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Editörden
Aydın TÖMER Dil Dergisinin ikinci yılının birinci sayısını siz değerli 
araştırmacı ve okuyucularımızla buluşturmanın gururunu ve sevincini 
yaşamaktayız. Bu sayımızda “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”  
ile ilgili 4 ayrı makale yer almaktadır. M. Sarper ALAP kaleme aldığı 
Pakistanlılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Her İki Dilde 
Yer Alan Benzer Sözcüklerin Öğretime Katkıları isimli çalışmasında 
günlük yaşamda, alışverişte, renklerde, meyvelerde, sebzelerde, 
nesnelerde, yemek isimlerinde Türkçe ile Urduca arasında birçok 
aynı ve benzer sözcükler bulunduğuna dikkat çekerek bunun yanında 
cümle kuruluşunda öge sırası olarak Türkçe ile Urduca öge sıralarının 
aynı olmasının Pakistanlılara Türkçe öğretimini kolaylaştırdığını ve 
Pakistanlıların Türkçeyi hızlı bir şekilde öğrenebildikleri tezini örneklerle 
desteklemiştir. Türkçede Ezgi Çalışmalarına Farklı Bir Yaklaşım adlı 
çalışmada ise Nilgün ERKARDAŞ, Türkçe sözlü dilin (okuma ve anlık 
konuşma) ezgisine yaklaşımımız Martin’in Artımlı Yığılım Zincirleme 
(AYZ) modeline dayandığını belirterek ezgi birimlerinin özelliklerini ve 
bunlar arasındaki ilişkilerin üzerinde durmuştur. Fatih KANA, Zeynep 
ÖZEKİNCİ, İsmail KIZILDAĞ, M. Furkan UZAN, Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretiminde Günümüz Popüler Şarkıların Dilin Doğru 
Kullanımına Etkisi isimli çalışmalarında, bir dilin yabancı dil olarak 
öğrenilmesinde şarkıların önemli bir yeri olduğu kanısından hareketle 
Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin de Türkçeyi öğrenmesinde 
müziğin önemli bir rolü olduğu görüşü çerçevesinde Türkçe öğretiminde 
şarkılardan nasıl yararlanabileceği üzerinde durmuştur. Yabancılara 
Türkçe Öğretiminde İleri Seviyede Anlamsal Boyutta Dil Öğretiminin 
Önemi adlı çalışmalarında Mualla MURAT ve Aslıhan KOÇEER, 
yabancılara Türkçe öğretiminde özellikle B2, C1 ve C2 seviyelerinde 
Türkçe öğretilirken toplum birikimlerine dayalı, kültür ile iç içe girmiş 
ve daha mecazî soyut anlamlar taşıyan görünüş ile kılınış konusunun 
öğretilmesinin gerekliliğini örneklerle ortaya koymuşlardır. 

Selman ARSLANBAŞ 
Aydın TÖMER Müdür Vekili
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Pakistan'lõlara Yabancõ Dil Olarak TŸrkçe 
Öğretiminde Her İki Dilde Yer Alan Benzer 
SšzcŸklerin …ğretime Katkõlarõ1 
M. Sarper Alap2 
 
Yurtdõşõndan TŸrkiyeÕye šncelikle eğitim olmak Ÿzere iş ve çeşitli 
amaçlarla yurt dõşõndan yabancõ insanlar gelmektedir. TŸrkiyeÕye gelen 
yabancõ insanlardan olan Pakistanlõ vatandaşlar Ÿlkemizde 
yaşamaktadõrlar. TŸrkiyeÕde Ankara ve İstanbul şehirlerinde Pakistan 
bŸyŸkelçilikleri bulunmaktadõr. Bu elçiliklerde çalõşmakta olan birçok 
Pakistan vatandaşõ vardõr. …zellikle elçilik çocuklarõnõn eğitimleri için 
Pakistan Elçilik Okulu AnkaraÕda kurulmuştur ve bu okulda Pakistanlõ 
ve diğer Ÿlkelerin yabancõ šğretmenlerinin yanõnda TŸrk šğretmenler de 
gšrev almaktadõr.  
Bu okulda temel tŸm dersler šğretilmektedir, TŸrk dili dersi de bu okulda 
yoğun bir şekilde šğretilmektedir. Bu okuldaki eğitimin yanõ sõra 
TŸrkiyeÕye eğitim için Pakistanlõ Ÿniversite šğrencileri gelmektedir. 
TŸrkiyeÕye gelen Pakistanlõ šğrencilere TŸrkçenin temel eğitimi, 
Ÿniversitelerin kendi dil šğretim merkezleri kurulana kadar Ankara 
†niversitesi T…MER tarafõndan verilmekteydi. 
Şu an TŸrkiyeÕde Ankara †niversitesi T…MER ile birlikte TŸrkiyeÕdeki 
Ÿniversitelerin çoğunda TŸrkçe šğretim merkezleri yer almaktadõr. Bu 
kurumlarda da birçok Pakistanlõ šğrenci eğitim gšrmektedir. 
PakistanÕda Ÿlkenin resmi dili Urdu dilidir. Urdu dili Arap alfabesi ile 
yazõlan bir dildir. İçerisinde Arapça, Farsça, TŸrkçe, Sanskritçe ve 
İngilizce sšzcŸkler yer almaktadõr. Arapça ve Farsçada yer alan çoğu 
sšzcŸk TŸrkçe içerisinde de kullanõlmaktadõr. Ancak her Ÿç dilinde 
kendilerine has šzellikleri vardõr. Arapçada sšzcŸklerin eril, dişil ve nštr 
halleri bulunmaktadõr ve bu dilin çok farklõ  bir šge yapõsõ  ve  sõralamasõ  

                                                
1  Bu makale 12-13 Kasõm 2015 tarihlerinde İstanbul Aydõn †niversitesi, Aydõn T…MER tarafõndan 
dŸzenlenen TŸrkçenin Yabancõ Dil Olarak …ğretimi Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Kõrõkkale †niversitesi, TŸrk Dili ve Edebiyatõ A.B. Dalõ, Doktora …ğrencisi, el-mek: drsaralp40@gmail.com 
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vardõr. Ancak bazõ benzer sšzcŸkler bir şeylerin çağrõşõmõnõ yapmaktadõr.  
Fars dilinde ise sšzcŸklerin eril, dişil ve nštr halleri yoktur, tek çeşit 
sšzcŸk yapõsõ vardõr. Bazõ yapõlar dõşõnda TŸrkçe ile benzer bir šge 
dizilişi gšrŸlmektedir. Burada da bazõ benzer sšzcŸkler çeşitli 
çağrõşõmlar yapmaktadõrlