. 

Kırım Tatar Türkçesi Yañı yılınız hayırlı (mubarek) olsun. 

Azeri Türkçesi (İran) Teze iliniz mübarek. 

Irak Türkçesi (Irak) Y’engi İliwiz Mübarak Olsun. 

Türkmen Türkçesi Taze ýylynyz gutly bolsun. 

Kazak Türkçesi Janga jılıngız kuttı bolsın 

Kumuk Türkçesi Yangı yılıgız kutlu bolsun. 

Nogay Türkçesi Yana yılınız men. 

Moldova-Romanya Tatarcası Ceni cılınız kutlu bolsun. 

Karakalpak Türkçesi Canga cılıngız quttı bolsın. 

Kırgız Türkçesi Cangı cılıngız kuttu bolsun. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gagavuz_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azeri_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbek_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uygur_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1r%C4%B1m_Tatar_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azeri_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irak_T%C3%BCrk%C3%A7esi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmen_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazak_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kumuk_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogay_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tatarca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karakalpak_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1z_T%C3%BCrk%C3%A7esi
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Tatar Türkçesi Sezne yaña yıl belen tebrik item. 

Başkurt Türkçesi Hezze yangı yıl menen kotlayım. 

Karay Türkçesi Sizni yanhı yıl bıla kutleymın. 

Karaçay-Malkar Türkçesi Cangngı cılığıznı alğışlayma. 

Çuvaş Türkçesi Sene sul yaçepe salamlatap. 

Tablo 6’da verilen Türk dillerindeki kutlama cümleleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

incelendiğinde kutlama sözcüklerinin Türkiye Türkçesinde ‘kutlama’ iken Özbek Türkçesinde 

‘muborak’ ve Tatar Türkçesinde ‘tebrik’ olarak görülmektedir. TYD öğretimi açısından ele 

alındığında hem davranışçı (ezber) hem de yapılandırmacı yaklaşım açısından güzel bir örnek 

teşkil etmektedir. Zira bu benzerliklerin nedeninin öğrenciler konuşucuların uzun süre göçebe 

olarak yaşamışlığı ve bu yüzden dillerin sürekli birbirlerinden etkilenmiş olmaları olduğunu 

anlayacaktır. Türk dillerinin çok sayıda aynı anlamda kullanılan ortak kelimelere sahip 

olmalarının yanı sıra cümle yapıları da aynı kalır. Bu yüzden Türk dillerinin bir dil ailesi değil de 

tek bir dilin lehçeleri olduğu görüşü de yaygındır. Tablo 6’da kutlamaya örnek olan bu cümleleri 

günlük yaşamdaki cümleler ile de kıyaslamak farklı bir bakış açısı getirebilir. Aşağıdaki tabloda 

Türk dillerindeki benzerlikler ve farklılıklar çocuk ve okul teması içeren cümle olarak 

verilmektedir. 

Tablo 7. Türk dillerindeki benzerlik ve farklılıklar (Genel Tema) 

Diller Cümle yapısı 

Türkçe Çocuklar okulda dilimizi latin alfabesi ile yazıyor. 

Gagavuzca  Uşaklar şkolada / okulda dilimizi latin alfavitindä yazêr. 

Azerice  Uşaqlar məktəbdə dilimizi latin əlifbası ilə yazır. 

Türkmence Çagalar mekdepde dilimizi latyn elipbiýi bile(n) ýazýar. 

Özbekçe  Bolalar maktabda tilimizni latin alifbosi bilan / ila yozadi. 

Uygurca  Balilar mektepte tilimizni latin elipbesi bilen yazidu. 

Kazakça  Balalar mektepte tilimizdi latin alfavitimen jazadı. 

Kırgızca  Baldar mektepte tilibizdi latın alfaviti menen jazat. 

Tatarca Balalar mäktäpdä telebezne latin älifbası bilän / ilä yaza. 

Tablo 7, çocuk ve okul teması içeren cümlenin Türk dillerindeki benzerlik ve 

farklılıklarını göstermektedir. Bu benzerlik ve farklılıklar incelendiğinde çocuk sözcüklerinin 

Gagavuzcada ‘uşaklar’, Türkmencede ‘çagalar’, Özbekçede ‘bolalar’, Tatarcada ‘balalar’ olduğu 

görülürken okul sözcüğü Gagavuzcada ‘şkola’, Uygurcada ‘mektep’ ve Tatarcada ‘mäktäp’ 

olarak görülmektedir. Yabancı dil öğrenimi bir anlamda zihinsel bir bulmacadır. Diller arası 

farklılıklar ve benzerlikler öğrencilerin zihinsel sözlüklerini oluşturmaları yönünden de 

destekleyicidir ve diller arasındaki bağlar sözcük hazinesinin gelişimine katkıda bulunur.   

3.2 Türk Dilinin Dünyada Yankı Bulması 

Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvede olduğu 16. ve 17. yy. Türkçeye yoğun ilgi olduğu 

bilinmektedir. O dönemlere ait Türk yazarlarla batılı yazarların kaleme aldığı Türkçe öğretim 

kitapları bunları doğrulamaktadır. Başka bir durum ise batılı ülkelerin Türkçeye karşı olumlu 

tutumlarıdır. Örneğin, Venedik Cumhuriyeti kendi uyruğundan olan doğu dilleri ve özellikle de 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatar_T%C3%BCrk%C3%A7esi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Fkurt_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karay_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kara%C3%A7ay-Malkar_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87uva%C5%9F_T%C3%BCrk%C3%A7esi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gagavuzca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Azerice
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmence
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbek%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uygurca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazak%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tatarca
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Türkçe bilen tercümanlarını yetiştirmek amacıyla 1551 yılında İstanbul’daki elçiliğin 

bünyesinde ilk dil oğlanları (giovani della lingua) okulu kurmuştur. Venediklilerin ticari ve siyasi 

ilişkilerden dolayı başlattığı Türkçe öğrenimini, Osmanlı medeniyeti ve kültürüne duyulan ilgi 

ve merak öncelikli olmak üzere diplomatik ve ticari ilişkiler nedeniyle diğer okullar izlemiştir. 

Sırasıyla 1669 yılında Fransa, 1754 yılında Avusturya, 1766 yılında Polonya ve son olarak 1814 

yılında İngiltere izlemiştir (Açık, 2011: 597). Daha sonra da siyasi sebeplerle Rusya ve Amerika 

takip etmiştir (s. 604). Amaç; Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapacak ilgili devlet 

görevlilerinin Türkçe öğrenimini devlet eliyle sağlaması ve başka milletlerin tercümanlarına 

gereksinim duymadan en üst makamlarla aracısız iletişime geçebilmesini sağlamaktır 

(Ağıldere, 2010). 

 Türkiye Türkçesi’nin gelişimi içinde bu hareketten sonra en kapsamlı çalışma Dil 

Devrimi'dir. 1928'de Harf Devrimi'nin yapılması ve 1932'de Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıyla 

Türkçe, çok yönlü ve sistemli bir şekilde ele alınarak sadeleştirilmiş ve olgunlaştırılmıştır. 1929 

yılında National Geographic Dergisinde yayınlanan Türkiye Okula Gidiyor başlıklı “Eğer kalem 

kılıçtan keskinse o halde Türkiye yeni zaferler yolunda ilerliyor.” Cümlesi ile başlayan makale 

o dönemde Türkiye’deki insanların Türkçe öğrenmek için gayretlerini çok açık bir biçimde 

ortaya koymaktadır. Aşağıda dergide yayınlanan makalede Türkiye’de çok hızlı bir şekilde 

yayılan ve toplumun tüm katmanı tarafından kabul gören seferberlik anlatılmaktadır. 

Fotoğraflarla desteklenen bu makalede genç, yaşlı, kadın, erkek tüm vatandaşların mekan 

gözetmeksizin yeni Türk Alfabesine geçmek için gösterdikleri anlatılmaktadır. Örneğin, sokak 

satıcıları bir taraftan satışlarını yaparken diğer taraftan da Arap Alfabesi ile yeni latin harfleri 

öğrenmeye çalışmaktadır. Dükkan vitrinlerinde gelip geçen vatandaşların göz atması ve 

harflara aşina olması için her iki dilin de harflerinin açıklandığı görsellerin asıldığı 

görülmektedir. Hatta Bakanlıkların resmi yazışmalarını Türk Alfabesiyle yazmak için 

yarıştıklarını vurgulamaktadır. Bu çaba kısa bir sürede amacına ulaşmış ve Türkiye’nin her 

yerine yayılmıştır. 
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(Tarhanoğlu, 2010, 42-47) 
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O yıllarda (11 Nisan, 1911: Kurdakul: s. 37) Selanik’te çıkmaya başlayan ‘Genç Kalemler’ 

dergisinin en büyük amacı, yazı dili ile konuşma dili arasındaki ikiliği kaldırarak halka 

yönelmektir. Bunun için Türkçede yenileşmenin sağlanması esastır. Bu dava etrafında 

toplanan aydınlar, sosyal kalkınmanın öncelikle dilin yalınlaşmasıyla gerçekleşeceğini 

savunmuşlardır. Derginin başyazarlarından Ömer Seyfettin’in (D.1884-Ö.1920) bu derginin ilk 

sayısında yayımladığı ‘Yeni Lisan’ adlı makalesi, aynı zamanda bu hareketin adı olmuştur. Dilin 

yalınlaşması ise aşağıdaki esaslara bağlanmıştır:  

1. Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarının kullanılmaması ve bu kurallarla yapılan 

tamlamaların -bazı istisnalar dışında- kaldırılması, 

2. Arapça sözcüklerin dil bilgisi yönünden asıllarına göre değil, Türkçedeki 

kullanılışlarına göre değerlendirilmesi, 

3. Arapça ve Farsça sözcüklerin Türkçede söylendikleri gibi yazılmaları, 

4. Bütün Arapça ve Farsça sözcüklerin atılmasına gerek olmadığından bilimsel terim 

olarak Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmasına devam edilmesi, 

5. Diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmaması, 

6. Konuşma dilinde İstanbul şivesinin esas tutulması. 

Bu esaslar etrafında biçimlenen ‘Yeni Lisan’ hareketi, yüzyıllar boyunca yabancı dillerin 

etkisinde olan Türk dili ve edebiyatını yeniden özüne döndürme ve aydınlar ile halk arasındaki 

duvarları yıkarak ulusal bir bütünlük sağlama çabasıdır. Ömer Seyfettin ile birlikte akımın lideri 

konumunda olan Ziya Gökalp (D.1876–Ö.1924), ‘Lisan’ adlı şiirinin ilk (1) ve son dörtlüğünde 

(2), Bedri Rahmi Eyüpoğlu (D.1911-Ö.1975)  ‘Üç dil’ şiirinde (3) Türkçenin etkisini şöyle dile 

getirmiştir:  

(1) “Güzel dil Türkçe bize 

Başka dil gece bize 

İstanbul konuşması 

En saf, en ince bize” 

…… 

(2) “Türklüğün vicdanı bir,       

Dini bir, vatanı bir, 

Fakat hepsi ayrılır, 

Olmazsa lisanı bir.” 

Ziya Gökalp 
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(3) “… birisi anadilin  

elin ayağın kadar senin  

ana sütü gibi tatlı  

ana sütü gibi bedava  

ninniler, masallar, küfürler de caba …”           Bedri Rahmi Eyüpoğlu 

3.3. Türk Dilinin Lehçe ve Şiveleri 

Dünya üzerinde çok geniş bir alanda bulunan Türkler; Doğuda Moğolistan ve Çin 

içlerinden batıda Yugoslavya içlerine; kuzeyde Sibirya'dan ve Moskova yakınlarındaki Kazan 

şehrinden, güneyde Bağdat, Lübnan sınırı ve Kıbrıs içlerine kadar uzanan büyük ve geniş 

coğrafyaya yayılmışlardır. Bu alandaki devletler içerisinde yaşayan Türkler Türkçe konuşup 

yazmaktadır: Çin, Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, 

Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Makedonya, Romanya, Polonya, Ukrayna 

ve Moldova. Ayrıca, bütün bu coğrafya içerisinde aşağıdaki gibi Türkçemizin pek çok lehçe (ses, 

biçim ve kelime ayrılıkları) ve şivesi (bilinen tarihi seyir içinde ayrılmış ses ve şekil ayrılıkları) 

bulunmaktadır: 

3.3.1 Türk Dilinin Lehçeleri 

1.    Çuvaşça 

2.    Yakutça 

3.3.2 Türk Dilinin Şiveleri 

a. Sibirya ve Altay sahası:1.Karagas, 2. Soyan, 3. İrtiş ve Tobol, 4. Altay, 5. Telengit, 

6. Teleüt, 7. Tuba, 8. Kumandı, 9. Lebed, 10.  Sagay, 11.  Beltir, 12.  Kaç, 13.  Koybal, 14. Kızıl, 

15.  Şor, 16.  Kamasin, 17.  Çalım ve Çat 

b.  Doğu Türkistan sahası:18.  Uygur, 19. Sarı Uygur, 20.  Tarançi 

c.  Batı Türkistan sahası:21. Karakalpak, 22. Özbek, 23. Kırgız, 24. Kazak, 25.  Türkmen 

ç.   Kafkas ve İran sahası:26.   Nogay, 27. Kundur, 28. Karaçay, 29.   Balkar, 30. Kumuk, 

31. Azeri, 32. Kaşkay, 33. Afşar, 34. Kacar, 35. Şahseven, 36. Karadağlı, 37. Hamse, 38. Halaç, 

39. Kengerlu, 40. Horasani, 41. Karayi, 42. Karaçorlu, 43. Karapapak 

d.  Kuzey ve Batı sahası (Urallardan Balkanlar ve Akdeniz'e):44. Kazan, Tatar, 

45. Atrahan, 46. Başuk, 47. Kırım, 48. Karayim, 49. Gagavuz, 50.  Türkiye, Oğuz 

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre Türkçe; Rusya Federasyonu'nun 

Pasifik kıyılarından başlayıp, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu, Trakya, Orta ve Batı Avrupa'da 25 
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ayrı bölgede 25 değişik konuşma biçimindedir. Geniş bir dil örgüsüne sahip olan Türkçenin az 

sayıda da olsa Kuzey Amerika'ya göç etmiş Türkler tarafından kullanıldığının belirtildiği BM 

kayıtlarında, Türkçenin Afrika kıtası ve Güney Asya dışında tüm Kuzey Yarımküre'ye yayıldığı 

ve en fazla konuşulan diller arasında yer aldığı vurgulanmaktadır.  

Ahıska (Mesketi, Meşet) Türkçesi: Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'de 

konuşulmaktadır. 

Altay Türkçesi: Altay Özerk Cumhuriyeti'nde (Rusya Cumhuriyeti'nde Kemerowo'nın 

güneyinde, Moğolistan sınırında) ve diğer bölgelerde konuşulur. 

Anadolu Türkçesi: Anadolu, Trakya, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Anadolu Türkleri 

tarafından konuşulur ve Türk lehçeleri arasında en büyük grubu oluşturur. Ayrıca Bulgaristan 

Türk azınlığı, Batı Trakya Türkleri, Makedonya Türk azınlığı, Irak Türkmenleri, başta Almanya 

olmak üzere Hollanda, Fransa, Belçika, İngiltere ve Danimarka'ya göç etmiş Türk azınlıklarının 

da ana dilidir.  

Azeri Türkçesi: Anadolu Türkçesine yakınlığı ile bilinen Azeri Türkçesi de Oğuz dil 

grubundadır. Azerbaycan Cumhuriyeti dışında olanlar İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzeyinde 

(Güney Azerbaycan), Gürcistan ve Ermenistan'da yaşamaktadır. 

Balkar (Malkar) Türkçesi: Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve dilleri Karaçay 

Türkçesi ile aynı olan Balkar Türkleri konuşmaktadır. 

Başkurt Türkçesi: Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nde ve diğer bölgelerde 

konuşulmaktadır.  

Çuvaş Türkçesi: Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti'nde (Moskova'nın yaklaşık 600 km 

güneydoğusunda, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında) Çuvaş Türkü bu dili 

konuşmaktadır. 

Gagavuz (Gökoğuz) Türkçesi: Anadolu Türkçesine çok yakındır. Moldova'nın güneyinde 

1991 yılında kurulan Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'nde konuşulmaktadır. Ayrıca Balkanlar'da ve 

Rusya'nın çeşitli bölgelerinde bu dili konuşan dağılmış küçük topluluklara da rastlanır. 

Hakas Türkçesi: Kırgız dil grubuna çok yakındır. Hakas Özerk Cumhuriyeti'nde 

konuşulmaktadır. 

Karaçay Türkçesi: Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde konuşulmaktadır. 

Karaim Türkçesi: Ukrayna'nın batısı, Litvanya ve Polanya'da yaşayan çok az Karaim 

Türkü tarafından konuşulmaktadır.  

Karakalpak Türkçesi: Kıpçak grubunda yer alır. Özbekistan ve Karakalpak Özerk 

Cumhuriyeti'nde konuşulmaktadır. 

Kaşkay Türkçesi: Anadolu ve Azeri Türkçesine çok yakındır. Iran'ın güneyinde 

konuşulmaktadır. 
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Kazak Türkçesi: Kazakça, Türk dillerinin Kıpçak grubunda yer alır. "Kazak Türkleri"nin 

büyük bölümü Kazakistan'da yaşarken, Türkmenistan ve Moğolistan’da Kazak azınlıklara da 

rastlanır. 

Kırgız Türkçesi: Kırgız dili, Kırgız-Kıpçak grubunda yer alır. 

Kumuk Türkçesi: Anadolu, Azeri ve Karaçay dillerine yakınlık da gösterir. Dağıstan 

bölgesinde yaşayan Kumuk Türkleri konuşmaktadır. 

Nogay Türkçesi: Stavropol ve Dağıstan Bölgesi, Çeçen-İnguş Cumhuriyeti ve de 

Karaçay-Çerkes bölgesinde konuşulmaktadır. 

Özbek Türkçesi: "Özbek Türkleri"nin büyük çoğunluğu Özbekistan Cumhuriyeti'nde 

yaşamaktadır. Başta Tacikistan olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve 

Afganistan'da bulunmaktadır. 

Sors Türkçesi: Kültür ve dil olarak "Altay Türkleri"ne çok yakın olan Sors Türkleri 

Rusya'nın Kemerowo bölgesinde konuşulmaktadır. 

Stavropol Türkçesi: Türkmence ve Nogay diline çok yakındır ve bu bölgeye göç etmiş 

Türkmenler tarafından konuşulmaktadır. 

Tatarca: Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Rusya içindeki Başkurdistan Özerk 

Cumhuriyeti, Kazakistan ve Kırım Yarımadası'nda konuşulmaktadır. 

Tuva Türkçesi: Tannu-Tuva Halk Cumhuriyeti'nde konuşulmaktadır. 

Türkmence: Türkmen dili, Oğuz grubunda yer alır ve Anadolu Türkçesine çok yakın 

nitelikler taşır. Türkmenistan Cumhuriyeti ile İran, Irak ve Afganistan gibi bölgelerde 

konuşulmaktadır.  

Uygur Türkçesi: Batı Çin'de (Doğu Türkistan'da) ve Rusya'da konuşulur. 

Yakut (Saka) Türkçesi: Moğolcanın etkisi ile hayli değişikliğe uğrayan Yakut dili, Yakut 

Özerk Cumhuriyeti'nde konuşulmaktadır. 

3.4. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihçesi 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ile ilgili eserler incelendiğinde yüzyıllara 

dayandığı görülmektedir. Bazı kaynaklarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinin on 

birinci yüzyıla kadar gittiği ifade edilmekte (Ungan, 2006) ve Orhun yazıtlarında da Türkçenin 

yabancılar tarafından öğrenildiğine dair izlere rastlanmaktadır (Biçer, 2012: 111-127). Bu 

eserlerin içerikleri, dili ve öğretme yöntemleri birbirinden farklılık göstermektedir. Genelde 

sözlük çalışmaları şeklinde olmalarına rağmen çoğu dil bilgisi de içermektedir. Dönemin 

ihtiyaçları doğrultusunda yazılan bu eserlerde; günümüzde kullanılan yöntemlerle örtüşmese 

de pratik Türkçe öğretimi yanında ticari, dini ve edebi amaçlı metinlerin anlaşılması için ağırlıklı 

olarak dil bilgisi çeviri yöntemi benimsenmiştir.  
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1. Divanü Lugat’it-Türk: XI. Yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi 

öğretmek için yazılmıştır. Türkçe atasözleri ve deyimlerden örnekler verilen ilk eserdir (1072-

1074). Yaklaşık 7500 Türkçe sözcük Arapça karşılıklarıyla verilmiş, folklorik metinlerdeki 

kullanımları cümle içinde gösterilmiştir. Sözlüğün başında Türklerin yerleşim bölgelerini 

gösteren bir de harita vardır. Sosyal yaşamın her alanıyla ilgili sözcükler bulunur. Sözcüklerin 

ve eklerin çeşitli Türk diyalektlerindeki biçimlerini de gösterdiği için diyalektolojik bir sözlük 

olduğu söylenebilir. Sadece kural verme değil, çok sayıda örnekten hareket edip kurala ulaşma 

yolunu izlediği için günümüz yabancı dil öğretiminde benimsenen yapısalcı bir yaklaşımla 

yazıldığı söylenebilir. Örnekler genellikle günlük hayattan, atasözlerinden, manzum sanat 

eserlerinden derlenmiş, Türk kültürünün tanıtılması ve öğretilmesi amaçlanmıştır (Akyüz, 

1989: akt. İşcan, 2014). Kaşgarlı Mahmut, kitabın ön sözünde Türkçenin güzel bir dil ve 

Türklerin de büyük bir millet olduğunu belirterek Araplara bu dili öğrenmelerini tavsiye 

etmiştir.  Dil öğretiminde tekrarlama ve iki dillilik kavramına dikkat çeken bir eserdir (Güzel, 

2010) 

2. Kitabü’l İdrak Li Lisânü’l-Etrak– (Türklerin Dilini Anlama Kitabı): 1312 yılında 

Kahire’de Esirü’d-din Ebû Hayyân tarafından yazılmış olan bu eser yaklaşık 3500 sözcük içerir 

ve sözcükler Arapça karşılıklarıyla verilir. Sözcük ve ekler konusunu ele alan bir dil bilgisi 

bölümü ve Arap alfabesine göre düzenlenmiş alfabetik Kıpçakça-Arapça bir sözlükten 

oluşmuştur. Ticari Türkçenin öğretiminin hedeflendiği bölümler de vardır (Güzel, 2010). Dil 

bilgisi bölümünde Kıpçakçanın ses ve biçim bilgisi ele alınır. Eserin öğretim yöntemi 

tümevarımdır. Yabancı dil öğretim yöntemlerinden dil bilgisi çeviri yöntemi, yapısalcı 

yaklaşımla kullanılmıştır.  

3. EI-Kavaninü’I-Külliyye Li Zabti’l-Lügati’t- Türkiyye (Türk Dilinin Öğrenilmesi İçin 

Bütün Kurallar): XV. yüzyılda Mısır’da yazılmış olan bu eser yalnızca dil bilgisi kitabıdır. Diğerleri 

gibi sözlük içermez (Güzel, 2010). Türk olmayan ancak Türkçeyi çok iyi bilen biri tarafından 

Araplara Kıpçak Türkçesi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Yaklaşık 500 sözcük içermektedir. 

Tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Dil bilgisi çeviri yöntemi yapısalcı yaklaşımla verilmiştir. 

Eserde öncelikli olarak pratik amaçlı Türkçe öğretimi amaçlanmıştır. Yer yer ileri düzey Türkçe 

öğretimine yönelik bilgilerin verildiği de görülür. 

4. Kitabü Bulgati’l-Müştak Fi Lugâti’t-Türk ve’I-Kıfçak-  (Türk ve Kıpçak Sözcüklerinin 

Türevlerinin Kitabı): XV. Yüzyılın ilk yarısı Cemalü’d-din Ebi Muhammed Abdullahi’t- Türkî 

tarafından yazılmıştır. İlk bölümü adlar, ikinci bölümü eylemlerden oluşan bu eser Arapça 

Türkçe sözlüktür. Yazar 1500 sözcüğü Kıpçakça ve Türkmence olarak ayırarak ele almış ve 

örneklendirmiştir. Tümevarım yöntemiyle yazılmıştır. Günlük konuşma Türkçesini öğretmeyi 

amaçlamaktadır. Dil bilgisi çeviri yöntemi karşılaştırmalı dilbilim ilkeleri çerçevesinde 

kullanılmıştır. Dil bilgisi kurallarının Arapça yapılardan yola çıkılarak açıklanıp örneklendirildiği 

bölümlerde yapısalcı yaklaşım hakimdir (Güzel, 2010). 
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5. Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-lugâti’t-Türkiyye (Yeni ve Arı Türkçenin Sözlüğü): XV. 

yüzyılın ilk yarısında Arap alfabesine göre düzenlenmiş sözlük ve dil bilgisi bölümünden oluşan 

bu eserin yazarı belli değildir. Anonim bir kitap olduğu ve XV. yüzyılın ilk yarısında, Mısır’da 

yazıldığı sanılmaktadır. İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde alfabetik sırayla ayrı alt 

bölümler biçiminde Kıpçakça adlar ve eylemler, ikinci bölümde ise biçim bilgisi ele alınmıştır. 

Dil bilgisi çeviri yöntemi kullanılarak yazılan bu eser yaklaşık 2000 sözcük içerir. Tümevarım 

yöntemiyle yazılmıştır. Eserde yer alan sözcükler günlük yaşam Türkçesinden olmakla birlikte 

dil bilgisi açısından başlangıç düzeyinde değildir. Bu nedenle ileri düzey ve akademik amaçlı 

Türkçe öğretimine yönelik olduğu söylenebilir (Güzel, 2010).  

6. Muhakemetü’I-Lugateyn-Ali Şir Nevâyî (1498) (İki Dilin Karşılaştırması): 

Ses birimsel ve biçimbirimsel olarak Farsça ve Türkçeyi karşılaştıran eserde Arapçanın 

yazım özellikleriyle ilgili saptamalar yer alır. Yaklaşık 100 kadar Türkçe sözcük Farsça karşılıkları 

açısından değerlendirilir. Türkçenin söyleyiş ve anlatım zenginliğini örneklendirerek dil 

özelliklerini betimler. Zarfların çeşitliliği ve dereceleri, cinasa elverişli eş sesli sözcükler, eylem 

çatıları, yapım ekleri, ses özellikleri gibi birçok Türkçeye ilişkin özellik yer almaktadır (Güzel, 

2010). Eserde, dil bilgisi çeviri yöntemi kullanılarak tümevarım ve karşılaştırmalı dil bilimi 

ilkeleriyle akademik amaçlı Türkçe öğretimi amaçlanmıştır. Dil bilgisi çeviri yöntemi 

kullanılmıştır. Edebî Türkçe öğretimi vardır. Ali Şir Nevâyî, edebî Türkçe öğretimini akademik 

amaçlı kullanmıştır (İşcan, 2014: 15).  

Türkçenin en büyük savunucularından birisi olan Ali Şir Nevayi, Türkçenin 

Farsçadan daha incelikli olduğunu belirterek: Türk’ün bilgisiz ve zavallı gençleri, güzel 

sanarak Farsça şiir söylemeye özeniyorlar. Türkçede bunca zenginlik dururken bu dilde 

şiir söyleminin hüner göstermenin daha yerinde ve kolay olacağını anlar, Türk dilinin 

zenginlik ve genişliği bunca delillerle sabit olduktan sonra da lazımdır ki bu halk 

arasında yetişen sanat adamlarını, öz dilleri dururken özge dillerle şiir söylememelidir 

(Banarlı, 1987: akt. Ungan, 2008: 308) fikrini benimsemiştir. XV. yüzyılda farklı bir 

bölgede aynı fikri savunan Kaygusuz Abdal da Türkçeye sahip çıkarak Türkçenin 

derinliğinin Hz. Adem’e kadar dayandığını dile getirmiştir (s. 308). 

Yukarıda verilen 1) Divanü Lugat’it-Türk, 2) Kitabü’l İdrak Li Lisânü’l-Etrak, 3) EI-

Kavaninü’I-Külliyye Li Zabti’l-Lügati’t- Türkiye, 4) Kitabü Bulgati’l-Müştak Fi Lugâti’t-Türk ve’I-

Kıfçak, 5) Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-lugâti’t-Türkiye ve 6) Muhakemetü’I-Lugateyn kitaplarının 

yanı sıra ayrıca ikiden çok dilli sözlükler olarak tanımlanan üç ayrı eser daha vardır.  

İkiden Çok Dilli Sözlükler 

7. Codex Cumanicus (Kuman Kitabı): XIII. yüzyılın sonu ya da XIV. yüzyılın başında 

yazılmıştır. Latin-Gotik harfleriyle yazılan eserin ilk 55 sayfası İtalyanlarca, sonraki 26 sayfası 

Almanlarca bitirilmiştir. Latince-Farsça-Kıpçak Türkçesi içeren bir sözlüktür. Ticaretle ve günlük 

yaşamla ilgili 2500 Türkçe sözcük vardır. Sözlükte ayrıca İncil’den çeviriler, bazı Katolik 
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ilahilerinin çevirileri, Kıpçakça dil bilgisi kuralları ve 47 atasözü vardır. Kitap misyoner 

Fransiskan rahiplerinin Kıpçaklara Hıristiyanlığı yaymalarını kolaylaştırmak amacıyla 

yazılmıştır. Eserin İtalyanca Codex (İtalyan Kitabı) denen ilk 55 yapraklık bölümü Latin 

alfabesine göre dizilmiştir. Latince-Farsça-Kıpçak Türkçesi, 1560 sözcük içeren sözlükle başlar. 

Anlamlarına göre öbeklere ayrılan 1220 sözcük sonraki kısımda yer alır. Buradaki 2680 

sözcükten 200'ünün Farsça ve Kıpçakça karşılıkları verilmemiştir. Eserin Almanca Codex 

(Alman Kitabı) denen ikinci bölümü Kıpçakça-Almanca sözlükle başlar. Daha sonra Kıpçakça-

Almanca ve Kıpçakça-Latince dizinler verilir. Bu dizinlerde örnek cümleler de yer alır. 

Kıpçakçaya çevrilmiş dualar, ilahiler, 47 Kıpçak bilmecesi ve Kıpçakça ile eklere ilişkin bazı dil 

bilgisi kuralları verilmiştir. Eserin genelinde tümevarım yöntemi hâkim olmakla birlikte 

Almanca Codex’te yer yer tümdengelim yöntemi de kullanılmıştır. İtalyanca Codex’te bazı 

cümlelerin Latince, Farsça ve Kıpçakça karşılıklarının verildiği bölümde dil bilgisi çeviri yöntemi 

kullanılmıştır. Codex Cumanicus, birçok farklı amaçta Türkçe öğretiminde kullanılabilecek bir 

eserdir. Eserde yer alan Hıristiyanlıkla ilgili metinler din eğitimi amaçlı Türkçe öğretimine, 

ticaretle ilgili bölümler ticarî Türkçe öğretimine, günlük yaşamla ilgili sözcüklerin yer aldığı 

bölümler pratik Türkçe öğretimine örnek sayılabilecek niteliktedir. Bu bağlamda kitabın özel 

amaçlı Türkçe öğretimine yönelik olduğu söylenebilir (Bayraktar, 2002: akt. Güzel, 2010). 

8. Kitâb-ı Mecmû-i Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mongolî (Türkçe, Farsça ve 

Moğolcanın Bütün Çevirmenlerinin Kitabı): XIV. yüzyılın ilk yarısında yazıldığı tahmin 

edilmektedir. İlki Arapça-Türkçe, ikincisi Moğolca-Farsça olmak üzere iki bölümden oluşur. Adı 

Halil bin Muhammed el-Konevi olan Konyalı bir Türk tarafından yazılmıştır (Güzel, 2020). 

Sözlükte; renkler, giysiler, yükseklik ve onurla ilgili adlar, insanın dış ve iç unsurları gibi çeşitli 

ana başlıklar vardır. Sözcükler; bu ana başlıklar altında büyükten küçüğe doğru sıralanan 

madde başları biçiminde verilmiştir. Yaklaşık 2000 sözcük içerir. Her sözcüğün diğer dildeki 

karşılığı verilmiştir. Sözcüklerin Türkçesi kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Sözlükte ayrıca biçim 

bilgisel olarak Arapça karşılıklar da verilmiştir. Türkçe olmayan sözcüklerin Arapça ve Farsça 

olanlarının kökenleri karşılıkları verildikten sonra belirtilmiştir. Sözlüğün ardından biçim bilgisi 

ve söz dizimi konusu çekimlerle ele alınmıştır. Sözlükte, tümevarım yöntemi egemendir. Ancak 

dil bilgisi çeviri yönteminin de kullanıldığı görülmektedir. Günlük konuşma Türkçesini 

öğretmeyi amaçlamakla birlikte çok sayıda ticaretle ilgili sözcük içerdiği için aynı zamanda özel 

amaçlı Türkçe öğretimine yönelik olduğu da söylenebilir. 

9. Hilyetü’I-İnsân ve Heybetü’I-Lisân-Cemâlü’d-dîn İbni Mühennâ (İnsanın Güzel 

Sıfatları ve Dilin Büyüklüğü): XIII. Yüzyılın sonu ya da XIV. yüzyılın başında yazılmıştır. Farsça, 

Türkçe ve Moğolca sözcükleri içeren üç bölümden oluşan eserde ayrıca Karahanlıca, Azerice 

ve Türkmenceye ilişkin özellikler de yer alır. Eserde Azeri Türkçesinden ‘bizim Türkçe’ olarak 

söz edilir ve 100’den çok Azerice sanat ve tarım terimi verilir. Dil bilgisi ile günlük yaşamla ilgili 

sözcüklerin yer aldığı bölümler de vardır. Tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Sözlük, günlük 

yaşamla ilgili sözcükleri içermesi açısından pratik amaçlı öğretimi amaçlamakla birlikte birçok 

sanat terimini içermesiyle de edebî Türkçe öğretimine yöneliktir. Dil bilgisi çeviri yöntemi 
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ağırlıklıdır (Bayraktar, 2002: akt. Güzel, 2020). Aşağıdaki tablo bu eserlerin türü, dili öğretme 

metodu, sözcük sayısı, içeriği ve öğrettiği özellikler ile kullanılan dilleri göstermektedir.  

Tablo 8. İlk Türkçe öğretim kitaplarındaki özellikler  

Kitaplar Türü  Yöntem İçerik  Dil  

Divânü Lugât’it- Türk sözlük Tümevarım 
Günlük hayat, atasözleri, 
deyimler,  
folklorik metin 

Arapça  

Kitabü’I-İdrak Li 
Lisânü’I-Etrak 

dil bilgisi 
sözlük 

Tümevarım,  
dil bilgisi çeviri, 
yapısalcı yaklaşım 

Sözcük ve ekler, ses ve 
biçim bilgisi 

Arapça 
Kıpçakça    

EI-Kavaninü’I-Külliyye 
Li Zabti’I-Lügati’t-
Türkiyye 

dil bilgisi 
Tümevarım,  
dil bilgisi çeviri, 
yapısalcı yaklaşım 

Pratik amaçlı,  
İleri düzey 

Araplara 
Kıpçakça  
öğretmek  

Kitabü Bulgati’I-
Müştak Fi Lugâti’t-Türk 
ve’I-Kıfçak 

sözlük 
Tümevarım, 
Yapısalcı yaklaşım 

Günlük konuşma 
Arapça  
Kıpçakça 
Türkmence  

El- Tuhfetü’z-Zekiyye 
Fi’l-lugâti’t- Türkiyye 

sözlük  
dil bilgisi 

Tümevarım, 
dil bilgisi çeviri, 

Günlük yaşam  
İleri düzey akademik 
Ad, eylem, biçim bilgisi,  

Kıpçakça  

Muhakemet’üI-
Lugateyn 

sözlük 
dil bilgisi 

Dil bilgisi çeviri 

Akademik ve edebi 
Zarf çeşitliliği ve dereceleri, 
eş sesli sözcükler, eylem 
çatıları, yapım ekleri, ses 
özellikleri 

Farsça  

Tablo 8 ilk Türkçe öğreten kitapların içeriği hakkında bilgi vermektedir. Bu tablo 

incelendiğinde bu eserlerin sözlük ve dil bilgisi öğreten kitaplar olarak hazırlandıkları ve D-

AOBM’nin önerdiği çağdaş yaklaşım yöntemlerinden tümevarım ve yapısalcı yaklaşımı 

kapsadığı vurgulanmaktadır. Her ne kadar dil bilgisi çeviri gibi geleneksel yaklaşım da 

sergilense zamanın iletişim aracı olarak dili dil bilgisi ağırlıklı kullanması dolayısıyla bu yaklaşımı 

kullandığı söylenebilir. İçerik açısından da D-AOBM’nin dilin öğretiminde tavsiye ettiği dört 

alanı içermesi de takdir edilecek bir yönüdür. Kişisel, kamusal, eğitim ve mesleki olan olarak 

verilen bu dört alanın içerik olarak uygulanmış olması heyecan vericidir. Örneğin kişisel alan 

olarak günlük yaşam ve pratik amaçlı kullanım, kamusal alan olarak akademik düzeyde dil 

öğrenme, eğitim alanında dil öğretiminin akademik ve edebi boyutu ele alınmıştır. Folklorik 

metin, akademik metin mesleki alan olarak da algılanabilir. Dolayısıyla içerik açısından son 

derece zengin ve çeşitliliği kapsadığı belirgin olarak görülmektedir. Dil öğretiminde ara dil 

kullanılması da dönemin dil öğretim yöntemlerini ortaya koymaktadır. Açıklama dillerinin 

Arapça, Kıpçakça, Türkmence ve Farsça gibi diller olduğu görülmektedir. Bir bütün olarak ilk 

Türkçe öğreten kitapların farklı amaçlarla hazırlandığı ve öğrenicilerin ihtiyaçları 

doğrultusunda hazırlandığı dikkat çekmektedir. Bugün de D-AOBM öğrenci farklılıklarına ve 

ihtiyaçlarına dikkat çekmekte ve dilin öğretilmesinde çok dillilik ve çok ulusluluk kavramlarını 

ön plana çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra dil öğretiminde kapsamlılık ve tutarlılık da önemlidir. 

Bu açıdan ele alındığında bu kitapların çok kapsamlı ve tutarlı olduğu söylenebilir. 
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Türkçenin yabancılara öğretimiyle ilgili sözlüklerin kimler tarafından yazılmış olduğu da 

her zaman merak konusu olmuştur. Bu nedenle bu kitapların yazarlarına göre sınıflandırması 

aşağıdaki tabloda sunulmaktadır (Bayraktar, 2003). 

Tablo 9. İlk Türkçe öğreten kitapların yazarları 

 Türkler Tarafından Yazılanlar Yabancılar Tarafından Yazılanlar 

Divânü Lugât’it- Türk - Kaşgarlı Mahmud (1072-1074) Codex Cumanicus 

Muhakemet’üI-Lugateyn - Ali Şir Nevâî (1498) 
Kitâb-ı Mecmû-i Tercümân-ı Türkî ve Acemî  

ve Monġolî (XIV.yy ilk yarısı) 

Kitabü Bulgati’I-Müştak Fi Lugâti’t-Türk ve’I-Kıfçak-Cemalü’d-

din Ebi Muhammed (Türk ve Kıpçak Sözcüklerinin TürevIerinin 

Kitabı) 

EI-Kavaninü’I-Külliyye Li Zabti’I-Lügati’t-

Türkiyye (XV.yy ilk yarısı) 

Abdu1lahi’t-Türkî (XV. yüzyılın ilk yarısı) 

Kitabü’I-İdrak Li Lisânü’I-Etrak–Esirü’d-din Ebû Hayyân (1312) 

(Türklerin Dilini Anlama Kitabı) 

El- Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-lugâti’t- Türkiyye  

(XV.yy ilk yarısı)  

(Yeni ve Arı Türkçenin Sözlüğü) 

Hilyetü’I-İnsân ve Heybetü’I-Lisân- Cemâlü’ d-dîn İbni 

Mühennâ (XIII. yüzyılın sonu ya da XIV. yüzyılın başı) (İnsanın 

Güzel Sıfatları ve Dilin Büyüklüğü)  

 

Tablo 9 incelendiğinde Türkçe öğreten kitapların sadece Türkler tarafından değil 

yabancılar tarafından da yazılmış olduğu görülmektedir. Bu kitapların dünya çapında 

yayılmasında ve kullanılmasında katkı sunanlar farklı coğrafyalardan ve uluslardan yazarlardır.  

Osmanlı Devleti’nin genişlemesi, büyümesi, güçlenmesi ve bir cihan devleti olması 

dolayısıyla batılılar da Türkçe öğrenme ve okuyup yazma ihtiyacı duymaya ve bu alanda eserler 

basmaya başlamışlardır (İşcan, 2014: 23-24). Bu eserleri adları, yayınlandıkları yıllar, yazarları 

ve milliyetleri açısından aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür: 

Tablo 10. İlk Türkçe öğretim kitaplarının yılı, yazarı, milliyeti  

Kitabın adı Yıllar Yazarlar Milliyet  

Regola Delnparlare Turcho 1533 Flippo Argenti İtalyan 

Grammatica Turca (Basılmadı) 1611 Pietro Ferraguta İtalyan 

İnstitutionum Linguage Turcicae Liberi Quantuor 1612 Hieranmus Megiser Alman 

Grammarie Turque Ou Methode Courte Et Facile Pour 

Apprendre La Langue Turque 

1699 Fransa Elçiliği Fransız 

Turkische Grammatik 1916 Julies Nemet Alman 

Grammaire De La Langue Turque 1921 Jean Deny  Fransız 

Tablo 10 ilk Türkçe öğretim kitaplarının adlarının yanı sıra yayınlandıkları yılları, kimler 

tarafından yazıldıklarını ve milliyetlerini açıklamaktadır. En erken tarihin 1533 olduğu ve 

İtalyan tarafından yazıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra kurumsal olarak da kitap yazma 

teşebbüsü olduğu ve 1699 yılında Fransa elçiliği tarafından da kitap yayınlandığı 

görülmektedir. Milliyet açısından ele alındığında ise İtalyan, Alman ve Fransızların zamanın 

siyasi ve ekonomik koşulları nedeniyle ilgi duydukları söylenebilir. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretim konusunda önemli sayılan girişimlerden biri de 

Osmanlı ordusu içinde devşirmelere, acemi oğlanlarına ve Enderun’a alınan gençlere Türkçe 
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öğretilmesidir. Bu dönemde birçok üniversitede Türkoloji bölümleri açılmıştır. Fener 

patrikhanesi çevirmen yetiştirmek amacıyla özel olarak belli sayıda Rum gencine Türkçe 

öğretmiş, Tanzimat’tan sonra azınlık çocuklarına Türk okullarına giriş izni verilmiştir. 1911 

yılında başlayan Milli Edebiyat akımı döneminde yabancı kültüre karşı ciddi bir tepki 

gösterilmiş ve Türkçeye önem verilmiştir.  

Cumhuriyet döneminde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla Türk diline verilen 

önem artmış ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYD) çeşitli üniversitelerin önderliğinde 

(İstanbul Üniversitesi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında; Boğaziçi Üniversitesi,1958-1960; ODTÜ, 

1975 ve Ankara Üniversitesi, 1985 RG-N.18687) gelişmiş ve hız kazanmıştır (Köse ve Özsoy, 

2020). 

Sonuç olarak, TYD (Kök)Türk öncesinde ve (Kök)Türk döneminde, Uygur döneminde, 

Karahanlı döneminde, Kıpçak döneminde, Selçuklu döneminde, Çağatay döneminde, Osmanlı 

döneminde (Biçer, 2012: 109-127) ve Türkiye Cumhuriyeti’nde devam etmektedir (Köse ve 

Özsoy, 2020). 

Dönemler boyunca Türkçenin yabancılara öğretilmesi amacıyla kullanılan malzemeler 

konusunda elde somut örnekler bulunmamaktadır. Ancak Hengirmen’in (1993) çalışmasında 

bu alanda hazırlanan eserlerin yazarlarının çoğunlukla yabancı olduklarının altı çizilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda yüzyıllara göre Türkçe öğretim kitaplarının yazarları verilmiştir.  

Tablo 11. X1-XX Yüzyılları arasında yazılan Türkçe öğretim kitaplarının Türk ve yabancı yazarları 

Yüzyıl  Türk Yazarlar Yabancı Yazarlar 

XI. 1 kitap - 

XII. - - 

XIII. - - 

XIV. - - 

XV. - - 

XVI. - - 

XVII. - 11 kitap 

XVIII. - 11 kitap 

XIX. 6 kitap 34 kitap 

XX. 149 kitap 172 kitap 

TOPLAM 156 kitap 228 kitap 

(Hengirmen, 1993: 5-9) 

Tablo 11.’da görüldüğü gibi Türkçe kitaplar genellikle yabancı yazarlar tarafından 

yazılmış ancak XX. Yüzyıldan sonra Türk yazarlar bu konuya daha çok önem vermeye 

başlamışlardır. Hengirmen (1993) TYD kitapları konusunda en çok katkıda bulunan kişinin 

Fransız Jean Deny olduğunu ve 1920 yılında Paris’te yayınladığı Grammaire de Langue Turque 

adlı kitabın Türkçeye emek veren ünlü dil bilginleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu 

belirtmektedir (1993: 8). Hengirmen ayrıca Türkçe öğretimi konusunda yazılan kitapların hangi 

dilde yazılmış olduğunun önemine dikkat çekmiş ve bu kitaplar ile açıklama dillerini aşağıdaki 

tabloda sunmuştur.  
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Tablo 12. XVII-XX. Yüzyılları arasında yazılan Türkçe kitapları ve açıklama dili. 

Kitap Açıklama Dili Kitap Açıklama Dili 

113 Almanca 3 Arapça 

69 İngilizce 3 Farsça 

48 Fransızca 3 Romence 

32 Türkçe 3 Rusça 

14 Latince 2 Bulgarca 

11 İtalyanca 2 Japonca 

11 Yunanca 2 Yugoslavca 

8 Osmanlıca 1 Fince 

7 Hollandaca 1 İsveçce 

4 Macarca 1 Kazakça 

TOPLAM   338 

Yukarıda verilen Tablo 12 incelendiğinde 17-20. yy. arasında yazılan bu kitapların büyük 

bir çoğunluğunun Almanca (113), Fransızca (48) ve İngilizce (69) gibi dillerde yazılmış olduğu 

görülmektedir. Türkçe açıklamalı yazılan kitapların sayısı 32’dir. 1993 yılına ait bu veriler çok 

önemlidir. Yukarıdaki tabloda görülmemekle birlikte 1900’lü yıllarda siyasi nedenlerden dolayı 

Türkçe öğrenilmesi önem arz edince diğer ülkelerde de bu alanda çalışmalar yapılmıştır. 1919-

1972 yılları arasında farklı kurumlar tarafından Türkçe öğretimi başlatılmıştır. Özellikle Orta 

Asya’dan Batı Avrupa’ya giden yol üzerinde bulunan Polonya’nın jeopolitik konumu dolayısıyla 

ilk Türkoloji Kürsüsü Krakow’da 1919 yılında kurulmuştur. Yayınlanan Türkçe kitapları 

aşağıdaki tabloda sunulmaktadır (İşcan, 2014: 24). 

Tablo 13. 1919-1972 yılları arasında yazılan Türkçe kitapları ve yayınlandığı kurumlar 

Yıllar Yer Kurumlar 

1919 Krakow İlk Türkoloji Kürsüsü 

1935 Varşova Doğu Çalışmaları Enstitüsü 

1945 Makedonya Cumhuriyeti Türk Okulları 

1950 Bosna-Hersek Serojevo Şarkiyat Enstitüsü 

1951 Kosova Özerk Bölgesi İlk ve Ortaokullar Yüksek Pedagoji Okulu 

1972 Kosova Özerk Bölgesi Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü 

Tablo 13’te görüldüğü gibi değişik nedenlerle Türkçe öğretimi Avrupa’da da görülmekte 

ve 1919 yılında Krakow, Polonya ilk Türkoloji Kürsüsünü açarak dikkatleri çekmektedir. Daha 

sona Polonya’nın başkenti Varşova’da Doğu Çalışmaları enstitüsü kurulmuştur. Avrupa’da 

Türkçe çalışmalarının çoğunlukla Doğu çalışmaları, Şark institüleri gibi kurumlar altında olduğu 

görülmektedir. Polonya’nın yanı sıra Makedonya, Bosna ve Kosova’da da takip eden yıllarda 

Türkçe öğretilmiş ve öğretilmektedir. 1951 yılında Kosova Özerk Bölgesi’ndeki İlk ve 

Ortaokullar Yüksek Pedagoji Okulu daha sonra kapatılmıştır. 

Sonuç olarak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ile ilgili geçmişten günümüze 

gelen eserler incelendiğinde içerikleri, dili ve öğretme yöntemleri birbirinden farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Genelde sözlük çalışmaları şeklinde hazırlanmalarına rağmen dil 

bilgisinin de yer aldığı ve dönemin ihtiyaçlarının göz önüne alındığı gözlenmiştir. Öğrencilerin 

hızlı öğrenmelerini sağlamak amacıyla Arapça, Farsça, Kıpçakça ve Türkmence gibi araç diller 
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kullanılmış ve öğrencilerin özel ihtiyaçları da göz önüne alınmıştır. Örneğin, pratik amaçlı 

hazırlanan ve günlük hayat, atasözleri, deyimler, sözcükler ve yapıları sunmanın yanında 

folklorik metinler, ileri düzey akademik ve edebi metinlere de yer verildiği görülmektedir. 

 

  

Sorular  

1. Alfabede bulunan harf ve sembolleri sesletim ve biçimbirimsel yapılar olarak yorumlayınız ve 

farklı dillerden örnekler veriniz. 

2. Anadilde yazılmış Türkçe şiirleri (Ziya Gökalp, Lisan; Rahmi Eyüpoğlu, Üç dil şiirini; Fazıl Hüsnü 

Dağlarca’nın “Türkçem benim ses bayrağım.” sözünü YDT açısından yorumlayınız. 

3. Dilin yalınlaşması özellikle hangi dergi ile başlatılmıştır ve o günlerin sıkıntıları nelerdir 

yorumlayınız.  

4. İstanbul şivesinin konuşma dilinde esas tutulmuş olma nedenini kendi bakış açınızla 

yorumlayınız. 

5. Konuşma dili- lehçe, şive, ağız arasındaki farkları detaylı örneklendirerek açıklayınız. 

6. Orhun Âbideleri’nde yer alan Türkçenin edebi dil olma özelliğini nasıl yorumluyorsunuz? 

7. Orhun Yazıtlarındaki dilin çok işlenmiş ve gelişmiş bir yazı dili olarak karşımıza çıkmasını nasıl 

yorumluyorsunuz?  

8. Osmanlı medeniyeti ve kültürüne duyulan ilgi ve merak öncelikli olmak üzere diplomatik ve 

ticari ilişkiler nedeniyle hangi ülkelerin dikkatini çekmiştir? 

9. Türk Dil Kurumu’nun 1932’de kurulmasıyla dilin yalınlaşması konusunda önemli adım atılmıştır. 

O dönemde dilin yalınlaşması için hangi esaslar dile getirilmiştir?   

10. Türk Dil Kurumunun 1932’de kurulmasıyla dilin yalınlaşmasının kim tarafından başlatıldığını 

açıklayınız.  

11. Türk dillerinin çok sayıda aynı anlamda kullanılan ortak kelimelere sahip olmalarının yanı sıra 

cümle yapılarının da hep aynı kalması hangi diller arasında çok belirgindir. 

12. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde Türkçenin farklı konuşma biçimlerinin bilinmesi 

gereğini öğrenci ve öğretmen açısından açıklayınız. 

13. Ülke çapında Türk Alfabesine geçilme sürecinin kısa olmasını nasıl yorumluyorsunuz? 

14. Yabancı dil Türkçe öğretmeni olarak Türk dilinin lehçe ve şivelerini dil öğretimi açısından 

yorumlayınız. 

15. Yabancı ve Türk yazarlar tarafından yazılmış olan yabancı dil Türkçe kitaplarını içerik, yöntem, 

yaklaşım ve sayı açısından yorumlayınız. 

16. Türk yazarların daha geç dönemlerde kitap yazmaya başlamalarını nasıl yorumluyorsunuz? 
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ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 

 

“Türk dili vacabuler, fonetik, sentaks, imla ve kelime 

hazinesiyle son derece zengin ve kolay anlaşılabilen ve öğrenilebilen 

bir bilim dalıdır.”  

 Herber Jansky  

 

Anadili; kişinin doğup büyüdüğü çevrede ve bulunduğu toplumda konuşulan dil olarak 

tanımlanır. Bir başka anlatımla, önce kulaktan ve yaşayarak öğrenilir. Ana-baba ve yakın 

çevreden öğrenilen bu dil, dilin ana kurallarına uygundur. Birey çeşitli bölgelerde birbirlerine 

göre pek az özellik gösteren bu kurallara farkında olmadan uyar, dilini kurallara uygun olarak 

kullanma becerisini yine farkında olmadan kazanır. Bireyin ya da çocuğun ana dili 

kazanımındaki temel etken, yakın çeversindeki uyarıcıların yaptığı sürekli tekrarlar ve bu 

tekrarların yanındaki insanlar tarafından pekiştirilmesidir. Ana dili eğitimi ve öğretimindeki her 

bilgi ve beceri tek tek yeri ve zamanı gelince en uygun yöntemle ve en doğal eğitim ortamları 

oluşturularak kazandırılır. Ana dili edinimi aile ortamından toplumsal çevreye doğru genişleyen 

bir kültür ortamında bireyin doğumundan itibaren kendiliğinden işleyen ve her şeye rağmen 

gerçekleşen bir süreçtir. Aksan (1975) bu süreci ilk önce anneden, daha sonraları ise aşama 

aşama ailenin diğer fertleri, yakın çevre ve çocuğun içerisinde bulunduğu ortamda kavranması; 

bilinçaltına inerek bireylerin toplumla en güçlü bağlarını oluşturması olarak ifade etmektedir. 

Yani, insan doğumundan başlayarak içinde yaşadığı toplumda var olan bilgilerin, insanlar 

arasındaki davranış şekillerini, inanç ve kuramların oluşturduğu bir değerler yığını ile kuşatılır. 

Tüm bu değerler onları bünyesinde taşıyan dil vasıtasıyla bireylere aktarılır. Böylece, ana, baba, 

çevre, okul, çocuğa dil vasıtasıyla cemiyetin asırlar boyunca biriktirdiği hayat tecrübesinin ve 

kültürü de aktarır. Çocuk hiçbir özel gayret göstermeden ve hiç bir özel yardım almadan aile 

dediğimiz doğal eğitim ortamında kendisine bir dil kurar. Buna dil edinimi denir. “Dil edinimi” 

teriminin çocuğun doğal çevresinde konuşulanı, çevresindekiler düzeyinde konuşabilme 

sürecini belirttiği düşünülmektedir. “Dil gelişimi” teriminin ise bireyin edindiği dil kullanma 

yetisiyle ilişkili olduğu belirtilmektedir. Genelde “dil edinimi” ve “dil gelişimi” olgularının 

birbirinden farklı süreçler olduğu düşünülürse de (Sezer, 1993) bunun çok net ve somut bir 

ayrım olduğunu söylemenin mümkün olmadığını dile getirmektedir. Çocuğun dili kazanımı, 

çoğunlukla, doğaçlama bir hiyerarşik süreç olarak betimlenebilir.  

4. BÖLÜM 
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4.1. Ana Dili Olarak Türkçe Eğitimi ve Öğretimi 

Ana dili eğitimi ve öğretimi “yakın ve uzak çevrede kendiliğinden işleyen öğrenme 

sürecinin daha düzenli, daha etkin ve daha güncel olması için gelişmelere doğrudan müdahale 

etmek ve duruma uygun etkinlikler düzenlemek” olarak değerlendirilebilir.  

Ana dilin eğitiminin temel amacı; belirli bir konuda ya da bilim dalında yetiştirme, yeni 

kuşakları gerekli bilgi, beceri ve anlayış elde etme ve kişilik geliştirme yönünde planlama 

yapmaktır. Yani önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda insanların davranışlarında belli bir 

gelişme sağlamaya yarayan planlar dizgesidir ve sosyal yaşam için henüz olgunlaşmamış 

bireylere yetişkinler tarafından uygulanan etkinliktir. Hedef öğrencilere bilgileri aktararak 

kuşaklararası aktarımın gerçekleşmesiğin sağlamaktır (Güneş, 2016: 19). 

Ana dilin öğretiminin temel amacı ise; bir alana özgü bilgileri öğrencilere 

kazandırmadır. Öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin bileşkesidir ve bir eğitim kurumunda 

önceden hazırlanmış program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak 

yürütülen uygulamalardır (Güneş, 2016: 2-3). Öğrencilerin anlama gücünün geliştirilmesi, 

anlatım beceri ve alışkanlığının kazandırılması, dinleme ve okuma alışkanlığı ve zevkinin 

oluşturulması, kişisel aktif ve pasif söz varlığının zenginleştirilmesi, temel dil bilgisi kurallarının 

öğretilmesi ve dil bilinci ile sevgisinin oluşturulmasıdır (Kavcar ve diğerleri, 1995). Kısaca, dil 

öğretimi terimi çoğunlukla planlı, kasıtlı, belirli bir zaman dilimine yerleştirilen öğrenme-

öğretme süreçleri anlamına gelir. Her iki olgunun da yaşamın doğası içinde bir bütün olarak 

bulunması nedeniyle dil öğrenimi ve öğretimi, bir bütün olarak ele alınmalıdır.  

Dil becerisine ister davranış psikolojisi açısından bir “öğrenme” olarak isterse işlevsel 

anlamda bir “edinme” olarak bakılsın, gelişme süreci belli bir sıra izler (Cemiloğlu, 2001. akt. 

Demir ve Yapıcı, 2007: 179). Ana dili öğretimi ya da edinimiyle ilgili görüş ayrılıkları olsa da her 

iki terim de öğretim alanında kullanılmaktadır. Dil edinimi ile bahsedilen aslında çocuğun 

çevresinde konuşulan dili çevresindekilerin seviyesinde konuşabilmesidir, dil öğretiminde ise 

çocuğa bildiği dilin inceliklerini, kurallarını yerleştirmek için açıkça ve gizlice ana dili öğretme 

çabası içine girilir (Yıldız ve diğerleri, 2006: 46). Bu da dilin doğru kullandırılması için belirli bir 

sistemin bütüncül olarak uygulanmasıdır. Yani çocuk sadece Türkçe öğretimine bir derste değil 

tüm derslerde maruz kalır. Ana dilini öğrenirken; ayırma, çözme, birleştirme, düzenleme gibi 

işlemleri gerektiren konuşma, dinleme, yazma, okuma etkinlikleriyle gelişen düşünsel, 

duyumsal, duygusal ve bireye özgü bir anlam evreni “oluşturma-dışlaştırma” sürecidir. Böylece 

bireylerin düşünce güçlerini geliştirme ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunma gibi 

temel amaçları vardır (Sever 2004: akt. Aytaş ve Çeçen, 2010: 78). Bu nedenle de soyutlanarak 

değil birçok aşama gerektiren yaşam boyu süren bir durumdur.   

Çok dilli ve kültürlü toplumlarda “anadili” öğretimi kavramı ciddi belirsizlikler 

içermektedir. Bu nedenle Yağmur (2013) terimsel belirsizliği “köken” ve “kimlik” olarak dile 

getirmekte ve kişinin anadilinin ait olunan grubun dili olduğunun kabul edildiğini ancak bunun 
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da mevcut durumu yansıtmadığını ortaya koymaktadır. Ancak Avustralya ve Kanada gibi 

göçmen alan ülkelerde bu belirsizliğin aşılmış olduğunu ifade ederken, göçmen grupların 

anadillerinin zaman içerisinde ciddi bir erozyona uğradığını ve birinci kuşak göçmenlerin 

yaşadıkları ülkelerin dilini öğrenme sürecinde, uzun yıllar kendi anadillerinin konuşulduğu 

doğal ortamdan uzak kalmalarının etkili olduğunu söylemektedir. Böylece sözcük 

dağarcıklarının daralarak anadillerinin yapısal özellikleri basitleşmekte ve karmaşık cümle 

yapılarının kullanımının ikinci plana itildiğini söylemektedir. Bunun sonucunda anadillerini 

unutmasalar dahi ikinci kuşak göçmenler bu durumdan etkilenmektedirler. Ayrıca ikinci 

kuşağın kendi aralarında yapmış oldukları evliliklerden dünyaya gelen üçüncü kuşak göçmen 

Türkler açısından “anadili” nitelemesi tamamen geçersiz kalmaktadır. Zira anadili bireyin 

kendini en güçlü ifade ettiği ve anlatım gücü en yüksek olan dildir. Bu durumda anadili ifadesi 

dilsel beceriyi değil etnik kökeni niteler hâle gelmektedir (s. 183-184).  

Hâlbuki ister yurt içinde ister yurtdışında anadili öğretimi olsun, yaşam boyu sürecinde 

birey ana dilini değişik araçlar vasıtasıyla da geliştirir. Örneğin, kitle iletişim araçlarının işlev ve 

görevleri, dilin özendirilmesi ve korunması ilkesini prensip edinmektir. Bu ilke, 3984 Sayılı 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 4. maddesinin t bendindeki 

“Yayınlarda Türkçeyi özellikleri ve kurallarını bozmadan kullanmak; milli birlik ve bütünlüğün 

temel unsurlarından biri olarak Türkçenin çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve 

zenginleşmesini sağlamak zorunludur.” hükmüyle de uygunluk göstermektedir. Ancak, bu 

kanun ilgili hükmü içermesine rağmen yayınların önemli bir kısmında bu hükme uyulmadığı 

görülmektedir. Ana haber bültenleri, değişik programlar ve diziler ile bu yayınlarda yer alan, 

halka belirli ürünleri tanıtmak için verilen reklâmlarda kullanılan dilin metinleri önceden 

hazırlandığı halde ne derecede öz Türkçe ya da batı kökenli sözcüklerden oluştuğu 

incelendiğinde dilin korunması ve işlevselliğinin zenginleştirilmesi konusunda yeterli çabanın 

gösterilmediği görülmektedir.  

Bu duruma tepki olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Dil ve İnkilap Tarihi Bölümü eski 

öğretim görevlilerinden Nadiye Sarıtosun, Yusuf Yanç tarafından yazılmış olan ve 

(http://yusufyanc.blogspot.com/2010/04/r-i-y-o-r-u-m-karamanoglu-mehmet-bey-i.html.) 

Türkçemiz nasıl oldu da gerçekten bu hale geldi dedirten şiirini gazetede yayınlatmıştır (Vatan 

Gazetesi, 20 Şubat 2011).   

Karamanoğlu Mehmet Bey’i Arıyorum 

Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? 

Hani bir ferman yayımlamıştı, 

Bu günden sonra divanda, dergâhta, bergahta, 

Mecliste, meydanda, 

Türkçe’den başka dil konuşulmaya diye. 

Hatırlayanınız var mı? 
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Dolanın yurdun dört bir yanını, 

Çarşıyı, pazarı, köyü, şehri, 

Fermana uyanınız var mı? 

Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim, 

Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere, 

Gördüklerinize, duyduklarınıza üzüleniniz var mı? 

Tanıtımın demo, sunucunun spiker, 

Gösteri adamının şovmen, radyo sunucusunun discokey, 

Olduğuna şaşıranınız var mı? 

Dükkânın stor, bakkalın market, torbanın poşet, 

Mağazanın süper, hiper, gros market 

Ucuzluğun damping olduğuna kananınız var mı? 

İlan tahtasının billboard, sayı tabelasının skorbord, 

Bilgi akışının brifing, bildirgenin deklarasyon, 

Merakın, uğraşın hobi olduğuna güleniniz var mı? 

Bırakın eli, özün bile seyrek uğradığı, 

Beldelerin girişinde welcome, 

Çıkışında good-bye okuyanınız var mı? 

Korumanın, muhafızın bodi-gard, 

Sanat ve meslek pirlerinin duayen, 

İtibarın, saygınlığın prestij olduğunu bileniniz var mı? 

Seki’nin, alanın platform, merkezin sentır, 

Büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final, 

Özlemin, hasretin nostalji olduğunu öğreneniniz var mı? 

İş hanımızı plaza, bedestenimizi galerya, 

Sergi yerlerimizi senter rum, şow rum, 

Büyük şehirlerimizi mega kent diye gezeniniz var mı? 

Yol üstü lokantamızın fest-fuud, 

Yemek çeşitlerimizin mönü olduğu yerlerde, 

Hesabını, adisyon diye ödeyeniniz var mı? 

İki katlı evinizi dublesk, üç katlı komşu evini tripleks, 

Köşklerimizi villa, girişimizi antre, 
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Bahçe çiçeklerini flora diya koklayanınız var mı? 

Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, 

Vurguncunun spekülatör, eşkiyanın mafya, 

Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı? 

Mesireyi, kır gezintisini piknik, 

Bilgisayarı computer, hava yastığını eir-beg, 

Pekala’yı, olur’u okey diye söyleyeniniz var mı? 

Çarpıcı, önemli haberleri flash haber, 

Yaşa, varol sevinçleri oley oley, şaşırınca waaav diyeniniz, 

Yıldızları star diye seyredeniniz var mı? 

Vırvırık dağının tepesindeki köyde, cafe-show levhasının altında, 

Acının da acısı neskaaaaave içeniniz var mı? 

Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken, 

Dilimizin çalındığını, talan edildiğini,  

Özün, el diline özendiğine içi yananınız var mı? 

Masallarımızı, tekerlemelerimizi, şarkılarımızı, türkülerimizi, 

ninnilerimizi kaybettik,  

Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?  

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum. 

Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? 

Hani bir ferman yayımlamıştı.....  

Hayal meyal hatırlayıp da sahip çıkanınız var mı? 
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Diğer yandan, gelişmiş ülkelerde toplumlar bilinçli ve duyarlı bir şekilde dillerini 

korumakta, dillerini yabancı öğelerden temizleyerek, dilin ulusal değeri olduğunu bilerek daha 

sonraki nesillere taşımak için zenginleştirmektedirler. Bir ulusun var olma sebebi dilini de diğer 

kuşaklara aktarmasıyla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla ana dilin korunup kollanması ve 

gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. Türkçe geçmişten günümüze belirli dönemlerde çok 

önemli olmuş belirli dönemlerde ise sekteye uğrayabilmiştir. Türkçenin yavaş yavaş itibar 

kazanması beylikler döneminde olmuştur. XII. Yüzyılın ortalarından itibaren, Moğol baskısı 

yüzünden sürekli olarak batıya doğru akan Oğuz kitleleri, Anadolu’daki Türk nüfusunun 

artmasına ve önceden burada var olan edebi geleneklerini yeni gelenlerle beslenerek daha da 

zenginleşmesini sağlamışlardır (Ungan, 2008: 306). 

4.2. Türkçe İçin Kanatlanan Güzel Söz ve Şiirler  

(Göçer, 2010: TDK, 2010, 153-155) 

Bu gün gibi hatırımda 

İlk gün, ilk ders, ilk hece 

Şiirler yazmak için öğrendiğim 

Güzel Türkçe…    Ziya Osman Saba (D.1910-Ö.1957) 

Nihat Sami Banarlı Türkçenin Sırları adlı kitabında öğretmenlere şöyle seslenir: “Şu fani 

dünya saadetleri içinde hiçbir şey aziz Türk çocuklarına Türk dilini öğretmek kadar güzel hizmet 

değildi. Muallimler, hangi dersin hocası olurlarsa olsunlar, Türk çocuklarına her şeyden çok 

Türkçeyi öğreteceklerdir. Yavrularınıza sözlerinin halk dehasının yarattığı ve bestesi yine halk 

sanatından yükselen ninniler söylemekten başlayarak öğreteceğiniz en güzel şey, Türkçedir. 

Türkçem  

Türkçem, dilim benim 

Tüm duyarlığım, düşüncem 

Kırda kekik kokum, bahçede lalem 

Hem ince, hem gür 

Türkçem, dilim benim 

Tüm canlılığım, sıcaklığım 

Sözünde, söyleyişinde yurdunu duyduğum 

Düşüm, gerçeğim, sesim, özüm 

Seninle gelişir, seninle büyürüm.  Namık Gökçay 
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Türkçe 

Bir güvercin suya eğilir gibi 

Bir geyik koşar gibi aydınlığa 

Göl, güneşi tutar gibi karnında 

Vurur karanlığa güzel Türkçemiz 

Vurur ve aydınlatır     Mehmet Kıyat 

 

Güzel Türkçe  

İlkyazın ormanlarda ağaçlar yeşerirken, 

Kuytu yerlerden keskin, o yanık sesler gelir. 

Bu şakıyan ses beni titretir yüreğimden,  

Bülbül sesi değil o: benim güzel Türkçemdir. 

Yüksek yaylalardaki yörüğün curasından, 

Çobanın kavalından o tatlı ses belirir. 

Yurdumun odasından, yurdumun burasından 

Bana: Türk’üz biz diyen benim güzel Türkçemdir. 

… 

Beni bağlayan sana, seni bağlayan bana 

Bir sestir ki, bizlere Türk tanrısından gelir. 

O öz ana sesidir, bir ses benzemez ona; 

Dinle, iyi dinle o: Benim güzel Türkçemdir.     Kazım Nami Duru 

 

Benim güzel Türkçem 

Kazım Nami Duru’ya… 

Körpe yavrulardan, ak sakallı dedelerden, 

Kulaklara hoş gelen o naif ses belirir. 

Bucak, kasaba, şehir…. Yurdumun her yerinden, 

Filiz filiz fışkıran benim güzel Türkçemdir.  Ali Göçer Yörükoğlu 
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Türkçe Katında Yaşamak 

Seslenir seni bana ‘ova’m, ‘dağ’ım, 

Türkçem, benim ses bayrağım. 

Seslenir seni bana yakın uzak, 

Yeryüzü mavisinden gökyüzü yeşiline 

Tutsak uluslar var ya  

Geceler boyu 

Onlar için  

Yitik özgürlükler için, 

Türkçe haykırmak. 

… 

Seslenir seni bana ‘ova’m, ‘dağ’ım, 

Nere gitsem bulur beni arınmış. 

Bir çağ ki akar ötelere, 

Bir ak.. ki yüce atalar, bir al.. ki ulu oğullar, 

Türkçem, benim ses bayrağım.  Fazıl Hüsnü Dağlarca 

 

Türkçemiz 

Annenden öğrendiğinle yetinme 

Çocuğum, Türkçeni geliştir, 

Dilimiz öylesine güzel ki 

Durgun göllerimizce duru 

Akan sularımızla coşkulu.. 

Önce türkülerimizi öğren, 

Seni büyüten ninnilerimizi belle, 

Gidenlere yakılan ağıtları… 

Sev Türkçeni çocuğum! 

Her sözün en güzeli Türkçemizde…  Rıfat Ilgaz 
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4.3. Ana Dilin Korunması İçin Yapılması Gerekenler 

Bireylerin anadilini doğru kullanabilmeleri için öncelikli olarak bireysel çabaların 

gösterilmesi, aile üyelerinin mümkün olduğunca çocuklarını arı dile maruz bırakacak şekilde 

konuşmaları, bireylerin yakın çevrelerinde mümkün olduğunca Türkçe sözcüklerin yer aldığı 

ifadelerin kullanılması, bireylerin maruz kaldığı yabancı sözcüklerin kullanımını en aza 

indirgemesi ve yerine mutlaka halkın benimseyip anlayabileceği yeni sözcükleri kullanması 

gerekmektedir. Toplumun her kesiminde kullanılan dilin etkileyici ve teşvik edici olması 

sağlanmalıdır. Basın-yayın kuruluşları üzerine düşen görevleri yerine getirmeli ve dil 

konusunda duyarsız davranmaktan vazgeçmelidir. 

Tüm bunların gerçekleşebilmesi için herkese büyük görev ve sorumluluklar 

düşmektedir. Özellikle de Atatürk’ün “Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve 

zenginliğine kavuşması için bütün devlet kurumlarımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz (Ankara, 

1932).” sözleri hafızalardan asla silinmemelidir. 

Türkçenin korunmasıyla ilgili tüm bu çabalara rağmen, günümüz modern Türkiye 

Türkçesindeki ödünçlemeler arasında ilk sırayı Arapça, ikinci sırayı ise Fransızca kökenli 

sözcükler almaktadır. Daha sonra sırasıyla Farsça, İtalyanca, İngilizce ve Yunanca kökenli 

sözcükler gelmektedir. Bu dillerin yanı sıra Latince, Almanca, İspanyolca, Rusça, Macarca, 

Solvakça, Ermenice, Moğolca, Portekizce, Bulgarca ve Japonca kökenli sözcükler de 

görülmektedir. Her ne kadar son yıllarda İngilizcenin çok yoğun bir şekilde Türkçeye girdiği 

düşünülse de Eker (TDK 1998: akt. Eker, 2011: 190) bu oranın Fransızcada daha fazla olduğunu 

ifade etmekte ve aşağıdaki listeyi sunmaktadır. 

Tablo 14. Türkçe sözcük ödünçlemeleri 

Diller Sözcük sayısı Diller Sözcük sayısı 

Almanca 99 Japonca 2 

Arapça 6455 Latince 91 

Arnavutça 2 Macarca 18 

Ermenice 14 Moğolca 15 

Farsça 1361 Norveççe 1 

Fransızca 4702 Osmanlıca 43 

İbranice 6 Portekizce 3 

İngilizce 470 Rusça 37 

İspanyolca 38 Slavca 21 

İtalyanca 621 Yunanca 382 

Toplam 14.392 

Tablo 14 Türkçe sözcük ödünçlemelerini göstermektedir. Dillerin birbirinden sözcük 

almalar ve vermeleri doğaldır. Tablo incelendiğinde en çok Türkçe ödünçlemelerinin Arapça 

(6.455) ve takip eden dillerin Fransızca (4.702), Farsça (1.361) ile İtalyanca (621) ve Yunanca 

(382) olduğu görülmektedir. En az ödünçleme olan diller ise bir ile Norveççe ve iki ile Arnavutça 

ve Japoncadır. 
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Ungan (2013) dillerin saf olmadığını ve her dilin diğer bir dilden mutlaka etkilendiğini 

söylemektedir. Hatta Latinceden doğan Hint Avrupa dillerinin birbirlerine çok benzediğinin 

görüldüğünü ifade etmektedir. Diller tarihi süreç içinde birbirlerinden sözcük alarak 

etkilenmektedirler. Bir dilin diğerinden sözcük alması normal ve kaçınılmaz bir durumdur. 

Çünkü diller birbirlerine cümle değil sözcük verirler. Diller arasındaki karşılıklı birbirlerinden 

sözcük almaya karşılıklı beslenme denilebilir (Ungan, 2013: 18). Bu durumda dillerin birbirini 

etkilemesi söz konusudur ve bu etkileme ses, biçim ya da cümle düzeyindedir. Biçim düzeyine 

bakıldığında her dildeki yapım ve tamlamaların farklı olduğu; çekim eklerinin yapım eklerine 

göre diğer dillere pek geçmediği görülür. Örneğin, Farsça yapım eki âne-, Arapça fakir sözcüğü 

ile birleştiğinde fakirce anlamına gelen fakirâne oluşturulur. Yani Arapça kök fkr ile Farsça –

âne eki birleşerek Türkçe kullanılan bir sözcük olmuştur. Dan- eki Farsça bir ek olup alet ismi 

yapar, çay sözcüğü Çincedir. Çaydanlık kelimesi Çince kök, Farsça ve Türkçe yapım ekleriyle 

oluşturulmuş ve Türkçeleşmiştir. Cümle söz konusu olduğunda her dilin kendine ait bir cümle 

yapısı vardır ve cümle yapısı mümkün olduğunca korunmalıdır (Ungan, 2013: 19). 

Sonuç olarak, bireylerin anadilini doğru kullanma hakkına yardımcı olan kitle iletişim 

araçlarıdır. Değişik ülkelerde ana dilinin korunmasına büyük özen gösterilmekte ve yayınlarda 

öncelikli olarak ana dili veya resmi dil kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çocuğa anadil 

ayrımsamasını kazandıracak olan öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Öğretmen 

anadili bilincine ve duyarlılığına sahipse anadilinin bütün niceliklerini kullanarak öğrencisine 

model olarak bu sevgi, bilinç ve duyarlılığı öğrencilerinde oluşturabilir. Sahip olunmayan 

duyarlılık ve bilincin aktarılması söz konusu değildir. Bu bağlamda öğretmen yetiştiren 

kurumlara ve öğretim elemanlarına büyük görevler düşmektedir. Her şeyden önce öğretmen 

yetiştiren kurumlarda verilen anadil eğitiminin niteliğinin yükseltilmesinin yanı sıra 

sosyalleşmenin gereği olarak alan dersleri dışında da farklı derslerin zorunlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde emin ve ehil olarak yetiştirilen öğretmen adayları, toplum ve 

kültür için çok yararlı hizmetler veren kitle iletişim araçlarının öldürücü bir silaha dönüşebilme 

olasılığını ayrımsayarak toplumun temel değerlerini ve normlarını daha çok 

vurgulayabilecektir. 

 

Sorular 

1. “Dil edinimi”, “dil öğrenimi”, “dil yetisi” ve “dil kullanımı” terimleri ile ilgili bilgiler 

veriniz ve somut örneklerle açıklayınız. 

2. Anadilinde yazılmış Türkçe şiirleri (Namık Gökçay, Türkçem; Rıfat Ilgaz, Türkçemiz; 

Karamanoğlu Mehmet Bey’i Arıyorum şiiri) TYD açısından yorumlayınız. 

3. Anadilinin korunması ilkelerinden hangisini benimsiyorsunuz, detaylı açıklayınız. 

 4. “Kimlik” ve “Köken” tartışmasını kendinize göre yorumlayınız. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 

 “Türkçe dil bilgisi, hemen hemen matematik kadar düzenli 

ve Türkçe İstisnasız karaktere sahip bir dildir.”  

Johan Vandewale 

Bir toplumun dilini yabancı dil olarak öğrenmek, “dil bilgisel yeti’ye sahip olmanın 

yanında, hangi durumlarda dilin hangi yapı ve sözcüklerinin kullanılacağını bilmek demek olan 

‘iletişimsel yeti’ye de sahip olmayı gerektirir. Sosyo-dilbilimci Hymes, dil öğretim uzmanları 

Henry Widdowson, Christopher Brumfit ve Keith Johnson, Chomsky'nin öne sürdüğü 

kavramlarla [‘edim’ (performance) – ‘yeti’ (competence)] dilin doğasının açıklanmasının eksik 

kaldığını, bu kavramlara ‘iletişim yetisi’ (communicative competence) adıyla üçüncü bir boyutu 

eklemenin bu eksikliği gidereceğini öne sürmüşlerdir (Hengirmen, 2006: 31). İletişimsel yetiyi 

kazanabilmek için de o dilin kültürü hakkında bilgi sahibi olmak önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle dil öğrenimi ve öğretiminde kültür öğesi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ayrıca, 

yabancı bir dil öğrenmek, farklı kültürleri, geleneksel törenleri öğrenmenin yanı sıra, kişinin 

dünya bakış açısını değiştirir ve başkalarının nasıl düşündüklerini daha derinlemesine algılar. 

Böylelikle, başka kültürlere karşı hoşgörü geliştirebileceği gibi, kişinin başka kültürlere karşı 

farkındalık kazanmasına; eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olmasına da imkân 

tanır.  

Yabancı dil olarak Türkçe ele alındığında, Türkçenin dünyada en çok konuşulan yedi dil 

arasında yer aldığı görülmektedir (Çince, Hintçe, İspanyolca, İngilizce, Fransızca ve Rusça).  

Türkçenin ana dili olarak kullanıldığı ülkelerin başında Türkiye gelir ve bu yüzden Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretilmesinde Türkçe öğreten kurumlara büyük bir görev düşmektedir; bu 

amaçla Türkiye içinde ve gerekse Türkiye dışında birçok kurum ve kuruluş Türkçenin yabancı 

dil olarak öğretilmesi görevini üstlenmiştir. Öncelikle yabancı dil, ikinci dil, iki dillilik ve çok 

dillilik/çoğul dillilik gibi anlam kargaşasına neden olabilecek kavramları açıklamak 

gerekmektedir. 

5.1. Yabancı Dil ve İkinci Dil  

Anadilinden sonra edinilen sadece ikinci değil, üçüncü, beşinci gibi dillerdir. İkinci dil 

bir insanın anadilinden farklı olarak gündelik yaşamında işlevsel olduğu için öğrendiği ya da 

öğrenmek zorunda kaldığı dildir. Bir başka deyişle, bireyin içinde bulunduğu toplumda 

işlevsellik gösteren dili kullanmasıdır. Bu açıdan ele alındığında ikinci dil, yabancı dilden ayrı 

bir kavram olarak kullanılır. Yabancı dil ise programlı bir eğitim çerçevesinde öğrenilen dil ya 

5. BÖLÜM 
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da akademik, toplumsal ve meslekle ilgili gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla ana dili 

dışında öğretilen dil demektedir. Yani kişinin ana dili olmayan bu dil, bilinçli bir öğrenme 

yoluyla, okul veya dil kursu yardımıyla gerçekleşir.  

5.2. İki Dillilik ve Çok Dillilik/Çoğul Dillilik 

İki dillilik, “iki dili ana dili ölçüsünde veya ana diline yakın ölçüde kullanabilme 

yeteneğine sahip olma” şeklinde ifade edilebilir. Kullanılan dil sayıları artan bireyler, dilsel 

ayrıntılandırma ve karşılaştırma yaparak dilleri deneyimlerler. Bu durum bireylerin ruhsal 

gelişimine katkıda bulunur ve yaratıcılıklarına da derinlik kazandırır. Dil bilginlerine göre, 

anadilini iyi anlamak ve doğru kullanmak, çocukların okulda ve ilerideki yıllarda yapılacak tüm 

çalışmalarda başarılı olmalarının önkoşuludur iki dillilik. Örneğin, Almanya’da yaşayan ikinci 

veya üçüncü kuşak bireylerin (anne Alman ve baba Türk/ anne Türk ve baba Alman) 

Almanya’da Almancayı konuşurken Türkiye’ye geldiklerinde akran ya da akrabalarıyla Türkçe 

konuşarak iletişim kurmaları ikidilliliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu örneğe bakıldığında, 

birey bazında ikidilli olmak, iki dilde düşünmek ve konuşmak, iki dilde kendini yazılı dilde ifade 

edebilmektir. Yani ikidilli birey her iki dilin kültürüyle bütünleşmiş olur. Avrupa ülkelerinde 

ikidillilik oldukça yaygındır. Örneğin Belçika’da halkın çoğunluğu Fransızca, Flamanca 

(Hollandaca) konuşurken İspanya’da İspanyolca ve Katalanca konuşulmaktadır.  Dünya 

ülkelerinde de bu örnekler çoğaltılabilir. Kanada’da iki resmi dil konuşulmaktadır; İngilizce ve 

Fransızca. Belarus’ta resmi dil Rusça ve milli dil Belarusçadır. Buna benzer diğer örnek ise 

Senegal’dir: Resmi dil Fransızca ve milli dil Wolof. Ancak, son yıllarda sınırları genişleyen 

Avrupa Birliğinde iki dillilikten çok dilliliğe doğru bir evrilme yaşanmaktadır. Avrupa Birliğinin 

temel hedefleri arasında farklı kültürlerin ve dillerin yaşatılması ilkesi vardır. Böylece, 

bireylerin hem kendi kültürlerinden ve dillerinden bir şeyler bulması hem de eğitim 

programlarıyla sürekli yeni şeyler öğrenmeleri sağlamaktadır. Avrupa Birliğinin en temel 

politikası kültürel çeşitliliğe saygı ve bunun ayrılmaz bir parçası olarak da eşitlik ve çok dillilik 

prensibidir. Örneğin, İsviçre bu açıdan ele alındığında Fransızca, Almanca ve İtalyancayı resmi 

dil olarak benimsemiştir ve hatta Romence nüfusu az olmasına rağmen Romence de resmi 

dildir. Böylece İsviçre gerek günlük yaşamda gerekse sosyal yaşamda çok dilliliğin en güzel 

örneklerinden birisini taşımaktadır. 

Çok dillilik, okul ya da eğitim kurumlarında öğretilen yabancı dil olmanın yanı sıra 

toplumda konuşulan yabancı diller olarak tanımlanmaktadır. Bir birey veya topluluğun iletişim 

kurmak amacıyla çeşitli dillerde konuşarak kendisini ifade edebilmesidir. Avrupa Konseyinin 

dil politikaları çok dilliliği önemser. Zira anadili ve ister yaygın isterse azınlık dili olsun sonradan 

öğrenilmiş diğer dillerin iletişim aracı olarak konuşulmasıdır. Ancak burada altı çizilmesi 

gereken nokta, çok dilliliğin ileri düzeyde olduğu anlamına gelmemesidir. Hangi düzeyde olursa 

olsun, Avrupa Konseyinin tavsiyelerde bulunduğu diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde 

çok dillilik iki boyutta ele alınır: Birey bağlamında çok dillilik ve sosyal bağlamda çok dillilik. 

Birey bağlamında çok dillilik, toplumların kendi yerel dilleri dışında -okulda veya doğrudan 
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deneyimle de kazanılabilen- diğer etnik ya da sosyal grupların dillerini kapsayacak şekilde geniş 

bir yelpaze göstermektedir. Örneğin, Erasmus programıyla yurtdışına çıkmış bir bireyin kendi 

anadili (Türkçe/Arapça/Kürtçe) dışında bulunduğu ülkede bildiği diğer dillerin (İngilizce, 

Almanca, Rusça vb.) kullanıcılarıyla bir araya geldiğinde güncel konuşmaya ortak dilde 

katılması, gerektiğinde bu kişilere uygun kartlar yazmak vb. etkinliklerde bulunması çok 

dilliliğin bir örneği olarak verilebilir. Sosyal bağlamda çok dillilik ise okul ya da eğitim 

kurumlarında öğrenciye sunulacak yabancı dil bilgisinin çeşitlendirilmesi, öğrencinin birden 

fazla yabancı dil bilmeye yönlendirilmesiyle ya da uluslararası iletişimde başarıya ulaşması 

yoluyla kazanılabilir. Bu nedenle önemlidir çok dillilik.  

Küreselleşen dünyada ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri çok dilliliğin çağımızın bir 

gereği olarak görülmesi vb. nedenlerden dolayı devletler, birbirleri ile her an iletişim 

içerisindedirler ve değişik dillerin öğrenilmesini teşvik etmektedirler. Türkiye de bu bağlamda 

dünyaya açılan, dış ticaret hacmini gün geçtikçe artıran ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan 

bir ülke olarak birçok dili teşvik etmek mecburiyetindedir. Ayrıca, yabancı dil olarak Türkçe de 

uzun bir süredir büyük bir ilgi çekmekte ve Türkçe öğrenen kişi sayısı da buna paralel olarak 

artmaktadır. Bunun en önemli nedeni belki de Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının 

ortasında yer alması, coğrafi konumu itibariyle farklı kültürlere, farklı medeniyetlere beşiklik 

etmesidir.  

Türkiye’de 1950 yılından sonra üniversiteler bünyesinde Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretimi ciddi biçimde ele alınmaya başlamış olsa da son yıllarda Türk dünyası öğrenci projesi 

kapsamında önem kazanmıştır. 1991 yılından itibaren gençler lise ve üniversitelerde okumak, 

yüksek lisans ve doktora yapmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülkemize 

getirilmektedir. Bu projenin amaçlarından biri; bağımsızlığını yeni kazanmış Türk Cumhuriyeti 

ile Türk ve Akraba topluluklarındaki gençlere Türkiye Türkçesini öğretmek, Türk kültürü ve 

eğitim sistemini tanıtmaktır. Bu gençler aracılığı ile Türkçenin Türk kültürünün yeni nesillere 

aktarılmasını ve Türkiye Türkçesinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Böylece 

dilde, fikirde, işte birlik ilkesinin dilde birlik kısmıyla ilgili ilk adımlar atılmış olacaktır (Açık, 

2008: akt. Göçer ve Moğul, 2011: 801). 

Son zamanlarda birçok üniversite bünyesinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezleri (TÖMER) kurulmuş ve TYD öğretimi daha geniş kapsamlı ve programlı şekilde 

yürütülmeye başlamıştır. Üniversitelerin yanı sıra yabancılara Türkçe öğretimi konusunda 

önemli çalışmalar yapan diğer kurum ise Yunus Emre Enstitüsü’dür. Yurt dışında açmış olduğu 

merkezlerde yabancı dil Türkçe öğretirken aynı zamanda yurt içinde açtığı yaz okulları ile de 

farklı ülkelerden gelen öğrencilere Türkçe öğretimi vermekte ve değişik etkinlikler 

düzenleyerek Türk kültürü konusunda da tanıtım yapmaktadır. Ancak, TYD öğretiminde 

öğretim yöntemleri açısından bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların temelinde de TYD 

öğretiminde zaman zaman ana dili öğretimindeki yöntemlerin yararlanılması yatmaktadır. Bir 
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diğer neden de öğretmenlerin bu alanda pedagojik dersler konusundaki yetersizlikleridir. Bu 

nedenle ana dili ve yabancı dil öğretimi sürecindeki farklılıkların altını çizmek gerekmektedir. 

Çevreden edinilerek ve duyarak kazanılan ana dili ile sonradan öğrenim sürecinde 

kullanılan yabancı dil öğrenme sürecindeki farklılıkları aşağıdaki şekilde özetlemek 

mümkündür: 

1. Anadili edinilirken süreç otomatik yani kendiliğinden işlediği için motivasyonun pek 

önemi yoktur. Ancak yabancı dil öğretiminde motivasyon, süreç içerisinde diğer pek 

çok faktörü de etkileyecektir. 

2. Çocuğun ana dili edinimi dış dünyayı keşfetme süreci ile eş zamanlı ilerler. Öte 

yandan yabancı dil öğreniminde dil öğrenenler zaten dünyayı keşfetmiş, bu senada dil 

ile dış dünya arasında ilişki kurmak için problem çözme becerilerini de edinmiştir. Tüm 

bunlar eğer kullanılırsa yabancı dil öğrencisine avantaj sağlar. 

3. Ana dili, bireylere mensubu bulunduğu toplum ve kültüre aidiyet duygusu da aşılar. 

Yabancı dilde hedef topluma ait kimliği kabullenme zorunluluğu olmadığı için öğrenci 

zorlanır. 

4. Ana dili edindiğimiz ilk dil olduğu için dilin işleyişi ile ilgili bilgimiz yoktur. Yabancı dil 

öğrenim sürecinde ise ana dilindeki bilgiler esas alınarak hedef dile transferler 

gerçekleştirilir. Bu transfer esnasında süreç bazen kolaşlaşır bazen de zorlaşır. 

 

Özüdoğru ve Dilman (2014) ise ana dili edinimi ve yabancı dil öğrenimi sırasında maruz 

kalınan dile dair girdilerden bahseder ve bunların da nitelik ve nicelik açısından farklılık 

gösterdiklerini vurgular. Onlara göre ana dili edinirken maruz kalınan girdi bireyin yakın çevresi 

ve okul tarafından sağlanırken yabancı dil öğreniminde birey daha sınırlı ve yapay sınıf 

ortamındadır ve girdileri anlamlandırıp kullanabilme tam olarak bilinmemektedir.  

 

 

 

 

      Sorular 

1. “Çok dillilik” ile “iki dillilik” terimleri arasındaki ayrımsamayı somut örneklerle 

açıklayınız. 

2. Anadili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi arasında nasıl bir fark vardır?  

3. “Yabancı dil” ile “ikinci dil” terimleri arasındaki fark nedir? Somut örneklerle 

açıklayınız. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN KURUMLAR 

 

“Türkçe, akıl ve düşünce dolu matematiksel bir dildir.”  

Paul Jean Roux 

 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gerek Türkiye’de gerekse dünyanın değişik 

coğrafyalarında devam etmekte ve her geçen gün daha da fazla kişi Türkçe öğrenmeye ilgi 

duymaktadır. Bu açıdan ele alındığında yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumlar yurt 

içindekiler ve yurt dışındakiler olmak üzere iki kısımda incelenmelidir.  

6.1. Yurtiçinde yabancılara Türkçe öğreten kurumlar 

Türkiye'de yabancılara Türkçe öğreten kurumlar ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Üniversite Bünyesinde Yer Alan Dil Öğretim Merkezleri (TÖMER/DİLMER/DEDAM vb.) 

 Türkiye Diyanet Vakfı Dil Kursları 

 Türk Silahlı Kuvvetleri 

 Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 

 Halk Eğitim Merkezleri 

 Belediyeler Tarafından Açılan Kurslar 

 Bazı Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Açılan Kurslar 

 Üniversitelerin Yabancı Diller Bölümlerine Bağlı Birimler 

 Uzaktan Eğitim Merkezleri 

 Özel ve Resmi Kuruluşlara Bağlı Dil Kursları 

 Gençlik Merkezlerinin Kursları 

6.1.1. Yurtiçindeki Üniversitelerin Türkçe Öğretim ve Araştırma Merkezleri (TÖMER)  

Türkiye’nin son yıllarda dışarıya açılma politikasıyla birlikte Türk dilinin yabancılara 

öğretilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu da Türkiye’de Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretilmesinin ayrı bir uzmanlık alanı gerektirdiğini ortaya koymuştur. Bu durum, Türkiye’nin 

6. BÖLÜM  
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çeşitli üniversitelerinde ve bazı kuruluşlarında TÖMER’lerin kurulmasını sağlamıştır. 

Türkiye’deki Türkçe öğretim merkezlerinin kurulması ile ilgili çalışmalarda Dolunay (2005) altı 

Türkçe merkezinden bahsederken, Bakır (2014) merkez sayısının 62 olarak arttığını 

belirtmiştir. 2005 yılından 2015 yılına kadar geçen 10 yıllık sürede toplamda 85 Türkçe merkezi 

tespit edilmiştir (Boylu ve Başar, 2016: 211). Günümüzde ise bu sayı 131 civarındadır. Bu 

merkezlerin ortak amacı aşağıdaki gibidir:  

✓ Yurt dışında ve yurt içinde Türk kültürünü tanıtmak ve yaymak, 

✓ Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kurslar düzenlemek, 

✓  Türkiye Türkçesinden başka diğer Türk lehçeleri konusunda da araştırmalar yapmak, 

✓ Ana dilini etkili öğretebilmek için farklı metotlar geliştirmek, 

✓ Türkiye Türkçesini öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe öğretmek. 

1984 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) 

Türkçe ve diğer dillerin öğretilmesinde, öğretim strateji ve tekniklerini çağın gerekliliklerine 

göre uygulamak ve Türkiye’de ve de dünyada önde gelen bir kurum olarak birçok kurumun 

oluşmasında öncülük etmiştir. En son veriler ışığında 

(http://www.dilbilimi.net/tomer_ve_dil_merkezleri.html) Türkiye’deki üniversiteler 

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkçe öğretim merkezleri aşağıda tablo olarak sunmuştur. 

Tablo 15. Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi AİBÜ TÖMER 
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana BTÜ TÖMER 
Adıyaman Üniversitesi ADYU TÖMER 
Adnan Menderes Üniversitesi ADU TÖMER 
Afyon Kocatepe Üniversitesi TÖMER 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi TÖMER 
Ahi Evran Üniversitesi AEÜ TÖMER 
Akdeniz Üniversitesi TÖMER 
Aksaray Üniversitesi TÖMER  
Altınbaş Üniversitesi  
Amasya Üniversitesi TÖMER 
Ankara Üniversitesi Ankara TÖMER 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  DİLMER 
Ankara Medipol Üniversitesi  
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ TÖMER 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  DİLMER 
Anadolu Üniversitesi  
Antalya AKEV Üniversitesi  
Artvin Üniversitesi  TÖMER 
Ardahan Üniversitesi TÖMER 
Atatürk Üniversitesi DİLMER 
Avrasya Üniversitesi  
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe  
Bahçeşehir Üniversitesi BAÜ TÜRKMER 
Balıkesir Üniversitesi BAÜ TÖMER 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi BANÜ TÖMER 

http://www.dilbilimi.net/tomer_ve_dil_merkezleri.html
https://tomer.asbu.edu.tr/tr/node/23
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Başkent Üniversitesi BÜDAM 
Bayburt Üniversitesi MAYÜ TÖMER 
Bilgi Üniversitesi TÜRMER 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  
Biruni Üniversitesi TÖMER 
Boğaziçi Üniversitesi DİLMER 
Bozok Üniversitesi TÖMER 
Bursa Orhan Gazi Üniversitesi TÖMER 
Bursa Teknik Üniversitesi TÖMER 
Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas TÖMER 
Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER 
Çanakkale Onsesiz Mart Üniversitesi ÇOMU TÖMER 
Çankaya Üniversitesi SEDAM 
Çankırı Karatekin Üniversitesi UDOM 
Çukurova Üniversitesi TÖMER 
Dicle Üniversitesi DİLMER 
Dokuz Eylül Üniversitesi DEDAM 
Dumlupınar Üniversitesi TÖMER 
Düzce Üniversitesi TÖMER 
Ege Üniversitesi TÖMER 
Erciyes Üniversitesi ERSEM 
Erzincan Üniversitesi TÖMER 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TÖMER 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi TÖMER 
Fenerbahçe Üniversitesi  
Fırat Üniversitesi TÖMER 
Gazi Üniversitesi Gazi TÖMER 
Gaziantep Üniversitesi TÖMER 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi TÖMER 
Gediz Üniversitesi TÖMER 
Giresun Üniversitesi GRÜ TÖMER 
Hacettepe Üniversitesi HÜ TÖMER 
Haliç Üniversitesi  
Hitit Üniversitesi TÖMER 
Hakkari Üniversitesi  
Iğdır Üniversitesi  
İnönü Üniversitesi İNÖNÜ TÖMER 
İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DİLMER 
Ibn Haldun Üniversitesi  
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 29 Mayıs TÖMER 
İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER 
Istanbul Arel Üniversitesi  
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi  
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İZÜ TÖMER 
İstanbul Üniversitesi DİLMER 
İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER 
İstanbul Galata Üniversitesi İGÜN TOMER 
İstanbul Gedik Üniversitesi  
İstanbul Kent Üniversitesi  
İstanbul Kültür Üniversitesi İKÜ TÖMER 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER 
İstanbul Okan Üniversitesi OKAN DİL 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  İZÜTEM 
İskenderun Teknik Üniversitesi  İSTE-TÖMER 
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İstanbul Medipol Üniversitesi  
İstinye Üniversitesi  
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İKCÜ TÖMER 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KSÜ TÖMER 
Karabük Üniversitesi TÖMER 
Karadeniz Teknik Üniversitesi KTU TÖMER 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARDİL 
Kastamonu Üniversitesi TÖMER 
Kırıkkale Üniversitesi KÜ TÖMER 
Kırklareli Üniversitesi TÖMER 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi TÖMER 
KTO Karatay Üniversitesi TÖMER 
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER 
Kocaeli Üniversitesi KOÜ DİLMER 
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi  KONDİL 
Kültür Üniversitesi İKÜ TÖMER 
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi  KTO KAR-DİL 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  
Maltepe Üniversitesi MASEM 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi DİLMER 
Mardin Artuklu Üniversitesi TÖMER 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi  
Marmara Üniversitesi Marmara TÖMER 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi TÖMER 
Mersin Üniversitesi TUAM 
Mevlana Üniversitesi MEVÜTEM 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUDİL 
Namık Kemal Üniversitesi NKÜ TÖMER 
Munzur Üniversitesi  
Muş Alpaslan Üniversitesi  
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi NEU TÖMER 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi NÜ TÖMER 
Nişantaşı Üniversitesi TÖMER 
Okan Üniversitesi TÖMER 
Ordu Üniversitesi TUYAM 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi TÖMER 
Pamukkale Üniversitesi PADAM 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RTEÜ TÖMER 
Sakarya Üniversitesi Sakarya TÖMER 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi TÖMER 
Selçuk Üniversitesi TÖMER 
Sinop Üniversitesi SİNTÖMER 
Siirt Üniversitesi   
Şırnak Üniversitesi TÖMER  
Süleyman Demirel Üniversitesi TÜDAM 
TOBB Üniversitesi TOBB ETÜ- TÖMER 
Trakya Üniversitesi DİLMER 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe  
Trabzon Üniversitesi  
Turgut Özal Üniversitesi TÖMER 
Uludağ Üniversitesi ULUTÖMER 
Uşak Üniversitesi TÖMER 
Üsküdar Üniversitesi ÜS TÖMER 
Yalova Üniversitesi  TÖMER 
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DİLMER 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi  YÜTÖM 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi YYÜ TÖMER 
Yozgat Bozok Üniversitesi  BOZOK TÖMER 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  TÖMER 

Tablo 15, Türkiye’deki üniversitelerin bünyesinde yer alan Türkçe Öğretimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezlerinin listesini sunmaktadır. Bu merkezler yabancı öğrencileri eğitim 

alacakları fakültelere hazırlamanın yanı sıra ihtiyaç duyan diğer yabancıların ihtiyaçlarına göre 

de özel amaçlı ve genel amaçlı Türkçe dersleri vermektedir. TÖMERlerin görev alanları 

arasında başka alanlar da vardır ve aşağıda verilmektedir. 

Türkçe Öğretim ve Araştırma Merkezlerinin (TÖMER) Görev Alanları  

1. Türkiye’de yükseköğrenim görmek için Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklardan 

gelen öğrencilerle Türkiye Türkçesi öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe öğretmek, 

2. Türkiye Türkçesinden başka diğer Türk lehçelerinin öğretimini gerçekleştirmek ve bu 

lehçelerle ilgili araştırma ve incelemeler yapmak, 

3. Yurt dışında ve içinde Türkçe öğretmek, Türk kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyet 

göstermek, 

4. Devletimizin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili bakanlıklarla iş birliği yaparak 

eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetinde bulunmak,  

5. Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim 

elemanlarına yönelik yetiştirme programları hazırlamak ve hayata geçirmek, 

6. Bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumlarla da iş birliği yaparak ana dili öğretiminin 

metotlarını geliştirme yolunda çalışmalar yapmak, 

7. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik kısa süreli kurslar düzenlemek. 

6.1.2. Yurtiçindeki Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Türkçenin Yabancı Dil 

Olarak Öğretimi Sertifika Programları 

Son yıllarda TYD öğretimi alanında görev yapan öğretmene ihtiyaç çok artmıştır. Bu 

ihtiyaç, Millî Eğitim Bakanlığının 2016-2017 yıllarında Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesini başlatmasıyla daha çok Türkçe öğretmenini 

istihdam edilmesini gerektirmiştir. Toplam 5.468 Türkçe öğreticisinin istihdamı, Yunus Emre 

Enstitüsünün 43 ülkede kurduğu 54 kültür merkezinde Türkçe öğretimi çalışmalarını 

sürdürmesi, Türkiye üniversitelerinde öğrenimlerine devam edebilmek için yabancı 

öğrencilerin Türkçeyi öğrenme zorunlulukları dolayısıyla Türkçe öğretenlerin sayısını sürekli 

olarak artış eğilimi göstermektedir.  TYD öğretimi, YÖK’te tanımlı ve çerçevesi çizilmiş bir 

program olmadığı için kurumlar tarafından gereksinimlere bağlı olarak belirlenmiş hedeflerle 

kazanımlar ve yazılan kitaplar doğrultusunda yapılan planlar çerçevesinde yürütülmektedir 
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(Kan ve diğerleri, 2011: 30). Bu, öğretimin gerçekleştirilebilmesi için de sertifika programlarına 

ihtiyaç vardır.   

Sertifika programı; TYD öğretimi alanında uzmanlaşmayı sağlayan, iş hayatı açısından 

yüksek lisans programlarına alternatif olarak değerlendirilmesi gereken ve üniversite 

eğitiminden sonra katılabilinecek programlardır. 

TYD öğretiminin amacı, teorik ve uygulamalı çalışmalarla katılımcılara bu alanda 

yetkinlik sağlayacak birikim sağlamaktır. Bu katılımcılar aşağıdaki gibi günümüzde belirli 

alanlardan mezun olan ya da mezun olma aşamasında olan son sınıf öğretmen adaylarıdır. 

Dilek (T.Y.), TYD öğretimi alanında birkaç üniversitede açılan yüksek lisans/doktora 

programı dışında öğretmeni yetiştiren herhangi bir lisans programı bulunmadığının altını 

çizmektedir. Sertifika programı açan bazı üniversitelerin yanında 2009 yılında kurulan Yunus 

Emre Enstitüsü (YEE) ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’ adı altında 

öğretmenlik kursu açmaya başlamıştır. 2015 yılına kadar 13 üniversite ve YEE, sertifika 

programlarıyla TYD öğretmeni açığını kapatmaya çalışmıştır. “Bugüne kadar 13 üniversite ve 

Yunus Emre Enstitüsü çeşitli adlar altında “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Kursu” 

açmıştır. 2017 itibariyle kurs açan üniversite sayısı 30’a yükselmiştir ve günümüzde halen 

sertifika programları düzenlemektedir (s. 6-7).  YEE, diğer üniversitelerle iş birliği yapmaktadır. 

Günümüzde sertifika programı düzenleyen kurumların adları, ders saatleri ve eğitim türleri 

aşağıdadır:  

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Uzaktan eğitim 72 Saat, yüz yüze ve uygulama 25 saat)  

2. Adıyaman Üniversitesi ADYÜ-TÖMER (40 saat)  

3. Ahi Evran Üniversitesi (24 saat teorik 16 saat)  

4. Akdeniz Üniversitesi TÖMER (72 saat teori, 12 saat uygulama)  

5. Aksaray Üniversitesi (80 saat)  

6. Ankara Üniversitesi TÖMER (60/80 saat teorik / 48 saat ders izleme ve gözlem / 8 saat 

uygulama)  

7. Atatürk Üniversitesi (40 saat teori, 40 saat uygulama)  

8. Bahçeşehir Üniversitesi TÜRKMER (Uzaktan eğitim)  

9. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi (72 saati uzaktan ‘internet üzerinden’, 32 saati yüz 

yüze / 104 saat)  

10. Dicle Üniversitesi TÖMER (60 saat teorik, 15 saat uygulama) 

11. Dokuz Eylül Üniversitesi DEDAM (40 saat örgün) 

12. Dumlupınar Üniversitesi TÖMER (60 saat teorik, 20 saat uygulama) 

13. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi TÖMER (50/60 saat teorik, 25/20 saat uygulama) 
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14. Fırat Üniversitesi TÖMER (60 saat teori, 20 saat uygulama) 

15. Gazi Üniversitesi TÖMER (30 saat teorik, 20 saat uygulama) 

16. Hacettepe Üniversitesi TÖMER 

17. Hitit Üniversitesi TÖMER (50 saat teorik, 30 saat uygulama) 

18. İstanbul Aydın Üniversitesi 90 saat (3 Hafta uzaktan - 2 hafta uygulamalı eğitim ve 

seminer programı)  

19. KTO Karatay Üniversitesi (75 saat teori, 20 saat uygulama)  

20. Kilis 7 Aralık Üniversitesi (60 saat teorik, 20 saat uygulama)  

21. Marmara Üniversitesi (45 saat teorik-15 saat uygulama)  

22. Mardin Artuklu Üniversitesi (35 saat uzaktan eğitim ve 15 saat seminer) Kursun adı 

ilginç: “TÖMER Öğretim Elemanı Yetiştirme Kursu”  

23. Mengütaş Türkçe Eğitim Merkezi (40 saat teorik, 40 saat uygulama)  

24. Mersin Üniversitesi TUAM (Toplam 75 saat)  

25. Okan Üniversitesi (50 saat)  

26. On Dokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ TÜRKÇE (60 saat teorik, 40 saat uygulama)  

27. Sakarya Üniversitesi (Uzaktan eğitim)  

28. Selçuk Üniversitesi SÜ-TÖMER (60 saat teori, 30 saat uygulama)  

29. Toros Üniversitesi (50 saat teorik, 30 saat uygulama)  

30. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (70 saat teorik, 20 saat uygulama) (Dilek, T.Y:7; Bulut, 

2020: 380).  

Yukarıdaki bilgiler Bulut (2020) tarafından da belirtilmekte ve TYD öğretmenlerinin 

özellikleri ve gereksinimleriyle ilgili belirli bir standart olmadığı vurgulanmaktadır. Bu alanda 

çalışmak isteyenler aşağıda belirlenen özellikleri taşıdıkları zaman bu görevi üstlenmektedir.  

1. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği son sınıf 

öğrencileri ya da mezunlarıyla bu alanlarda lisansüstü eğitim yapanlar, 

2. Fen Edebiyat ya da Beşeri Bilimler Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk 

Lehçeleri, Türk Halk Bilimi,  

3. İngiliz Dili Edebiyatı gibi yabancı dil bölümlerinin son sınıf öğrencileri ya da 

mezunlarıyla bu alanlarda lisansüstü eğitim yapanlar. 

Sertifika programının içeriği altı bölümden (Genel Konular, Teoriler, Beceri Dersleri, 

Materyal, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme) oluşmakta ve öğretmen adaylarını değişik 

açılardan yetiştirmeyi planlamaktadır. Türkiye’de birçok üniversitede programa konulan ve 
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uygulanan dersler değişiklik göstermekle beraber genel itibariyle aşağıdaki şekillerde 

verilmektedir.  

1. GENEL KONULAR 

 Yetişkin Eğitiminde İnsan Unsuru: Yönetsel Etik ve Psikolojik Boyut 

 Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminin Tarihçesi, 

 Yabancı Dil Öğretiminde Kültürler Arası İletişimsel Uzmanlık Becerisi,  

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Unsurların Yeri ve Stratejiler 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı,  

 Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi 

2. TEORİLER  

 Öğrenme, Öğretme ve Kuramlar, 

 Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, 

 Dil Öğretiminde Motivasyon ve Tutum, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çerçeveler ve Öğretmen Yeterlilikleri, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel Okuryazarlık,  

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sorunlar ve Çözümler, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Derlem Dilbilim Çalışmaları, 

 Türk Soylulara Türkçe Öğretimi 

 Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri, 

 Çağdaş Türk Edebiyatı Metinleri ile Yabancılara Türkçe Öğretimi, 

 Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Yabancılara Türkçe Öğretimine Dil Düzeyleri, 

 İkinci Dil Edinimi, 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dilsel Girdi 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlikleri, 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin İncelikleri, 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi,  

 İki Dillilere Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Teknikler 
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3. BECERİ DERSLERİ  

 TYD Öğretiminde Okuma Becerisi, 

 TYD Okuma Becerisinin Geliştirilmesi ve Teknikleri,  

 TYD Öğretiminde Okuma Anlama Metinleri 

 TYD Öğretiminde Okuma Altı Metin Soruları, 

 TYD Öğretiminde Dinleme Becerisi 

 TYD Öğretiminde Dinleme Öğretimi ve teknikleri,  

 Dinleme becerisinin geliştirilmesi ve teknikleri, 

 TYD Öğretiminde Konuşma Becerisi, 

 Konuşma becerisinin geliştirilmesi ve teknikleri,  

 TYD Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi ve etkinlikler, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi,  

 Yazma becerisinin geliştirilmesi ve teknikleri, 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Anlama Teknikleri: Okuma ve Dinleme,  

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Anlatma Teknikleri: Konuşma ve Yazma 

4. MATERYAL KULLANIMI VE UYGULAMA 

 TYD öğretiminde kullanılan araç ve gereçler, 

 TYD öğretiminde kullanılan araç ve gereçlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi,  

 TYD Öğretiminde Materyal Üretimi ve Kullanımı  

 TYD Öğretiminde Araç ve Gereç değerlendirme uygulaması,  

 TYD Öğretimi yardımcı araç ve gereçler,  

 TYD Öğretiminde Kullanılan Kaynaklar ve Materyal Geliştirme, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ders Kitabı İncelemeleri, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ek Materyal Olarak Okuma Metinleri ve Okuma 

Kitapları 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kaynaklar ve Materyal Geliştirme  

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımı ve Materyal Geliştirme 

5. UYGULAMA 

 Ders planı hazırlama,  
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 TYD öğretiminde küme çalışması ve etkinlikleri, 

 TYD Araç ve Gereçlerinin değerlendirilmesi ve uygulanması,   

 Materyal Türleri,  

 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, 

 Sınıf İçi Etkinlik Türleri,  

 TÖMER’de Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Uygulamaları, 

 Türkçe öğrenen yabancı kursiyerleri sınıf ortamında izleme ve gözlemleme 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beden Dili 

 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitici Oyun ve Etkinlikler, 

 TYD Öğretiminde Kurmaca Metinlerin Kullanımı 

 TYD Öğretiminde Senaryo Yazarlığı ve Senaryoların Kullanımı,  

 TYD Öğretiminde Yaratıcı Drama, 

 TYD Öğretiminde Sınıf İçi Uygulamalar, 

 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Beden Dilinin Kullanımı Diksiyon ve Hitabet, 

 TYD Öğretiminde Dil Bilgisi, 

 TYD Öğretiminde Kalıp İfadeler,  

 TYD Öğretiminde Sözcük, 

 TYD Öğretiminde Tematik Yaklaşım ve Kelime  

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

  TYD Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme,  

 TYD Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Uygulama Esasları, 

 TYD Öğretiminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Teknikleri 

 UTS Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme Sistemi 

 Ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve anlamlandırılması, 

 Yabancı Dil edincinin ölçülme yolları, 

 Yabancı Dil edincinin ölçülmesi işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar  

 Dil öğretiminde kullanılan araç ve gereçlerin değerlendirilmesi ve seçilmesi, 

 TYD dil becerilerinin ölçülmesi ve teknikleri,  

 TYD öğretmen adaylarının ders anlatması ve dersin rehber öğretmenlerce 

değerlendirilmesi,  
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Sonuç olarak TYD öğretimi sertifika programına katılan adaylar takribi 120 saatlik 

programla yukarıda verilen dersleri almaktadır. Ancak bu sertifika programı her üniversitede 

farklılık gösterdiği için öğretmen adaylarının bu kadar kısa sürede yoğunlaştırılmış bilgilerden 

yararlanabilme olasılığı düşük görünmektedir. Bu program sadece adaylarda bu alanla ilgili bir 

farkındalık oluşturabilir. 

6.2. Yurtdışında yabancılara Türkçe öğreten kurumlar 

Yurt dışında yabancılara Türkçe öğreten kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Başar, 

2019: 43): 

 Türkoloji Merkezleri 

 Türkçenin zorunlu/seçmeli dil statüsünde olduğu üniversiteler 

 Türkçenin seçmeli dil statüsünde olduğu okullar 

 Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullar 

 TİKA Koordinasyon Ofisleri 

 Türkiye Diyanet Vakfı Liseleri 

 Özel Dil Kursları 

 Yerel Sivil Toplum Kuruluşları 

 TSK İdaresindeki Askeri Üsler 

 Yabancı Sivil Toplum Kuruluşları  

6.2.1. Türkoloji Merkezleri 

Türkiye Türkçesinin öğretildiği üniversitelerde yer alan Türkoloji merkezleri Türk dili ve 

Edebiyatı araştırmaları yapmaktadır. Bu merkezlerin öğrencileri Türkolojiye giriş, Türk dili, 

kültürü ve edebiyatı, dil bilgisi, dil becerileri gibi derslerin yanı sıra Türk tarihi, Türk Tasavvufu, 

Osmanlı Türkçesi, İslam bilgisi, antropoloji gibi dersler de görmektedir. Bu dersler ülkeden 

ülkeye değişiklik göstermektedir. Ayrıca üniversitelerin Dünya Dilleri Bölümleri altında yer alan 

Yakın Doğu, Orta Doğu, Uzak Doğu dillerinin yer aldığı bölümlerde de Türkçe birinci, ikinci, 

üçüncü dil olarak öğretilmektedir. Bu üniversitelerde veya okullarda Türkçe zorunlu ve seçmeli 

olarak verilmektedir. Zorunlu olarak verilen dersler üniversite öğrencilerinin ait oldukları 

bölümlerle ilgilidir. Dilbilim, mütercim-tercümanlık fakülte/bölümünde öğrenim gören öğrenci 

öğrendiği diğer dillerin yanı sıra bu diller dışında başka dil öğrenme zorunluluğu taşımaktadır. 

Bu durumda, bildiği dillerin birbirine yakınlığı ya da uzaklığı önemlidir. Uzak dillerden birisini 

alma zorunluluğu olduğunda öğrenciler Türkçeyi zorunlu olarak öğrenmektedir. Seçmeli ders 

alma durumunda ise üniversitede öğrenim gören öğrenciler kendi tercihleri doğrultusunda 

üniversitenin sunduğu yabancı dil derslerini seçmektedir. Öğrenciler, üniversitenin sunduğu 
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dünya dilleri bölümlerindeki yakın doğu, orta doğu, uzak doğu dillerini seçebilirler. Türkçe 

yakın doğu dillerinden birisidir (Türkçe, Arapça, Farsça). 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif 

Vakfı da okul öncesinden yükseköğretime kadar olan geniş bir öğrenci grubuna Türkçe 

öğretimini gerçekleştirmektedir. TİKA Koordinasyon Ofisleri, özel dil kursları, yerel sivil toplum 

kuruluşları ülkenin yetişkinlerinin istekleri doğrultusunda yabancı dil dersleri vermektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı da yurt dışındaki ülkelerde Türkçe derslerin desteklemektedir. Yurt 

dışında yer alan bazı liselerde öğrencilere Türkçe dersleri verilmektedir (Azerbaycan vb.). TSK 

idaresindeki askeri üstlerde görevli personel bulundukları ülkelerdeki üniversitelerde dil 

derslerine devam edebilmektedir. Yabancı sivil toplum kuruluşları da ticari, kültürel bağlarını 

güçlendirmek amacıyla yetişkinlere diller sunmaktadır.  

Yurt dışında Türkçe öğretim veren üniversitelerin bulunduğu ülkeler: Arnavutluk, 

Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Romanya ve 

Türkmenistandır. Üniversitelerde zorunlu olarak verilen derslerle ilgili olarak Irak, Erbil’de 

bulunan Selahaddin Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili Bölümü’nün programı örnek 

gösterilebilir.  

Tablo 16. Selahaddin Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk Dili Bölümü, Ders Programı 

1
. S

IN
IF

 

DERSLER Saat 

2
. S

IN
IF

 

DERSLER Saat 

Temel Türkçe ve Akademik Konuşma 6 Okuma  4 

Dil bigisi 4 Dil bilgisi  3 

Dinleme 2 İngilizce  2 

Okuma  3 Terimler 2 

Bilgisayar  2 Dinleme  2 

İngilizce  2 Kompozisyon  2 

Kürdoloji  2 Konuşma 2 

Yazılı Anlatım 2 Osmanlı Türkçesi I 2 

3
. S

IN
IF

 

DERSLER Saat  

4
. S

IN
IF

 

DERSLER Saat  

Çeviri  2 Çeviri  2 

Edebi Metinler 2 Türk Dili Tarihi 2 

Genel Dil Bilim 2 Osmanlı Türkçesi III 2 

Araştırma Metotları 2 T. Halk Edebiyatı 2 

Yeni Türk Edebiyatı I 2 Tiyatro 2 

Osmanlı Türkçesi II 2 Yeni Türk Edebiyatı II  2 

Edebi Tenkit 2 İngilizce  2 

Eski Türk Edebiyatı I 2 Dil bilgisi 2 

Türk Dili Tarihi 2 Bitirme Tezi 2 

Dil bilgisi 2   

Diksiyon  2   

Tablo 16, Yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili Bölümlerinin ders programında var 

olan dersleri ve haftalık ders saatlerini göstermektedir. Örnek olarak Irak, Erbil’de bulunan 

Selahaddin Üniversitesi’nin ilgili bölümü incelendiğinde derslerin çoğunlukla YÖK programına 
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benzer olduğu ancak bazı derslerin (Diksiyon, Tiyatro, Edebi Tenkit vb.) farklı olduğu 

görülmektedir. Derslerdeki farklılıklar ülkelere ve bölümlere göre değişiklik gösterebilir. 

6.2.2. Yurtdışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretilen Üniversite ve Bölümler  

ABD- American Association of Teachers for Turkic Languages / Amerikan Türk Dilleri 

Öğretmenleri Derneği (AATT);  Binghamton Üniversitesi; Colombia Üniversitesi, Orta Doğu 

Enstitüsü, Georgetown Üniversitesi; Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü, Türkçe Çalışma 

Programı, Harvard Üniversitesi; Maryland Üniversitesi; Orta Doğu Çalışmaları Programı, New 

York Üniversitesi; Portland Devlet Üniversitesi; Yakın Doğu Çalışmaları Programı, Princeton 

Üniversitesi; Yakın Doğu Çalışmaları Programı, Arizona Üniversitesi; Yakın Doğu Çalışmaları ve 

Uygarlıkları, Chicago Üniversitesi, The Graham School of General Studies; Yakın Doğu 

Çalışmaları Bölümü, Michigan Üniversitesi at Ann-Arbor;  Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri 

Bölümü, Texas Üniversitesi at Austin; Orta Doğu Çalışmaları Merkezi, Berkeley, California 

Üniversitesi; California Üniversitesi, Los Angeles; Orta Doğu Merkezi, Utah Üniversitesi;  Orta 

Doğu Merkezi, Yakın Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Bölümü, Washington Üniversitesi; Wisconsin 

Üniversitesi, Madison; Orta Doğu Çalışmaları Merkezi, Ohio Devlet Üniversitesi. 

AFGANİSTAN- Kabil Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Bölümü 

ALMANYA-Berlin Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; Essen Üniversitesi, Dil ve Edebiyat 

Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü; Essen Üniversitesi, Rotterdam Eğitim Bilimleri 

Fakültesi, Türkçe Bölümü; Freiburg Üniversitesi; Giessen Üniversitesi; Giflen Justus-Liebig 

Üniversitesi, Türkoloji Kürsüsü, Türkçe Ana Dili Dersleri Öğretmenliği Bölümü; Hamburg 

Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; Heidelberg Üniversitesi; Karlsruhe Pedagoji Yüksek Okulu; 

Ludwig Maximilians Universitât, Instıtut fur Geschichte und Kultur des Nahen Orients Sowie 

Turkologie;  Mainz Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; Saarland Üniversitesi, Dil Merkezi, Berlin; 

Tübingen Üniversitesi 

ARNAVUTLUK- Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili Bölümü  

AVUSTRALYA- Avustralya Millî Üniversitesi, Türkoloji Bölümü 

AZERBAYCAN- Bakü Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü  

BELARUS- Belarus Devlet Üniversitesi; Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi; Belarus 

Devlet Pedagoji Üniversitesi; Belarus İdarî Bilimler Akademisi; Baranovich Devlet Üniversitesi; 

Çağdaş Bilimler Üniversitesi; Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesi, Tercümanlık Fakültesi, 

Türk Kültür Merkezi; Drujba Dostluk Eğitim Vakfı. 

BELÇİKA- Ghent Üniversitesi, Slav ve Doğu Avrupa Dilleri Bölümü, Yabancı Dil Öğretim 

Merkezi; Hasselt Modern Diller Merkezi; Leuven Üniversitesi; Türk Kültür Merkezi. 
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BOSNA-HERSEK- Sarajevo Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Türkoloji Kürsüsü; Tuzla 

Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

BULGARİSTAN- Bulgar Bilimler Akademisi, Balkanistika Enstitüsü; Filibe Üniversitesi, 

Kırcaali İlk ve Ortaokul Öğretmen Enstitüsü, Türkçe Elemanı Yetiştirme Sınıfları; Shoumen 

University "Bishop K. Preslavsky", Yabancı Diller Fakültesi, Türk Filolojisi Bölümü; "Kliment 

Ohridski" Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; Sofya Üniversitesi, Klâsik ve Modern Filolojiler 

Fakültesi, Doğu Dilleri ve Kültürleri Merkezi, Türkoloji ve Altayistik Kürsüsü; Şumnu Yüksek 

Pedagoji Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı. 

ÇİN- Pekin Milletler Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi; Pekin Yabancı Diller Üniversitesi, 

Türkoloji Bölümü. 

DANİMARKA- Aarhus Öğretmen Okulu.  

ENDONEZYA- Jakarta Üniversitesi; Jokjakarta Üniversitesi. 

ESTONYA- Tallinn Pedagoji Üniversitesi. 

FİLİPİNLER- Filipinler Türk Lisesi.  

FİNLANDİYA-Tampere Üniversitesi; Turku Üniversitesi. 

FRANSA- Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO); Universite 

de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, DEA Didactologie des Langues et des Cultures 

GÜNEY KIBRIS- Kıbrıs Üniversitesi, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türkçe Bölümü. 

GÜNEY KORE- Hankuk Üniversitesi; Hankuk Yabancı Bilimler Üniversitesi, Türkçe 

Bölümü; Kore Üniversitesi, Dil Bilimi Bölümü; Pusan Yabancı Bilimler Üniversitesi, Doğu Dilleri 

Fakültesi, Orta Asya Araştırmaları Bölümü; Seul Devlet Üniversitesi, Dil Bilimi Bölümü; Seul 

Üniversitesi, Türkçe Bölümü. 

GÜRCİSTAN- T.C. Dışişleri Bakanlığı Tiflis Büyükelçiliği.  

HOLLANDA- Leiden Devlet Üniversitesi, Türkoloji Ana Bilim Dalı; Utrecht Devlet 

Üniversitesi, Türkoloji Ana Bilim Dalı; Tilburg Üniversitesi, Dil-Edebiyat Fakültesi.  

IRAK- Bağdat Türk Kültür Merkezi; Bağdat Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü.  

İNGİLTERE- Londra Belediyeleri Akşam Enstitüleri; Manchester Üniversitesi, Türk Dili 

ve Edebiyatı Bölümü; Oxford Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; London Üniversitesi, 

Dil ve Kültürler Fakültesi, Yakın ve Uzak Doğu Diller Bölümü; Department of Languages and 

Cultures of Near and Middle East; Redbridge Yetişkin Eğitimi Enstitüsü, Londra; Durham 

Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Çalışmaları Enstitisü, Türkçe Araştırmaları Merkezi. 

İRAN- Tahran Türkiye Büyük Elçiliği Kültür Merkezi.  
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İSPANYA- Alicante Üniversitesi; Autonoma Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Madrid; Complutense Üniversitesi, Madrit; Sevilla Üniversitesi.  

İSVEÇ- Stokholm Dil Merkezi; Uppsala Üniversitesi, Türkoloji Bölümü.  

İSVİÇRE- Bern Üniversitesi, İslâm Bilimleri Bölümü. 

İTALYA- Venedik Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü; Lecce Üniversitesi; 

Universita Ca' Foscari Venezia, Facoltâ di Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di Studi 

sull'Asia Oriantale.  

JAPONYA- Japon Asya Kültür Merkezi (JACC) JAPONYA- Japon-Türk Derneği; Osaka 

Üniversitesi, Türkçe Bölümü; Takashoka Üniversitesi; Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, Türkçe 

Bölümü; Türkiye Orta Asya Kültür Merkezi.  

KAMBOÇYA- Kamboçya Türk Lisesi. 

KAZAKİSTAN- Ahmet Yesevî Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü.  

KIRGIZİSTAN- Kırgız Bilimler Akademisi, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Türkoloji Bölümü; 

Kırgız Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi; Bişkek Gumanitardık Üniversitesi; Türkiye Manas 

Üniversitesi; Atatürk Alatoo Üniversitesi; Slovyan Üniversitesi; Kırgızistan Millî Pedagoji 

Üniversitesi; Kırgızistan Millî Üniversitesi. 

KKTC- Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; 

Girne    Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü; 

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; Doğu 

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü; Lefke Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

LİTVANYA- Litvanya-Türk Dostluk Derneği; Vilnius Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türkçe 

Bölümü. 

LÜBNAN- Lübnan Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü.  

MACARİSTAN- Budapeşte Üniversitesi, Türkçe Bölümü; Peter Pâzmâny Katolik 

Üniversitesi. 

MAKEDONYA- Üsküp Yahya Kemal Koleji; Kiril ve Metodi Üniversitesi, Pedagoji 

Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

MISIR- El-Ezher Üniversitesi, Diller ve Tercüme Fakültesi, Türkoloji Bölümü; İskenderiye 

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap ve Şark Dilleri Bölümü; Kahire Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı. 

MOĞOLİSTAN- Moğolistan Millî Üniversitesi, Moğol Dili ve Kültürü Fakültesi, Türkoloji 

Bölümü. 
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MOLDOVA- Kişinev Devlet Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türkçe-İngilizce 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü; Kişinev Devlet Üniversitesi, Türk Kültür Merkezi; Komrat 

Devlet Üniversitesi, Millet Kültürü Fakültesi, Türkoloji Bölümü. 

ÖZBEKİSTAN- Semerkant Devlet Yabancı Diller Enstitüsü. 

PAKİSTAN- Modern ve Yabancı Diller Yüksek Okulu, Türkçe Bölümü, İslâmâbâd. 

POLONYA-Uniwersytet Jagiellonski W Krakowie, Instytut Filologii Orientalnej (Krakov 

Yagellon Üniversitesi, Doğu Dilleri Enstitüsü, Türkçe Bölümü); Varşova Üniversitesi, Doğu 

Dilleri Enstitüsü, Türkoloji Bölümü.  

ROMANYA- Bükreş Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Bölümü; Bükreş 

Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, Türk Dili Kürsüsü; Köstence "Ovidius" Üniversitesi, 

Edebiyat ve Teoloji Fakültesi, Türk Dili Bölümü; Köstence Halk Üniversitesi; Köstence 

Üniversitesi, Romence-Türkçe Bölümü, Köstence; Uluslar arası Bükreş Lisesi; Ovidius 

Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Köstence; Romanya Halk 

Üniversitesi. 

RUSYA- Başaran Türk Kültür Merkezi, Novorisibirsk; Irkutsk Baykal Türk Kültür Merkezi, 

Irkutsk; Irkutsk Devlet Üniversitesi, Milletler Arası Ekonomi Fakültesi; İşkirt Türk Kültür 

Merkezi, Omsk; Tataristan/ Kazan Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü; 

Krasnoyarsk Devlet Üniversitesi; Modern Bilimler Enstitüsü; Moskova Devlet Dil Üniversitesi, 

Türkoloji Bölümü; Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü, Türkoloji 

Bölümü; Rostov Devlet Üniversitesi; Rostov Yabancı Diller Enstitüsü; Saint-Petersburg 

Üniversitesi, Türkçe Bölümü; Şarkiyat Arabik Bilimleri Enstitüsü; Moskova, Türk-Rus Koleji. 

SIRBİSTAN- Priştine Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Kosova  

SİNGAPUR- Türk Kültür Merkezi. 

SURİYE- Halep Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretim Merkezi. 

TAYLAND- Türk Lisesi. 

TAYVAN- Millî Chengchi Üniversitesi; Taiwan Üniversitesi, Türkoloji Bölümü.  

TÜRKMENİSTAN- Uluslararası Türkmen Türk Üniversitesi. 

UKRAYNA- Harson Devlet Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Merkezi; Harkov 

Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; Kiev Bilgisayar Dil Bilimi Okulu; Kiev Devlet Dil Bilimi 

Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri Bölümü; Kiev Doğu Dilleri ve Hukuk Üniversitesi; Kiev Milletler 

Arası Dil Bilimi ve Hukuk Üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü; Kiev Milletler Arası Üniversitesi; 

Kiev Millî Taras Şevçenko Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; Kiev Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; 

Odesa Meçnikov Üniversitesi, Türk Dili ve Kültürü Merkezi; Kiev Devlet Üniversitesi, Türk 
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Kültür Merkezi, Tavriyski Üniversitesi, Türkoloji Bölümü; Ukrayna Bilim Akademisi, Doğu Dilleri 

Üniversitesi. 

ÜRDÜN- Âl-i Beyt Üniversitesi, İslâm Bilimleri Merkezi, Türkçe Bölümü; Amman Türk 

Kültür Merkezi; Ürdün Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü; Yarmouk Üniversitesi, Şarkiyat 

Bölümü. 

YAKUTİSTAN- Saha-Türk Anadolu Koleji. 

YUGOSLAVYA-Belgrad Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Doğu Dilleri Kürsüsü, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü. 

YUNANİSTAN- Aristotelion Üniversitesi; Girit Akdeniz Araştırma Enstitüsü, Türkoloji 

Bölümü; Girit Üniversitesi; Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İnceleme Enstitüsü, Atina; Turizm 

Bakanlığı Rehber Okulu, Panorama Kültür Merkezi 

6.2.3. Yurt Dışındaki Üniversitelerde Bulunan Türkoloji Bölümleri  

Türkçe öğretilen, Türk Dili ve Edebiyatı araştırmalarının yapıldığı Türkoloji bölümlerinin 

bulunduğu 45 ülke vardır. Bunlar: Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 

Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Çin, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan, 

Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran, İskoçya, İsveç, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, 

Kosova, Letonya, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moğolistan, Moldova, Norveç, Pakistan, 

Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Rusya Federasyon Başkürdistan, Sırbistan, Slovenya, 

Sudan, Ukrayna, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti, Ürdün, Yemen, Yunanistan’dır ve Türkoloji 

Bölümü sayısı 83’tür (Türkoloji Çalıştayı El Kitabı, 2012). Yurt dışında yer alan Türkoloji 

Bölümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 17. Yurtdışında bulunan Türkoloji Bölümleri ve Ülkeler 

Ülkeler 
Türkoloji Bölümü 

Sayısı 
Ülkeler 

Türkoloji 
Bölümü Sayısı 

Afganistan 1 Kazakistan 4 
Almanya 8 Kırgızistan 4 
Arnavutluk 1 Kosova 1 
Avusturya 1 Letonya  1 
Azerbaycan 1 Macaristan 2 
Belçika 1 Makedonya 3 
Bosna-Hersek 2 Mısır 6 
Bulgaristan 3 Moğolistan 1 
Çek Cumhuriyeti 1 Moldova 1 
Çin 1 Norveç 1 
Estonya 1 Pakistan 1 
Finlandiya 2 Polonya 3 
Güney Kore 1 Romanya 1 
Hindistan 1 Rusya Federasyonu 5 
Hırvatistan 1 Rusya Federasyonu/Başkürdistan 1 
Hollanda 1 Sırbistan 1 
İngiltere 1 Slovenya 1 
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İran 2 Sudan 1 
İskoçya 1 Ukrayna 4 
İsveç 1 Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti 1 
İtalya 1 Ürdün 1 
Japonya 1 Yemen 1 
  Yunanistan 3 

Toplam  83 

Tablo 17, yurtdışındaki Türkoloji Bölümlerinin durumu incelendiğinde en çok Türkoloji 

Bölümü bulunan ülkeler Almanya (8), Mısır (6), Rusya (5) ve Ukrayna’dır (4). Bu bölümlerde 

verilen derslerin içeriği de merak konusudur. Türkoloji Çalıştayı El Kitabı (2012) verilerine göre 

Türkoloji bölümlerinde verilen dersler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ortak olarak 

verilen dersler: Dil Bilgisi, Türk Edebiyat Tarihi olarak görülürken farklılık gösteren dersler ise 

çeşitlilik göstermektedir. Örnek olarak, Psikoloji (Afganistan), Araştırma Yöntemleri (Yemen), 

Söylev (Ürdün), Çağdaş Dil Bilgisi Artzamanlı Araştırmalar ve Roman Türlerinin Paradigması 

(Ukrayna), Türkiye Haricindeki Türki Ülkeler Coğrafyası, Diyalektoloji ve Dil İlişkileri Kuramı 

(Almanya), İlmȋ Duşunce Metotları (Mısır) verilebilir. Çalıştay el kitabındaki verilere göre ders 

sayıları da ülkeden ülkeye değişmektedir:  

Afganistan : 72 ders 

Ürdün  : 63 ders 

Ukrayna : 33 ders 

Almanya : 22 ders 

Türkoloji bölümlerinde verilen derslerin içeriği ile ilgili bilgi sunmak amacıyla aşağıda 

Polonya’daki bir Türkoloji Bölümünden örnek verilmiştir. Türkoloji, Polonya-Poznań'daki Adam 

Mickiewicz Üniversitesi, Çağdaş Dil ve Edebiyat Fakültesinin 24 Anabilim dalından biridir. Doğu 

Dilleri Bölümü bünyesindeki Türk, Moğol ve Kore Bölümü'nün yürüttüğü 5 yıllık Türkoloji 

programının konuları ve ders saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:  

Tablo 18. Adam Mickiewicz Üniversitesi, Çağdaş Dil ve Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümü, Ders Programı 

Konu Adları  Ders saati  

A.Genel Eğitim Konuları 

B.Temel Konular  

Antropoloji  60 

Toplam 60 saat 

C.Türk Konuları 

Türkiye tarihi  120 

Türk kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi  120 

Müslüman sanatı hakkında bilgi  60 

İslam bilgisi  60 

Türk kültürel ve sosyal bilgisi  30 

Orta Asya Tarihi 60 

Türk dilinin bilgisi 120 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 100 

 

Toplam                                                                   570 saat 

D.Uzmanlık Dersleri 

Türk dili  1.020 

Türk dil bilgisi  120 

Türkolojiye giriş  30 

Türkçe metinleri okuma 120 

II oriental dili  240 

Seminer I 60 

Seminer II 60 

Lisans Semineri 60 

Toplam                                                                        1.710 

Toplam ders saati 2.340 

Tablo 18 incelendiğinde Türkoloji programının konuları ve ders saatlerinin oldukça 

ilginç ve konulara (A-D) göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu program Polonya Adam 

Mickiewicz Üniversitesi, Çağdaş Dil ve Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Bölümü’ne aittir. Bu 

programa göre, en fazla saat Türk Dili (1.020) dersi için ayrılmakta ve sırasıyla 240 saat ile II 

oriental dili görülmektedir. Dersler arasında Antropoloji (60), Türk Kültürü ve Edebiyatı (120), 

Müslüman Sanatı (60) ve İslam Bilgisi (60) dikkat çekmektedir. 

6.2.4. Yunus Emre Enstitüsü 

2009 yılında faaliyetlerine başlayan (Yunus Emre Vakfı) Yunus Emre Enstitüsü, kuruluş 

amaçları doğrultusunda Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının daha iyi tanıtılması 

ve öğretilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, farklı kurumlarla iş birliği yaparak bilimsel 

çalışmaları desteklemek ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna 

duyurmak amacına yönelik aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.  

1. Öğretim elemanı görevlendirilmesi, 

2. Bölüm ve programların eğitim araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması, 

3. Başarılı öğrencilerin Türkiye’de gerçekleştirilecek Türkoloji Yaz Staj Programı’na 

davet edilmesi, 

4. Yabancı Türkologlara araştırma, seminer, konferans vb. faaliyetlerde akademik 

destek sağlanması, 

5. Türkçe kurslarının açılması, 

6. Başarılı öğrencilere burs verilmesi, 

7. Genç Türkologların yetiştirilmesi, 

8. Türkiye’deki üniversiteler ile ilgili yabancı üniversitelerin Türkoloji alanında 

yapacakları proje ve faaliyetlere destek sağlanması, 
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9. Yurt dışındaki Türkologların Türk dili, tarihi, kültürü ve sanatı ile ilgili projelerinin 

desteklenmesi, 

10. Türkçe öğretilen yerlerde, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtıcı faaliyetler 

düzenlenmesidir. 

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında kurduğu 60 kültür merkezinde eğitim ve öğretim 

çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütmekte, bilimsel araştırmalara 

destek vermektedir (https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu). 

Tablo 19. Yunus Emre Enstitüsü, Kültür Merkezleri 

Ülke Yunus Emre Türk Kültür Merkezi-YETKM 

Amerika Washington DC 
Afganistan Kabil 
Almanya Berlin- Köln 

Avustralya Melbourne 
Avusturya Viyana 

Azerbaycan Bakü 
Arnavutluk İşkodra, Tiran 

Bahreyn Manama 
Belçika Brüksel 

Bosna Hersek Foynitsa, Saraybosna, Mostar 
Cezayir Cezayir 

Çin Pekin 
Fas Rabat 

Fransa Paris 
Güney Afrika Johannesburg 
Güney Kore Seul 
Gürcistan Tiflis 
Hollanda Amsterdam 

Hırvatistan Zagreb 
İngiltere Londra 

İran Tahran 
İspanya Madrid 
İtalya Roma 

Japonya Tokyo 
Karadağ Podgoritsa 

Katar Doha 
Kazakistan Nur-Sultan 

KKTC Lefkoşa 
Kosova Priştine, İpek, Prizren 
Lübnan Beyrut 

Macaristan Budapeşte 
Makedonya Üsküp 

Mısır Kahire 
Malezya Kuala Lumpur 
Moldova Komrat 
Meksika Meksiko 
Pakistan Karaçi - Lahor 
Polonya Varşova 

Romanya Bükreş, Köstence 
Rusya Federasyonu Kazan- Moskova 

Senegal Dakar 

https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu
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Sırbistan Belgrad 
Somali Mogadişu 
Sudan Hartum 
Suriye Azez 
Tunus Tunus 

Ukrayna Kyiv 
Ürdün Amman 

Tablo 19, Yunus Emre Enstitüsü’nün yurtdışındaki Kültür Merkezleri’ni göstermektedir. 

Her geçen gün bu kültür merkezine yenileri eklenmektedir. Türkçenin uluslararası düzeydeki 

etkinliğinin artırılması ve süregelen eksiklikleri tamamlama amacında olan YETEM, Avrupa 

Birliği Ortak Dil Programına uygun, evrensel standartları haiz ders kitapları hazırlama 

çalışmalarına devam etmektedir. Türkçenin öğretiminde evrensel standartları barındıran bir 

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı (TSS)’nın yazılım ve uygulamasını geliştirme çalışmalarına da 

başlayan YETEM, bu faaliyetlerin yanı sıra, Türk dili ve edebiyatı, kültürü ve sanatının yurt 

dışında en iyi şekilde tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalarda ve proje 

faaliyetlerinde bulunmaktadır. Türkoloji projesi de bunlardan birisidir. Yunus Emre 

Enstitüsü’nün yurt dışındaki Türkoloji Bölümleri 50 ülkede 101 merkezde faaliyet 

göstermektedir (https://yee.org.tr/sites/default/files/yayin/faaliyet_raporu_2021_28.06_pdf 

Yurt dışındaki Türkoloji Bölümleri bulundukları bölgeler ve sayıları ile aşağıdaki Tablo 

20’de sunulmaktadır.  

Tablo 20. Yunus Emre Enstitüsü, Türkoloji Bölümleri  

Bölgeler Türkoloji Bölümü Sayısı 

Avrupa 19 

Balkanlar 17 

Orta Doğu 13 

Asya 29 

Afrika 19 

Amerika 3 

Uzak Doğu 1 

Toplam 101 

Tablo 20’de gösterildiği gibi Yunus Emre Enstitüsü’nün dünyanın değişik bölgelerinde 

toplam 101 Türkoloji Bölümü bulunmaktadır. En fazla olan Türkoloji Bölümü Asya’da (29), 

Avrupa’da (19) ve Afrika’dadır (19). En az olan Türkoloji Bölümü ise Amerika (3) ve Uzak 

Doğu’dadır (1). 

6.2.5. Türkiye Maarif Vakfı 

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini sağlıklı 

yürütebilmek için 2019 yılında Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ni esas alarak “Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı” hazırlamıştır. Bu program ile Türkçenin daha planlı ve 

etkili öğretilmesine ortam sağlandığına dikkat çekilmektedir (Kaya ve Kardaş, 2019: 107). Bu 

program, eylem odaklı yaklaşımı esas almakla birlikte sarmal öğretim modeli (Dowding, 1993: 

https://yee.org.tr/sites/default/files/yayin/faaliyet_raporu_2021_28.06_pdf
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akt TMV, 2019: 23), doğrusal programlama yaklaşımı, kademeli sorumluluk aktarımı (Fisher 

ve Frey, 2008a: akt. TMV, 2019:23) ve çevreyle ilgili sistem kuramını harmanlayarak 

öğrencilerin 21. Yüzyıl becerileriyle donanmalarını, sosyal ve akademik yaşamlarında başarılı 

olmalarını hedefleyerek yapılandırılmıştır.  Böylece, öğrencilerin gelişim özellikleri ve okul 

sistemleri göz önüne alınarak dil yeterlilikleri temel düzeyde Okul Öncesi, İlköğretim I. Kademe 

(ilkokul), İlköğretim II. Kademe (ortaokul) ve Ortaöğretimi (Lise) kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur. TMV öğretim programı iletişimsel yaklaşım ile yapılandırılmıştır. Dil 

becerilerinin özellikle kullanıma yönelik bir çerçevede sunulması için D-AOBM’de yer alan dört 

temel husus benimsenmiştir: 

1. Dil öğretim için program ve başvuru kaynakları geliştirmek, sınav ve ders kitapları 

hazırlamada ortak başvuru kaynağı olarak yararlanmak, 

2. Eğitim yöneticileri, program geliştirme uzmanları, öğretmenler, öğretmen eğiticileri, 

sınav hazırlama kurulları arasında eşgüdümü sağlamak, 

3. Öğretim programının uygulanabilirliğini artırmak için dil öğretiminde amaç, içerik ve 

yöntemleri ortak bir zeminde kavramsallaştırmak, 

4. Dil yeterliklerinin tanımlanmasını sağlayan nesnel ölçütleri oluşturmak, çeşitli 

bağlamlarda verilen dil yeterlik belgelerinin tanınırlığını sağlayarak uluslararası 

hareketliliği desteklemektir (TMV, 2019: 12-13). 

TMV öğretim programının işlevsel ve uygulanabilir olması için detaylandırılması yoluna 

gidilmiştir. Bu özelliğiyle yabancılara Türkçe öğreten öğreticilere rehber özelliği taşımaktadır. 

Örneğin, seviyelere göre dil yapıları listesi, kademelere göre izlence bölümü (okul öncesi 

gelişim, ilkeler, öğretmenin rolü, yöntem ve teknikler, eğitim ortamı ve materyaller, ölçme ve 

değerlendirme), kazanımlar, iletişimsel işlevler, önerilen dil ifadeleri ve söz varlığı bütüncül bir 

şekilde sunulmuştur.  

6.2.6. Yurtdışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkıda bulunan yabancı 

Türkologlar 

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde yurtdışında katkısı olan Türklerin yanı sıra 

yabancı Türkologlar da olmuştur. Yabancı Türkologlar, TYD öğretimi alanına önemli eserler 

kazandırmıştır.  

Tablo 21. TYD Öğretimine katkıda bulunan yabancı Türkologlar 

Ülkeler Türkologlar Yıl 

Almanya 

Hieronymus Megiser 1612 

Müller Max  1841 

Julius Theodor Zenker 1866 

Hakkı Tevfik Galancızade  1907 

Wilhelm Radloff  1860 

Carl Brockelmann  1917 

Marttı Rasonen 1969 
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Karl Steuerwald  1972 

Anne Marie Von Gabain  1929 

Avusturya  

J. Hammer-Purgstall - 

Duda Herbert 1948 

Herber Jansky  - 

Belçika Johan Vandewale  - 

Çek Cumhuriyeti Ludec Hrebicek - 

Danimarka  
Thomsen Wilhelm  1922 

Ludvig Peter  1922 

Fransa  

P.F.Viguier  1790 

A.Jaubert  1833 

T.X. Bianchi  1843 

Jean Deny  1921 

Paul Jean Roux  1953-- 

Francisky Mesgnien Meninsky  17. yy- 

Molier - 

İngiltere 

Charles Redhouse  1934 

Thomas Vaughan  1709 

Arthur Lumley Davids  1832 

Charles Boyd  1842 

Edwin Arnold  1877 

V.H. Hagopian 1907 

James William Redhouse  1884 

William Burckhardt Barker  1854 

Charles Wells  1880 

Frank Lawrence Hopkins  1877 

Charles Francis MacKenzie  1879 

Charles James Tarring  1886 

Anton Tien  1896 

İtalya 
Flippo Argeiti 1533 

Pietro Ferraguto 1611 

Macaristan 
Armin Vambery  1858 

Gyula Nemeth  1918 

Tablo 21 Türçenin yabancı dil olarak öğretimine katkıda bulunan yabancı Türkologların 

listesini sunmaktadır. Ülkelere göre en çok katkıda bulunanlar İngiliz Türkolog (13), Alman 

Türkolog (9) ve Fransız Türkologlardır (7). Hieronymus Megiser, soylu bir aileden gelen 

tarihçiliği ve dilciliğiyle tanınan Türkologdur. Türk dili için 1592 yılında Paroemiologia 

Polyglottos: hoc est: Proverbia et Sententiae Complurium Linguarum adlı eseri yazmıştır. Bu 

eser çok dilli, konulara göre hazırlanmış bir atasözü derlemesidir. Institutionum Linguae 

Turcicae Libri Quatuor adlı eseri ise Avrupa’da basılmış ilk Türkçe gramer kitabı unvanına 

sahiptir. Max Müller, 1861 yılında yayınlanan ‘The science of language’ kitabında Türkçe’nin 

ne kadar kusursuz ve harika bir dil olduğunu ifade etmektedir. Friedrich William Radloff, 

modern Türklük biliminin kuruluşundaki öncülük hizmetlerinden dolayı "Türkolojinin babası" 

ve "Türk dil biliminin kurucusu" olarak anılmaktadır. Jean Deny ise Fransa'da Türkoloji'nin 

gelişmesinde ve diğer Fransız Türkologlar'ın yetişmesinde büyük katkı sağlamıştır. 1957'de 

Türk Dil Kurumu şeref üyeliğine seçilmiş, kurum tarafından ayrıca adına 1958'de çeşitli 
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Türkologlar'ın yazıları ile katıldığı Jean Deny Armağanı-Mélanges Jean Deny başlıklı araştırma 

kitabı yayımlanmıştır.  

 

    

Hieronymus Megiser, 1612 Max Muller, 1841 Wilhelm Radloff, 1860 Jean Deny, 1921 

6.2.7. Türk Yazar ve Yabancı Türkologların Türkçe İçin Söyledikleri Sözler  

Yukarıda verilen şiirlerin yanı sıra, gerek yabancı gerekse kendi yazar ve büyüklerimizin 

Türk dili ile ilgili söylemiş oldukları birçok söylem vardır. Atatürk, “ Türk dili Türk milleti için 

kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, 

ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bu gün kendi milliyetini yapan her şeyi dili 

sayesinde muhafaza etmiştir.” 

Karamanoğlu Mehmet Bey, “Şimden girü divanda, dergâhta, barigâhta, meydanda 

Türkçe’den başka dil ile konuşulmayacaktır.” (13 Mayıs 1277).  

Oktay Sinanoğlu “… dilimiz, matematik kadar açık seçik, her dala kolayca yetişebilen 

üstün türetme yeteneği ile yabancı dilcileri bile kendine hayran bırakan bir dildir (Cumhuriyet, 

19.6. 1974: akt. Gencan, 2001: 49).  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Türkçe yazmak için her şeyden önce Türkçe düşünmemiz 

gerekir. Bir dilin özelliği sözlüğünde değil, ruhunda, dehasında aranmalıdır.”. 

Charles Wells, (1880): “Avrupa dillerinde konuşmada sürekli başvurulan ve tekrarlanan 

şahis zamirleri, iyelik ve bağlaçlar Türkçede belli başlı çekimli fiillerle halledilir.”  Örnek: 

yazdığım kitap (The book which I wrote).  

Jansky Herber, “Türk dili vacabuler, fonetik, sentaks, imla ve kelime hazinesiyle son 

derece zengin ve kolay anlaşılabilen ve öğrenilebilen bir bilim dalıdır.” 

Jean, Deny, (1921): “İnsan bu dilin yüce bir ilim akademyası müzakerelerinden çıkmış 

olduğu zannına düşebilir (Benzer, 2012: XIV). Fakat Türkistan bozkırlarının ortasında, kendi 

başına kalmış insan zekasının sadece kendi yaradılışından ayrılmaz kanunlarla yarattığını, 

hiçbir bilginler kurulunun yaratması düşünülemez” (Gencan, 2001: 49). 
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Johan Vandewale, “Türkçe dil bilgisi, hemen hemen matematik kadar düzenli ve 

istisnasız karaktere sahip bir dildir.” 

Molier (17. Yy): “Türkçe az söz ile çok anlam ifade eden hayran olunacak mükemmel 

bir yapıya sahiptir.” 

Max Müller, (1841): “Türk dilini incelerken, insan zekâsının dilinde başardığı büyük 

mucizeyi görürüz.”. “Hiçbir dilin anlatamadığı ancak birçok sözcükle anlatmaya çalıştığı anlam 

inceliklerini Türkçe tek bir sözcükle anlatabilir. Türkçenin dil bilgisinde tamamiyle saf bir dil 

yapısı görüyoruz. Bu öyle bir dil bilgisidir ki, bir billur kovan içinde bal peteklerinin oluşunu 

nasıl seyredebilirsek, onda da düşüncenin iç oluşlarını öyle seyredebiliriz.” (Gencan, 2001: 49; 

Benzer, 2012: XIV) 

Paul Jean Roux, (1953): “Türkçe, akıl ve düşünce dolu matematiksel bir dildir.” 

6.2.8. Yabancı Türkologların Türkçe/Türk Diline Hizmetleri  

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yabancı ülkelerde yazılan eserler 

mevcuttur. Bu eserleri yazan ve Türkçenin tanınması ve ilgi çekmesine hizmet eden değerli 

yabancı Türkologlar vardır. Bu Türkologlar ile ilgili detaylar aşağıda açıklanmaktadır. 

 Alman- Gabain Annemarie Von (1929): 1973’te Cumhuriyetimizin 50. Yıl Dönümünde 

Türk diline katkılarından dolayı şeref diploması verildi. 

-Hieronymus Megiser (1612): Türkiye Türkçesinin ilk gramer kitabını yazdı. 

Danimarkalı-Thomsan Wilhelm Ludvig Peter (1922): Orhon ve Yenisey yazısını Dancaya 

çevirdi ve bir çığır açtı.  

Fransız-Viguier, P.F. (1790): Dil oğlanları adlı okuldaki Fransız gençlere kaynak kitap 

yazdı. 

Macar-Nemeth, Gyula (1918): Macaristan ve Avrupa’da Türklükle ilgili çalışmaların 

gelişmesinde büyük rol oynadı ve 1958’de TDK tarafından şeref üyeliğine seçildi. 

Macar-Vambery Armin (1858): Çağatayca alanında çalıştı. Kutadgu Bilig üzerine eseri 

vardır. 

Yukarıda verilen örneklerin yanı sıra diğer ülkelerden de Türk dili çalışmış yabancı 

Türkologlar vardır. Bu Türkologlar aşağıda Tablo 22’de sunulmaktadır.  
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Tablo 22. Türk dili çalışmış yabancı Türkologlar 

Ülke Türkolog Yıllar 

Almanya 

Julius Theodor Zenker 1866 

Galancizade Hakkı Tevfik 1907 

Brockelmann Carl 1917 

Marttı Rasonen 1969 

Karl Steuerwald 1972 

Avusturya 

J.Hanner-Purgstall  

Duda Herbert 1948 

Jansky, Herber - 

Çekya Ludec Hrebicek - 

Fransa 

Jaubert, A 1833 

Bianchi, T.X. 1843 

Deny, Jean 1921 

İngiltere 

T. Vaughan 1709 

A.L. Davids 1832 

M.C.Boyd 1842 

W.B. Barker 1854 

A. Edwin 1877 

J.W.Redhouse 1884 

V.H.Lagopian 1907 

C. Redhouse 1934 

Rusya Radloff, Wilhelm (Alman kökenli) 1860 

Tablo 22 Türk dili çalışmış yabancı Türkologların milliyetleri ve yılları açısından 

önemlidir. Çoğunluğunu İngiltere’den (8) ve Almanya’da (5) Türkologun oluşturduğu, 

Avusturya, Fransa ve Çekya’dan da Türkologların Türkçe dil bilgisine önem verdikleri 

görülmektedir. Katkıda bulunan bu Türkologlar hiç şüphesiz Türkçenin dünyadaki diller 

arasındaki yerini de pekiştirmiş ve dikkatleri Türkiye’ye çekmiştir. Tarihler ele alındığında ise 

Türk dili çalışmış yabancı Türkologların 1700’lü yıllardan günümüze kadar katkı sundukları 

görülmektedir. Farklı açılardan ele alındığında ve bu bölümdeki diğer tablolar incelendiğinde 

bu ad ve yılların daha geniş bir yelpaze çizdiği unutulmamalıdır. 

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinin yaygınlaşması ve değişik programlarla 

geliştirilmesi ihtiyacı her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Ancak en önemli 

unsurlardan birisi hiç şüphe yok ki dil öğretimi politikalarında disiplinler arası anlayışın 

gelmesidir. Çünkü yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki sorunun bir tek nedeni yoktur. 

Günümüzde insan yaşantısının sosyal yapısını açıklamanın bir tek sosyal açıdan 

çözülemeyeceğini ve geniş bir çerçeveden bakılması gerektiği bilinen bir gerçektir. Disiplinler 

arası anlayış, içerisinde edebiyat, tarih, müzik, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, toplumbilim, 

nöroloji gibi değişik alanlar bulunmalıdır. Çünkü insan davranışları karmaşıktır ve bütün olarak 

çalışılması durumunda “bütüncül anlayış” geleneksel olarak bilime yön veren “mekanik 

anlayış”tan farklıdır. Mekanik anlayış insan davranışlarını parçalara ayırarak gözleyebilirken 

bütüncül anlayış, insan davranışının birbirinden bağımsız alt birimlere ya da parçalara 
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ayrılamayacağını, çünkü tüm davranışların birbiriyle etkileşim halinde olduğunu savunur. Bu 

açıdan mekanik anlayışa dayalı çalışmalar insan davranışlarını tam olarak ortaya koyamayabilir 

ve içindeki alt alanlar konusunda TYD öğretimine özel yer verilmelidir. 

✓ Söz konusu alt alanlara ve TYD öğrenenlerin gereksinimlerine, düzeylerine, 

çeşitliliğine uygun öğretim programları ve ders programları hazırlanmalıdır. 

✓ Bu programlara uygun öğretim yöntem ve teknikleri belirlenmeli, görsel-işitsel araç-

gereçler ve ders kitapları hazırlanmalıdır. 

✓ TYD öğretiminde D-ADOB ölçütleri ve bu ölçütlerin kullanılması gibi çağdaş 

uygulamalar Türkçe öğretimine yansıtılmalıdır. 

✓ Türkçe dil bilgisini işlevsel açıdan her yönüyle betimleyen çalışmaların disiplinlerarası 

(Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Yetişkin Eğitimi vb.) bulgularıyla, TYD öğretilmesine kaynaklık 

etmesi sağlanmalıdır.  

✓ TYD öğretiminin çeşitliliğine uygun, alan yeterlilikleri ve öğretmen yeterlilikleri 

belirlenmelidir.  

✓ Bu özel alan için yetiştirilecek öğretmenlerin alan bilgisinin yanı sıra öğretim 

ortamlarına uygun olarak farklı kültürlere, geleneklere duyarlı olması için iletişim 

becerilerinin geliştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

✓ Teori ve uygulamaya dönük kaynak (öğretmen/öğrenci/materyal vb.)  paylaşımına 

özen gösterilmelidir. 

✓ Teorik derslerin yanı sıra uygulama derslerinde yalnızca izleyici konumunda değil, 

öğrenenle etkileşime girebilecek ve eylem odaklı yaklaşımı üstlenebilecek gerçek ders 

sürecinin bir parçası olmaları sağlanmalıdır. 

✓ Teorik derslerin yalnızca belirli alanında (dilbilim, edebiyat, lehçe vb.) kalması yerine 

sınıfiçi uygulamaların bütünleşik denge içinde verilmesi sağlanmalıdır.  

✓ TYD öğretiminin standartlaştırılması ve kurumsallaştırılması yönünde çaba sarf 

edilmelidir. 

✓ TYD öğretimi lisans programlarının açılması sağlanmalıdır. 
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ÖĞRETMEN PROFİLİ 

 

“Türkçe az söz ile çok anlam ifade eden hayran olunacak 

mükemmel bir yapıya sahiptir.”  

Molier 

 

MEB, öğretmenleri dil öğretiminin önemli bileşenlerinden biri olarak görmekte ve 

öğretmen olmanın bir bilinç gerektirdiğinin altını çizmektedir. MEB’e göre öğretmenler; 

davranış, tutum ve yeteneklerini yansıttıklarının ve dil öğrenen/edinenler açısından ortamın 

önemli bir parçasını oluşturduklarının bilincinde olmalıdır (MEB, 2013: 144). Öğretmenlik 

mesleğinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için sahip olunması gereken bilgi, 

beceri ve tutumların altı çizilmektedir (MEB, 2017: 3). MEB tarafından belirlenen bu özellikler 

temel bir referans metin olma özelliği taşımaktadır. Bu referans metinde önemle üzerinde 

durulan konular aşağıdaki gibidir: 

1. Öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretim programlarının 

düzenlenmesi,  

2. Öğretmenin mesleğe kabul ve adaylık süreçlerinde, mesleki gelişim ihtiyaçlarının 

tespit edilmesi ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyetlerin planlanması, 

3. Öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi, 

4. Kariyerlerinin geliştirmesi ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesidir 

(s.9). 

Yukarıdaki maddeler göz önüne alındığında “Nasıl bir öğretmen?, “Nasıl yeterlilikler?” 

“Nasıl mesleki alanlar?” vb. sorular önem kazanmaktadır. Bu soruların cevabı birçok değişkene 

bağlı olabilmektedir. Gültekin, Balcı ve Melanlıoğlu (2018) nasıl bir öğretmen ve yeterlikleri 

konusunu aşağıdaki şekilde vermektedir. 

7. BÖLÜM  
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Şekil 3. Öğretmenlik mesleği genel alanlar 

Şekil 3’te de gösterildiği gibi nasıl bir öğretmen yetiştirilmesi sorununun cevabını birçok 

faktör etkilemektedir. Yani, öğretmenlik mesleği yeterlikleri; öğretmen istihdamından aday 

öğretmen yetiştirme süreci, kariyer gelişimi ve ödüllendirmeye, sürekli mesleki gelişimden 

performans değerlendirme ve öz değerlendirmeye, akademik ders içeriklerinden hizmet 

öncesi öğretmen yetiştirmeye kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.   

Diğer yandan MEB, öğretmenlik mesleği yeterliklerini üç ana başlık altında 

gruplandırmaktadır (MEB, 2017: 8). Bu başlıklar; mesleki bilgi (alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, 

mevzuat bilgisi), mesleki beceri (eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamı oluşturma, 

öğrenme ve öğretme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme) ile tutum ve değerler (milli, 

manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel ve mesleki gelişim) 

olarak verilmektedir. Bu üç ana başlık aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak sunulmaktadır: 

Tablo 23. TYD Öğretiminde Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri  

A. Mesleki Bilgi B. Mesleki Beceri C. Tutum ve Değerler 

A1. Alan Bilgisi 

Alanında sorgulayıcı bakış açıcını 

kapsayacak şekilde ileri düzeyde 

kuramsal, metodolojik ve olgusal 

bilgiye sahiptir. 

B1. Eğitim Öğretimi Planlama 

Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir 

şekilde planlar 

C1. Milli, Manevi ve evrensel 

Değerler 

Milli, manevi ve evrensel 

değerleri gözetir. 

A2. Alan Eğitimi Bilgisi 

Alanın öğretim programına ve 

pedagojik alan bilgisine hakimdir. 

B2. Öğrenme Ortamı Oluşturma  

Bütün öğrenciler için etkili 

öğrenmenin gerçekleşebileceği 

sağlıklı ve güvenli öğrenme 

ortamları ile uygun öğretim 

materyali hazırlar. 

C2. Öğrenciye Yaklaşım 

Öğrencilerin gelişimini 

destekleyici tutum sergiler. 

A3. Mevzuat Bilgisi 

Birey ve öğretmen olarak görev, 

hak ve sorumluluklarına ilişkin 

mevzuata uygun davranır. 

B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini 

Yönetme 

Öğrenme ve öğretme sürecini etkili 

bir şekilde yürütür.  

C3. İletişim ve İşbirliği 

Öğrenci, meslektaş, aile ve 

eğitimin diğer paydaşları ile etkili 

iletişim ve iş birliği kurar. 
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B4. Ölçme ve Değerlendirme 

Ölçme ve değerlendirme yöntem, 

teknik ve araçlarını amacına uygun 

kullanır. 

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim 

Öz değerlendirme yaparak kişisel 

ve mesleki gelişimine yönelik 

çalışmalara katılır.  

Tablo 23 öğretmenlik mesleğinin nasıl olması gerektiği konusunu ortaya koymakta ve 

mevcut öğretmenlik alanlarını kapsamaktadır. Ancak günümüzde yurt içinde ve yurt dışında 

Türkçe yaygın bir biçimde yabancı dil olarak öğretildiğinden anadili öğretiminden farklı 

özellikler içermektedir. Son 20 yıldır TYD öğretimi önem kazanmış ve çalışmalar yaygınlaşmış 

olmasına rağmen öğretmen yetiştirilmesiyle ilgili alt alan başlıklarındaki (Beyreli, 2017; Er ve 

diğerleri, 2012: akt. Gültekin ve diğerleri, 2018: 684; Tüm, 2019; İnal ve Durmuş, 2022) 

sıkıntıların hâlâ devam ettiği görülmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi için aşağıdaki hususların 

benimsenmesi gerekmektedir:  

✓ Alan bilgisinin evrensel boyuttan incelenmesi, 

✓ Mesleki bilgilerin çok kültürlülük ve çok dillilik esasında değerlendirilmesi, 

✓ Yöntem ve tekniklerin eylem odaklı yaklaşım ve çoklu zeka öğrenme kuramına 

dayandırılması, 

✓ Uzaktan öğretim yeterliklerinin benimsenmesi, 

✓ Sınıf içi ortamlarının getirdiği farklı değer ve tutumların içselleştirilmesi, 

✓ Yabancı dil öğretiminde D-ADOB Metninde vurgulanan kapsamlılık, şeffaflık ve 

tutarlılığın benimsenmesi, 

✓ Dil kazanımlarında D-ADOB Metninde vurgulanan eylem odaklı yaklaşımın 

benimsenmesi, 

✓ Öğrencilerin öğrenen sosyal aktörler olduklarının göz ardı edilmemesi, 

✓ Dil kazanımlarının değerlendirilmesinde bütüncülden ziyade analitik yaklaşımın 

benimsenmesidir.  

Tüm bu alt başlıkların çözüm beklemesine rağmen son zamanlarda TYD öğretimini 

üstlenecek öğretim elemanlarının hangi alandan olması gerektiği hala tartışma konusudur. 

Günümüzde yabancılara Türkçe öğretenler birbirinden farklı disiplinlerden (sınıf öğretmenliği, 

müzik öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, 

İngilizce öğretmenliği, türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, türk dili ve edebiyatı bölümü, çağdaş 

türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü, dilbilim, yabancı diller, ilahiyat vb.) gelmekte ve 

yabancılara Türkçe öğretimine ilişkin herhangi bir formasyona sahip olmadan öğretmenliğe 

başlamaktadırlar. Bu öğretmenlerden sadece mezun oldukları fakültelerden aldıkları dersler 

ve sertifika programlarına kabul edilmiş ve bitirmiş olmaları yeterli görülmektedir. Görüldüğü 

gibi tartışmalar; TYD öğretmenlerin Türkçe öğretiminde özel bir eğitim almadıkları, deneyimsiz 

oldukları, geleneksel anlayışın dışına çıkarak çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim etkinliklerini 
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düzenleyemedikleri konusunda yetersiz oldukları üzerine yoğunlaşmaktadır (Göçer, 2013). Bu 

konuların yanı sıra öğretmenlerin çokuluslu sınıflarda dil öğretimini ve değerlendirmesini 

gerçekleştirmeleri konusunda da problem vardır. Bunun nedeni Türkçe öğretmenlerinin 

yabancılara Türkçe öğretme konusunda yeterli alan derslerini almamalarıdır. MEB, bu 

problemleri ortadan kaldırmak amacıyla öğretmen yeterliliklerini öğretmenlerin mesleklerini 

icra ederken sahip oldukları bilgi, beceri, tutum ve değerler olarak tanımlamaktadır. Bunu 

“Öğretmenlerin özel alanlarıyla ilgili öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine 

getirebilmek için alanlara özgü sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerler gibi 

yeterliliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin delili olabilecek gözlemlenebilir-ölçülebilir 

performans göstergeleri önemlidir” ifadesiyle aktarmaktadır. Doğrusu öğretmen kalitesi 

öğretmenlerin genel bilgisi, mesleki alan bilgisi, profesyonel bilgi ve becerilerine bağlıdır. 

Dolayısıyla, alan (meslek) bilgisi yeterliliği, becerileri uygulama yeterliliği, çok dilli/kültürlü 

ortamlarla baş edebilme yeterliliği ve profesyonel gelişim yeterliliği gibi dört unsurun 

öğretmen olmadan önce öğretmen adaylarına kazandırılması için MEB uğraş vermektedir.  

Bu yeterliliklerin özellikle de yabancılara Türkçe öğretecek öğretmenler için daha çok 

vurgulanması gerekir. Ancak Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerinde yer alan Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Alan Yeterlikleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin 

dersler lisans programlarında üçüncü sınıfta iki kredilik teorik bir ders olarak yer almaktadır. 

Kısaca, sadece iki kredilik ders son derece sınırlıdır ve ders içerikleri ele alındığında sadece 

farkındalık oluşturduğu gözlenmektedir (Mete ve Gürsoy, 2013; Şahin ve diğerleri, 2013; Tüm, 

2019). Aşağıdaki tabloda bazı üniversitelerden örnekler verilmiştir.  

Tablo 24. Türkiye Üniversitelerindeki Fakültelerin TYD ile ilgili dersleri 

Üniversiteler Bölüm Dersler 

Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi  

Türkçe Eğitimi Bölümü (TEB) 

8 Dönem (4 Yıl) 

3. Yıl 6. Dönem 

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi TEB 

8 Dönem (4 Yıl) 

 

3. Yıl 5. Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

4. Yıl 7. Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem 

Çukurova 

Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi TEB  

8 Dönem (4 Yıl) 

3. Yıl 6. Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 

8 Dönem (4 Yıl) 

 

3. Yıl 6. Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

4. Yıl 7. Dönem  

Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi 

4. Yıl 8. Dönem  

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 

Gaziantep 

Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi TEB 

8 Dönem (4 Yıl) 

3. Yıl 6.Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Marmara 

Üniversitesi 

Atatürk Eğitim Fakültesi 

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 

4. Yıl 8. Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretimi 
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8 Dönem (4 Yıl)  

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi TEB 

8 Dönem (4 Yıl) 

3. Yıl 6. Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi  

Türkçe Öğretmenliği Bölümü 

8 Dönem (4 Yıl) 

4. Yıl 7. Dönem  

Yabancılara Türkçe Öğretimi 

 

Tablo 24’te sunulan verilerden de anlaşılacağı üzere birçok üniversitenin öğretim 

programında TYD öğretimi sınırlı sayıda kalmaktadır. Günümüzde TÖMER kuruluşlarının son 

yıllarda sayıca çok artması da TYD öğretiminin bir uzmanlık alanı olarak görülmesini kaçınılmaz 

kılmaktadır. Zira TYD öğreten kurumlarda çalışacak öğretmenlerin anadili öğretiminden farklı 

öğretim yeterliklerinin olması gerekir.  

Öncelikli olarak Türkçe öğretmeninin yabancılara iyi Türkçe öğretebilmesi için gerekli 

yeterlikler şu şekilde sıralanabilir: 

 alan (meslek) bilgisi yeterliliği,  

 becerileri uygulama yeterliliği,  

 çok dilli/kültürlü ortamlarla baş edebilme yeterliliği ve  

 profesyonel gelişim yeterliliğidir.  

Alan (meslek) bilgisi yeterliliğiyle, öğretmenin Türkçe dil bilgisi yapılarını bilmesi, dili 

doğru ve etkili kullanması, eğitim bilimlerinin öğrenme psikolojisi, öğretim programı ve ölçme 

değerlendirme teknikleri gibi temel kavramlarını bilmesi kastedilmektedir.  

Becerileri uygulama yeterliliğiyle ise yöntem yeterlilikleri vurgulanır. Yani öğrencinin 

yaşına, seviyesine, farklı kültürlere ve bireysel farklılıklara göre öğrenme ortamı oluşturma, 

öğrenci seviye ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak materyal geliştirme, günlük yaşamda Türkçeyi 

etkili kullanmayı sağlayacak etkinlik yapabilme, yabancı dil öğretim metotları ve tekniklerini 

doğru, yerinde ve etkili kullanma göz önüne alınır.  

Çok dilli/kültürlü ortamlara uyum sağlamada ise çok kültürlü ortamların özelliklerine 

hakim olma, bireysel farklılıklara karşı duyarlı olma, bu tür öğretim ortamlarında öğrencilerin 

iletişimsel becerilerini harekete geçirici eylemlerin farkına varma ve uygun materyal 

hazırlayarak uygulama önemlidir.  

TYD öğretmeninin kendi gelişimine de önem vermesi gerekir. Profesyonel gelişimle ilgili 

yeterlilik; öğretmenin güncel kaynakları takip etmesi, ilgili kişi ya da kurumlarla iş birliği 

yaparak kendi gelişimini artıracak yolları bulması ve kendi gelişimiyle ilgili öz değerlendirme 

yapmasıdır. Kısaca, kendi anadilinde olup bitenlerin nedenini bilmeyen bir TYD öğretmeninin 

uygulama sırasında yaşanacak olumsuzluklara çözüm yolu bulması zorlaşabilir (Köksal ve 

Varışoğlu, 2012: 55). Bu nedenle, TYD öğretmeninin sadece Türk dilinin biçim, ses ve anlam 

bilimsel özellikleri ile zenginliklerini özümsemiş olması değil, alan (meslek) bilgisi ve becerileri 
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uygulaması yanında çok dilli/kültürlü ortamlarla baş edebilmesi ve profesyonel gelişimini 

geliştirecek eylemlerde bulunması da önemlidir.   

Bu programların dışında değişik bölümlerden lisans mezunlarının TYD öğretmenliği 

yapabilmeleri adına farklı kaynaklardan/alanlardan eğitim almaları, eşgüdüm ve iş birliği 

olması önemlidir. Türkiye’de TYD öğretimi konusunda eğitim politikalarına daha çok yer 

verilmelidir. Alanın gerektirdiği donanıma sahip öğretmen yetiştirilmesine büyük bir 

hassasiyet gösterilmelidir. Dahası Türkçenin yanı sıra, Türk tarihi, coğrafyası, kültürü, değerler 

sistemi, mitolojisi vb. konularda öğretmenin yeterli ve gerekli bilgi birikimine, geniş dünya 

görüşüne sahip olabilmeleri için özel programların hazırlanması gerekmektedir. 

Yukarıdakilerin yanı sıra öğretmenler, TYD öğrencilerinin profili konusunda da derin bir 

bilgiye sahip olmalıdır. Bilinmelidir ki TYD öğrencileri farklı disiplinlerden, farklı eğitim 

sistemlerinden (örneğin, pedagoji üniversitesi, tarım üniversitesi, yabancı diller üniversitesi 

vb.)  gelebilmekte ve farklı dünya görüşlerine sahip olabilmektedir. Ayrıca farklı kültürlerden 

geldikleri için öğrenciler çoğunlukla yurt içinde çok uluslu, çok dilli ve çoğul kültürlü sınıflarda 

öğrenimlerine devam etmektedir. Bu açıdan ele alındığında da öğretmenlerin çok kültürlü ve 

çok dilli sınıfların ortamı konusunda da deneyimli olması beklenmektedir (Tüm, 2019). 

Dolayısıyla öğretmenin sadece alan bilgisine değil, aynı zamanda kültürlerarası bilgi ile dünya 

bilgisini de işleyebilecek ve derste alan ve beceri donanımını gösterecek yapıda olması 

gerekmektedir.  

Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek öğretmenlerin kendi ana dillerine hakim olması 

avantaj gibi görünse de hedef kitlenin ve özellikle çok uluslu sınıflarda Türkçeyi öğrenen 

öğrencilerin derse güdülerini sağlayabilmek amacıyla dünya dilleri konusunda ilgisi ve yaygın 

olarak konuşulan Lingua Franka’dan bir dili de yabancı dil olarak belirli bir düzeyde bilmesi 

önerilmektedir. Yabancı dil öğretiminde değişik kuram (yapısal, bilişsel, davranışsal, işlevsel, 

etkileşimsel), strateji, yöntem, yaklaşım, teknik bilgi ve ders materyallerini çok amaçlı kullanma 

donanımına da sahip olması gerekir. Zira TYD öğrencilerinin öğrenme amaçları (Türkleri 

tanımak, Türkiye'yi tanımak ve/veya Türklerle daha iyi iletişim kurmak, diplomatik, askeri, 

ekonomik, Türkiye’de eğitim vb.) farklılık gösterir. Bu farklılıklar doğrultusunda öğretmenin 

farklı yöntemler kullanması beklenir. Bu yöntemleri bilme ve yönetme, kaynağı sunma, 

öğretmenin rolünü danışman ve rehber olarak belirler.   

TYD öğretmenleri, öğrencilerin dil yetisine sahip olmaları ve hedef dili 

içselleştirebilmeleri için dışsal uyaran olarak da görev yapmaktadır. Sadece sınıf ortamında 

değil, ders dışında da öğretmenin hazırbulunuşluğu son derece önemlidir. Alan bilgisinin yanı 

sıra birçok açıdan da öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek donanımda öğretmenlere ihtiyaç 

vardır. Dolayısıyla bu alanda çalışacak öğretmenlerin görevlerini yürütecek donanımda 

olabilmesi için Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi lisans programlarının açılması tavsiye 

edilmektedir (Nurlu, 2011: akt. Gültekin ve diğerleri, 2018: 688). 
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Nurlu tarafından tavsiye edilen dersler arasında ilgi çekenler aşağıdaki şekilde 

sıralanmaktadır: 

I-II Yarıyılda yabancı dil I-II (İngilizce, Fransızca, Almanca)  

Seçmeli yabancı dil I-II (Arapça, Farsça ve Rusça) 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tarihi, 

TYD Öğretimi Strateji, Yöntem, Teknik, Planlama, 

TYD Öğretiminde Metin Seçimi, 

Türkçenin Yapısı ve Öğretim Yolları, 

Seçmeli Dersler (Diksiyon ve Hitabet), 

İki Dillilere Türkçe Öğretimi, 

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitabı İncelemeleri ve Materyal Geliştirme, 

Türk Dillilere Türkçe Öğretimi,  

Dil ve Kültür, 

TÖMER Öğretmenlik Uygulaması vb (2011, s. 694-697) 

Görüldüğü gibi TYD öğretimi ve öğretmeni yetiştirmeyle ilgili sorunlar hala devam 

etmektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için bazı üniversiteler sertifika programlarıyla 

yetkin öğretmen yetiştirilmesi konusunda sorumluluk üstlenmektedir. Öğretmen 

yetiştirilmesinde farklı birçok husus önem kazanmaktadır. Alan bilgisine sahip olma, yöntem 

ve teknikleri çok uluslu sınıfların gerektirdiği şekilde pedagojik yaklaşımla kullanma, kaynak ve 

dünya kültürünü harmanlayarak hedef kültürde farkındalık yaratacak şekilde uyarlama 

önemlidir. Bunun yanı sıra, ders araç ve gereçlerini öğrenci ihtiyaçlarını bilerek kullanma ve 

öğrenci ihtiyaçlarına uygun ders ya da sınıf ortamı oluşturma da önemli noktalardandır. 

Bunlara ilaveten, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni programına uygun müfredatı 

uygulama, ölçme ve değerlendirmeleri öğretilenlere odaklı değil evrensel değer ve değişik 

seviyelerin gerektirdiği çerçeveye dayandırarak yerine getirme, kendi öz-yeterliğini sık sık 

sorgulama ve yerinde değişiklikleri yapmaya açık olma, hizmet-içi eğitimlere olumlu yaklaşım 

sergileme de önemlidir. Ayrıca yerel öğretmenler (yurt dışındaki üniversitelerde çalışan 

yetişmiş yabancı Türkçe öğretmenleri) ile iş birlikçi yaklaşım sergileyerek yabancı öğrencilerin 

dil öğrenme yeti ve güdülenmelerini en üst düzeye taşımayı hedef edinme gibi değişik amaçlar 

da göz önüne alınması gereken unsurlardır (Tüm, 2020). Günümüzde, Türkiye’de TYD öğretimi 

konusunda fikir birliğinin olmamasının nedenleri bu alanın hala disiplinler arası olarak 

değerlendirilememesidir.  
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7.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görev Yapanlar   

Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışacak elemanlar yurt dışında 

ya da yurt içinde Türkçe öğreten merkezlerde görevlendirilmektedir. TYD öğretmenleri; 

üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Dilbilim ve Türkçe Eğitimi Bölümleri (Türkçe 

Öğretmenliği Programları) ve Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Bölümünü bitiren adaylardan 

ya da bazı üniversitelerde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi "Yüksek Lisans ve Doktora" 

programlarını bitiren adaylardan seçilmektedir. Bu bölümler, bu görevi üstlenmeye uygun ya 

da en yakın alanlar gibi görünse de söz konusu bölümlerin lisans ve varsa lisansüstü 

programları incelendiğinde program içeriklerinin sınırlı kaldığı, yabancılara Türkçe öğretiminin 

gerekliliklerini yerine getirebilecek nitelikte olmadığı görülmektedir. 2010 yılında yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi ve öğretmenliği çalıştayı raporunda da yurt dışına görevlendirilecek 

öğretmenlere yönelik hizmet için programlarının ihtiyaca cevap vermediği belirtilmiştir. Bu 

konuda acilen önlemler alınmasının gerekliliği belirtilmektedir (MEB, 2010: 152). 

7.1.1. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenler  

Yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim 

görevlisi, öğretmen ve okutmanlar MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü 

(YYEGM), Yurt Dışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı ve Bakanlıklararası Ortak Kültür 

Komisyonu tarafından yapılan sınav sonrası görevlendirilir. Görevlendirilen öğretmenler T.C. 

Büyükelçilikleri/Başkonsoloslukları nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinde veya yabancı 

üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde görev alırlar (http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-

disi-gorevlendirmeleri).  

Yurt dışında görev yapan TYD öğretmenleri farklı öğrenci profili ve eğitim sistemiyle 

karşı karşıya kalabilmektedir. Örneğin, yurt dışında Türkçe öğrenen öğrenciler değişik 

ülkelerden gelen ve eğitimlerini o ülkede yapan çokuluslu bireyler (Amerika-Hintli, Japon, 

Yunanistan, Çin vb.) olabileceği gibi bulunulan ülkenin vatandaşlarından (Belçika-Belçikalı; 

Litvanya-Litvanyalı) da oluşabilmektedir. Çok uluslu sınıflarda, farklı uluslardan öğrenciler 

olabileceği gibi (örneğin Amerika’da ataları Türk olan) kökleri Türklere dayanan (heritage 

student) ve köklerinin diline ilgi duyan öğrenciler de olabilmektedir. Tek uluslu sınıflar 

denildiğinde ise Litvanya’da Vilnius Üniversitesindeki tüm Türkçe öğrenen öğrencilerin 

Litvanyalı ve tek bir sınıfta olması akla gelir. Her iki durumda da öğretmenlerin 

hazırbulunuşlukları farklılık gösterecektir. Örneğin, Yağmur (2013) Hollanda’da üçüncü kuşak 

göçmenlerin Türkçeyi ana dili olarak öğrenmeleri gerekirken evde çoğunlukla ülkenin hâkim 

dili olan Almanca, Hollandaca ya da Fransızca konuşulmasından dolayı “anadili” Türkçenin 

etnik grubu işaret ettiğini ifade etmektedir. Ayrıca Batı Avrupa’da “anadili eğitimi” kullanılsa 

da eğitimin içeriği ve hedeflerinin anadili eğitiminden çok farklı olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

durumun, dilbilimsel arka plana vakıf olmadan görevlendirilen Türkçe öğretmenleri açısından 

ciddi zorluklar oluşturduğunu belirtmektedir. Aslında Batı Avrupa’da Türk çocuklarına verilen 

http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri
http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri
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Türkçe eğitimini yabancı dil olarak nitelemek de doğru değildir ancak üçüncü kuşak bireylerin 

kullandığı Türkçe ana dili olarak da görünmemektedir. Böyle bir durumda öğretmenler 

öğrencilerin kısıtlı Türkçe dil becerileri karşısında hem içerik hem de pedagojik olarak ne tür 

bir yaklaşım ve yöntemle eğitim vereceklerini bilemediklerini bunun da eğitimi olumsuz 

etkilediğini söylemektedir (s. 184). Bu sadece göçmen ailelerinin yaşadığı ülkelerde değil diğer 

ülkelerde de geçerlidir. Zira Türkiye’deki geleneksel yabancı dil öğretimi donanımıyla gideceği 

ülkenin öğretim koşullarını bilmeyen ve gittiği ülkenin kültürel, siyasi veya ideolojik 

değerlerinden habersiz olan öğretmen, mevcut koşullar karşısından çözüm üretemeyecektir.  

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen öğrencilerin iki ya da çok dilli olması durumunda 

onların gereksinimlerini karşılayamayacaktır. Bu da öğrencilerin Türkiye ve Türkçeye karşı 

ilgilerini kaybetmelerine neden olmanın yanı sıra psikolojik ve sosyolojik sorunlar yaşamalarına 

sebep olacaktır.  

Yukarıda belirtilen durumların meydana gelmemesi için yurt dışında görevlendirilecek 

öğretmenler; MEB-Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü (YYEGM), Yurt Dışı 

Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı ve Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından 

yapılan “Mesleki Yeterlilik Sınavı” ile “Temsil Yeteneği Sınavı” olmak üzere iki aşamalı bir sınava 

tâbi tutulurlar.  

Mesleki Yeterlilik Sınavı Konuları:  

I. Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.)  

II. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve  

Medeniyeti, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.  

III. Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mevzuat (657 sayılı DMK’nın K.1. ile K. 4./Bölüm 7.)  

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,  

Pasaport Kanunu N. 5682, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1  

Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi K.6./ Bölüm 10. (MEB),  

Bakanlar Kurulu Kararı 05/06/2003-2003/5753,  

IV. Genel Kültür (Güncel Bilgiler, Uluslararası Kuruluşlar, Ekonomi vb.) şeklindedir ve 

her bölüm 25 puan üzerinden değerlendirilir. 

Temsil Yeteneği Sınavı Konuları:  

I. Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.),  

II. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyeti, Türkiye 

Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb.,  

III. Genel Kültür, Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı ve  
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IV. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu şeklinde ve 

her bölüm 25 Puan, toplam 100 Puandır.  

(http://www.meb.gov.tr/Sinavlar/dokumanlar/2020/kilavuz/ogretmen/Ogretmen_Kil

avuzu_2021.pdf)  

(http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri).  

Başarılı olanlar 4 yıllığına yurt dışında görevlendirildikleri ülkede Türkçe vermek üzere 

MEB tarafından gönderilirler. Bulundukları ülkede görevleri devam ettiği sürece ülkelerini 

temsil ettikleri için görevleri sadece Türkçe öğretimiyle sınırlı değildir. Türkçe ve Türkiye’nin 

tanıtımı konusunda çalışmalar yaparlar. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerin ülkelerini 

temsiliyet sorumlulukları olduğu, ve Kültür Ataşesi olarak algılandıkları ve izlendikleri gerçeği 

göz ardı edilmemelidir. Yabancı öğrenciler ve Türkçe öğretmenlerin görevlendirildikleri 

kurumlar kendi ülkelerinde bulunan Türkçe öğretmenlerini protokolde üst düzeyde görmekte 

ve sadece Türkçe öğretmeni olarak değil tüm etkinliklerde aktif olacağı izlenimindedirler. Bu 

nedenle kurumlar istedikleri takdirde öğretmenleri kendi kültürlerini tanıtmaları konusunda 

farklı görevler rica edebilirler. 

7.1.2. Yurt İçinde Görevlendirilen Öğretmenler  

Yurt içinde görevlendirilecek öğretmenler, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Dilbilim ve Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi Bölümleri ile Yabancı Diller Bölümünü 

bitiren adaylardan seçilir. Son zamanlarda bazı üniversitelerin yabancı dil olarak Türkçenin 

öğretimi "Yüksek Lisans ve Doktora" programları olduğu için bu programları bitiren adaylar ile 

bu alanda TYD sertifikasına sahip olan kişiler, Yunus Emre Enstitüsü ya da Üniversitelerin 

rektörlükleri tarafından TÖMER’de görevlendirilir. Ayrıca diğer özel kuruluşlar da TYD 

öğretmenlerini bünyelerinde görevlendirmektedirler.  

TYD öğretiminde öğretmen yeterlikleri ile ilgili beklentiler aşağıda sıralanmıştır: 

 dil becerileri ve kurallarını öğretmenin ötesinde kültürel aktarım konusunda da yeterli 

olması, 

 genel kültür birikimine sahip olması, 

 dilbilim ve diller arası karşılaştırma çalışmaları konusunda bilgi sahibi olması, 

 hedef kitleye uygun materyal seçme veya seçilmiş materyali uyarlama  

becerisine sahip olması, 

• çok uluslu veya tek uluslu sınıflarda sınıf hakimiyeti yeterliliğine sahip olması, 
 

• 21. Yy yeterliklerini çok uluslu veya çoğul dilli sınıflara uyarlama yeterliliğine sahip olması 

• Kendi kültürü ile yabancı öğrencilerin kültürlerini sentezleyebilmesi beklenmektedir.  

http://www.meb.gov.tr/Sinavlar/dokumanlar/2020/kilavuz/ogretmen/Ogretmen_Kilavuzu_2021.pdf
http://www.meb.gov.tr/Sinavlar/dokumanlar/2020/kilavuz/ogretmen/Ogretmen_Kilavuzu_2021.pdf
http://abdigm.meb.gov.tr/www/yurt-disi-gorevlendirmeleri
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Öğrenci profili ne olursa olsun TYD öğretmeninin bir nevi kültür elçiliği yaptığı göz önüne 

alınmalı, kendi dili ve kültürüyle ilgili donanımlı olması gerekliliğinin altı çizilmelidir. 

7.1.3. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin TYD Öğretmenleri İle İlgili Görüşleri  

Gerek yurt dışında gerekse yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler 

farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelmektedirler. Zihinlerindeki TYD öğretmen kavramı 

karşılaşacakları her sorunda yardım eden, Türkçeyi ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden 

kişilerden oluşmaktadır. Dersin ilk başladığı saatten itibaren TYD öğretmeninden beklentileri 

de farklılık göstermektedir. Öncelikle hedef dilin zorluğunu onlar için kolaylaştıracak ilk aktör 

öğretmendir. Kültürel farklılıkları onlara aktaracak ve ilgi duydukları konulara cevap bulacakları 

kişi de TYD öğretmenidir. Dolayısıyla, derse başladıkları ilk andan itibaren öğretmeni geldiği 

ülkenin temsilcisi, çalıştığı kurumun temsilcisi ve kendinin temsilcisi olarak görmektedirler. 

Öğrencilerin bu beklentilerini karşılamak için de TYD öğretmenlerinin donanımlı ve bir kültür 

ataşesi olarak davranış sergilemeleri önemlidir. Kurumlardaki farklı yaklaşımlar nedeniyle de 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin TYD öğretmenleriyle ilgili olumlu ve olumsuz 

düşünceleri olabilmektedir (Tüm, 2019: 148-150). Türkçe öğreten öğretmenlerin 

davranışlarıyla ilgili yabancı öğrencilerin olumlu düşünceleri aşağıdaki gibi olabilmektedir: 

1. öğretmenin hedef kültürü anlatması, 

2. yabancı öğrencilerin kendi kültürü ile ilgili soru sorması, 

3. derste çeşitli alıştırmalar yapılması: drama, diyaloglar, oyunlar vs., 

4. farklı yöntemler kullanması: filmler, diziler, videolar, popüler şarkılar, türküler, 

tiyatro vs., 

5. Türk kültürünü iyi bir şekilde göstermesi ve temsil etmesi, 

6. öğrencileri konuşmaya cesaretlendirmesi, 

7. derste kullandığı materyallerin ihtiyaçlarını karşılıyor olması, 

8. Türkçeyi öğretmek için büyük bir çaba harcamasıdır. 

Türkçe öğreten öğretmenlerin sınıf içi ve dışındaki davranışlarıyla ilgili beklenmeyen 

veya yanlış algılanan olumsuz düşünceleri aşağıdaki gibi listelemek mümkündür:  

1. öğretmenin yetişkin öğrencilere çocuk gibi davranması, (sınıfta ‘sen’, ‘çocuklar’ veya 

‘arkadaşlar’ diye hitap etmesi vb.),  

2. gönüllü olarak yapılan işi zorunlu hale getirmesi, 

3. kendi moral bozukluklarının dersin akışını etkilemesi, 

4. öğrenciler henüz basit şeyleri dahi bilmezken onlara düzeyleri üzerinde ya da 

gereksiz kelimeleri öğretmesi,  
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5. gereksiz ve özel sohbet etmesi, 

6. dinleme metinlerini öğretmenin bizzat kendisinin okuması, 

7. gösterilen film, video veya metinlerin çok zor olması, 

8. bazen sınıfta aşırı kolay etkinlikler yapması, 

9. sınavların değerlendirme ölçütlerinin açık ve analitik olmaması, 

10. konu bitti denilerek dersin erken bitirilmesi.  

Yukarıdaki öğrenci dönütlerinden de görüldüğü üzere TYD öğrencilerinin gözünde 

öğretmenler dili ve kültürü aktaran kültür elçileridir. Öğretim sürecindeki davranışları 

öğrencilerin güdülenmesi için önemlidir. Bu nedenle de öğretmenlerin bu konuya hassasiyet 

göstermeleri ve öğrencilerin dilsel beceriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılarken onların sosyal iletişim 

ile ilgili beklentilerini de yerine getirmelidirler. Buradan da görülmektedir ki yabancı dil olarak 

Türkçe öğretiminde yeterli ve yetkin olabilmek için fakültelerde alınan derslerin yanı sıra çok 

daha farklı disiplinlerarası (müzik, tarih, coğrafya, matematik, teknoloji vb.) alanların da ön 

plana çıkması gerekmektedir. Böylece aşağıdaki hususlar da daha iyi anlaşılacaktır. 

1. Yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerin kurumlar tarafından hizmet öncesi 

ve hizmet içi eğitimlerle sürekli gelişimi sağlanmalıdır. 

2. Öğretim programı veya programlarının ilkeleri, yaklaşımı, amaçları ve içeriği bu 

dersin hassasiyeti göz önüne alınarak uygulanmalıdır.  

3. Öğrencilerin bireysel farklılıkları benimsenmeli ve çok uluslu sınıflarda tüm bireyleri 

kapsayan yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.  

4. Özellikle TYD alanında yüksek lisans ve doktora yapma ve donanımlı olma konusunda 

bir farkındalık oluşturulmalıdır.  

5. D-AOBM’nin öngördüğü ve öğrenci ihtiyaçlarına cevap veren ders araç-gereçlerini 

güvenli ve etkili bir biçimde düzenleyip kullanabilmelidir. 

6. Öğrencilerin dil kazanımlarının D-AOBM yeni tanımlayıcılarına (A1 öncesi düzeyi, 

dilsel aracılık, işaret dili, çevrimiçi, sesletim, edebiyat vb.) göre değerlendirilmesi 

yönünde ölçekler yeniden düzenlemelidir.  

7. Hedef kitlenin ana dili ya da kültürünü yakından tanıma çabası içinde olmalı, 

gerektiğinde kurumsal olarak başka bir yabancı dil öğrenmesi konusunda 

desteklenmelidir. 

8. Bireysel farklılıklara uygun seçmeci yöntem ve teknikleri uygulayabilmelidir.  

9.Derslerde öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilecekleri ortamı yaratabilme 

öngörüsüne sahip olmalıdır. 
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10. Öğretim programının etkili bir biçimde uygulanabilmesi için "Amaç, İçerik, Süreç, 

Kazanım, Ölçme ve Değerlendirme" aşamalarının önceden belirlenerek 

uygulanabilmesi donanımına sahip olması gerekir.  

Sonuç olarak, alanın gerektirdiği donanıma sahip öğretmen yetiştirilmesi konusunda 

hassasiyet gösterilerek Türkçe Eğitimi Bölümlerine bağlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Anabilim Dalının açılması önemli ve önceliklidir.  Söz konusu bölümün; Türkçe Eğitimi Bölümü, 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi, Sosyal Alanlar Eğitimi gibi 

disiplinler arası bölümlerle sürekli iş birliği yapması sağlanmalıdır. Ülkemizde bir koordinasyon 

biriminin kurularak öğretmene gerekli desteğin sağlanıp sürekli bilgi alışverişinde bulunulması, 

sadece Türkiye’de değil yurt dışındaki Türkçe öğreten kurumlarla da iş birliği ve eşgüdümün 

sağlanması gereklidir. Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerle yurt içindeki ve yurt dışındaki 

öğretmenlerin sürekli gelişimlerinin desteklenmesi ve öncelikle, Türkçenin yabancı dil olarak 

etkili öğretiminin uzmanlık gerektiren bir alan olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir 

(Güzel, 2010; Nurlu, 2011; MEB, 2010; Kalfa, 2015; Nurlu ve diğerleri, 2015; Tüm, 2019). 

 

 

Kaynakça 

Beyreli, L. (2017). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretmen Nitelikleri. (Edt. Hayati 

Develi vd.). Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı I-II. İstanbul: 

Kesit Yayınları. 

Barın, E. (2010). Yabancılara Türkçe öğretiminde öğretmen yeterliği ve yardımcı öğretmen 

kavramı. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi. İzmir. 

http://yabancilaraturkce.com/bildiri-ve-makaleler/item/100-yabancilara-turkce-

Sorular 

1. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde öğretmenlerin görev alanları nelerdir?  

2. MEB öğretmen yeterliliklerini kaç grupta değerlendirmektedir? 

3. Yurt içinde çalışan öğretmenler ile yurt dışında çalışan öğretmenler arasında nasıl bir 

fark vardır? 

4. Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıfları tanımlayınız. 

5. Çok kültürlü, çokuluslu ve çok dilli sınıfların durumunu kendi bakış açınızla 

yorumlayınız. 

6. Yabancı öğrencilerin TYD öğretmenleriyle ilgili olumsuz görüşlerini yorumlayınız. 

7. TYD öğretmenlerinin neden ‘kültür elçisi’ olarak değerlendirildiğini açıklayınız. 

 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 124 

 

ogretimindeogretmen-yeterligi-ve-yardimci-ogretmen-kavrami.htmlII adresinden 

erişilmiştir. 

Er, O. Biçer, N., ve Bozkırlı, Ç. K. (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların 

İlgili Alan Yazını Işığında Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim 

Dergisi, 1 (2), 51-69. 

Göçer, A. (2009). Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin 

Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma. Dil Dergisi, 145, 28-47. 

Gültekin, İ., Balcı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde 

“Öğretici” Sorunu ve Bir Lisans Programı Önerisi. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: 

Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler. (Edt. Abdullah Şahin-2. Basım). Ankara: Pegem A 

Akademi. 

Güzel, A. (2010). Türkçe eğitimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları. 

Tübar, (27), 371-383. 

İnal, E. ve Durmuş, M. (2022). Öğretici Yetkinlik ve Yeterlilikleri. Türkçenin İkinci/Yabancı Dil 
Olarak Uzaktan Öğretimi. (Edt. Göçer, A. ve Moralı, G.). Kayseri: Kimlik Yayınları. 

Kalfa, M. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Alan Yeterliklerine Dayalı 

Gereksinim Çözümlemesi. Eğitim ve Bilim, 40 (181) , 241-253. 

Köksal, D. ve Varışoğlu, B. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Temel İlke ve Kavramlar. Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretimi. (Edt. Kılınç ve Şahin, 2. Baskı) Pegem Akademi: Ankara. s. 

49-64. 

MEB. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü. Ankara  

MEB. (2013). D-AOBM Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Öğrenim-Öğretim-

Değerlendirme).  

MEB. (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Bu Alan İçin Öğretmen Yetiştirmenin 

Önemi ve Gereği. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi ve Öğretmenliği Çalıştay 

Kitabı. Marmaris 

Mete, F. (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, 

Sayı:1, s. 102-125. [Çevrim-içi: www.dedekorkutdergisi.com.], Erişim tarihi: 

16.12.2014. 

Mete, F. (2013). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Özel Alan Yeterlikleri 

Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 125 

 

Mete, F., ve Gürsoy, Ü. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterliklerine 

İlişkin Görüşler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3). 

 

Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., Tunçel, H. ve Öztürk, Y. A. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının 

Lisans Düzeyinde Verilen Yabancılara Türkçe Öğretimi (YTÖ) Dersine Yönelik Özyeterlik 

Algıları”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 36-45. 

Göçer, A. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görevlendirilecek öğretim 

elemanlarının göreve hazır bulunuşluk durumlarının değerlendirilmesi. The Journal of 

Academic Social Science Studies, 6(5), 309-326. 

Nurlu, M. (2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi Taslak Programı. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi 

Sempozyumu Bildirileri. Ankara. 497-507. 

Tüm, G. (2020). Mediation in Writing Skills and Teaching Turkish as a Foreign Language. African 

Educational Research Journal, 8(3), 134-144. 

http://www.netjournals.org/aer_vol8_S3.html 

Tüm, G. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Profili. (16. Bölüm) Schriften 

zur Sprache und Literatur / Dil ve Edebiyat Yazıları III. (Edt: Balcı, T; Öztürk, A.O., ve 

Serindağ, E.), s. 145-152. IJOPEC PUBLICATION: London-UK.  ISBN 978-1-912503-64-3. 

Yağmur, K. (2013). Dil Öğretiminde Anadili, İkinci Dil ve Yabancı Dil Kavramları. Yabancılara 

Türkçe Öğretimi El Kitabı. (Edt. Durmuş ve Okur). Ankara: Grafiker Yayınları. 

Yüce, S. (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu. Aydın 

Tömer Dil Dergisi, 1 (1), 105-116. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 126 

 

 

ÖĞRENCİ PROFİLİ 

 

“Türkçenin dil bilgisinde tamamiyle saf bir dil yapısı 

görüyoruz. Bu öyle bir dil bilgisidir ki, bir billur kovan içinde bal 

peteklerinin oluşunu nasıl seyredebilirsek, onda da düşüncenin iç 

oluşlarını öyle seyredebiliriz.” 

Max Müller 

 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler, çoğunlukla yetişkin öğrencilerdir. Türkçeye olan 

ilgileri dolayısıyla hazırbulunuşlukları yüksektir. Çoğunlukla bu öğrencilerin kendi kaynak dilleri 

dışında birkaç yabancı dil bildikleri görülmektedir.  Bu öğrencilerin dil öğrenme inanışlarının 

toplumsal ve kültürel boyutu vardır. Bu da hedef dili öğrenmelerinin daha etkin 

gerçekleşmesini sağlar. Ancak bu öğrencilerin dil deneyimleri, sosyo-kültürel değerleri, 

tutumları ve öğrenmenin gerçekleştiği yere (yurtiçi ve yurtdışı) göre farklılık gösterebilir. Hedef 

dile karşı tutum ve inanışları güdülenmelerini sağlar ve davranışlarını etkileyebilir. Öğrencilerin 

inanışları hakkında iki genel yargıdan bahsetmek mümkündür. Bunlar: dil ve dil öğrenmenin 

doğası ile toplumsal ve kültürel doğasıdır. Bu yargılar, inanışların yalnızca bilişsel bir boyutu 

olmadığını, ayrıca toplumsal bir boyutu da olduğunu göstermektedir. Çünkü dil öğrenme 

başkalarıyla ve çevreyle olan etkileşimden doğar. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 

öğrenci inanışları önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki TYD öğrencilerinin inanış ve 

yaklaşımları bulundukları yere göre farklılık göstermektedir. Türkiye ve yurtdışındaki öğrenci 

profilini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

8.1. Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler          

 Herhangi bir eğitim kurumunda eğitim-öğretim almak için gelenler   

 Çalışmak için gelenler               

 Askeri nedenlerle gelenler 

 Siyasi nedenlerle gelenler 

 Türkiye’ye yerleşmek için gelenler 

 Gezi amaçlı gelenler 

8. BÖLÜM  
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Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmaları dört temel esasa 

dayanmaktadır: 1) Akademik gelişme ve etkileşim, 2) Ekonomik kalkınma ve dayanışma, 3) 

Sosyal ve kültürel etkileşim, ve 4) Siyasî ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesidir. Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) da bu esaslar çerçevesinde öğrencilerin Türkiye’de eğitim alma olanaklarını 

sağlamaktadır. YÖK verilerine göre Türkiye’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 

üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 223.952’dir. YÖK kayıtlarında 

Türkiye’deki 204 Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 81.019 kadın, 142.933 

erkek olarak kayıtlı oldukları 206 ülkeden geldikleri görülmektedir. Türkiye’deki 206 

Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrenciler memnun olmakla birlikte sosyal hayatta 

kültürel ve dilsel bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunları, kültürel farklılıktan doğan sorunlar, 

dile bağlı sorunlar, konaklama, sağlık sigortası ve maddi sorunlar olarak görülebilmektedir. Bu 

sorunların hepsi öğrencilerin öğrenme güdülerini olumsuz etkilemektedir ancak eğitimde ya 

da öğretimde karşılaşılan en büyük engel dil eğitimi ya da öğretimi ile ilgili sorunlardır. Bu 

açıdan ele alınan sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

✓ Türkiye’de yabancı öğrencilerin eğitim konusunda standart bir dil politikasının 

olmaması, 

✓ TYD öğretim ortamının çok dilli/uluslu ve kültürlü olması,  

✓ Öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine ve deneyimlerine sahip olması,  

✓ Öğrencilerin farklı öğretim programlarından ve dünya görüşünden gelmeleri, 

✓ Öğretmen ve öğrencilerin sınıf ortamında ortak paydada buluşamaması,  

✓ TYD öğretmenlerinin çok uluslu/kültürlü sınıflara yaklaşımı konusundaki eksiklikleri, 

✓ TYD öğrencilerinin dil kazanımlarının ölçme ve değerlendirilmesi konusunda belirli 

bir standartlaşmanın olmaması, 

✓ TYD sınıflarının çok yönlü kullanım imkanını sunamaması, 

✓ TYD materyallerinin bireysel öğrenme ve hedef kitleye göre hazırlanmaması, 

✓ TYD öğretim programının henüz standartlaşma aşamasında olması, çok dillilik ve çok 

kültürlülük kavramlarını tam yansıtmamasıdır. 

Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metninin Tamamlayıcı Ek Kitabı’nda çok dillilik, çok 

kültürlülük, genel, sosyal, dilsel, psikolojik ve iletişimsel yetiler ile dilsel aktarım ya da aracılık 

önemli unsurlardan bazılarıdır. TYD öğretim ortamının çok dilli ve kültürlü olması, farklı 

öğrenme stratejileri ve öğrenim altyapılarının olması zaman zaman öğretmen ve öğrencilerin 

ortak paydada buluşmalarını zorlaştırmaktadır. TYD öğrencilerinin Türkçe öğrenmeleri 

sırasında yaşamış oldukları sorunların yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak değişiklik gösterdiği; 

bildikleri dil sayısının birbirine uzak ya da yakın olması, içsel ve araçsal motivasyonlarının hedef 

dili öğrenmelerindeki etkisi çalışmalarda ortaya konulmaktadır.  Örneğin gelişmiş ülkelerde 

(Amerika, Kanada ve Avustralya vb.) öğrencilerin sonuç odaklı öğrenmeye yatkın oldukları, 
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Avrupalı öğrencilerin belirli bir mantık sırasında detaylara ilgi gösterdikleri ve bilgi almayı 

tercih ettikleri, Asyalı öğrencilerin ise teorilerle işe başladıkları ve gerçeklere ulaşma 

alışkanlığına sahip oldukları sonucuna ulaşılmaktadır (Mete, 2015). Öğretmenlerin TYD 

sınflarında bu farklı yaklaşımları göz önüne alarak yöntemleri kullanmaları önemlidir.  

8.2. Yurtdışında Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler        

 Yurtdışında yaşayan Türkler (ikinci/üçüncü kuşak ya da kültürlerarası evlilik yoluyla 

Türkçeye maruz kalmamış bireyler) 

 Türk soylular 

 Yabancılar 

- Yeni bir dil öğrenme isteği duyanlar 

- Fantezi olarak Türkiye’ye ilgi ve merak duyanlar 

- Türk arkadaşlık ve dostluk ilişkilerine önem verenler 

- Türkiye’ye yerleşmek için gelmeyi planlayanlar 

- Eğitim almak amacıyla gelmeyi planlayanlar 

- Askeri nedenlerle gelmeyi planlayanlar 

- Siyasi nedenlerle gelmeyi planlayanlar 

- Çalışmak amacıyla gelmeyi planlayanlar 

- Seyahat etmek amacıyla gelmeyi planlayanlar 

Yurt dışında yaşayan yabancılar; iki dilli Türkler ile Romanya, Yunanistan, Bulgaristan 

ve Makedonya gibi ülkelerde yaşayan soydaşlarımızdır. Bunun yanı sıra alan yazında yapılan 

çalışmalar Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Cezayir, Fransa, Gürcistan, Hollanda, 

Hindistan, Irak, Kosova, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moğolistan, Polonya, Romanya, Rusya 

Federasyonu, Sudan, Suriye, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan vb. dünyanın 

değişik coğrafyalarından gelen ve Türkçe öğrenen öğrenciler olduğunu göstermektedir.  Alan 

yazındaki çalışmalarda en dikkat çeken nokta TYD öğrencilerinin çoğunlukla Türkçe dil bilgisini 

öğrenmede ve iki dil arasındaki dil bilgisi farklılıklarını kavramada zorluk çekmeleridir. 

Gürcistan’da öğrenciler soru ekinin yazımı konusunda sorun yaşarken (Salduz ve Akbulut, 

2016) Tayvan’da yapılan çalışmada Çincenin yapısının öğrencilerin öğrenmesine ket vurduğu 

(Chang, 2016) tespit edilmiştir. Bosna Hersek’te Türkçenin cümle yapısının diziminden dolayı 

Boşnak öğrencilerin cümle dizilişini kavrayamadıkları (İbragiç, 2017: 63); Macaristan’da ise 

öğrencilerin Türkçenin dil bilgisini üretmede, özellikle, şahıs ve iyelik ekleri, edat ve çokluk 

ekinde sorun yaşadıkları görülmüştür (Başutku ve diğerleri, 2016). Azerbaycan ve İran’da 

öğrenciler konuşma ve yazma becerisinde “n” ve “y” yardımcı ünsüzünü farklı yapılar içinde 

kullanmaktadır (Kurt, 2018). Kosova’da öğrenciler dil bilgisi ve özellikle söz dizimi yönünden 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 129 

 

güçlük çekmektedir. Bunun yanı sıra Kosovalı öğrenciler benzer kelimelerde genel çıkarım 

yapma konusunda zorlanmaktadır (Yörüsün ve diğerleri, 2016). Moğolistan’da iki dil arasındaki 

şekil bilgisi, sesletim özelliklerinin benzer olması olumsuz aktarıma neden olmaktadır 

(Albayrak, 2016). Özdemir, Yazıcı ve Shiha, (2016), Mısırda öğrencilerin dil bilgisi yapılarını 

oluşturmada yaşadıkları zorlukların altını çizerken Hamatarlı ve diğerleri (2016) Mısırlı 

öğrencilerin vurgu, ortak kelimelerdeki farklı kullanım durumu ile çok anlamlı kelimelerde 

zorlandıklarını belirtmektedir. Romanya’da öğrenciler söz dizimi, var-yok yapısı, tamlama, soru 

kalıpları, ortak söz varlığı vb. yapılarda zorluk yaşarken (Sevindik ve diğerleri, 2016) Ürdün’de 

çokluk eki, var-yok, bağlaç ve edatların kullanımı yapılamamaktadır (Gürler ve diğerleri, 2016). 

Rusya Federasyonu’nda yapılan çalışmada ise dil bilgisi ve biçimbirimlerin öğrenciler için sorun 

teşkil ettiği sonucuna varılmıştır (Urazaliev, 2020). Yunanistan’da öğrencilerin Türkçe 

öğrenirken çok olmamakla birlikte söz varlığı ve dil bilgisi sorunları yaşadıkları görülmektedir 

(Gökçebağ, ty). Bunlara ek olarak yabancı dil olarak Türkçe öğretimine ilişkin genel durumla 

ilgili Cezayir’e yönelik çalışma (Çangal, 2021) ile Filistin’de üniversite öğrencilerinin yabancı dil 

olarak Türkçe dersine ilişkin görüşleri de vardır (Aljaradat ve Yeşilyurt, 2021). 

Alfabe ve sesletim yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları diğer bir sorun 

olarak görülmektedir. Yurt dışında yapılan çalışmalar (Belarus, Bosna Hersek, Cezayir, Irak, 

Gürcistan, Hindistan, İran, Kosova, Macaristan, Makedonya, Romanya, Sudan, Suriye, Tunus, 

Ukrayna ve Ürdün) öğrencilerin kendi dillerinin farklı alfabeden oluşması nedeniyle Türkçeyi 

öğrenirken zorluk çektiklerini göstermektedir. Öğrenciler harfleri gerek sesletirken gerekse 

yazarken sorun yaşamaktadır. Örneğin, Belarus’ta öğrenciler alfabe farklılıkları nedeniyle 

sesletimde sorunlar yaşamaktadırlar (Tüm, 2012). Bosna Hersek’te ı, ö, ü, ğ harfleri Boşnak 

Alfabesinde olmadığı için öğrenciler Türkçedeki ğ, ö, ı, ü, j gibi harfleri yazmada ve sesletimde 

sorun yaşamaktadır (Arslan ve Klicic, 2016). Cezayirli öğrenciler de alfabe, ses bilgisi ve 

sözdizimi konusunda zorlanmaktadırlar (Nadera, 2020). Gürcü Alfabesinde büyük harf 

bulunmamasından dolayı Gürcistan’da öğrenciler ses bilgisi, harflerin yazımında zorluk 

yaşamaktadırlar (Salduz ve Akbulut, 2016). Hindistanlı öğrencilerin telaffuz ve kelime eksikliği 

problemleri yaşadıkları görülmektedir (Yağmur Şahin ve Şahin, 2019). Iraklı öğrencilerin 

telaffuz, alfabe, ses bilgisi vb yapılarında sorun yaşadığı görülmektedir (Fathi, 2016). İran’da 

öğrencilerin alfabe ve ses ile ilgili sorunlarının yanı sıra dil bilgisi, dil yapılarındaki farklılıklar, 

fiil çatıları ve fiilimsilerde sorun yaşadıkları görülmektedir (Güneş Özden ve diğerleri, 2017). 

Japoncada ‘l’ sesi olmaması nedeniyle Japon öğrenciler ‘r’ sesi ile ‘l’ sesi arasındaki ayrımsama 

zorluğu çekmektedir (Kardaş ve Koç, 2019). Macaristan’da da iki dilin alfabe farkı sorun 

olmaktadır (Başutku ve diğerleri, 2016). Kosova’da öğrenciler alfabe sorunu yaşamaktadırlar. 

Polonya’da öğrenciler telaffuz, söz dizimi, isim tamlamaları, vb dil yapıları (İpek, 2016; Tüm, 

2012) konularında, Romanya’da alfabe, söz dizimi, var-yok yapısı, tamlama, soru kalıpları, 

ortak söz varlığı vb. (Sevindik ve diğerleri, 2016) konularda zorluk çekmektedir. Örneğin, 

Sudanlı öğrenciler alfabe ve hal eklerini oluşturmakta zorluk çekmektedirler (Hoşça, 2020). 

Suriye ve Tunus’ta da alfabe, sesletim ve ünlü ünsüz sorunları yaşanmaktadır (Moralı, 2018; 
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Sallabaş ve Emin Avcı, 2020). Ukraynalılara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan 

problemlerin başında, Türkçenin sesletimiyle ilgili problemler, biçim bilgisi, cümle kuruluşu ile 

anlam bilgisine ilişkin sorunlar yaşandığı görülmektedir (Karadavut, 2020). 

Alfabe ve dil bilgisi ile ilgili sorunların yanı sıra yurt dışında yapılan çalışmalarda 

öğrencilerin Türkçe öğrenirken dört temel beceride de sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Bu ülkeler Kosova, Hindistan, Arnavutluk, Mısır, Suriye, Sudan ve Ürdün’dür (Yörüsün ve 

diğerleri, 2016; Maden ve İşcan, 2015; Karazeybek, 2016; Özdemir ve diğerleri, 2016; 

Hamatarlı ve diğerleri, 2016; Moralı, 2018; Gürler ve diğerleri, 2016). Örneğin, Hindistan’da 

öğrencilerin çoğunun Türkçe öğrenirken özellikle dört temel beceri ile kelime hazinesini 

zenginleştirme alanlarında sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Arnavutluk’ta yapılan çalışmada ise 

dört temel dil becerisi yanında yaşanan diğer zorluk materyal eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Arap kökenli öğrencilerin Türkçe öğrenirken dört temel beceride özellikle 

okuma, konuşma ve bazen yazmada çok çaba sarf etmeleri gerektiği (Alshirah, 2013) sonucuna 

ulaşılmıştır. Benzer şekilde Makedonya’da yapılan çalışmada dil bilgisi yönünden ele alınmıştır 

alfabe, söz dizimi, var yok, mahalli ve yerel yönetime ait kavramlar zorluk çıkarmıştır. Mısırda 

dört temel dil becerisinde yaşanan zorluklar (Özdemir ve diğerleri, 2016) yanında vurgu, ortak 

kelimelerde farklı kullanılma durumu, çok anlamlı kelimelerde zorlanmalar olduğu 

görülmüştür (Hamatarlı ve diğerleri, 2016). Tunuslu öğrencilerin özellikle okuma ve yazma 

becerilerinde cümle kurma, çekim ve iyelik ekleri gibi konularda sorun yaşadıkları tespit 

edilmiştir (Sallabaş ve Emin Avcı, 2020). Filistinli öğrencilerin konuşmada ve yazmada zorluk 

çektikleri tespit edilmiştir (Aljaradat ve Yeşilyurt, 2021). Ürdün’de Türkçe öğrenen öğrencilerin 

dört temel dil becerisi yanında bağlaç ve edatlar, kültürel kavramlar konusunda zorluk 

çektikleri vurgulanmıştır. 

Kısaca, yabancı öğrencilerin ana dillerinin farklı bir dil ailesine ait olması ve dil 

sistemlerinin Türkçeden farklı bir yapıda olması sorunların başında gelmektedir. Özellikle 

kaynak ve hedef dil alfabelerinin farklılık göstermesi Türkçe öğrenirken öğrencileri oldukça 

zorlamaktadır (Tüm, 2012). Arap ülkelerinden gelen öğrencilerin “Latin harfleriyle” Türkçe 

yazabilmek için gösterdikleri çaba ve kaybettikleri zaman; Uzak-Doğu ülkelerinden gelen 

öğrencilerin öğrendikleri hedef dili “doğru telaffuz” için harcadıkları çaba ve zaman Batılı 

öğrencilerden daha fazladır. Bir diğer sorun ise yabancı öğrencilerin öğrendiği hedef dili 

algılaması ve uygulayabilmesidir. Örneğin, Türkçenin eklemeli bir dil olması nedeniyle 

öğrenciler çekim ya da yapım eklerini cümle içerisinde doğru sıralayamamaktadır (Urazaliev, 

2020; Karadavut, 2020). Ana dili ve hedef dil arasındaki sözcüklerin benzeşmezliği ya da 

çağrışımsızlığı ile sesletimi de (İngilizce “Thank you, Thanks”- Türkçede “Teşekkür ederim, 

Teşekkür ederiz, Teşekkürler”) öğrencilerin Türkçe öğreniminde isteksizlik yaratabilmektedir.   

Dikkatlerden kaçan en önemli sorunlardan birisi de yabancı öğrencilerin öğretim 

sürecinde görev alan Türkçe öğretmenleriyle ilgili beklentilerinin (örneğin, yabancı dil bilgisine 

sahip olması; yabancı dil öğretim yöntemlerini bilmesi; Türkçe ve dil özelliklerinde uzman 
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olması; dünya kültürünü yakından takip etmesi; profesyonel anlamda pedagojik bilgilerini 

güncellemesi; alan çalışmalarını yakından takip etmesi vb) yüksek olmasıdır (Tüm, 2020; 

Urazaliev, 2020). Bu durum tek başına dahi yabancılar için Türkçe öğretimi alanının özel bir 

alan olarak açılması gereksinimini ortaya koymaktadır. 

 Sonuç olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen bireyler hem yaş hem de ilgi 

olarak büyük farklılık göstermektedir. Bu nedenle, dil öğretiminde her öğrenen birey ya da her 

öğretim ortamına uygun tek bir yöntem olmadığını söylemek zor olmayacaktır. Dil öğretimi 

planlanmadan önce akla gelecek ilk soruların, öğrencilerin kim ve mevcut dil yeterlilik 

düzeylerinin ne olduğu, ne tür iletişim gereksinimlerine sahip oldukları, gelecekte dili hangi 

durumlarda kullanacakları gibi konular olduğunu unutulmamalıdır. Bu nedenle Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen bireylerin ihtiyaç, düzey, art alan ve eğitim durumlarına göre 

alacakları farklı türlerde Türkçe öğretim izlenceleri hazırlanması gerekmektedir. Bu durumda 

da öğrenci profilinin çok açık olarak belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra, aynı 

öğrenme ortamını paylaşan bireylerin bilgi ve yetenekleri dahi birbirinden farklı olabilir. Bu 

farklılıkları üç grup altında toplamak mümkündür: 

1. Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, sosyal ve ulusal kökenleri, dünya deneyimleri, dil 

becerileri ve birikimleri, 

2. Öğrencilerin başarı altyapısı, güdülenmesi, soyutlama kabiliyeti, bilişsel yapısı, 

çalışma yöntem ve teknikleri, öğrenme temposu, öğrenme stratejileri ve ayrıca kendini 

ifade etme biçimleri, 

3. Öğrenme istek ve ilgileri, farklı konulara olan ilgi ve istekleri farklılık gösterir. 

Çokuluslu sınıflarda, her öğrencinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu nedenle 

öğretmenin sorumluluğu öğrencileri öğrenmenin merkezine yerleştirmek ve onların bireysel 

becerileri ve kişiliklerine göre rahat ve huzurlu bir öğrenme ortamı hazırlamaktır. Böylece 

öğrenciler rahatça yeteneklerini geliştirebilirler ve hazırlanmış olan sosyal çevrede 

öğrenimlerini gerçekleştirebilirler. Öğrenciler hedef dili kullanırken işledikleri metinde yer alan 

konuları kendilerine yakın olması durumunda dil ifade becerilerini genişletebilirler. Bu amaçla, 

öğrencilere bu duruma uygun dil öğrenme durumları sunulmalıdır ki dil öğrenme, deneyim ve 

bilginin işlenmesiyle birlikte gerçekleşsin. Bu sayede öğrenciler, dil becerilerini gerçekçi ve 

amaca uygun olarak geliştirebilsin. Eğer bir öğrenci yabancı dil öğrenimine dair önyargılara, 

olumsuz hislere ya da gerçekçi olmayan beklentilere sahipse ve fikirleri öğretmenin 

fikirlerinden farklılık gösteriyorsa, öğrencinin dersle ilgili memnuniyeti, öğretmenine olan 

güveni ve öğrencinin başarısı bundan olumsuz etkilenebilir. 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

“Anadili Türkçe olan bir kişinin kısa cümlelerle düşündüğü, 

konuşma anında ise bu kısa cümleleri çeşitli yollarla birbirine 

bağlayarak karmaşık yapılar kurduğu görüşündeyim. Bu ‘cümle 

bağlama eğilimi’ insan zihninin üstün olanaklarını en güzel şekilde 

yansıtıyor.” 

 

Johan Vandewalle  

 

            

Türkiye’de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çoğu zaman kurum ve kuruluşlar 

kendi öğretim programlarını kurumsal çabalarla gerçekleştirmektedir. Ancak, tüm çabalara 

rağmen istenilen standart bir seviyeye gelindiğini söylemek son derece güçtür (Ak, 2019; 

Alyılmaz, 2018; Kutlay, 2006: akt. Nurlu ve diğerleri, 2015; Kara, 2011; Kara 2019; Mete ve 

Asar, 2014; Miçooğulları, 2020; Tüm, 2020). Millî Eğitim Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt 

Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, 

Türkiye’deki üniversitelerin bünyesinde yer alan Türkçe öğretim merkezleri (TÖMER) gibi 

kurum ve kuruluşlar yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi faaliyetlerinin yürütülmesinde 

sorumluluk üstlenmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen öğretimde uluslararası dil 

öğretimi standardının sağlanmasında ise bugüne kadar Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesi (D-AOBM) esas alınmıştır.  Ortak ölçütlerle standart bir öğretim programının 

oluşturulması hem kurum ve öğretmenlerin hem de değişik profildeki öğrencilerin hedeflerine 

ulaşmalarını sağlayacaktır. D-AOBM’nin bir üst metin olarak ele alınıp TYD öğretimi programı 

oluşturulması sayesinde de tüm öğretim, öğrenim ve değerlendirmelerle ilgili sorunlar en aza 

indirgenebilir.  

Birçok dilin öğretiminde kullanılan D-AOBM yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmayı 

amaçlar. Bu metnin tercih edilmesinin nedeni sistemli planlama, geliştirme, çok 

dillilik/kültürlülük kavramı, esneklik, çok amaçlılık, dinamiklik, kapsamlılık, tutarlılık ve şeffaflık 

ilkelerini benimsemesidir. Böylece D-AOBM, dil öğretim programlarının oluşturulmasında 

rehber görevi görmektedir. Bu metin, dilin yapısına, dil-kültür ilişkisine göre öğretim, öğrenim 

ve değerlendirmede esneklik tanımaktadır. Bir anlamda dogmatik olmayan yapı 

benimsenmektedir. Yani dilbilimsel ya da eğitimbilimsel kuram ve didaktik yaklaşımlardan 

9. BÖLÜM  
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birine kayıtsız şartsız bağlanılmasını tavsiye etmez (CEF, 2001).  D-AOBM, yabancı dil 

öğretimiyle ilgili kararlar alınırken ülkelerin sosyal, siyasal ve ekonomik beklentileri yönünde 

şekilleneceği konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Dil öğretiminin salt dil bilgisi unsurlarının 

öğretiminden ziyade milletler arası ilişkileri de belirleyen bir durum olduğunu vurgulamaktadır 

(Haznedar, 2004: akt. Biçer, 2019). Görüldüğü üzere D-AOBM bireylere farklı dilleri aynı 

standartta öğretmek, bu esnada da kullanıcılara ve program hazırlayıcılarına rehberlik etmek 

amacı gütmektedir. Bu durumda TYD öğretimi programının oluşturulmasında sadece kurum 

ve kuruluşlar değil, çok geniş bir paydaş katılımının olmasına gerek vardır. Öncelikle, bu 

öğretim programı oluşturulurken öğrenci profilleri, ihtiyaçları, amaçları ve gereksinimleri ile 

öğretimin nerede (yurtiçi-yurtdışı) gerçekleştirileceği dikkate alınmalıdır. Bunun yanı sıra yurt 

dışında Türkçe öğreten kurumların öğretim programlarının içeriklerini değerlendirip ona göre 

bir TYD öğretimi programı yapılandırılmasının bu alana büyük yararı olacaktır. Bilinmelidir ki 

kurumsal farklılıklar, kazanımları büyük oranda etkilemektedir. Bu yüzden yurt dışı ve yurt 

içinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten kurumların iş birliği, daha standart bir öğretim 

programı yapılandırılmasına katkıda bulunacaktır. Bilindiği üzere, öğretim programları belirli 

bir öğretim programı modeline göre oluşturulmaktadır. Bu program modelleri aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur.  

Tablo 25. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de kullanılan öğretim programı modelleri 

Öğretim Programları Modelleri 

Amerika Avrupa Türkiye 

Taba Modeli 

Tyler Modeli 

Taba-Tyler Modeli 

Sistem Yaklaşım Modeli 

Rasyonel Planlama 

(Teknokratik Model) 

Yenilikçi/Durumsal Model 

Süreç Yaklaşımı Modeli 

Taba-Tyler Modeli 

Tablo 25 Amerika, Avrupa ve Türkiye’de eğitim-öğretimde kullanılan öğretim programı 

modellerinin durumu hakkında bilgi vermektedir. Amerika’da Taba Modeli, Tyler Modeli, 

Taba-Tyler Modeli ile Sistem Yaklaşım Modeli kullanılırken, Avrupa’da kullanılan öğretim 

programı modellerinin farklı olduğu ve Rasyonel Planlama, Yenilikçi/Durumsal Model ile Süreç 

Yaklaşımı Modeli’nin kullanıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise tercih edilen ve uygulanan 

öğretim modelinin Taba-Tyler Modeli olduğu görülmektedir. 

9.1. Öğretim Programı  

Öğretim programı; eğitim programlarının amaçları doğrultusunda öğrenciye 

kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlı bir 

biçimde düzenlenmesidir. Öğretim programı, bireylerin eğitimlerinin önemli bir parçasıdır. 

Mickan (2013) öğretim programını eğitim programlarının planlanma ve uygulanma çerçevesi 

olarak tanımlar. Ona göre öğretim programının temel amacı öğrencilere bilgi ve becerilerini 

geliştirmeleri için fırsat sunmasıdır. Bunun yanı sıra, okul veya sosyal çevrede toplumun 
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kültürel işlevlerinde rol alabilmelerine olanak sağlar. Mickan’a göre (2013) öğretim programı 

beş önemli bileşenden oluşmaktadır: İzlence, kaynaklar, çalışma planı, uygulamalar ile ölçme 

ve değerlendirme.  

✓ İzlence; programın önceden kararlaştırılan amaçlarını sunarken öğrenim 

kazanımlarını ortaya koyar.  

✓ Kaynaklar; öğrenim kazanımlarının elde edilmesine yardımcı olacak içeriği kapsayan 

tüm öğretim materyalleridir (ders kitapları ve araç gereçlerden vb.). Bu kaynakların 

seçimi programın amaçlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin 

günümüzde teknoloji önemli bir rol oynadığı için bu kaynakların bilgisayar, tablet, 

telefon vb. araçlar olduğu söylenebilir.  

✓ Çalışma planı; yarıyıl ya da yıl bazında belirli bir süre boyunca belirli sınıf için 

planlanan eylemlerdir. Böylece öğretmenler için standart ölçme ve değerlendirme 

gerçekleştirilmiş olur.  

✓ Uygulamalar; öğrenci becerilerinin geliştirilmesi için öğretmenler tarafından 

planlanan çalışmalardır. Her etkinliğin öğrencinin bilişsel ve dil becerilerini geliştirmesi 

beklenir. Böylece öğrenciler etkin, yapıcı, özgün, yaratıcı ve iş birlikçi yaklaşım 

içerisinde zihinsel gelişimlerini tamamlarlar.  

✓ Değerlendirme; öğretim programının son bileşenidir ve hedeflenen öğrenim 

kazanımlarının ne ölçüde elde edildiğinin göstergesidir.  

9.2. Öğretim Programı ve Taba-Tyler Modeli 

Taba (1962) tarafından geliştirilen öğretim programının fikir ve prensipleri birçok 

modern öğretim programı kuramlarının temelini oluşturmaktadır. Çünkü Taba, eğitimin 

amaçları, konunun seçimi ve öğrenmeden okul gelişiminin organizasyonu ile farklı 

düzeylerdeki değerlendirmeleri kapsayan öğretim programı modelini benimser. Taba 

modelinin mantığında 7 aşama vardır: ihtiyaç analizi, amaçların çerçevesinin belirlenmesi, 

konu seçimi, temanın düzenlenmesi, öğrenme deneyimlerinin seçimi ve organizasyonu 

(yöntem boyutu) ile neyin nasıl değerlendirileceğinin kararlaştırılmasıdır (s.12). Ralph Tyler ise 

1960 yılında öğretim programını farklı bir şekilde tanımlanmıştır. Tyler’a göre, öğretim 

programı ‘eğitim amaçlarını yerine getirmek üzere okul tarafından planlanan ve rehberlik 

edilen tüm öğrenim’ olarak açıklamaktadır. Tyler, öğretim programını dört temel prensiple 

sınırlamıştır: öğretim amaçlarını belirlemek, öğrencilerin aşamaları yerine getirmelerine 

yardımcı olmak amacıyla öğrenme deneyimlerini geliştirmek, öğrenme deneyimlerini organize 

etmek ile amaçların ölçme ve değerlendirmesini yapmaktır (Tyler, 1949). Bu model ise 

program tasarlayıcılara yararlı bir kaynak rehber olmanın yanında öğretme ve eğitmede rehber 

olma özelliği taşımaktadır. Ancak bu modelin tartışıldığı noktalar mevcuttur. Bunlar: kavramsal 

etkiler, bireysel ihtiyaçlar ve öğrencilerin öğrenme önceliğini göz ardı etmesidir. Taba (1962) 
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öğretmenlerin daha deneyimli oldukları için öğretim programlarına katılmaları gerektiğini 

savunurken Tyler kurumların denetiminde olması gerekliliğini vurgular.  Bir anlamda Taba 

tümevarım modelini, Tyler ise tümdengelim modelini benimsemektedir (Demirel, 1992: 32-

33). Türk Eğitim sisteminde program geliştirme modelini belirlemek üzere yapılan bir 

araştırma sonucunda Taba-Tyler yaklaşımına uygun bir model önerisi ortaya çıkmıştır. Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından da Taba-Tyler Modeli benimsenmiştir. Aşağıda Taba-Tyler Program 

Geliştirme Modeli görülmektedir.  

 

Şekil 4. Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli 

Şekil 4 incendiğinde öncelikli olarak ihtiyaç saptaması, içeriğin seçilmesi ve 

düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının belirlenmesi, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi 

sarmalında oluşmaktadır. Tabloya göre sonuçlar yeterli olduğunda işlemler formüle edilmekte 

ve uygulanmakta yetersiz olduğunda ise işleme yeniden başlanmaktadır. 

Taba-Tyler Modeli’nde bir programın temel ögeleri amaçlar, hedefler, içerik, öğretme-

öğrenme süreçleri ve değerlendirme olarak belirlenmiştir. Daha sonraki program 

denemelerinde ihtiyaçlar, değerler, sosyal temalar ve öğrencilerin deneyimlerinin önceliği de 

eklenmiştir. Grundy (2001) ise programa kültür boyutunu da eklemiştir. Böylece öğretim 

programlarının yapısı sadece etkinliklerin, yöntemlerin, materyallerin, fiziksel ve sosyal 

öğrenme merkezinin değil, aynı zamanda bu bileşenleri değiştiren ve şekillendiren dinamik 

işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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9.3. Türkçe Öğretimi Programı Geliştirme 

Son zamanlarda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programını geliştirmek üzere 

çalışmalar artmıştır. Bir öğretim programının geliştirilmesinde birincil öncelik, yabancı 

öğrencilerin sosyo-kültürel ve pedagojik farklılıkları, ihtiyaçları, hedefleri ve hatta öğrendikleri 

diğer yabancı diller vb. geniş bir yelpazenin değerlendirilmesidir. İkinci önemli unsur ise 

programın geliştirilmesinde görev alacak kişi ya da kurulların seçimidir. Son yıllarda yapılan 

TYD öğretim programlarında kurulların oluşturulduğu görülmektedir. Örneğin, Ankara Üni. 

TÖMER, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı (2015) ve Türkiye Maarif Vakfı, Yabancı 

Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı (2019, 2020) yapılırken Program Geliştirme Kurulu 

oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, Program Karar ve Koordinasyon Grubu, Program Çalışma 

Grubu ve Program Danışma Grubu (Demirel, 2009: akt. Biçer, 2019: 72-73) da oluşturulmuştur. 

Bunlara ilaveten, Program İçeriklerini ve Kazanımlarını Değerlendirme Grubu ile Hazırlanan 

Programı Ölçme ve Değerlendirme Grubu da oluşturulmalıdır. Koordinasyonu sağlamak, 

çalışma grubuna esneklik sağlamak ve danışma grubu oluşturmak önemlidir.  Ancak, 

programın ana bileşenlerini oluşturan amaç, içerik, kazanım ve değerlendirme yönlerinin 

bütüncül açıdan ele alınması standartlaşmanın bir gereğidir. Bu nedenle, benimsenen belirli 

bir öğretim modelinin gerçekleştirilmesinde aşağıdaki kişi ve kuruluşların özel olarak seçilmesi 

ve elde edilecek verilerin değerlendirilmesi son derece önemlidir: 

1. yurtdışında TYD öğreten kuruluşların yerel yöneticileri ve öğretmenleri ile 

görevlendirilen Türk akademisyenler/öğretmenler (uluslararası alanda deneyimli 

kurum ve ilgili kişiler),  

2. yurtdışındaki kurumlarda TYD öğrenen öğrenciler/öğrenci temsilcilerinden sormaca 

yoluyla elde edilecek veriler (öğrenci beklentileri, hedefleri, kazanımları),  

3. yurtdışında MEB ve DİB tarafından görevlendirilmiş Türk akademisyenlerden elde 

edilecek deneyimsel görüşlere dayalı veriler (alanda deneyimli kişiler),  

4. yurtdışında TYD öğretiminde kullanılan ders materyallerinin yerel tasarımcıları 

(standart ürünlerin tasarlanmasında deneyimli kişiler),  

5. yurtiçinde yabancılara Türkçe öğretimi seti hazırlayan komisyonlar,  

6. yurtdışında ve yurtiçinde hazırlanan öğretim setlerini biçimsel, içerik ve dil-anlatım 

açısından değerlendirecek komisyonlar, 

7. TYD öğretimi programı geliştirme uzmanlarının oluşturacağı komisyonlar,  

8. hazırlanan programın D-AOBM ölçeklerine göre hazırlandığını değerlendirebilecek 

ölçme ve değerlendirme komisyonları.  

Tutarlı, kapsamlı ve şeffaf bir dil öğretme programının yapılması ve dilin işlevsel olarak 

öğrenilebilmesi için disiplinler arası bakış açısı önemlidir. Bu bağlamda, D-AOBM çok işlevli, 

esnek, açık, dinamik, kullanışlı/kullanıcı dostu ve saplantısız temalarını temel özellikler olarak 
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benimsemiştir (TELC, 2013: 17). Çok işlevlilik; dil öğrenim olanaklarının planlanma ve 

hazırlanmasında tüm amaç ve hedefleri kapsayacak şekilde ve kullanılabilir olmasını ifade 

etmektedir. Esneklik ise çeşitli koşullarda dil öğretiminin uyarlanabilir olması anlamına 

gelmektedir. Üst metin tarafından tavsiye edilen kararların, kurum ve dil öğreticilerine 

uygulama esnekliği sunmasıdır. Açıklık, öğretimin ayrıntılandırılması; dinamiklik ise 

deneyimlere dayalı olarak öğrenimin sürekli gelişim göstermesidir. Kullanışlılık, kullanıcıya 

yönelik anlaşılırlık ve kullanılabilir kavramını ifade ederken saplantısızlık dilbilimsel ya da 

eğitimbilimsel kuram ve didaktik yaklaşımlardan birine kayıtsız şartsız bağlanılmamasını ifade 

etmektedir (s. 17). 

9.4. Türkiye’de Türkçe Öğretimi Program Çalışmaları  

Türkiye’de kurum ve kuruluşlar kendi bünyelerinde Türkçenin öğretimi konusunda 

program benzeri planlar yapmakta ve uygulamaktadırlar. Ancak bu planlar birbirinden 

bağımsız olarak hazırlanmakta ve farklılık göstermektedir. “MEB, Üniversiteler, YEE, Türkiye 

Maarif Vakfı gibi kurum ve kuruluşlar marifetiyle yürütülen yurt dışı ve yurt içi Türkçe öğretimi 

süreçlerindeki mevcut durum ve gelişmeler, uluslararası ölçekte Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminin kapsamını genişletirken Türkçe öğretiminin aynı zamanda uluslararası dil öğretimi 

standartlarına göre yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır” (TMV, 2020: 10) ifadesi günümüzde 

hala bu alanda standart bir öğretim programına ihtiyaç olduğunun kanıtıdır.   

Türkçe öğretimi programı konusunda dikkati çeken ilk çalışma Tosun (2005) tarafından 

yapılmıştır. Tosun (2005) özellikle programın yapılmasındaki unsurların önemli olduğunun 

altını çizmiş ve dört farklı başlık altında sıralamıştır: 1) öğrenilebilirlik, 2) yineleme, 3) kullanım 

alanı, ve 4) yararlılık. Öğrenilebilirlik, Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması nedeniyle içinde 

barındırdığı bazı zorlukları içermektedir. Yineleme, Türkçe sözcüklerin diğer dillerden farklılık 

göstereceği için sürekli tekrar yapılmasının öğrenmeyi hızlandırabileceği olasılığını ortaya 

koymaktadır. Kullanım alanı, sözcük ve yapıların geniş alanlarda kullanılmasından 

kaynaklandığını ve önceliğin sıklıktan yana olmasını vurgulamaktadır. Yararlılık ise akrabalık 

adları, sayı, ay ve gün adları, öğrencilerin kendileri ve yakın aile çevresiyle ilgili sözcüklerin 

iletişimin sağlanması için öncelenmesini ifade etmektedir. Tosun (2005) ayrıca program 

kuramından bahsederek 1) programın felsefesi, dayandığı bilimsel, akademik fikir ve görüşler, 

2) programın üç ana birleşeni olan amaç ve içerik, öğretim, değerlendirme ile 3) program 

süreçleri olan sistemli program geliştirme, eğitim kurumlarında uygulama ve değerlendirme 

boyutlarını ele almaktadır (s. 24).  

Daha sonraki dikkat çeken çalışma Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2009 

programıdır. Bu program “Yurt Dışındaki Türk Çocukları için Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi 

Programı”dır.  Her ne kadar yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programını kapsamasa da D-

AOBM ile karşılaştırılmış olması standartlaşmanın olup olmadığının araştırılması açısından 

değerlidir (Deniz ve Uysal, 2010). 
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Bir diğer çalışma, Kara (2011) tarafından hazırlanan “A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim 

Programı”dır. Bu çalışmada nitelikli ders materyallerine ve programlarına ihtiyaç olduğu 

vurgulanmaktadır. Türkçe öğretimi yapan kurumların, öğretim materyallerini kendilerinin 

hazırladığı ve bu materyallerin, kurumların belirlediği programlar doğrultusunda 

oluşturulduğu belirtilmektedir. Bu programların da içerik açısından farklı yaklaşımları 

sergilediği ifade edilmektedir. Bunun sonucunda ders kitaplarının içeriğinde farklılıklar 

oluştuğu ve bu durumun yaklaşım farklılığı olarak görülse de TYD öğretiminde evrensel bir 

tutumun olmadığı gerçeği ortaya koyulmaktadır. Kara’ya göre, bu evrensel tutum şu anda 

birçok AB, AB adayı ve AB dışındaki ülkeler tarafından yabancı dil öğretiminde uygulanan D-

AOBM dil öğretim programıyla sağlanabilir. Kara (2011) çalışmasında temel düzeyde yer alacak 

amaçlar, kazanımlar, kalıplaşmış ifade/metin örnekleri ve bilgilere yer vermiştir. Türkçe 

öğreten öğretmenlere rehberlik etmenin yanı sıra alana önemli bir katkı sunmuştur.  

2015 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER (AU-TÖMER) tarafından “Yabancılar İçin 

Türkçe Öğretim Programı” hazırlanmıştır. Bu program, Taba-Tyler ve Demirel Modelleri dikkate 

alınarak beş bölüm ve 15 işlem basamağından oluşmaktadır. Birinci bölümde program 

geliştirme çalışmalarının planlanması yapılmış ve kuramlar belirlenerek ihtiyaç analizi ve 

değerlendirmelerine yer verilmiştir. İkinci bölümde kazanımlar ihtiyaç analizi sonuçlarına göre 

belirlenmiş, dil düzeyleri ve becerileri kazanım-içerik ilişkisi göz önüne alınarak 

şekillendirilmiştir. Bu kazanımlara göre ölçme araçlarının geliştirilmesine özen gösterilmiştir. 

Üçüncü bölümde taslak programın değerlendirilmesi yapılarak AU-TÖMER şubelerinde 

uygulanmasına geçilmiştir. Son bölümde ise program geliştirme çalışmalarının araştırma ve 

gelişmeye açık bir süreç olduğu vurgulanmıştır. Bu program yapılandırmacılık felsefi görüşünü 

benimsemektedir. Bunun yanı sıra tam öğrenme, iş birliğine dayalı öğrenme, deneysel 

öğrenme ve çoklu zeka kuramları yer almaktadır. Programın ögeleri başlığı altında program 

geliştirme, hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme ögeleri arasındaki 

dinamik ilişkiler bir bütün olarak ortaya konulmuştur. Program geliştirmenin dinamik bir süreç 

olduğu, herhangi bir öğedeki değişmenin programdaki tüm öğeleri etkilediği vurgulanmıştır. 

Program kazanımları ise dil düzeylerine ve dil becerilerine göre sınıflandırılmıştır. Kazanım 

çizelgesi şeklinde verilen dil düzey ve becerileri nicelikten çok nitelik olarak vurgulanmış ve 

programda yer almasının her açıdan önemli görüldüğünün altı çizilmiştir.  

Temizyürek, Çangal ve Yörüsün (2015), “yabancılara Türkçe öğretiminde iş Türkçesi 

öğretim programı, ders kitabı ve terimler sözlüğü denemesi: bankacılık örneği”, adlı çalışma 

yapmışlardır. Bu çalışmada, “iş” alanının Türkçe öğrenme ihtiyaçları arasında son yıllarda 

önemli bir yer edindiği ifade edilmiş “Bankacılık Türkçesinin” yabancılara öğretimine hizmet 

edebileceğini düşündükleri örnek bir öğretim programı ve terimler sözlüğü hazırlamışlardır.  

Çangal ve Başar (2016) tarafından ‘Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Turizm Türkçesi 

Öğretim Programı, Terimler Sözlüğü ve Konuşma Kılavuzu Denemesi’, adlı çalışma yapılmıştır. 
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Bu çalışmada özel amaçlı Türkçe öğretimine bağlı olarak yabancılara “Turizm Türkçesi” 

öğretebilmek amaçlanmıştır.  

Ulutaş (2016) yabancı uyruklu öğrencilere yönelik özel amaçlı Türkçe öğretim programı 

örneği hazırlayarak yabancı öğrencilerin akademik ve mesleki özel dil ihtiyaçlarını 

karşılaştırmıştır. Türkçe öğreten kurumlara, öğretmenlere ve araştırmacılara bir model 

sunmuştur.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 ve 2017 yıllarında yabancılara Türkçe öğretim 

programında D-AOBM esas alınmıştır. Bu program MEB bünyesinde yer alan Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİCTES) kapsamında yaygın eğitim amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu programın içeriği, programa giriş koşulları, program kapsamında görev 

alacak eğitimcilerin nitelikleri, programın genel amaçları, temel yaklaşımı, programdaki 

temalar ve süreler, programın ölçme ve değerlendirme esasları, program kapsamında önerilen 

yöntem ve teknikler, öğretim sürecinde kullanılacak araç ve gereçler ile programın 

uygulanması hakkında bilgiler verilmiştir (Kaya ve Kardaş, 2019: 85). MEB tarafından 

hazırlanan bu program iki grup olarak oluşturulmuştur: 6-12 yaş seviyesi ve 13-17 yaş 

seviyesindeki Suriyeli öğrencilerdir. 2017 yılında ise bu program Yabancı Diller Türkçe A1 

Seviyesi Kurs Programı ve Yabancı Diller Türkçe B1 Seviyesi Kurs Programı olarak iki ayrı 

programa dönüştürülmüştür. D-AOBM esas alınarak hazırlanan her iki programın içeriği 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Kaya ve Kardaş, 2019: 87): 

✓ programın genel amaçları, 

✓ kursun seviyesi ve tanımı, 

✓ Avrupa ortak dil kriterlerine göre kazandırılacak dört dil becerisi, 

✓ referans dokümanlar ve dayanaklar, 

✓ programın süresi, 

✓ giriş koşulları,  

✓ eğitimcilerin niteliği,  

✓ belgelendirme,  

✓ eğitim merkezi yeri,  

✓ eğitim/öğretim donanımları,  

✓ derste kullanılabilecek araç ve gereçler,  

✓ öğretim yöntem ve teknikleri,  

✓ başarının değerlendirilmesi,  

✓ programın uygulanmasına yönelik açıklamalar,  
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✓ tema ve kazanım tabloları,  

✓ ölçme ve değerlendirme. 

MEB tarafından 2017 yılında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı 

yapılmış “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 

(PİCTES)” kapsamında uygulanacak Türkçe dil yeterlik Sınavı’nın genel çerçevesi belirlenmiştir. 

Bu sınavın çerçeve programındaki dil yeterlikleri ve yeterliklere uygun soru tipleri hedef kitle 

dikkate alınarak D-AOBM tanımlayıcılarına göre yorumlanmış, belirlenen dil yeterlikleri iki 

temel dil becerisi (okuma ve yazma) üzerinde inşa edilmiştir (MEB, 2017: 12,14). 

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından 2019 yılında D-AOBM esas alınarak “Yabancı Dil 

Olarak Türkçe Öğretimi Programı” hazırlanmıştır. Bu program ile Türkçenin daha planlı ve etkili 

öğretilmesine ortam sağlandığına dikkat çekilmektedir. Bu program, eylem odaklı yaklaşımı 

esas almakla birlikte sarmal öğretim modeli (Dowding, 1993: akt TMV, 2019: 23), doğrusal 

programlama yaklaşımı, kademeli sorumluluk aktarımı (Fisher ve Frey, 2008a: akt. TMV, 

2019:23) ve çevreyle ilgili sistem kuramını harmanlayarak öğrencilerin 21. Yüzyıl becerileriyle 

donanmalarını, sosyal ve akademik yaşamlarında başarılı olmalarını hedefleyerek 

yapılandırılmıştır.  Böylece, öğrencilerin gelişim özellikleri ve okul sistemleri göz önüne alınarak 

dil yeterlilikleri temel düzeyde Okul Öncesi, İlköğretim I. Kademe (ilkokul), İlköğretim II. 

Kademe (ortaokul) ve Ortaöğretimi (Lise) kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. TMV öğretim 

programı iletişimsel yaklaşım ile yapılandırılmıştır. Dil becerilerinin özellikle kullanıma yönelik 

bir çerçevede sunulması için D-AOBM’nde yer alan dört temel husus benimsenmiştir: 

1. Dil öğretim için program ve başvuru kaynakları geliştirmek, sınav ve ders kitapları 

hazırlamada ortak başvuru kaynağı olarak yararlanmak, 

2. Eğitim yöneticileri, program geliştirme uzmanları, öğretmenler, öğretmen eğiticileri, 

sınav hazırlama kurulları arasında eşgüdümü sağlamak, 

3. Öğretim programının uygulanabilirliğini artırmak için dil öğretiminde amaç, içerik ve 

yöntemleri ortak bir zeminde kavramsallaştırmak, 

4. Dil yeterliklerinin tanımlanmasını sağlayan nesnel ölçütleri oluşturmak, çeşitli 

bağlamlarda verilen dil yeterlik belgelerinin tanınırlığını sağlayarak uluslararası 

hareketliliği desteklemektir (TMV, 2019: 12-13). 

TMV öğretim programının işlevsel ve uygulanabilir olması için detaylandırılması yoluna 

gidilmiştir. Bu özelliğiyle yabancılara Türkçe öğreten öğreticilere rehber özelliği taşımaktadır. 

Örneğin, seviyelere göre dil yapıları listesi, kademelere göre izlence bölümü (okul öncesi 

gelişim, ilkeler, öğretmenin rolü, yöntem ve teknikler, eğitim ortamı ve materyaller, ölçme ve 

değerlendirme), kazanımlar, iletişimsel işlevler, önerilen dil ifadeleri ve söz varlığı bütüncül bir 

şekilde sunulmuştur. 
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Ak (2019), çocuklar için yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında çalışmalar 

yapmanın zorunluluğuna dikkat çekmiştir. 7-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik yabancı dil 

olarak Türkçe dersi öğretim programı tasarımı geliştirmiştir. Bu çalışmada, iletişimsel 

becerilere odaklanılarak çocuğun kendini günlük hayatta ifade etmesini kolaylaştırması 

amaçlanmıştır. Ayrıca konuları çocuğun yakın çevresiyle ilişkilendiren, anlam odaklı ve çocuğu 

canlı tutan yöntem ve teknikleri kullanmaya teşvik eden ve ölçme-değerlendirme sürecini 

açıkça ortaya koyan bir öğretim programına ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır. 

Kara (2019), yabancı dil olarak Türkçe ve Rusça öğretiminde kullanılan programları 

işlevsel ve yapısal açıdan incelemiştir. Kazanımları, etkinlikleri, konuları ve ders işleme 

teknikleriyle donatılmış, basamaklı kur sisteminin nasıl işleyeceğinin ayrıntılı olarak ele alındığı 

TYD öğretim programına ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Bir öğretim programının 

kazanımlar, konular, öğrenme/öğretme modeli, ölçme değerlendirme olmak üzere dört temel 

ögesi ve hatta etkinlikleri de kapsaması gerektiğini ifade etmektedir.  Üniversitelerin hazırlık 

hatta meslek eğitimi programlarının amaçlarının tam olarak ortaya konulması, ihtiyaç duyulan 

içeriklerinin belirlenmesi, öğretim yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının seçiminin 

en ince ayrıntısına kadar belirlenmiş ortak bir dil öğretim programı olmadığının altını çizmiştir. 

Sakarya (2019), Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (Yunus Emre Enstitüsü) ve Yabancılar 

İçin Türkçe (Gazi Üniversitesi TÖMER) kitaplardaki kazanımları karşılaştırmalı incelemiştir. 

Ayrıca MEB, Yabancı Diller A1-A2 Seviyesi Almanca Kurs Programı’nı karşılaştırmıştır. Bu 

çalışmada, D-AOBM’nde yer alan temel seviye için dil yeterlikleri esas alınarak TYD öğretimine 

yönelik örnek bir program hazırlanmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi TYD öğretimi konusunda son yıllarda belirli sayıda program 

çalışmalarının yapıldığı ancak hala tam olarak uluslararası dil öğretim standartlaşmasının 

sağlanamadığı görülmektedir.  

9.5. Türkçe Öğretimi Programları ve Amaçları 

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumlar (Ankara Uni-TÖMER, TMV ve MEB) 

tarafından hazırlanmış ve uygulanmakta olan TYD öğretim programları amaçları bakımından 

da farklılık göstermektedir. AU-TÖMER tarafından 2015 yılında hazırlanan Türkçenin Yabancı 

Dil Olarak Öğretimi Programı’nın amaçları beş başlıkta belirlenmiştir. Bunlar: dil yeterlilik 

belgesinin uluslararası geçerliliğinin olması, uluslararası nitelikte program oluşturularak buna 

uygun ders kitaplarının hazırlanması, eğitici kadrosunun hazırlanması ve eğitilmesi, sınav 

sisteminin hazırlanması ile Bolonya sürecindeki temel ilkelere dikkat edilmesidir. 

TMV tarafından 2019-2020 yıllarında hazırlanmış olan Türkçenin Yabancı Dil Olarak 

Öğretimi Programı amaçları faaliyet gösterdiği ülkelerin eğitim hedefleri ve öğrenci ihtiyaçları 

dikkate alınarak belirlenmiştir. Bunlar: Türkçenin anlama ve anlatma becerisinin gelişmesi, 

doğru ve özenli kullanımı, sözsüz iletişim becerisi, kazanımı, söz varlığı geliştirme, evrensel 

değerler, kendi ve hedef kültürün değerlerini benimseme ile hayat boyu öğrenmedir. Bunların 
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yanı sıra, disiplinler arası bir yaklaşımla 21. Yy. becerilerini edinme, akademik ve özel amaçlı 

Türkçe dil yeterliklerini geliştirme ile kültürel farkındalık ve dijital yetkinlik de amaçları 

arasındadır.  

MEB tarafından hazırlanan Yaygın Eğitim Kurs Programı’nın amaçları incelendiğinde 

Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin temel düzeyde Türkçe öğrenmeleri 

ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaları hedeflenmiştir. 

9.6. Türkçe Öğretimi Programları İçeriği  

AU-TÖMER Programı: Beceri temelli, işlevsel, sarmal ve tematik yaklaşımı 

benimsemektedir. İçerikte tema-kazanım ilişkisinin önemi vurgulanmaktadır. Hedef kitlenin 

yaşadığı coğrafi özeliklere göre içerik tasarımının değişebileceği ifade edilmektedir. İçerik, 

ihtiyaç analizine göre A1-C2 düzeylerinde planlanmıştır. 

TMV Programı: İçerik tema izlence tablolarında detaylı olarak verilmiştir (N.170: Okul 

öncesi:30; İlköğretim 1. Kademe: 30; İlköğretim II. Kademe: 40 ve Ortaöğretim; 60).  

MEB Programı: Yaygın Eğitim Kurs Programı’nın içeriğinde temalar birbirinden 

bağımsız, dil eğitimi sıralı ve dört temel dil becerisi olarak ele alınmıştır. 

9.7. Türkçe Öğretimi Programlarındaki Kazanımlar ve Dil Becerileri 

AU-TÖMER, TMV ve MEB programlarının kazanım ve dil becerileri aşağıda tablolarda 

sunulmuştur. 

Tablo 26. AU-TÖMER Öğretim Programı Kazanım Dağılım Çizelgesi 

 Dil seviyeleri  Becerilere göre 
kazanım sayısı  Dil Becerileri  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Dinleme Anlama 13 13 8 17 12 6 69 

Sözlü Anlatım 5 5 12 9 9 5 45 

Karşılıklı Konuşma 16 14 12 4 7 1 54 

Okuma Anlama 19 23 12 12 15 9 90 

Yazma Anlatım 10 9 8 13 9 9 58 

Toplam Kazanım Sayısı 63 64 52 55 52 30 316 

Tablo 26, AU-TÖMER öğretim programının dil düzeyileri A1,A2,B1,B2,C1,C2 olarak altı 

grupta ele alındığını ve toplam kazanım sayısının 316 olduğunu göstermektedir. Tabloda dil 

seviyelerinin dağılımı birbirinden farklılık göstermektedir. En az yer alan kazanım (N.45) sözlü 

anlatım iken en çok planlanan kazanım okuma anlama (N.90) becerisidir.Sözlü anlatımda A1-

A2 düzeyinde sadece beş olarak kazanım görünürken B1 düzeyinde 12 ile artış görülmesine 

rağmen B2 ve C1’de kazanımlar yeniden düşmüş ve C2 ana dili düzeyine yakın olmasına 

rağmen yine beş düzeyinde kalmıştır. Okuma anlama konusunda da A1 düzeyindeki kazanım 

19 iken, A2’de 23 olarak arttırılmış ancak B1-B2 düzeyinde 12 kazanım belirlenmiştir. C1, 15 

kazanımı kapsarken C2 düzeyinde ise en düşük oranda görünmektedir (AU-TÖMER, 2015: 16).  
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Tablo 27. TMV Öğretim Programı Kazanım Dağılım Çizelgesi 

 Dil seviyeleri Becerilere göre kazanım 
sayısı  Dil Becerileri  A1 A2 B1 B2 C1 

Dinleme 43 63 64 46 44 260 

Sözlü etkileşim 32 42 46 43 36 199 

Sözlü üretim 29 47 50 48 42 216 

Okuma - anlama 50 65 70 58 50 293 

Yazma  51 74 65 64 57 311 

Dil Seviyelerine Göre Toplam 
Kazanım Sayısı 

184 291 295 259 229 1279 

Tablo 27, TMV öğretim programında dil seviyelerinin A1,A2,B1,B2,C1 olarak beş grupta 

ele alındığı ve becerilere göre toplam kazanımın 1279 olarak belirlendiği gözlenmiştir. TMV 

programında C2 ana dili konuşucusu düzeyini gösterdiği için programa eklenmemiştir.  Dil 

seviyelerinin dağılımı birbirine yakın gibi görünürken sözlü etkileşim (N.32) ve sözlü üretimin 

(N.29) çok az yer aldığı gözlenmiştir. Kazanımlardan en çok planlanan ise okuma ile yazma 

becerisidir (TMV, 2020:36).  

Tablo 28. MEB Öğretim Program Kazanım Dağılım Çizelgesi 

Dil seviyeleri 1 Seviye 

(6-12) Yaş 

1 Seviye 

(13-17) Yaş 

Becerilere göre 

kazanım sayısı Dil Becerileri  

Dinleme Anlama 4 10 14 

Sözlü Anlatım 34 65 99 

Karşılıklı Konuşma 11 17 28 

Okuma Anlama 14 20 34 

Yazma Anlatım 11 28 39 

Dil Seviyelerine Göre Toplam Kazanım 

Sayısı 
74 140 214 

Tablo 28 incelendiğinde, MEB 1. Seviye Kurs Programı kazanımlarının toplam 214; en 

az yer alan 6-12 yaş arası programlanan kazanımın dinleme anlama (4), 1. Seviyede 13-17 yaş 

arası programlanan kazanımın ise (10) olduğu görülmektedir. MEB 1. Seviye Kurs Programında 

en fazla olan kazanımın ise 6-12 yaş arası için sözlü anlatım 34, 13-17 yaş arası için 65 olduğu 

görülmektedir. Dil seviyelerinin dağılımında da farklılıklar vardır.  

9.8. Türkçe Öğretimi Programlarındaki Ölçme ve Değerlendirme 

AU-TÖMER Programı: Belirlenmiş kazanımlara ulaşmada ölçme-değerlendirmenin 

önemi vurgulanmıştır. Değerlendirme sisteminde alternatif olarak öz-değerlendirme, 

performans, akran değerlendirmesi ve portfolyo değerlendirmeleri ile çoklu değerlendirme 

ölçekleri benimsenmiştir.   

TMV Programı: Sınıf içi ve sınıf dışı, yazılı ve sözlü sınavların verilmiş olduğu 

görülmektedir. Habersiz küçük sınavlar, ev ödevleri ve projeler de değerlendirme 

kapsamındadır. 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 148 

 

MEB Programı: Değerlendirme ile ilgili esaslarının bütüncül olduğu vurgulanmaktadır. 

Eğiticiler, öğrencilerin kişisel ve grup içi faaliyetlerini değerlendirmektedir. Öğrenim süreci 

boyunca ölçme işlemleri yapılmaktadır.  

Bu bilgiler ışığında, Türkçenin yabancı dil olarak öğretim programlarının hala tam olarak 

ulaslararası bir öğretim standartlaşmasına ulaşmadığını söylemek mümkündür. Tam bir 

standartlaşmanın sağlanabilmesi için öğretim programları modellerinin de tüm kurumlar 

tarafından benzer şekilde yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Aşağıdaki tablo, Türkiye’deki TYD 

öğretimi programlarının Taba-Tyler Modeli’nin bileşenlerini ne ölçüde karşıladığı ve D-AOBM 

metniyle ne kadar örtüştüğü konusunda bilgi sunulmaktadır. 

Tablo 29. TYD öğretimi programlarının Taba-Tyler Modeline göre karşılaştırılması  

Kurumlar  AU-TÖMER TMV MEB 

Öğrenci profili 

Yükseköğretim 
Okul öncesi 

Yükseköğretim 

6-12 ve 
13-7 yaş 

grubu 

Model 
Taba-Tyler CEFR 

 
CEFR 

 
CEFR 

TABA-TYLER MODELİ 

İhtiyaçları 
saptama 

eğitim √ √ √ 

dilde yetkinlik (4 alan*) √ √  

iletişim √ √ √ 

İş birliği √ √  

uluslararası ilişkiler  √  

evrensel ve kendi değerleri  √ √ 

Çok kültürlülük √ √  

Genel amaçları 
belirleme 

 
√ √ √ 

Amaçları saptama 

Bolonya süreci temel ilkeleri √   

dil yeterlilik belgesinin uluslararası 
geçerliliği 

√   

uluslararası programa uygun ders 
kitapları hazırlama 

√   

eğitici kadrosunu hazırlama ve 
eğitme 

√   

sınav sistemini standartlaştırma √   

faaliyet gösterdiği ülkelerin eğitim 
hedefleri ve insan kaynağını dikkate 
alma 

 √  

iletişim  √  

dijital yetkinlik  √  

kültürel farkındalık  √  

21. yy becerisi edinme  √  

Türkçeyi doğru ve özenli kullanma  √  

akademik ve özel amaçlı Türkçe dil 
yeterlikleri kazanma 

 √  

temel düzeyde Türkçe öğrenme   √ 

İçeriği seç ve 
düzenleme 

beceri temelli yaklaşım √ √ √ 

işlevsel yaklaşım √ √ √ 

sarmal yaklaşım √ √  
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tematik yaklaşım √ √ √ 

dil eğitimi sıralı (doğrusal)   √ 

Öğrenme 
yaşantılarını 

belirleme 
 

özel (kişisel) alan √ √ √ 

kamusal alan √ √  

mesleki alan √ √  

eğitim alanı √ √ √ 

Değerlendirme 
yapma 

4 dil becerisi √ √ √ 

sınıf içi ve dışı √ √ √ 

yazılı ve sözlü √ √ √ 

ev ödevleri √ √  

özdeğerlendirme √   

akran değerlendirmesi √   

portfolyo √   

performans √   

habersiz küçük sınavlar  √  

proje √ √  

Sonuç yeterli mi? 

evet √   

kısmen  √  

hayır   √ 

* Dört alan: özel (kişisel) alan, kamusal alan, mesleki alan, eğitim alanı 

Tablo 29, Türkiye’deki yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarının uygulandığı üç 

kurumun (AU-TÖMER, TMV, MEB) yaklaşımı ile ilgili bilgiler sunmaktadır. Türkiye’de TYD 

öğretimi için hazırlanmış bu kurumsal programlar karşılaştırıldığında Taba-Tyler Modelinin 

‘ihtiyaçları saptama’ bileşeninde yer alan eğitim ve iletişimin her üç programda da yer aldığı 

görülmektedir. Dilde yetkinliğin dört alanı (özel alan, kamusal alan, mesleki alan ve eğitim 

alanı), iş birliği ve çok kültürlülük unsurlarının sadece AU-TÖMER ve TMV programlarında yer 

almaktadır. ‘Genel amaçları belirleme’ bileşeni de tüm programlarda mevcuttur. Ancak 

‘Amaçları saptama’ bileşeninde üç program arasında belirgin bir fark vardır. AU-TÖMER 

odağına, YÖK öğrencilerinin amaçları doğrultusunda Bolonya sürecinin temel ilkeleri, dil 

yeterlik belgesinin uluslararası geçerliliği, uygun ders kitapları hazırlama, eğitici kadrosu 

hazırlama ve eğitim ile sınav sisteminin standartlaşmasını almıştır. TMV ise yurt dışındaki 

ülkelerin eğitim hedefleri ve öğrenci potansiyelini dikkate almakta, dijital yetkinlik, kültürel 

farklılık ve 21.Yy becerilerini edinme ile Türkçe öğretimi amaçlarını prensip edinmiştir. MEB 

öğretim programının odağı ise Türkiye’de yaşayan ve yaygın eğitimden yardım alan Suriyeli ve 

yabancı öğrenicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktır.  

‘İçeriği seçme ve düzenleme’ açısından ele alındığında AU-TÖMER ve TMV aynı 

programı uygulamaktadır. MEB ise beceri temelli, işlevsel, tematik ve doğrusal yaklaşımı 

benimsemektedir. ‘Öğrenme yaşantılarını belirleme’ bileşeninde üç program da aynı şekilde 

hazırlanmış olmasına rağmen AU-TÖMER ve TMV dört alanı kapsamaktadır. MEB ise 

öğrencilerin yaş grubu ve hedefleri dolayısıyla sadece özel ve eğitim alanını hedefine 

koymuştur. ‘Değerlendirme’ boyutu ele alındığında en kapsamlı olan AU-TÖMER’dir. TMV 

kısmi değerlendirme şeklinde programını geliştirmiştir. MEB ise değerlendirme ölçeklerini 

sınırlandırarak öğretmenlere bırakmıştır.  
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Hazırlanan ve uygulanan TYD öğretim programları büyük çabalarla belirli bir düzeye 

gelmiş ve Taba-Tyler Modeli bileşenlerini karşılamış olmasına rağmen hala belirli konularda 

eksiklikler içermektedir. AU-TÖMER, Taba-Tyler Modeli’nin tüm bileşenlerini pilot çalışmayla 

araştırmış, eğitmenleri yetiştirmiş ve programı gerçekleştirmiştir. TMV öğretim programı her 

ne kadar sadece D-AOBM metnine göre hazırlansa ve herhangi bir öğretim programı modelini 

vurgulamasa da Taba-Tyler Modeli’nin çoğu bileşenini kapsamaktadır. MEB öğretim programı 

da D-AOBM esas alınarak yaygın öğretim için planlanmış ve birinci düzeyle sınırlandırılmıştır. 

Ancak herhangi bir öğretim modelinden bahsedilmemiştir.  

Sonuç olarak, öğretim programı sadece eğitimin içeriği, verilecek derslerin 

planlanması, dil bilgisi öğretimi, sözcük kullanımı veya zenginliği değil, iletişime yönelik 

yapıların kullanılarak iletişimin sürdürüldüğü, bireyi ilgilendiren ve değişik kültürlere karşı 

farkındalık oluşturan çok yönlü bir programdır. Öğretmen, öğrenci, kurum, toplum, eğitsel 

materyal tasarımcısı, tekno-pedagojik ürün hazırlayıcıların da dikkate alması gereken son 

derece hassas, içerikli, standart, sadece bir dile bağlı değil, dillerin öğretimine imkan sağlayan 

şeffaf, tutarlı ve kapsamlı özellikleriyle çok kültürülük ve çok dillilik kavramlarını kapsayan bir 

olgu olarak ele alınmalıdır. Dolayısıyla, değişik coğrafyalardan gelen ve Türkçe öğrenmeye ilgi 

duyan tüm öğrenicilere göre tasarlanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için yurt içi ve yurt dışında 

TYD öğreten kurumların, yerel ve MEB-DİB tarafından görevlendirilmiş öğretmenlerin, alanda 

çalışan değişik paydaşların (materyal değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, tekno-

pedagojik ürünleri değerlendirme, öğretim yeterliliğini standartlaştırma, özel amaçlı Türkçe 

programları planlama ve değerlendirme komisyonları vb.) iş birliğine ihtiyaç vardır. Ancak bu 

şekilde programın tüm amaç ve kazanımları, değerlendirme ilkeleri, iletişimsel yeterlikleri vb. 

yeniden gözden geçirilerek genişletilebilir. Bu şekilde hazırlanan program alandaki kurum, 

öğretmen ve öğrenci üçgeninin yararlanmasına olanak sağlayacaktır.  
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1. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi sürecindeki program sorunları yorumlayınız. 

2. Sizin bakış açınızla TYD Öğretim Programının genel özellikleri neler olmalıdır? 
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ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 

“Türk dilini incelerken, insan zekâsının dilinde başardığı 

büyük mucizeyi görürüz.”. “Hiçbir dilin anlatamadığı ancak birçok 

sözcükle anlatmaya çalıştığı anlam inceliklerini Türkçe tek bir 

sözcükle anlatabilir.”  

Max Müller 

 

 Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi uzun yıllara dayanmasına rağmen bu 

alanda hala istenilen başarı elde edilememektedir. Bunun birçok nedeni olabilir. TYD öğretimin 

ilk yıllarındaki sorunlar çoğunlukla yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenirken yaşadıkları dil 

yapıları sorunları üzerine kuruluydu. Ancak daha sonraki yıllarda çalışmaların yönü yöntemlere 

doğru evrildi. Son on yıldır ise bu çalışmalar çok değişik açılardan ele alınan konulardan 

oluşmaya başladı. Bu çeşitlilik son derece önemli ve alana inanılmaz katkılar sunmaktadır. 

Değişik açıları ele alan her bir yeni çalışma alana yeni girenlere inanılmaz katkılar sunmaktadır. 

Özellikle son zamanlarda teknolojinin dil öğretimindeki kullanımıyla birlikte sorunların yönü 

de değişiklik göstermektedir. Ancak genel itibariyle dil öğretimindeki sorunları dil öğretim 

politikaları, dil öğretim programı, eşgüdüm, kurumsal sorunlar, öğretim elemanı, Türkçenin 

yapısı, eğitim ve öğretim ortamı, ders araç ve gereçleri, öğrenci, öğrenme süreci, öğrenci-aile 

iş birliği, teknoloji kullanımı gibi başlıklar altında incelemek mümkündür. 

10.1. Dil Öğretim Politikasından Kaynaklanan Sorunlar 

Dil politikası, uygulama aşamasında dil planlamasının yapılması yani dil kurumlarının 

oluşturulmasında dili korumaya ilişkin kanunların hazırlanmasıdır. Doğru dil politikalarının 

belirlenmesi ülkelere güç sağlar. Son yirmi yıldır Türkiye’nin bölgede önemli bir güç olması ve 

Türkçe ve Türkiye’ye ilginin artmasıyla birlikte dil politikaları da yavaş yavaş oluşmaya 

başlamıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ve öğretmen yetiştirilmesi konusunda 

belirli bir devlet politikası olmadığı vurgulanmaktadır. TYD öğretmenlerinin Türkçe 

öğretmenliği ve yabancı dil bilen diğer alan öğretmenleri tarafından sağlandığı bilinmektedir. 

Ancak TYD öğretimi tamamen uzmanlık gerektiren müstakil bir alan olmalıdır. Barın, Çangal ve 

Başar (2017: 95) da TYD öğretiminde sorumluluk alacak öğretmenlerin yetiştirilmesi 

konusunda öğretmen yeterliklerinin devlet eliyle belirlenmesi ve bu bağlamda ilgili 

programların hazırlanmasının altını çizmektedir. Bunun yanı sıra kullanılan araç ve gereçlerde 

10. BÖLÜM  
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de devlet politikası olmalı, belirli standartlara (Cambridge, Oxford vb.) ve önerilere (Diller İçin 

Avrupa Ortak Başvuru Metni/D-AOBM) göre hazırlanmalıdır.  

Dil politikaları içerisinde önem taşıyan diğer bir unsur da kültür öğretimi politikalarıdır. 

Zira TYD öğrencileri çok farklı dünya görüşlerinden ve kültürlerinden gelmektedir. Bu nedenle 

izlenecek yol tüm coğrafya ve kültürleri kapsayacak şekilde bir politika izlemek ve 

standartlaşmaya gitmektir çünkü dil öğretimi kültür diplomasisinin görünür alanıdır ve 

uluslararası ilişkilerde son derece önemlidir. Her bir TYD öğretmeni, öncelikle ülkesini temsil 

ettiğini, ana dilinin temsilcisi olduğunu ve kurumunu temsil ettiğini unutmamalıdır. Dahası, 

TYD öğretmeni dünya görüşü ve tarafsız tutumuyla da sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu 

nedenle bu alanda lisans programı açılması da devlet dil politikası olmalı ve kurumsallaşma 

anlamında standartlaşma yoluna gidilmelidir. 

10.2. Dil Öğretim Programından Kaynaklanan Sorunlar 

TYD Öğretim Programı değişik yıllarda kurumlar tarafından yayımlanmıştır. MEB 

tarafından 2009 yıllarında hazırlanan program yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk 

kültürü öğretimi için hazırlanmıştır (Deniz ve Uysal, 2010).  Her ne kadar bu program yabancı 

dil olarak Türkçe öğretimi programını kapsamasa da D-AOBM ile karşılaştırılmıştır.  Ankara 

Üniversitesi TÖMER tarafından 2015 yılında ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Programı’ 

üniversite öğrencilerine yönelik oluşturulmuştur. MEB tarafından 2016 ve 2017 yıllarında 

yabancılara Türkçe öğretim programı hazırlanmıştır. Bu program MEB bünyesinde yer alan 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine 

Entegrasyonunun Desteklenmesi için hazırlanmıştır. Türkiye Maarif Vakfı tarafından 2019 

yılında ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı’ Türkiye’de hazırlanmış ilk program 

özelliği taşımaktadır.  Örgün eğitim için planlanmış ve okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 

kademelerini kapsadığı için alana büyük katkı sunacağı vurgulanmıştır (Kaya ve Kardaş, 2020). 

Bu program 2020 yılında gözden geçirilerek yeniden yayınlanmıştır. Yurt dışında ve içinde 

Türkçenin daha planlı ve etkili öğretilmesine ortam sağlaması amacıyla D-AOBM göz önüne 

alınarak tüm kazanımlar detaylandırılmıştır.  

Bunların yanı sıra, alan yazında özel amaçlı yabancılara Türkçe öğretimi programları 

hazırlama çabalarına da rastlanmaktadır. Temizyürek, Çangal ve Yörüsün (2015), “Bankacılık 

Türkçesinin” yabancılara öğretimi amacıyla öğretim programı hazırlamışlardır. Çangal ve Başar 

(2016) yabancılara “Turizm Türkçesi” öğretebilmek için bir öğretim programı hazırlamışlardır. 

Ulutaş (2016) ise akademik ve mesleki özel dil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel amaçlı 

Türkçe öğretim programı hazırlamıştır. 

Görüldüğü üzere TYD öğretiminde gerek kurumlar gerekse araştırmacılar tarafından 

programlar hazırlansa da hala standartlaşmanın olmadığı ve öğrencilerin ihtiyacına belirli 

ölçüde cevap verildiği görülmektedir. Bu programlar değerlendirildiğinde Türkiye Maarif 

Vakfı’nın programı dışındakilerin dil kazanımlarının belirlenmesinde D-AOBM’nde yer alan 
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yeterliliklerin esas alındığı ancak standartlaşmak için başka çalışmaların gerekliliğinin altı 

çizilmiştir (TMV, 2020: 10).  

Programı yapan kurumların hem kurum, hem öğretici hem de öğrencilerinin 

ihtiyaçlarını göz ardı etmeleri ve öğrencileri isteklendirici programları sadece kurumsal 

ihtiyaçlarına göre hazırlamaları bu sorunlardan bazılarıdır (Uzun, 2018). Kutlay’a göre (2006: 

akt. Nurlu ve diğerleri, 2015: 92), TYD programlarının bir kurum tarafından değil bu alanda var 

olan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Milli Eğitim 

Bakanlığı ile yurt dışındaki TYD programı olan üniversite ve Türkiye’deki devlet 

üniversitelerinin iş birliği yaparak ortak ve standart bir öğretim programı hazırlamaları 

gerekmektedir. Zira program hazırlama sadece kurumsal değil, öğretici veya öğrenici gibi 

unsurların eksikliği durumunda oluşabilecek sorunları öngörebilecek deneyimde ve 

donanımda olan komisyonlar tarafından yapılmalıdır. Bunlara ilaveten, hazırlanacak 

programın yurt dışında Türkçe öğreten kurumlarla iş birliği içerisinde yapılması çok önemlidir. 

Aksi takdirde program detaylı hazırlansa da işlevsel olamayabileceğinden beklenmedik diğer 

sorunlara neden olabilir. Aslında temel sorun, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin, YÖK’te 

tanımlı ve çerçevesi çizilmiş bir program olmamasıdır (Mete ve Asar, 2014; Miçooğulları, 

2020). Bu durumda programlar, kurumlar tarafından gereksinimlere bağlı olarak belirlenmiş 

hedeflerle kazanımlar ve yazılan kitaplar doğrultusunda yapılan planlar çerçevesinde 

yürütülmektedir (Kan ve diğerleri, 2011; Kara, 2019; Sakarya, 2019). Demirtaş ve Acer (2016: 

179) tarafından yapılan çalışmada öğretim programlarından kaynaklanan sorunlardan bazıları 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.  

1. Tasarlanan öğretim programlarının dil öğrenenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tam 

olarak karşılayamaması,   

2. Dil öğrenenlerin ihtiyaçlarının tam olarak göz önünde bulundurulmayıp, 

kurum/öğretim elemanı tarafından başka önceliklerin yer alması ve çeşitliliğin 

sağlanamaması,  

3. Düzenlenen programların öğrencilerin diline, yaşına, eğitim düzeyine ve kültürlerine 

göre hazırlanmamasıdır.   

Bu sorunlar göz önüne alındığında, öğrenci düzeyleri ile ilgili sorunların bir ölçüde 

giderildiği ancak hala var olan sorunlar olduğu görülmektedir. Alan yazındaki son çalışmalarda 

da görüldüğü üzere bu sorunu çözmek için yabancılara yönelik Türkçe programları lisans 

düzeyinde açılmalı, TYD öğretimi ihtiyaç analizleri ile daha kapsamlı ve işlevsel bir hale 

getirilmelidir. Yapılacak kapsamlı ihtiyaç ve durum analizleri ile söz konusu alan, hedef kitlenin 

gereksinimleri ile uyumlu olacaktır. Böylece hem hedef kitleye hem de disiplinler arası gelişime 

katkı sağlayacaktır.  
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10.3. Eşgüdüm Sorunu 

TYD öğretiminde uzun yıllardır yaşanan ve hala çözüme kavuşamamış sorunlardan birisi 

de eşgüdüm sorunudur. Siyasi, ekonomik, güncel ve farklı nedenlerden dolayı Türkçe her 

geçen gün daha da önemli bir dil haline gelmektedir. Böylece Türkiye’ye yurt dışından gelen 

öğrenci sayısında da artış olmaktadır (Mutlu ve Ayrancı, 2017). Buna rağmen üniversitelerdeki 

Türkçe öğretim merkezleri ve özel kurslar, hazırlanan kitap ve setler artsa dahi eşgüdüm 

sorunu ortadan kaldırılamadığı sürece TYD öğretimi hızlı bir ivme kazanamayacaktır. Bunun 

için kurumların (Üniversite Türkçe Öğretim Merkezleri, MEB, DIB, YEE, YTB, TMV ve diğer 

kuruluşlar) eşgüdüm içerisinde standartlaşmaya gidecek çözümler üretmesi gerekmektedir. 

Örneğin, TÖMER gibi kurumlarda sınıflar ister tek uluslu ister çok uluslu olsun içerik sorunu 

belirgin bir biçimde hissedilmezken, öğrencilerin daha sonraki yıllarda akademik başarıları 

etkilenmektedir. Bu nedenle TÖMER’lerin öğretim programlarında öğrencilerin daha sonraki 

yaşamlarında gerekli olan sözcük ve dil yapılarını eşgüdümlü olarak uygulamaları son derece 

önemlidir. Bu durum diğer kurumlar için de geçerlidir. Dolayısıyla sadece yurt içi değil, yurt 

dışında TYD öğreten kurumların, alanda çalışan değişik paydaşlarla (tekno-pedagojik ürünleri 

değerlendirme, öğretim yeterliliğini standartlaştırma, materyal tasarlama, özel amaçlı TYD 

programları planlama ile ölçme ve değerlendirme komisyonları vb.) eşgüdümlü çalışmasıyla 

sorunlar birçok açıdan ortadan kalkacaktır. Eşgüdümü sağlayabilmek için sadece çoklu-iş 

birliğine ihtiyaç vardır. 

10.4. Kurumdan Kaynaklanan Sorunlar 

TYD öğretimini kurumların sahiplenememesi ya da hangi kurumun sahipleneceğinin 

belirsizlik göstermesi, kurumsal olarak gerekli desteğin öğretmenlere verilememesi en önemli 

sorunlardan birkaçıdır. Hâlbuki son zamanlarda özellikle küreselleşmenin getirdiği ülkelerin 

birbirini daha yakından tanıma isteği, ülkelerin dil ve kültürlerine olan ilgiyi artırmıştır. 

Türkiye’nin coğrafi, ekonomik, sosyolojik ve politik yapısı da TYD öğretiminde kurumların 

üstleneceği rol açısından son derece önemlidir. Ülkelerin dil politikalarına (İngiltere-İngilizce 

vb.) bakıldığında kurumların dil öğretiminden hiç de küçümsenmeyecek kazanım ve ülkelerin 

küresel güç elde ettiği bilinen gerçektir. Günümüzde İngilizceyi anadili dışında konuşan kişi 

sayısı iki milyar civarındadır. Bu gerçek sosyo ekonomik ve kültürel yansımaları da beraberinde 

getirmektedir. Bu bağlamda kurumsal iş birliği ve kurum kültürünün geliştirilmesi ve somut 

adımların atılması gerekmektedir. Demirtaş ve Acer (2016: 182) kurumdan kaynaklanan 

sorunları aşağıdaki şekilde dile getirmektedir: 

1. Türkçede yeterliliğin ölçülebilirliğinin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan, 

kurumsallaştıran Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilmiş Türkçe Yeterlilik 

Sınavı’nın, Almanya’daki sınav merkezi gibi kolay ulaşılabilir bir nitelik kazanamamış 

olması ve sadece iki yerle sınırlı olması, 
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2. Türkçenin Subject Specific Language Programmes derslerinden biri haline getirilip, 

öğrencilerin Türkçe derslerinden kredi almalarının sağlanmasının bir ihtiyaç olması,  

3. Seviyeler arası geçişte etkin bir sınav yapılamadığından, aynı seviyede öğrencileri bir 

arada toparlamanın zorluğu ve bunun yarattığı sorunlardır.  

Belirtilen sorunların yanı sıra, Uzun (2018), TYD öğretimindeki yeni sorunlardan birinin 

üniversitelerin dil öğretim merkezlerinin yalnızca hizmet alanlarını genişletme ile sınırlı 

kaldığını ve materyal üretiminin emekleme aşamasında olduğu için zaman kaybedildiğini dile 

getirmektedir (s. 679). Diğeri ise kurum ve kuruluşlar arasında ciddi bir iletişim kopukluğu 

yaşanmasıdır (Alyılmaz, 2018; Tüm, 2021).  Kurumsal sorunların bir an önce giderilmesi için 

öncelikli olarak yurt dışı ve içindeki kurumların ortak hareket ederek kurumsal kültürü 

oluşturmaları şarttır. Kurum kültürü, ortak inançlar, ritüeller, kurallar ve iletişim modelinden 

oluşur. Şüphesiz her kurumun bir kültürü ve bu kurumla ilgili her şeyi şekillendiren ve esasında 

yazılı olmayan beklentiler vardır. Kurum kültürü öğretmenlerin, öğrencilerin ve yöneticilerin 

düşünme, hissetme ve hareket etme biçimlerini etkiler ve şekillendir. Bu da standartlaşmanın 

bir gereğidir. Aksi takdirde gerçek problemin ortadan kaldırması zaman alacaktır.  

10.5. Öğretim Elemanından Kaynaklanan Sorunlar  

Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek öğretmenlerin anadillerinin Türkçe olması ilk 

anda aranan bir özellik olarak düşünülse de hedef kitlenin yabancı bireylerden oluşmasının bu 

görevi yürüteceklerin daha farklı niteliklere ve belli bir düzeyde pedagojik yeterliğe sahip 

olması gerekmektedir. Günümüzde, TYD öğretmenlerinin hedef kitleyle gerektiğinde iletişim 

kurabilecek bir ara dil konusunda yetersiz olması ya da çok dilli ve çok kültürlü ortamlara uyum 

sağlayamaması, bireysel farklılıklara karşı duyarlı ol(a)maması, öğrencilerin anadilinin yapısı ve 

sesletimi hakkında bilgi sahibi olmaması ve materyal kullanımı konusunda yetersiz kalması 

sorunlardan birkaçıdır. Bu durumda öğretmenler, öğrencilerinin nerelerde sorun yaşayacağını 

tahmin edememekte, öğrencilerin yaşadıkları sorunun nedenlerini kavrayamamaktadır. 

Ayrıca, öğretmenin hedef kitlenin geldikleri sosyo-kültürel ve pedagojik sistemden habersiz 

olması oluşacak sorunlar karşısında etkin çözüm bulamamasıyla sonuçlanabilmektedir. 

Örneğin, her ne kadar bilim ve teknoloji üniversitesi, teknik üniversitesi gibi alanlaşmış olsa da 

Türkiye’deki üniversite sistemini fakülteler oluşturmaktadır. Türkiye Üniversitelerinde Eğitim 

Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi vb., bulunmaktadır. Ancak farklı ülkelerde yer alan 

üniversiteler Pedagoji Üniversitesi, Teknoloji Üniversitesi, Dilbilim Üniversitesi, Milletler Arası 

Üniversitesi, Kadın Üniversitesi, Ziraat Üniversitesi vb. farklı yapılara sahip kurumlar 

olabilmektedir. Böyle durumlarda öğretmenin Türkçe öğrettiği öğrenci ile ilgili belirgin bilgilere 

sahip olmaması da önemli sorunlardandır. Son olarak da öğretmenin Türkçe öğretiminde 

uyguladığı evrensel yöntem ya da ders araçlarının içeriği Türkçenin öğretiminde öğrencilerin 

başarısız olmasıyla sonuçlanabilmektedir. TYD öğretmeninin profesyonel gelişimine katkıda 

bulunacak şekilde kurumlar arası iş birliği olmaması da öğretmenlerin bu alanda karşılaştıkları 
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bazı problemleri zamanında çözememeleriyle sonuçlanmaktadır. Ne yazık ki, geçmişten 

günümüze kadar yapılan çalışmalar TYD öğretmenlerinin değişik konularda deneyimsiz 

oldukları gerçeğini ortaya çıkarmıştır (Göçer, 2009; Mavaşoğlu ve Tüm, 2010; MEB, 2010;  

Güzel, 2010; Er ve diğerleri, 2012; Kan ve diğerleri, 2013; Gültekin ve diğerleri, 2015; Kalfa, 

2015; Mete, 2015; Nurlu ve diğerleri, 2015; Yüce, 2016; Uzun, 2018; Tüm, 2019; Bulut, 2020; 

İnal ve Durmuş, 2022).  

Yukarıdaki sorunlara başka bir açıdan yaklaşan Mete (2018), TYD öğretmenlerinin 

geliştirilmesi gereken eksik yönlerini belirlemelerini sağlayacak bir ölçek geliştirmiş ise de 

Demirtaş ve Acer (2016: 179-180), öğretim elemanından kaynaklanan sorunları aşağıdaki 

şekilde değerlendirmiştir:  

1. Farklı uzmanlıklara sahip okutmanların tam işe alıştıktan sonra bulundukları 

kurumdan ayrılmak zorunda kalması ve bunun da ciddi sıkıntılara neden olması,  

2. Üniversitelerde Türkçe öğreten elemanın yeterli sayıda olmaması, ders 

yoğunluğundan ötürü iletişime yönelik derslerin açılmasının zorluğu,   

3. Öğrencilerin Türkçe öğretmenlerinin ara yabancı dil bilgisine sahip olma, yabancı dil 

öğretim yöntemlerini bilme ve Türkçe dil özelliklerinde uzman olması beklentisinin 

yüksek olmasıdır.  

Yurt dışından gelen ya da yurt dışında Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe 

öğreticileriyle ilgili beklentilerinin karşılanması (Tüm, 2019) için yabancılara Türkçe 

öğretiminin özel lisans programı açma zorunluluğu (Barın ve diğerleri, 2017; Bulut, 2020; 

Kardaş ve Koç, 2019; Tüm, 2021) bir kez daha kendini göstermektedir.   

10.6. Türkçenin Yapısından Kaynaklanan Sorunlar 

Türkçenin yabancı öğrencinin bildiği dillerden (örneğin, kendi anadili, resmi dili, ikinci 

dili, öğrendiği diğer yabancı dil(ler) vb.) farklı bir dil aile yapısına ait olabilmesi nedeniyle 

Türkçe öğrenilmesi zor bir dil olabilir. Öğrenciler Türkçedeki belirli dil yapılarını oluşturmakta 

zorluk çekebilirler. Doğal olarak hedef dilde belirli sözdizimsel dizgeleri oluştururken bu dillerin 

farklı dil ailelerine ait olmalarından kaynaklanan bazı zorluklar kaçınılmazdır.   

Türkçenin yapısından kaynaklanan sorunları sesletim, biçimbirim, sözdizim ve sözcük 

olarak sınıflandırmak mümkündür. Sesletim düzeyinde öğrencilerin anadili ya da daha önce 

öğrenmiş olduğu diğer dillerde bulunan bir harfin Türkçede başka sesle ifade edilmesi, harfin 

ses karşılığının olmaması (ğ, ö, ü, ı vb.), diftongların var olması, sabit ve değişen vurguya göre 

değişen seslerin (İtalyanca g) olması söylenebilir.  Biçimbirimsel düzeyde anadili ile hedef dilin 

dil bilgisi yapılarının (yapım ve çekim ekleri) farklılık göstermesi (İngilizce flower=çiçek, 

horticulture=çiçekçilik), bir dilde olan yapının diğerinde olmaması ya da birden fazla işlevinin 

(İngilizce –ing biçimbirimin şimdiki zaman yapma eki, fiilimsi yapma eki, isim yapma eki, sıfat-

fiil yapma eki vb) olması sıralanabilir. Söz dizimi açısından ele alındığında Türkçe 
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Özne+Nesne+Yüklem ile oluşurken öğrencinin ana dilinin sözdiziminin Özne+Yüklem+Nesne 

olarak yapılandırılması cümle kurmada zorluk yaratabilir. Sözcük bağlamında ise öğrencinin 

ana dilindeki sözcük ile hedef dilindeki sözcüklerin görünüş olarak farklı olması ifade 

edilmektedir. Türkçedeki çevrimiçi/çevrim içi/çevrim-içi sözcüğünün diğer dillerde online 

olması gibi. Bir anlamda Türkçenin sesbirimsel, biçimbirimsel, sözdizimsel ve söz varlığının 

kullanılmasındaki zorluklar öğrencilerin hata yapmasına neden olmaktadır. 

Sesbirimsel olarak ele alındığında yabancı öğrenciler kendi alfabelerindeki sembollerle 

başka dillerdeki sembollerin farklı sesletilmesini (Çekçe j=y, Rusça b=v) öğrenmede zorluk 

çekebilmektedir. Örneğin, c harfinin sesletimi aşağıdaki gibi sorunlar yaratabilmektedir.  

1. C harfinin Türkçedeki sesletimi 

C cam /ca:m/ c sesi tek ses 

2. C harfinin İngilizcedeki sesletimi 

C choir /kwī(-ə)r/ k sesi 

4 ses 
Ch chair /çeır/ ç sesi 

C city /si-tē/ s sesi 

C action /ak-shən/ ş sesi 

3. C harfinin Lehçedeki sesletimi 

C celo /tselo/ ts sesi 

3 ses Ch chemia /hemya/ h  sesi 

Cz czeski /çeksi/ ç  sesi 

Kendi anadillerinde ya da öğrendikleri diğer dillerde (örneğin İngilizcede choir /k/, city 

/s/, chair /ç/, action /ş/) okunan bu harf Türkçede yalnızca c (örneğin, cam, cep, cop, cip, cuma, 

cılız, cüce, cömert vb) sesiyle verilmektedir. Örneğin, bir İtalyanın soğuk sözcüğü için sucuk 

demesi olağandır. Diğer bir sorun ise harfin ses karşılığının olmamasıdır (ğ, ö, ü, ı, vb.). Bu 

durumda öğrenciler ya kendi ana dillerinden aktarım yapacaklar, ya da bildikleri diğer 

dillerdeki sembollerden yardım alarak sesletimi gerçekleştireceklerdir. Başka bir sorun ise 

sessiz sembollerdir. Örneğin öğrenciler ğ sesletilmediği ve kendinden önceki sesli harf 

uzatılılarak üretildiği için sesi duymada zorluk çekmektedirler. İki sesli harfin bir araya gelerek 

oluşturduğu ‘aile’ gibi sözcüklerde sesletimi (‘ile’/’ayl’/’ale’ vb.) yanlış yapabilmektedirler. 

Öğrenciler bazı sesleri (ğ, c, ç, s, ş, ı) duymakta zorluk çektikleri için doğru sesletimini de 

yapamamaktadırlar. Aşağıdaki örneklerde parantez içindekiler öğrenciler tarafından asıl 

söylenmek istenen seslettikleri cümleleri göstermektedir. 

Örneğin:    Kayseri’de sucuk [soğuk] var. 

             Dün [Düğün] çok güzeldi. 

 Aldım [aldığım] kitap.  
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Yak [Yağ] ver. 

En yaygın olarak görünen diğer sorunlardan birisi Türkçedeki sesbirim, biçimbirim ve 

sözcüklerin yabancı öğrenciler tarafından anlaşılamamasıdır. Örneğin “N” bir sesbirimdir (n), 

bir sözcüktür (Ne/nene) yani bir taraftan Ne? sorusunu, diğer taraftan akrabalık sözcüğü 

anlamına gelen nene sözcüğünü ifade eder. Bunun yanı sıra -n bir biçimbirimdir, yardımcı sestir 

(nene-n-e / senin anneanne-n-e). Öğrencilerin cümlede veya dinlemede bunları ayırt 

edememesi olağandır. Örneğin, bu sesbirimin yer aldığı cümle aşağıdaki şekillerde olabilir: 

A: “Ne? Nene? O ne?” 

B: “ Nene! Nene! O ne?” 

C: “Nene-n-e ne?”  

D: “ Nene, o ne?” 

Örneklerdeki birimlerin sesletimi TYD öğrencisi tarafından anlaşılması zor unsurlar 

olabilir. Her ne kadar benzer durumlar öğrencilerin kendi ana dillerinde ya da öğrenmekte 

oldukları diğer dillerde var olsa da sesletimde veya cümle yapmada önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. Örneğin, bir öğrencinin dinlendim sözcüğü için dinledim demesi olağandır.  

Biçimbirimsel olarak ele alındığında benzer durum dilin diğer yapılarında da 

görülmektedir. Öğrenciler özellikle hangi biçimbirimin geleceği konusunda zorluk 

çekmektedir. Örneğin bulunma durumu Türkçede –dE ekiyle (-de, -da, -te, -ta, -nde, -nda) ifade 

edilirken ve üniversite+de sözcüğünde ek olarak gösterilirken İngilizcede edat olarak (at the 

university), Lehçede hem edat hem de ek olarak (na uniwersytecie) yapılandırılmaktadır. 

Türkçede üniversite kelimesine sesli uyumuna göre –de eki gelirken, İngilizcede üniversite 

yalın halde bulunmaktadır. Lehçede ise hem na edatı hem de üniversite (uniwersytet) 

kelimesinin sonunda bulunma eki (-cie) gelmektedir. İlk bakışta kolay gibi görünse de 

Türkçedeki ses uyumuna göre uygulanan değişkenler (d=t) zorluk yaratır. Kendi anadilleri, 

resmi dilleri ya da daha önceden öğrenmiş oldukları diğer dillerin farklı yapısal ve sesletim 

özelliklerine sahip olması biçimbirimlerin oluşturulmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan 

biridir.  

Sözdizimsel açısından ele alındığında Türkçe (Özne+Nesne+Yüklem) öğrencinin ana 

dilinden aktarım yapması (Özne+Yüklem+Nesne) üretilen cümlenin anlaşılmasında zorluk 

yaratabilir. Ayrıca özne yüklem uyumunun öğrenciler tarafından yanlış aktarımı veya 

yapılamaması da sorundur (Geliyoruz- Geldiz; Okumakim). Olumsuz isim cümlesi ve fiil cümlesi 

kuruluşlarındaki olumsuzluk eki çoğu zaman başlangıç veya orta düzeylerde aşağıdaki 

örneklerde verildiği gibi karışıklığı neden olabilmektedir.  

Örneğin: Ben biliyorum değil. [bilmiyorum] 

      Bilmiyorum ki bile beni hatırladınız ve hatırlamadınız.  

[Beni hatırlayıp hatırlamadığınızı  bilmiyorum] 
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  Ben dinleniyorum [dinlemiyorum]. 

  Buzdolabide hiçbirşey var. [Buzdolabında hiçbirşey yok] 

  Danışma masası. [“Danışma” diyor ama danışmak istiyorum(!)]. 

Sözcük öğretimi sadece ezberleme değildir. Kendi içerisinde ek, kök, işlev bilgisi, 

okuma, anlama, kavrama, uygulama, sınıflandırmayı da gerektirir. Bu bağlamda, sözcüklerin 

öğrenciye yakınlığı ya da uzaklığı öğrenmeyi de kolaylaştırır. Eğer ana dili ile hedef dilindeki 

sözcükler görünüş olarak benzer ise öğrenme daha çabuk gerçekleşir. Farklıysa öğrenmenin 

gerçekleşmesi daha çok zaman alır. Türkçedeki çevrimiçi sözcüğünün diğer dillerde online 

olması gibi örnekler Türkçe sözcüklerin öğrenilmesindeki zorlukları göstermektedir. Yabancı 

öğrenciler Türkçe sözcükleri öğrenirken farklı sorunlarla karşılaşırlar: 1) görünüşü tamamen 

farklı olan sözcükler; 2) kendi dilinde benzerlik gösteren ancak Türkçede farklı anlama gelen 

sözcükler; 3) türetilmiş sözcükler; 4) ek almış ve değişime uğramış sözcükler;  ve 5) sözcüklerin 

cümledeki/sözdizimindeki yeri.  

Görünüşü tamamen farklı olan sözcüklerin zihinsel sözlükte kaydedilmesi zaman 

alabilir. Örneğin, öğrenci sözcüğü (İngilizce, Arnavutça, Boşnakça ve Çekçe student; İtalyanca 

studente; Danca studerende; İsveççe studerande vb.) kendi diline uzaksa öğrenmesi zor 

olacaktır, ancak yakınsa kolay olacaktır. Kendi dilinde benzerlik gösteren ancak Türkçede farklı 

anlama gelen sözcükler öğrenmeyi zorlaştırmaktadır. Örneğin, Rusçada durak sözcüğü 

Türkçede aptal anlamına gelmektedir. Öğrencilerin kendi dillerinde söz varlığının sınırlı olması 

ya da farklı değerler için farklı sözcüklerin (İngilizce work-iş ve çalışmak vb.) kullanılması 

öğrencilerin sözlükten yardım alırken hatalar yapmalarına neden olabilmektedir.  

Örneğin: Aylin hastanede işiyor. [çalışıyor]. 

       Otobüs kırıldı [bozuldu]. 

Satranç çaldı. [Satranç oynadı]. 

Nasılsınız? İyiyim, ve siz? [ya siz?]. 

Sözcüklerin yapılandırılmasındaki sorunlar öğrencilerin ana dillerinin Türkçeden farklı 

özellikte olmasıdır. Öğrenciler Türkçe yapıları oluştururken kendi dillerinden aktarma 

yapamamaktadır. Yani isim veya eylemi, çekim ya da yapım eklerini doğru 

sıralayamamaktadırlar. Ayrıca sözcüklerin cümledeki yerinin iki dil arasındaki farklı kullanımı 

da öğrencilerin cümle üretmelerindeki sorunlardan birisidir.  

Örneğin:     Ann için Elif evde. [Ann, Elif için evde]. 

  Ann aile Elif evde. [Ann, Elif ile evde/ Ann ile Elif evde.]. 

  O kredi kartımlar istedi. [Kredi kartlarımı istedi.]. 

  Ben diyette oturdu. [Diyetteyim.]. 
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Örneklerden de görüldüğü üzere, öğrenciler Türkçe öğrenirken bazı zorluklar 

yaşamaktadırlar. Türkçenin yapısından kaynaklanan sorunların (Coşkun ve Çiftçi, 2017; Kardaş 

ve Koç, 2019; Tüm, 2020) çözülebilmesi için diller arası karşılaştırma çalışmalarına daha çok 

yer verilmesi (Kara, 2010: akt. Şahin ve Kalın Salı, 2018) ve öğrenci profillerinin dil ailelerine 

göre sınıflandırılarak yapılması ve sonuçlarının sunulması yararlı olacaktır. Ancak bu şekilde 

alanda yetişen öğretmenlerin de diller arası farklılık ya da benzerlikleri fark etmelerine katkıda 

bulunulabilir.  

10.7. Eğitim ve Öğretim Ortamından Kaynaklanan Sorunlar  

Eğitim ve öğretim ortamı, öğrencilerin etkin iletişim kurmalarında önemli rol oynayan 

toplumsal bir çevredir. Bütün toplumsal çevrelerde olduğu gibi sınıftaki bireyler de kurallar, 

insan ilişkileri, iletişim kalıpları, normlar, fizikî koşullar ve liderlik biçimleri gibi değişkenlerin 

etkisindedir. Her sınıfın kendine özgü çevresel özellikleri ve atmosferi vardır. Öğrenme bu 

atmosferde oluşur ve bireyler sınıf atmosferinden de öğretim yöntemleri, araç-gereç ve 

öğretmen gibi etkenlerden etkilendiği kadar etkilenir (Açıkgöz, 2003; Coşkun ve Çiftçi, 2017; 

Kardaş ve Koç, 2019). TYD öğretim ortamının çok dilli ve kültürlü olması zaman zaman 

öğretmen ve öğrencilerin ortak paydada buluşmalarını zorlaştırmaktadır (Kardaş ve Koç, 

2019). Dolayısıyla, öğrencinin eğitim ortamıyla ilgili beklentisi gerçekleşmediği takdirde 

öğrenme zorlaşacaktır.  

Yabancı dil olarak Türkçe eğitim-öğretimi ortamıyla ilgili karşılaşılan diğer bir sorun da 

TYD öğretiminin ana dili, birinci yabancı dil ya da ikinci yabancı dil öğretiminden farklı 

olmasıdır. Maalesef bu durum yıllarca göz ardı edilerek çalışmakta geç kalınmış bir alandır ve 

bu konu ile ilgili alt yapı çalışmalarında ciddi eksiklikler vardır. Bu durum, yabancı öğrencinin 

hedef dilin konuşulduğu ortamlarda etkili iletişim kurmasını engelleyebilir. Zira TYD öğretimi 

denildiğinde tek uluslu (bir sınıfı oluşturan yabancı öğrencilerin aynı ülkeden olması), çok 

uluslu (sınıfı oluşturan yabancı öğrencilerin farklı coğrafyadan ve ülkeden geliyor olması vb.) 

veya çoğul dilli (sınıfı oluşturan yabancı öğrencilerin çok farklı dilleri biliyor olması) ortamlar 

da olabilir. Bu tür ortamlar öğreticilerin de yeterliklerinin sadece dil öğretiminin ötesinde bir 

beceri gerektirmektedir. 

Eğitim ve öğretim ortamlarında uygulanan yöntemlerin farklılık göstermesi durumu ve 

öğretmen merkezli geleneksel yöntemlerin ağırlıkta olması öğrencilerin iletişimsel 

yaklaşımlarını köreltebilir. Ayrıca eğitim ortamlarında öğrenciler arasındaki düzey farklılıkları 

hedef dili öğrenmeye karşı isteksizliğe neden olabilir. Bunlara ilaveten, öğrencilerin öğrenim 

gördükleri derslikler ve fiziki koşulları, kullanılan materyaller, ders takip yaklaşımları, 

barındıkları yer, öğrenim gördükleri kampus ya da şehrin fiziksel özellikleri dahi sağlıklı 

öğrenmenin gerçekleşmesi için önemli unsurlurdır. Hatta öğrencinin barındığı yerdeki sıcak su 

sorunu, internete ulaşım problemi, kaynak ve hedef kültüre ait yemek farklılığı (çorbanın 

Türkiye’de çok yoğun olması ancak farkla kültürlerde az yoğunluklu olması, baharat kullanımı 
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vb) bile öğretim ortamı olarak nitelendirilebilir. Kısaca, tüm bu sorunlar TYD öğretimini 

doğrudan etkilemektedir. 

10.8. Ders Araç-Gereçlerinden Kaynaklanan Sorunlar 

Öğrencilerin hedef dil becerilerini geliştirmelerinde ders kitapları kolay ulaşılabilir ve 

tüm öğrenciler tarafından yaygın bir şekilde kullanılabilir olmalıdır. Metinlerin tematik ve 

görsel özellikleri öğrenci seviyesine uygun, kazanımlarla uyumlu ve ölçme-değerlendirme 

bölümleriyle pekiştirici olmalıdır. Bu kitaplar hazırlanırken metinlerdeki biçimbirimsel ve 

sözdizimsel dil yapıları, cümlelerin ve metinlerin uzunluk ya da kısalığı, sözcük seçimi gibi 

birtakım özelliklere de dikkat edilmesi gerekmektedir. TYD alanında hazırlanan kitaplar son 

yıllarda geniş bir yelpaze içermesine rağmen yine de sayıları son derece kısıtlıdır. Bunun nedeni 

TYD öğrencilerinin süper çeşitlilik (super diversity) göstermesi ve bu nedenle standart bir kitap 

oluşturulamamasıdır. Son yıllarda Yunus Emre Enstitüsü’nün yoğun çalışmalarına rağmen, 

materyal alanında büyük bir eksiklikler olduğunu belirten araştırmalar mevcuttur. Bazı 

araştırmacılar (Beyreli, 2017; Durukan ve Maden, 2013; Er ve diğerleri, 2012; Kardaş ve Koç, 

2019; Mavaşoğlu ve Tüm, 2010; Tüm, 2022; Moralı, 2018; Okur ve Onuk, 2013; Uzdu Yıldız ve 

Ramanenkava, 2020) kitapların veya materyallerin sınıf içi kullanımda eksik kaldığının 

gözlendiğini, ölçme ve değerlendirme açısından eksik kaldığını ve bu durumda eksiğin 

kapatılması amacıyla öğretmen tarafından ek materyallerin kullanıldığını ifade etmiştir. Son 

yıllarda yapılan alan yazında kitaplarla ilgili eksiklikler; ders kitabına yardımcı nitelikte olan ses 

CD’lerinin, dil bilgisi alıştırma, örnek ve konularının öğrenciler tarafından yetersiz bulunduğu 

yönündedir (Güven ve Özbilen, 2020). Ayrıca araştırmalarda okuma becerisine yönelik içerik 

öne çıkarken diğer dil becerilerine ait içeriklerin arka planda kaldığı (Şimşek ve Aktaş, 2020) ve 

üst bilişsel soruların eksikliği (Kana ve Güney, 2020) tespit edilmiştir. Kitapların genel anlatımlı 

değil, mesleki dil öğretiminde bireyin hedeflerine yönelik terimlere yer vermesi gerekliliğinin 

altı çizilmektedir (Hayran ve Yazıcı, 2020).  Bu çalışmaların yanı sıra, aşağıdaki husurlar da 

öncelikli olarak ele alınmalıdır:  

1. Materyal hazırlama sürecinde materyal tasarlama ilkeleri ile kazanımların birbirini 

tamamlayacak şekilde planlanması ve D-AOBM ile ve özellikle pedagojik, dilbilimsel, 

sosyal ve kültürel açıdan uyumlu olması, 

2. Dil yapılarının öğrencinin seviyesine uygun ve biçimsel olarak sunulması, bağlamın 

geniş bir alanı kapsaması, özellikle D-AOBM aracılık (metinsel, kavramsal ve iletişimsel 

vb.kavramı ile uyumlu olması,  

3. Dil yapı unsurlarının hatırlatıcı ipuçlarını içermesi, 

4. Kullanılan görsellerin öğrencilerin yaş, ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncel 

olması, 

5. Türlerde çeşitliliğe yer verilmesi, 
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6. Kültürel ögelere yeteri kadar yer verilmesi,  

7. Alıştırmalarda öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların dikkate alınması,  

8. Yönergelerin yeteri kadar açık olması,  

9. Bilgilerin sarmal şekilde ünitelerarasında yer alması, 

10. Sözlükçenin yer alması, 

11. Metinler ile ilgili sözcüklerin etkinliklerle desteklenmesi, 

12. Alıştırmalarda tanıma ve metinden bulma etkinliklerinin sadece bilgi, hatırlama ve 

uygulama sorularından ibaret olmaması ve çıkarım sorularına yer verilmesidir. 

10.9. Öğrenciden Kaynaklanan Sorunlar  

Türkiye’de okuyan uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık son yıllarda giderek 

artmaktadır. Bu öğrencilerin uyum ve eğitimi önemlidir. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası 

öğrenciler memnun olmakla birlikte bazı öğrenciler sosyal hayatta sorunlar yaşamaktadır. Bu 

sorunlar, kültürel farklılıktan doğan sorunlar, dile bağlı sorunlar, konaklama, sağlık sigortası ve 

maddi sorunlar olarak sıralanmaktadır. Bu sorunların hepsi öğrencilerin öğrenme güdülerini 

olumsuz etkilemektedir.   

Alan yazında yapılan araştırmalar, öğrencilerin farklı öğrenme stratejilere sahip 

olduklarını göstermektedir. Örneğin Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde yabancı 

öğrenciler sonuç odaklı öğrenmeye yatkın iken Avrupalı öğrenciler belirli bir mantık sırasında 

adım adım bilgi almayı, detayları incelemeyi tercih etmektedirler. Asya ülkelerinden gelenler 

ise teoriye daha çok önem vermektedir. Yani bir anlamda gerçeklere farklı yönden ulaşma 

alışkanlığına sahiptir. Dolayısıyla, öğrencilerin farklı dil öğrenme yaklaşımlarını göz önüne 

almak önemlidir. Zira dünyanın farklı coğrafyalarında farklı sistem ve donanımlardan gelen 

öğrencilerin davranış ve öğrenme stillerinde çeşitlilik olması doğaldır ve zenginliktir. Sınıf 

ortamında bu farklılıkların algılanması öğretmenlerin deneyimleri sayesinde olumlu 

kazanımlara dönüştürülebilir. 

Ülkeler bazında yapılan alan yazın çalışmaları, TYD öğrencilerinin çoğunlukla hangi 

konu ve durumlarda sorun yaşadıklarını ortaya sermektedir. En başta gelen sorunların Türkçe 

dil bilgisi ve dil yapılarının farklılıklarını kavrama olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca alfabe 

farklılıkları nedeniyle sesletim, kelime üretme, dil becerilerini geliştirme ve bağlaçları 

kullanmada da zorlandıkları görülmektedir (Akbulut, 2016; Albayrak, 2016; Alshirah, 2013; 

Arslan ve Klicic, 2016; Başutku ve diğerleri, 2016; Chang, 2016; Çangal ve Hattatioğlu, 2016; 

Fathi, 2016; Gürler ve diğerleri, 2016; Hamatarlı ve diğerleri, 2016; Karazeybek, 2016; Kurt, 

2018; Maden ve İşcan, 2015; Moralı, 2018; Özdemir ve diğerleri, 2016; Salduz ve Akbulut 2017; 

İbragiç, 2017; Tüm, 2014, 2021; Yörüsün ve diğerleri, 2016).  
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Dikkatlerden kaçan en önemli sorunlardan birisi de yabancı öğrencilerin öğretim 

sürecinde görev alan Türkçe öğretmenleriyle ilgili beklentilerinin (örneğin, yabancı dil bilgisine 

sahip olması; yabancı dil öğretim yöntemlerini bilmesi; Türkçe ve dil özelliklerinde uzman 

olması; dünya kültürünü yakından takip etmesi; profesyonel anlamda pedagojik bilgilerini 

güncellemesi; alan çalışmalarını yakından takip etmesi vb.) yüksek olmasıdır. Bu durum tek 

başına dahi Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanının lisans programı olarak açılması 

gereksinimini ortaya koymaktadır. 

10.10. Öğrenme Sürecinden Kaynaklanan Sorunlar  

TYD öğretimi ve öğrenimi sürecinden kaynaklanan sorunlar denildiğinde akla gelen 

unsurlar; sınıf ortamı ve mevcudu, kullanılan ders araç ve gereçleri, kullanılan ek materyaller, 

uygulanan yöntemler, öğretim programı içeriğinin uygunluğu ve öğrencilerin farklı hazır 

bulunuşluluklarıdır. Buna ilaveten, öğrenme sürecinin başarılı olması sınıf ortamının gerek tek 

uluslu gerekse çok uluslu/çok kültürlü olmasıyla doğrudan ilgili olabilir. Tek uluslu öğrenme 

ortamlarında öğrencilere verilen örneklerin tek yönlü kalması bir yandan öğrencilerin daha 

hızlı öğrenmelerine olanak sağlayarak başarılarını yükseltir. Diğer yandan ise farklı kültürler 

açısından çeşitlendirilememesi kısıtlı öğrenmelerine neden olabilir. Çok uluslu sınıflarda TYD 

öğretilmesindeki sorun ise bireysel farklılıkların ortaya çıkardığı farklı dünya görüşleri, farklı dil 

ailesinden gelen deneyimleri, farklı değer, davranış ve tutumları, farklı öğrenme stratejileri ve 

yabancı dil öğrenme yeterliklerinin (psikolojik, sosyolojik, genel yeti ile iletişimsel ve dilbilimsel 

bağlamda) çeşitliliğidir. Öğretmenin bu süreci doğru yönetebilmesi için iyi bir gözlemci ve 

deneyimli olması gerekmektedir. Artık günümüzde çevrim-içi öğretim olması ve bundan sonra 

da öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarının olması gerekliliği ortadadır. Dijital etkinliklerin 

kullanılması da teknoloji bilgisi yanı sıra etkinlik çeşitliliğinin önemini de göstermektedir (Tüm, 

2022). 

10.11. Öğrenci-Aile İşbirliği Sorunu 

TYD öğretiminde öğrenci-aile iş birliği sorunu özellikle komşu ülkelerde (Suriye ve Irak 

vb.) uzun yıllardır yaşanan iç kargaşadan dolayı Türkiye’ye sığınan ailelerde görülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin Türkçe bilmemesinden kaynaklanan sorun nedeniyle öğrenciler Türkçe 

öğrenme sırasında ödevlerini yaparken ailelerinden yardım alamamaktadır. Bu nedenle, 

Türkçeye karşı ilgi ve isteklerini kaybetmektedir. Aileden kaynaklanan diğer önemli sorun ise 

Türkçe öğrenme sürecinde çocuklarının kendi kültürlerini kaybetmelerinden endişe duymaları 

ve Türkçe öğrenmelerini desteklememeleridir (Moralı, 2018: 1439). 

10.12. Tekno-pedagojik Yeterlik Sorunu 

Artık günümüzde çevrim-içi öğretim olması kaçınılmaz görünmektedir. Özellikle 

Pandemi sürecinde yaşanan deneyimler bundan sonra öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarının 
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olması gerekliliğini ortaya koymuştur. Yenilen çağda öğretmenlerin de kendilerini çağa 

uydurmaları gerekmektedir. Bunun için tekno-pedagojik bilgilerin edinilmesi önemlidir. Dijital 

etkinliklerin kullanılması da teknoloji bilgisinin yanı sıra TYD öğretimindeki etkinlik çeşitliliğinin 

önemini de göstermektedir (Tüm, 2022). 

10.13. TYD Öğretimi İçin Yapılması Gerekenler 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda son zamanlarda artan bilince ve bu 

alanda yapılan çalışmalara rağmen sorunların hala yaygın olarak yaşandığı görülmektedir. TYD 

öğretiminin daha etkin ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıda çözüm önerileri 

sunulmuştur: 

1. TYD Öğretmenliği farklı disiplinler arası olarak görülmeli ve bu alanda lisans 

programları açılmalı, 

2. Dil politikası ile dilsel kullanım ve biçim kuralları belirli bir planlama çerçevesinde 

yapılmalı,  

a. kurum, öğretmen, öğretim programı, öğrenci kazanımları, materyal gibi 

bileşenler birlikte ele alınmalı,  

b. yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve yerel öğretmenleri ile sivil toplum 

kuruluşları gibi paydaşlarla planlama yapılmalı, 

c. genel amaçlı ve özel amaçlı Türkçe öğretimi politikası ele alınmalı 

3. Kurumsal sorumluluk sistematik şekle dönüştürülmeli ve kurumlar arası eşgüdüm 

sağlanmalı, 

a. Kurumsal olarak öğretim elemanlarına araç ve gereçler konusunda destek 

verilmeli, 

b. Kurumsal olarak öğretmen hizmet içi eğitimden geçirilmeli,  

c. Kurumsal dil öğrenme amaç ve kazanımları evrensel standartları kapsamalı, 

d. Kurumlar arası iletişim ve iş birliği sağlanmalı, 

e. Kurumlardaki dil seviyeleri arasında düzey tutarlılığı olmalı, 

f. Kurumlar; bakanlık veya ilgili başkanlıklar tarafından görevlendirilen nitelikli 

komisyonlar aracılığıyla düzenli olarak denetlenmeli ve değerlendirilmeye (iki 

yıllık vb.) tabi tutulmalı, 

4. Öğretim programı öğrenci profilini ve öğrenci ihtiyaçlarını net olarak ortaya koymalı 

(yurt içi, yurt dışı, yabancı dil, birinci dil, ikinci dil vb.), 

a. TYD programı öğretilen tüm eğitim kurumlarındaki sisteme göre tasarlanmalı 

ve standartlaşmalı, 
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b. Derslerin planlanması sadece dil bilgisi öğretimi, sözcük kullanımı veya 

zenginliği açısından değil, iletişimin sürdürülebileceği şekilde tasarlanmalı, 

c. Hedef ve kaynak kültürlere karşı farkındalık oluşturulmalı, 

d. Tekno-pedagojik ürünler dikkate alınmalı, 

e. Sadece bir dile bağlı değil dillerin öğretimine imkan sağlayan D-AOBM’nde de 

tavsiye edilen şeffaf, tutarlı ve kapsamlı özellikleri ile çok kültürlülük ve çok 

dillilik kavramlarını kapsamalı,  

f. Öğrenim sadece sınıf-içi değil, sınıf-dışı etkinliklerle öğrencilerin tam 

öğrenmesini sağlayacak şekilde desteklenmeli. 

5. Öğretmen ana dil, ana dili, yabancı dil, ikinci dil ayrımlarını bilmeli, 

a. Farklı dil ailelerinden gelen dillerin özelliklerinden haberdar olmalı, 

b. Türkçe ile Türk dilinin öğretilmesindeki farkı ayrımsamalı, 

c. Türkçenin toplumbilimsel, anlambilimsel, sözdizimsel, biçimbirimsel, 

sesbirimsel, edimsel/iletişimsel ve söz varlığı gibi özelliklerini iyi kavrayarak 

öğreteceği hedef kitlenin ana dilinin özelliklerine ilgi duymalı ve karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmalı,  

d. İyi derecede iletişim kurabilecek kadar ara dile hâkim olmalı, 

e. Yurt dışında görevli ise bulunduğu ülkenin eğitim sistemi konusunda bilgi 

sahibi olmalı, 

f. Çağdaş dil öğretim yöntemlerini TYD öğretimine aktarabilecek donanıma 

sahip olmalı, 

g. Sınıftaki öğrenim yansımalarını gözlemlemeli, değerlendirmeli, kayıt altına 

almalı ve bulgularını öğrencilerin dil yetisini geliştirmek için kullanmalı, 

h. Sınıftaki bireysel farklılıkları göz önüne alarak karma yöntemler kullanmalı, 

ı. Sadece TYD öğreten öğretim elemanı değil, ülkesini kültür ataşesi olarak 

temsil edeceği gerçeğini göz önünde bulundurmalı, 

6. Eğitim-öğretim ortamı öğrenci merkezli ve öğrencinin rahat hareket etmesini 

sağlayacak donanımda olmalı, 

a. Ortam öğrencinin günlük yaşamında karşılaşacağı dilsel zorlukların çözüm 

merkezi olarak tasarlanmalı,  

b. Ortam kültürel ve yaşamsal zorlukların çözüm merkezi olarak tasarlanmalı, 

c. Öğrenme süreçleri belirli aralıklarla ihtiyaç analizleriyle kontrol edilmeli, 
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7. Öğrenciler farklı dil ailelerinden geldikleri için dil yapılarındaki farklılıkları göz önüne 

alınmalı, 

a. Bireysel öğrenim strateji değişkenleri göz önüne alınmalı, 

b. Sözcüklerin yapılandırılması örneklerine daha çok yer verilmeli, 

c. Bireysel kazanımlar izlenmeli ve geribildirim sürekliliği sağlanmalı, 

8. Öğretim araç ve gereçleri bireysel farklılıklara ve yabancı öğrenci ihtiyaçlarına cevap 

vermeli, 

a. TYD kitapları, D-AOBM yeterliklerine (genel, iletişimsel, dilbilimsel, 

sözedimsel, duyuşsal, toplumbilimsel vb.) ve eylem odaklı yaklaşıma göre 

hazırlanmalı, 

b. TYD kitapları, öğrenciyi sosyal aktör olarak güdüleyecek etkinlikler içermeli,  

c. TYD kitapları; yöntem, teknik, strateji vb. tüm değişkenleri içerecek çeşitlilikte 

hazırlanmalı, 

d. TYD kitaplarında evrensel öğelerin yanı sıra hedef dil ve kültürel öğelere de 

yer verilmeli ve dengeli bir kapsayıcılık ilkesi olmalı, 

e. TYD kitaplardaki yönergeler açık ve güdüleyici olmalı, 

f. TYD dil öğretim etkinlikleri tüm dil becerilerini kapsayacak şekilde olmalı, 

g. TYD kitaplarındaki kelimeler, güncellik ve kullanılabilirlik açısından 

değerlendirilmeli, 

h. Sözlükler kullanım sıklığı, açıklamalı ve örnek kullanımlı olarak geliştirilmeli, 

9. Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin kazanımlarına ve kurumsal ilkelere göre olmalı 

a. Ölçme ve değerlendirme süreci kuruma göre farklılık göstermemeli, 

b. Sınav örneklerine ve sınava erişim olanakları sağlanmalı 

c. Değerlendirme sürecinde analitik ve tarafsız puanlama yapılmalı 

d. Bütün dil becerilerini ölçecek tutum izlemeli 

e. Tüm sınavlar bir kurum tarafından denetlenmeli, denklik ve geçerlilik sorunu 

çözülmelidir. 

Yukarıda verilen tüm bu bilgiler ışığında, TYD öğretiminin kurumsallaşması ve 

standartlaşmasının gerekliliği söylenebilir. TYD öğretimi; kurum, öğretmen, öğretim 

yöntemleri, ders materyalleri, ölçme ve değerlendirme açısından yetersiz gibi görünse de son 

zamanlarda önemli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler, TYD öğretiminin birçok açıdan 

değerlendirilmesi ve kurumsallaşmasının yanı sıra standartlaşma açısından da bütüncül olarak 

ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Öncelikle yabancı dil Türkçe öğretmeni 
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yeterliklerinin ne olması gerektiği tartışılmalıdır. Farklı disiplinlerden gelen öğretmenlerin 

Türkçe öğretirken Türk dili ile Türkçe öğretiminin farklılık gösterdiği ve hedef kitlenin hangisine 

ihtiyaç duyduğunu çok iyi ayrımsaması gerekmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminin 

herkesin öğretebileceği varsayımından uzaklaşılarak uzun ve içerikli bir program çerçevesinde 

yetiştirilen kişiler tarafından her türlü ayrımsama (kültürel, politik, tarihi, sanatsal, pedagojik 

vb.) göz önüne alınarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bunun için de sağlam bir yabancılara 

Türkçe öğretimi dil politikası benimsenmeli kurum, öğretmen, öğretim programı, öğrenci, 

materyal gibi bileşenlerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve yerel 

öğretmenleri, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları da bir araya getirerek ortak ve standart 

program oluşturulmalıdır. 2020 yılında ikinci basımı gerçekleşen Türkiye Maarif Vakfı’nın 

yabancılar için Türkçe öğretim programı standartlaşma ve Türkiye’de ilk olma özelliği 

taşımaktadır. Bu programın tüm kurumlar tarafından kullanılması önemlidir. Ancak, bu 

programın sağlıklı yürüyebilmesi için hiç kuşkusuz ölçme ve değerlendirme ölçütlerinin de bu 

programda yer alan kazanımları içerecek şekilde tasarlanması ve uygulanması da önemlidir. 

Yunus Emre Enstitüsü tarafından uygulanan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) standartlaşma yolunda 

önemli adımlar atmıştır. Dünya genelinde kabul gören tam bir standartlaşma sağlanması 

durumunda öğretmenler arasındaki keyfi ders anlatımı ve performanslarının farklılığı da 

ortadan kalkacaktır. Öğrencilerin kurumlar arası gösterdiği başarı kazanımları benzer olacaktır. 

Ders kitaplarındaki düzeylerin belirlenen kazanımlara göre hazırlanması ile kitaplar arasındaki 

farklılık ortadan kalkacaktır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar göstermiştir ki yabancılara 

Türkçe öğretmek için sadece Türk dilini ya da ara dili çok iyi biliyor olmak yeterli değildir. Asıl 

amaçlanan dili kültürel ve söz varlığı zenginlikleriyle hedef kitleye doğru ve net şekilde 

aktarabilecek, ulusal kimliği taşıyan kültür diplomasisini bilen ve temsiliyet sorumluluğunu 

sahiplenen, çağdaş öğretim yöntemlerini sınıfa uyarlayan ve farklı coğrafyalardan gelen 

bireyleri sınıf ortamında birleştiren kişiler görevlendirilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için 

öncelikle YÖK’te lisans programı açılması ve etkin bir dil politikası uygulanması gereklidir. Etkin 

politika yoluyla sadece öğretim programı, ders kitapları içeriğinin amaç ve kazanımlar 

doğrultusunda hazırlanması değil, gerekirse farklı mesleki alanlar için farklı program ve kitaplar 

hazırlanmasının da yolu açılmalıdır. Sonuç olarak, Türkçenin daha geniş kitlelere daha hızlı bir 

şekilde öğretilmesine katkı sağlanması, son yıllarda Türkçeye olan talep yüzünden bu alanda 

iyi yetişmiş elemanlar için de bir iş kaynağı olacaktır.  
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TÜRKÇENİN TANITIMIYLA İLGİLİ ETKİNLİKLER 

 

 “Türkçe yazmak için her şeyden önce Türkçe düşünmemiz 

gerekir. Bir dilin özelliği sözlüğünde değil,  

ruhunda, dehasında aranmalıdır.”   

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

 

Türkçenin tanıtılmasına yönelik etkinlikler hedef öğrencilerin dile ve kültüre yakınlık 

duymaları ya da kültür ve dili doğru ve açık şekilde anlamaları açısından son derece önemlidir. 

Ülke kültürü ve dilinin tanıtılması açısından değişik etkinlikler yapılması sadece öğrencilerin 

kazanımı açısından değil kendi ülkelerine döndükten sonra ülkelerarası sosyal, kültürel ve 

ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından yararlı olabilir. Bu alanda yapılabilecek tanıtım 

etkinlikleri eğitim-öğretim, akademik ve sosyal-kültürel etkinlikler olarak aşağıda 

gruplandırılarak verilmektedir. Bu etkinliklerle ilgili olarak alana yeni katılacaklara veya 

katılanlara fikir oluşturması düşüncesiyle Ekler bölümünde bazı belgeler ve fotoğraflar 

paylaşılmıştır.  

11.1. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri 

TYD öğretiminin olduğu ülkeye göre (evsahipliği yapan ülke) Eğitim-öğretim etkinlikleri 

yapmak yabancı öğrencilerin dile merakını ve ilgi duymasını artırabilir. Aynı şekilde Türkiye’de 

eğitimlerine devam eden yabancı öğrencilerin Türk müziği, kültürü vb. konuları doğrudan 

içselleştirmesi için benzer etkinlikler yapılabilir. Bu alanda yarışmalar, panolar, sergiler, iş 

birliği çalışmaları, kitap bağışları, önemli yerleri ziyaret ve çeşitli haberlerden yararlanılabilir.  

11.1.1. Türkçe Dersleri ile İlgili Yarışmalar 

Türk dilini en iyi öğretme yöntemlerinden birisi öğrencilerin dil becerilerini 

geliştirebilmelerini sağlamak için sınıflar arası yarışmalar düzenlemektir. Bu amaçla her ay 

sınıflar arasında belirli konularda yarışmalar düzenlenebilir. Öğrencilerin hazırladıkları ürünler 

panoda sergilenerek öğrencilerin kendi oylarıyla birinciler belirlenebilir. Ayrıca öğrencilere 

değişik temalar verilerek onların iş birliği içinde araştırma yapmaları ve ödevler tasarlamaları 

istenebilir (Bkz. Ekler 1, 3, 4, Resim 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12). 

11. BÖLÜM  
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Örnek:   Resim Betimleme 

Güzel Sözleri Yorumlama 

Magazin Sayfası Hazırlama 

Gezi düzenleme, gezi rotası çizme 

Gidilen bir yeri haritalandırma 

Düğünü olaylarını değişik açılardan anlatma 

11.1.2. İş birliği Çalışmaları 

Ev sahibe ülkedeki kurumda farklı ülkeden gelen öğrencilere eğitim veriliyorsa eğitim 

veren fakülte bölümündeki öğretim elemanlarıyla iş birliği yapılarak birlikte kültürel etkinlikler 

gerçekleştirilebilir. Dilin çok fonksiyonlu ve etkili öğretildiği tüm birimlerde bulunarak ve 

öğretim elemanlarıyla bireysel görüşmeler yaparak bilgi edinilebilir. Bu iş birliğindeki amaç 

Türkçenin daha hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesine ve Türkiye’nin tanıtımına katkıda 

bulunmak ve bu alanda çalışan diğer meslektaşlarla deneyimleri paylaşmaktır. Gerekli 

görüldüğü ya da iletişim kurulduğu takdirde diğer ülkede çalışan öğretim elemanlarıyla bilgi 

alışverişi yapılmalıdır (Bkz. Ekler 2, 5, 6, 7, 10, 11). Bu yaklaşım özellikle yurtdışında eğitim alan 

öğrencilerin ihtiyaçlarına doğrudan yardımcı olabilmek için yararlı olacaktır. Ülkelerarası 

öğretmen profilleri zaman zaman farklılık gösterdiği için bundan haberdar olmadan kendi 

tarzını sınıfa taşıyan öğretmen zor durumda kalabilir. 

11.1.3. Türk Dili ve Kültürü ile İlgili Pano  

Bulunulan ülkede çalışılan kurumlarda Türkçe ve Türk kültürü Panosu yapılabilir, bu 

panolarda öğrencilerin öğretmene sordukları Türkiye ile ilgili sorular cevaplandırılabilir ve 

belirli Türkçe deyimler ve kelimeler panolarda sergilenebilir. Ayrıca öğrencilerin Türkçe 

dersinde hazırlamış oldukları ürünler sergilenebilir. Bunun yanı sıra iki ayrı dilde (bulunulan 

ülkenin resmi dili ve Türkçe) Türkiye ile ilgili kitaplar ve posterler öğrencilerin kullanımına 

sunulabilir. Öğrencilerin kullanabilmeleri için Türkiye ile ilgili bilgiler (Turistik ve Tarihi bölgeler, 

Yerel Yemekler, Kültürel bilgiler vs) gerekli malzemelerin bulunamaması durumunda ülkenin 

resmi dilinde sergilenebilir (Bkz Ekler 8 ve 9; Resim 10). 

11.1.4. Kitap Bağışı  

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan ana problem bulunulan 

kurumdaki kaynak yetersizliğidir. Bu yüzden görev yerindeki kaynak eksikliklerinin giderilmesi 

amacıyla başka eğitim kurumlarından bağış yoluyla kaynak eksikliği giderilebilir. Böylece 

değişik Türkçe Ders Kitapları (Türkçe Dil bilgisi Kitapları, Şiir, Roman ve Dergi) Türkçeyi yabancı 
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dil olarak öğrenmek isteyen öğrencilerin kullanımına sunulabilir. Bu kitaplar öğrencilerin 

kullanımına sunulmak üzere Türk Büyükelçiliği tarafından üniversite kütüphanelerine verilmek 

üzere yapılacak protokolle gerçekleşebilir (Bkz. Ek 11). 

11.1.5. Türkçe ve Türkiye ile İlgili Yayınlanan Haberler 

1. Bulunulan ülkedeki çalışılan kurumda varsa üniversite öğrenci gazetesinde Türkçe 

Dersleri başlıklı haber yayımlanması için etkinlikler düzenlenebilir (Bkz. Ekler 1, 2, 3). 

2. Bulunulan üniversiteside düzenlenen uluslararası konferanslar var ise konferans 

konusuna göre Türkiye ve Türkçe başlıklı konular sunulabilir (Bkz. Ekler 6, 7, 8; Resim 

6, 7). 

3. Bulunulan ülkedeki değişik etkinliklere katılınarak ülke ve dil tanıtımı yapılabilir (Bkz. 

Ekler 2, 3, 8, 10, 12).  

11.2. Akademik Etkinlikler  

Akademik etkinlikler olarak konferanslar, paneller gibi bilimsel toplantılar önemli 

olmaktadır.  

11.2.1. Ulusal Konferanslar 

Ev sahibi ülkede yabancı dil öğreten kurumlar tarafından düzenlenen ulusal 

konferanslarda Türkçe ve Türk Kültürü Sergisi yapılabilir, bu sergide yer alan masalarda 

katılımcıların TYD öğretmenine Türkiye ile ilgili soracakları sorular cevaplandırılabilir ve belirli 

ürünler (yerel kıyafet, yemeni, lokum, vb.) sergilenebilir. Ayrıca Türkiye ile ilgili kitaplar ve 

posterler katılımcıların dikkatine sunulabilir. Türkçe öğrenen öğrenciler konferansa davet 

edilebilir ve bu öğrencilerin küçük de olsa bir etkinlik sergilemeleri sağlanabilir (Bkz. Ek 6; 

Resim 8). 

11.2.2. Uluslararası Konferanslar 

Ev sahibi ülkede kurumlar tarafından düzenlenen uluslararası konferanslarda Türkçe ve 

Türk Kültürü Sergisi yapılabilir, görseller sunulabilir ve katılımcıların TYD öğretmenine Türkiye 

ile ilgili soracakları sorular cevaplandırılabilir. Konferans konuları tüm katılımcıları ilgilendiren 

konuda seçilebilir. Belirli ürünler (yerel kıyafet, takı, yemeni, lokum, vb.) öğretmenler 

tarafından sergilenebilir.  Ayrıca Türkiye ile ilgili kitaplar ve posterler katılımcıların dikkatine 

sunulabilir (Bkz. Ekler 5, 6).   

11.3. Sosyal Etkinlikler 

Ev sahibi ülkede çalışılan kurumda Türkçe öğrenen öğrencilerin katılabileceği etkinlikler 

düzenlenebilir ve kurum çalışanları bu etkinliğe davet edilebilir. Türkçe şarkılar ve türküler 
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öğrenciler tarafından sunulabilir. Hedef dil konuşucuları kuruma davet edilebilir ve 

öğrencilerin değişik konularda sohbet etmesi sağlanabilir. Uluslararası öğrenci konferansları 

düzenlenebilir ve değişik ülkelerden gelen öğrenciler ile etkinlikler (dans, halk oyunları, müzik 

enstrümanı eşliğinde drama, söyleşi vb.) düzenlenebilir. Ayrıca Türkiye ile ilgili yarışmalar 

düzenlenerek katılımcıların dikkati Türkiye ve Türk Kültürü’ne çekilebilir (Bkz. Ekler 1-12, 

Resimler 1-14).  

11.4. Türkçe Film Gösterimi 

Türkiye’den temin edilmiş olan çizgi filmler (Örneğin: Aslan Kral Özel Versiyon, Shrek 5, 

Tavuklar Firarda, Keloğlan ve Ayı Kardeş) ya da diğer filmler (Örneğin: Babam ve Oğlum, Al 

Yazmalım Selvi Boylum vb ülke kültürü ve değerlerini ön plana çıkaran filmler veya diziler) 

öğrencilerin izlemesi için belirli günlerde, tüm öğrencilerin uygun oldukları zamanda 

gösterilebilir. 

11.5. Sergi 

Türkiye’den temin edilmiş olan el-işi ürünler (Örneğin: iğne oyası yemeni, kolye, 

bileklik, magnet, kart, kitap, yiyecek vb.) ya da diğer dikkat çekici ülkeyi temsil edecek veya 

yabancı bireylerin Türkiye’ye ziyaret etmelerini teşvik edecek ürünler (Örneğin: Gezi kitabı, 

Yemek kitabı, şehirlere ait haritalar, şiir kitapları vb taşınması kolay) ev sahibi ülkenin özel 

günlerde ve tüm öğrencilerin uygun oldukları zamanda sergilenebilir (Bkz. Ek 10, Resim 2, 4, 5, 

6, 7). 
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1.Yurt dışında Türkçe dersleri verdiğinizi düşünün, ülkenizin ve dilinizin temsiliyetini 

yapıyorsunuz. Ülkenizi ve dilinizi tanıtmak için neler yaparsınız? Arkadaşınızla tartışınız. 

2. Bu bölümde verilen etkinliklerden hangisinin etkisinin daha geniş kapsamlı olacağını 

düşünüyorsunuz?  
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TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNİN GELECEĞİ 

 

“Türk dilinin kendi benliğine, aslında güzellik ve zenginliğe 

kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın  

dikkatli, ilgili olmasını isteriz.”  

 

Atatürk (1932) 

 

Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi özellikle 1984 yılından sonra büyük bir 

ivme kazanmış ve günümüze kadar bu alanda değişik çalışmalar yapılmıştır. 1984 yıllarında 

yapılan çalışmalar çoğunlukla genel problemler üzerine yapılmış ve kullanılan ders araç ve 

gereçleri sınırlı sayı ve biçimde olduğundan bu alanda çalışmalar yetersiz kalmıştır. Son 

zamanlarda ise Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çok farklı çalışmalar yapılmakta ve 

alana çok büyük katkı sunulmaktadır. Her yeni çağda diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de 

sosyal ve pedagojik yenilikler olmaktadır. Eğitim ve öğretimde yeni yöntemler yaratmak, yeni 

tasarımlar bulmak ve bunları öğretim programlarına entegre etmek de çağa ayak 

uydurabilmek için zorunlu görülmektedir. Eğitim ve öğretimde yenilik denilince sadece 

teknoloji değil, alt gruplar da işin içine girmektedir. Xenitidou ve Gilbert (2009) yenilik 

kavramını 4 grup altında ele alır: a) disiplinin çıkış noktasında yer alan yöntemlerin 

genişletilmesi, b) yöntemlerin disiplin içinde yeniden konumlandırılması, c) uyarlanacak, 

şekillendirilecek ve yeniden karma hale getirilecek disiplinlerarası pratik, bilgi, kavram ve 

yöntemlerinin transferi ve ç) disiplinlerarası karışım yoluyla yeni yöntemlerin oluşumu. Bu tür 

gruplandırmalar aslında öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve öğrenme stratejilerini çok yönlü 

görmeyi ifade etmektedir. Bu durumda da tek yönlü bakış açısının yaratacağı sakıncaları 

ortadan kaldırır. Yeni kuşaklar araştırma odaklı yöntemler kullandıkları için sınıflandırmalar da 

tek yönlü olmaktan uzaktır. Dolayısıyla günümüzde ve gelecekte yenilikçilik; yönetim bilim ve 

sanatı, etkinlik ve yönetim konusu olarak üç şekilde de gruplandırılabilir. TYD öğretimi 

açısından ele alındığında dünyanın değişik coğrafyalarından gelen ve farklı kaynak kültürleri ve 

deneyimleri olan ve Türk üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin tarafsız, amaçlı, zaman 

içerisinde iyi yönetilen, nitel bağlamda değişim gösteren, iç dinamiklerle yaratıcı değişimlere 

olanak sunan ve kalite bağlamında geri dönülemez bir işlemdir. Günümüzde eğitim ve 

öğretimin niteliği önemlidir ve gelecekte yenilik kavramı çok daha fazla önem kazanacaktır. 

Özellikle 21. Yy becerileri açısından ele alındığında eğitimde yenilik dört ana kısımda incelenir: 

12. BÖLÜM  
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1. geleneksel öğrenme stratejilerine yeni seçenekler (yaratıcı veya üretimsel) 

sunabilme, 

2. bireysel potansiyelin gerçekleştirilmesine yönelim, 

3. yaratıcı düşünmenin başlangıç sürecinden itibaren harekete geçirilmesi, 

4. etkin yaratıcı düşünme şartları altında tüm düşünsel etkinlik türlerinin 

gerçekleştirilmesinin sağlanması. 

Yukarıdaki maddeler göz önüne alındığında, eğitimde yeniliğin, yaratıcılığın, uygulama 

veya uyarlayabilmenin, harekete geçmenin ve gerçekleştirmenin önemini vurgulamaktadır. 

Görüldüğü gibi eğitimde yenilik sadece teknoloji veya teknik donanım değil, amaç ve kazanım 

odaklı her türlü etkinlik ve uygulamaları, yöntem ve süreçleri, sistem ve yönetim çözümlerini 

birey ve toplumun kazanımlarını kapsar. Dolaylı ya da doğrudan eğitimin rekabetçi ortamda 

gelişimi ve işlevselliğinin iyileştirilmesini amaçlar. Bu durumda yukarıda verilen dört ana kısma 

ek olarak farklı yeniliklerden bahsetmek de olasıdır. Mykhailyshyn, Kondur ve Serman (2018: 

13), bunları pedagojik yenilik, bilimsel ve yöntemsel yenilik, eğitim ve teknoloji yeniliği, 

yönetimsel yenilik ve fikirsel yenilik olarak sınıflandırmakta ve aşağıdaki şekilde 

açıklamaktadır: 

Pedagojik yenilik: öğretim tarzının değişimi, eğitim sürecinin organizasyonu, öze 

döndüren eğitimin yenilikçi modellerinin sunumu, öğrenme sürecinde öğrenci-öğretmenin 

etkileşimi doğası, eğitim sürecinin etkili organizasyonu, iletişim teknolojileri ve modern bilgi 

kullanımı vb., 

Bilimsel ve yöntemsel yenilik: yurt içi ve yabancı aktörlere uygun olarak eğitim 

programlarının içeriğini güncelleme, yenilikçi dersler sunma, modern öğretim araç ve 

gereçlerini yaratma vb., 

Eğitim ve teknolojik yenilik: uzaktan öğretim, sistem-destekli öğrenme ve internet 

teknolojisi gibi yeni ve gelişmiş öğrenme teknolojilerini kullanma, öğrenci ve öğretmenlere 

elektronik kütüphaneye ulaşma imkânı sunma vb., 

Yönetimsel yenilik: yenilikçi üniversite yapısı sağlama, genel yönetim sistemleri ve 

özelliklerini oluşturma, yönetim sistemlerinin alt bölümlerini oluşturma (fakülte, bölüm vb.), 

eğitim hizmet kalitesinin şartlarını oluşturma, 

Fikirsel yenilik: üniversitelerin rekabet içerikli programlarda yer almalarını sağlama, 

farklı disiplinlerarası iş birliği ile farklı yenilikçi etkinlikler yaratma, eğitim ve profesyonel 

standartları uyum içinde yapılandırmadır.  

Yukarıda sunulan tüm yenilikler incelendiğinde esas önemli unsurun, tüm bunların 

bireylere derin sorumluluk vermesi ve harekete geçirmesi olduğu görülür. Böylece geleceğin 

öğretim yöntemleri bireylerin kendilerini ifade edebilmelerinde daha yenilikçi, girişimci, iş 

birlikçi, iletişim odaklı, sentezleyici, harekete geçirici ve yaratıcı olma zorunluluğundadır. Bir 
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başka deyişle, bireylerin edindikleri deneyim ve olguları farklı açıdan yeniden yorumlanması 

ve sosyal öğrenme kuramının gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla küreselleşen dünyada, özellikle, 

göç ikliminin arttığı ve sosyal olguların, karşılıklı anlayış, hoşgörü, önyargısızlık, birlikte üretme 

ve farklı toplumların birbirlerini kucaklama unsurlarının oluşmasında eğitimin daha alt tabanlı 

gerçekleşmesi için eğitimdeki yeniliğin yerini sosyal yeniliğin alması kaçınılmazdır. Sosyal 

yenilik “sosyal ihtiyacı anlık karşılayan (var olan çözümlerden daha etkili olarak) yeni çözümler 

(üretimler, hizmetler, modeller, işlemler vb.), kaynak ile erişimlerin daha iyi kullanımı ve 

ilişkilendirilmesinde yenilik kullanabilmeye olanak sağlayan unsurlar” olarak tanımlanmaktadır 

(Surikova ve diğerleri, 2015). Bu nedenle sosyal yenilik, çeşitli etkileşimler ve farklı öğrenme 

ihtiyaçlarına cevap verebilir. TYD öğretimi açısından ele alındığında dünyanın değişik 

coğrafyalarından gelen, farklı kaynak kültürleri ve deneyimleri olan ve Türk üniversitelerinde 

eğitim gören yabancı öğrencilerin taşımış oldukları deneyim ve sosyal ve pedagojik yenilikler 

de bir bütünleşme oluşturabilir. Türk Üniversitelerinde eğitim gören bu öğrencilerin yanı sıra 

on yılı aşkın süredir yakın coğrafyada yaşanan olumsuz olaylar ve diğer nedenlerle Türkiye 

değişik ülkelerden göç almaktadır. Bu durum da Türkiye’de uygulanmakta olan öğretim 

programlarının farklı boyutlardan ele alınması gerçeğini de ortaya koymaktadır. Zira önceki 

yıllarda göç ya da değişik nedenlerle gelmiş ancak günümüzde öğretim programlarına 

kaydolacak yaşa gelmiş ve eğitim-öğretimden yararlanan sığınmacı/ mülteci/misafir bireylerin 

sınıf içindeki mevcudiyetleri de toplumsal yeniliğin bir parçası olarak ele alınmalı ve tüm 

yönleriyle derinlemesine değerlendirilmelidir. Bu yönleri kurumsallaşma, farklı kültürleri milli 

eğitim içinde değerlendirme açısından eş-gelişimsel yönü, sistemi yeniden değerlendirme ve 

yenileme süreci içerisinde ele almak gerekir. Bu açıdan ele alındığında eğitimde yenilik büyük 

önem kazanır. Çünkü farklı grup ve kültürlerin oluşturduğu toplulukların sosyal ihtiyaçların 

belirlenmesi, karşılanması ya da giderilmesinde ortaya çıkan zorluklar ve sistem değişimleri de 

doğrudan eğitimi etkileyen unsurlardır. Özellikle toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde eğitim 

ile değişim de kaçınılmaz olur. Böyle durumlar ise yoğun ve karmaşık eğitim reformlarının ele 

alınıp değerlendirilerek uygulamaya konulmasını gerektirir. 1980li yıllardan beri tüm batı 

ülkelerinde de bu ve buna benzer değişimler ve bununla beraber yoğun ve karmaşık eğitim 

reformları yapılmıştır ve yapılmaktadır. Eğitimdeki değişimler farklı ilgi ve fikirlere sahip çok 

katmanlı aktörleri de içine alan karmaşık bir süreçtir (Loogma ve diğerleri, 2013).  

21. Yüzyıl yenilikçileri olabilme şartı aslında öncelikli olarak 21. yüzyıl öğreticisi ve 

öğrenicisi olmayı gerektirir. Öğreticiler olarak öncelikle yenilikleri kabullenmek, kurumsal 

mekanizmanın öngördüğü yeniliğe odaklanmak, iş birliği yapmak, standartlaşmak, yaratıcılık 

ve iletişim boyutlarını en üst sınırlara taşımak gerekir. Bunun yanı sıra disiplinlerarası 

öğrenmeyi kolaylaştıracak bilgi hareketliliği işlemlerini bilinçli yapmak sorumluluğunda 

olmalıdırlar. Zira öğrenme kültürünü oluşturmak ve sosyal inovasyonun altyapısını geliştirmek 

akıl ve uygulamaları değiştirmeyi gerektiren ve süreklilik gösteren karşılıklı öğrenmedir (EC, 

2011). Öğreniciler olarak da kurumsal mekanizmanın sunduğu yeniliği kabullenmek, akran iş 
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birliği yapmak, iletişim ve yaratıcılığı deneyimlerden yola çıkarak içselleştirme görevini yerine 

getirmek gerekir. 

21. Yüzyıl yenilikçileri olabilmenin diğer bir şartı öğretmenlerin çok kültürlü ve çok dilli 

sınıfların egemen olacağı uluslararası eğitim modelini benimsemesidir. Bu durum artık 

çağımızda kaçınılmazdır. Uluslararası başarıya ulaşma ve karşılıklı iş birliği çerçevesinde hem 

söylemsel hem de deneyimsel olarak pedagojik inovasyonun oluşturulması zaruri 

görünmektedir. Bunu kolayca çözmenin yolu farklı ülkelerde yükseköğretim kurumunun 

programlarında uygulamakta olan ve her yıl belirlenen konularda yüzde on oranında üniversite 

öğrencilerine ders alma zorunluluğu gibi yaklaşım olabilir. YÖK programlarında son 

zamanlarda yer alan ALAN-DIŞI seçmeli derslerin yanı sıra dünyada oluşan olguların (pandemi, 

digitekno, dijital pedagoji, yapay zekâ eğitimciliği vb.) da bu dersler arasında yer alarak 

öğretmen adaylarının daha farklı açılardan donanımlı hale getirilerek yetiştirilmeleri TYD 

öğretiminin uluslararası boyutlardaki öğretmen düzeyine çıkarılmasına katkıda bulunabilir. 

Sürdürülebilir ve yenilikçi eğitim sürecinin vazgeçilmez gereksinimlerinden birisi 

eğitimin tüm ögelerinin doğrudan gözden geçirilmesini gerektirir. Bunlar, personel gelişimi, 

eğitim süreci geliştirme, bilimsel araştırmaların gelişimi, toplumsal gelişim, teknolojik ve teknik 

gelişim, uluslararası iş birliği gelişimi, ekonomik gelişim ve kurumsal gelişimdir. Sürdürülebilir 

TYD öğretiminin sağlıklı yürütülebilmesi için bireysel-bölgesel kimliklerin karşılıklı olarak 

anlaşılmasında da yükseköğretim kurumları önemli görevler üstlenir. Bu da kuramsal olarak 

her bir bireyin farklı kültür ve dillerden gelebileceği ve farklı disiplinlerden oluşacağı gerçeğini 

ortaya koyar. Bu nedenle yenilikçi yöntemlerin eğitim süreci içerisinde uygulanabilmesi için 

sınıf içi ve dışı atmosferinin göz önüne alınması, çok dilli-kültürlü öğrenci merkezli eğitim 

süreçlerinin oluşturulması, yükseköğretim kurumlarında milli eğitim ile birlikte uluslararası 

eğitim iş birliğinin detaylandırılması ve somut zeminlere ulaştırılması önemlidir. 

Yükseköğretim programlarının öğretim elemanlarını küreselleşme bağlamında oluşturarak 

öğretim elemanı niteliklerinin artırılması, tüm aktörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

sürdürülebilir uygulamaların yapılması, disiplinlerarası kuruluşların doğrudan etkileşimi ve iş 

birliğinin sağlanması ve bölgesel yararların göz önüne alınması gibi konuların daha ivedilikle 

değerlendirilmesi gerekir. Kısaca, yükseköğretim kurumu sadece üniversiteler ve/veya 

yerleşkeleri içerisinde oluşabilecek aktör olmaktan ziyade tüm aktörlerin iş birlikçi şekilde 

yaklaşım sergilemeleri kaçınılmazdır. Bunun için de Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretilmesinde yetiştirilecek öğretmenlerin uluslararası düzeydeki pedagojik standartlara 

ulaştırılması için derhal birkaç alanda (Türkçe, Edebiyat vb.) değil disiplinlerarası olacak şekilde 

oluşturulması ve lisans programlarının açılması gerekmektedir. Sonuç olarak TYD öğretiminin 

gelecekteki oluşumu; gelenekçi öğretim yöntemlerini kullanmada ve alanı belirli kısıtlamalarla 

kısır döngüye taşıma konusunda ısrarcı olmamaları, yenilikçi yaklaşımları uygulamada cesur 

olmaları ve kurumlararası iş birliğini, kurumsallaşmayı ve standartlaşmayı en üst düzeyde 

gerçekleştirmeleridir.  
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Sorular  

1. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yenilik veya sosyal yenilik kavramını 

nasıl tanımlarsınız? Gruplar oluşturarak tartışınız.  

2. Bu bölümde verilen ‘pedagojik yenilik’ ve ‘fikirsel yenilik’ kavramlarının 

Türkçenin gelecekteki öğretimini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?  

3. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin daha kapsamlı ve etkili öğretiminde 21. 

Yüzyıl becerilerinin kazanımı çok önemlidir. Bu bağlamda yenilikçi olabilmenin 

temel şartı nedir?  
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Ek-1: ‘Belarusluların Kalbinde Türkçe’ Temalı Yarışmada Ödül Alan Öğrenci 
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Ek-2: Belarus Cumhurbaşkanlığı Akademisi’ni Ziyaret ve Basın Haberi 
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Ek-3: Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesindeki Türkçe Dersleri ile ilgili Ekonomist 

Dergisi Haberi 
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Ek-4: Belarus’ta Üniversitelerarası Türkçe Öğrenen Öğrenciler İçin Düzenlenen 

Kompozisyon Yarışması ve Üçüncülük Ödülü Alan Öğrenci ile ilgili Gazete Haberi 

(Soldan birinci: İrina Boika-Belarus Devlet Ekonomi Üni.) 

 

Belarus’ta Türk Büyükelçiliği tarafından Türkçe Öğrenen Öğrenciler İçin 

Düzenlenen Kompozisyon Yarışması ve Ödül Alan Öğrenciye Hediye Takdimi 

(Solda ödül alan öğrenci: Ekaterina Pazdiak-Belarus Devlet Ekonomi Üni.) 
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Ek-5: Belarus Baranovich Devlet Üniversitesi’nde Türkçe Derslerinin Başlatılması 

için Girişimler 

 

Belarus Baranoviçh Devlet Üniversitesi’nde Türkçe Dersleri 2007 yılında başlamıştır.   
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Ek-6: Belarus Brest Devlet Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Uluslararası 

Konferansa Katılım  
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Ek-7: Belarus Uluslararası Öğrenci Kültür Yarışmasındaki Katkılardan Dolayı BDEU 

Rektörü Tarafından Verilen Teşekkür Belgesi  
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Ek-8: Minsk Yabancı Diller Üniversitesi ve Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesinde 

Yabancı Diller Fakültesinde Öğrencilerin Sorularının Cevaplandığı Pano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT TURKEY??? 

 

The questions you asked about Turkey and answers are below: 

 
1. With whom do the children stay in the case of divorce?  (Hanna Bobrik: 12, March. 2006) 

 

Children stay with their single parents after the decision of the Judge, which means the 

Judge signs the boy to live with his mother and the girl to live with her father. They can see 

their other parent according to the schedule the judge determines.  

 

2. Do you celebrate 8th of March as Women’s Day? (Ekaterina Kirpluk, 25, March. 2006) 

 

Today, Turkish women celebrate 8th of March as Women’s Day, but not in all cities. There 

are some lectures or panels about women in the University Conference Halls in big cities. Men 

also give gifts for women on this day. It is generally celebrated in big cities.  

    

Turkish words for today:  

Expression  Explanation  Meaning  

Seni Seviyorum! 

 
To tell somebody his/her love. I love you. 

Kadınlar Gününüz 

Kutlu Olsun. 

To women to celebrate their 

women’s day. 

Happy International 

Women’s Day. 

 

N.B. All the questions will be answered with names and dates. 

Thank you very much for your attention. ☺ 

ASK GÜLDEN 

HANIM... 
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Ek-9: Erasmus Öğrencileri için Türkiye ve Türkçe ile ilgili Merak Ettikleri Konuların 

Açıklandığı Pano 

 

 

 

  

YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT TURKEY??? 

 

The questions you ask about Turkey and answers are below: 

3. 1. About Turkish life and traditions, I'd like to ask how the born of a child is celebrated in Turkiye? 
Stefano Bresaola 28.09.2010  

After babies are born, generally parents wait for 40 days to have ceremonies because babies are 

sensitive for illness and defenseless to environment. Generally, after 40 days, families call one special 

person who is imam (priest) or has religious knowledge, this person says prayers to babies' ears; then, 

babies are named by his calling their names.  He also wishes for nice and successful future, good wills, 

and healthy life. 

Parents prepare some traditional drinks for guests who want to visit babies. This drink is called 

''Şerbet” /sherbet/'. This non-alcoholic drink is a mixture of a lot of spices, sugar, and some flours for 

coloring and taste. 

In Turkey, males have circumcision tradition; some parents might want circumcision for male 

babies just after the birth. But, sometimes families can provide circumcision ceremonies at late ages up 

to 10 years old. 

2. If a Turkish person invites me for dinner, should I bring something with me or it is considered as 

offensive? Arianna Stonfer 28.09.2010 

After getting an invitation for Turkish dinner at home, there is no such a specific rule to bring 

something. So, you don’t need to bring anything. But, generally many people can bring some beverages 

to drink or dessert (ice-cream in summer and cake in winter). If you are so close friends, you can call 

and ask what is missing or necessary to bring so that they tell their needs for dinner. If you like, you can 

bring a gift or flowers. Like many countries, bringing something like a bunch of flowers will be a kind 

appreciation in Turkey. 

Turkish words for today:  

Expression  Explanation  Meaning  

Allah analı babalı büyütsün To parents who have new-born baby 
May God let the baby have life with 

his mother and father together 

Afiyet olsun 
To somebody who is eating or  

has just finished eating 
Bon appetite 

Elinize sağlık To somebody who has cooked for you (formal) Warm thank to the host for the meal. 

N.B. All the questions will be answered with names and dates. 

Thank you very much for your attention. ☺ 

ASK GÜLDEN 

HANIM... 
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Ek-10: Belarus Uluslararası Kültür Sergisi’ndeki Türk Köşesi,  Sergi Merkezi, Minsk 

 

Kazak Profesör’ün ziyareti ve sohbet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 198 

 

Ek-11: Ev sahipliği Yapan Üniversite Rektörünün TYD Öğretmeninin Görevi 

Bitiminde İlgili Kuruma Gönderdiği Resmi Yazı   

 



Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Gücü ve Geleceği 

 

 

 
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği Yayınları 199 

 

Ek-12: Yabancı Öğrencilerin Yapmış Oldukları Etkinlik Haberi 

 

Resim 1. Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Hazırladıkları Türkçe Metin ve Şarkıları Sergilemeleri 

 

 

Resim 2. Türk Kültürüne İlgi Duyan Öğrencilerin Hatat ve Ebru Sanatını Öğrenmesi 
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Resim 3. Sözlü Resim Anlatımı ve Kompozisyon Yazımı 

 

Resim 4. Türk Kültürüne İlgi Duyan Öğrencilerin ‘Kına Gecesi’ Temasını Araştırıp Sergilemesi 

 

Resim 5. Türkçe Derslerinde Öğrencilerin İlgileri Üzerine Halk Oyunları Provası 
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Resim 6. Kültürlerarası Paylaşım Gösterisi, Yabancı Öğrencilerin Kendi Dillerinde Şarkı Söylemesi 

 

 

Resim 7. Yabancı Öğrencilerin Seçmiş Oldukları Halk Oyununu Sergilemeleri (Antebin Hamamları) 

 

   

Resim 8. 23 Nisan Kutlamaları için seçilen şarkının provası ve sunusu  

(Kayahan: Bir Aslan Miyav Dedi, Küçük Fare Kükredi) 
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TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE 

GÜCÜ VE GELECEĞİ 

Doç. Dr. Gülden TÜM 
 

Yabancı bir dil öğrenmek, hedef kültürü öğrenmenin yanı sıra, bireyin kendi 

kültürüne farkındalığını ve dünyaya bakış açısını da değiştirir. Böylelikle, birey başka 

kültürlere karşı hoşgörü geliştirebilir ve başka kültürlere karşı farkındalık kazanır. Dil 

öğrenirken eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip olur. Eleştirel bakış açısıyla diller 

birbirlerinden ayrı ve müstakil bir durumda bulunsa dahi öğrenci hedef dili öğrenmek için bir 

strateji geliştirir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dillerin benzerlik veya 

farklılıklarından öğretici olarak haberdar olmak ve Türkçenin geçmişten günümüze geldiği 

sürece öğretim sürecinde hakim olmak önemlidir. Bunun yanı sıra küreselleşen dünyada 

ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri nedenlerden dolayı Türkçe yabancı dil olarak büyük ilgi 

çekmekte ve öğrenen kişi sayısı hızla artmaktadır. Bu durum da yabancılara Türkçe 

öğretenlerin sorumluluğunu daha da artırmış ve geleneksel öğretim yöntemlerinden 

uzaklaşarak çağdaş öğretim yaklaşımlarına yönelmesini zorunlu kılmıştır. Ancak yöntemlere 

hakim olmak sadece dil öğretimini değil öğrenci boyutunun da algılanmasını ve çokuluslu, 

çok kültürlü ve çoğul dilli sınıf ortamlara uygun yöntemleri kullanması gerektirmektedir. 

Öğrenci profili açısından farklı coğrafyalardan ve dillerden gelen öğrencilerin ihtiyaç ve 

kazanımları da önemlidir. Türkçe öğrenen öğrencilerin ihtiyaçları Türkçenin dil bilgisinden 

çok daha fazla olan kültürel zenginliğe, dilin siyasi gücüne, tarihi doku boyutuna kadar 

uzanabilmektedir.  

Bu kitabın hazırlanmasında uzun yıllardır Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 

dersini alan Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin soruları, eleştirileri ve önerileri önemli 

yer tutmuştur. Ayrıca, alanın sorunlara göre değişen güncel araştırmaların taranması da katkı 

sunmuştur. Her yeni dönem öğrencilerden gelen dönütler, eleştriler, yorumlar ile 

şekillenmiştir. Bu kitapta yoğunluk Türkçenin geçmişten günümüze uzanan durumuna, alana 

sayısız katkı sunan Türk ve yabancı Türkologların Türkçeye olan tutkularına, hala tartışmalı 

olan yabancılara yurtdışında veya yurtiçinde Türkçe öğretecek öğretmenlerin yeterliklerine, 

öğretmen yetiştirmenin sorumluluklarına, sertifika programlarının niteliğine, tek tip öğrenci 

değil çok farklı kültür, dil ve deneyimlerden gelen yabancı öğrencilere, bu alanda temsili 

sorumlulukları olan öğretmenlerin yapabilecekleri tanıtım etkinliklerine verilmiştir. Amaç bu 

alanda yeni olanlara veya alana ilgi duyanlara alanın özelliklerini sunmak ve bu öğretmenliğin 

öğretmenlik mesleği ötesinde bir sorumluluk ve temsiliyet yüklediğinin farkına varmasına 

yardımcı olmaktır. 
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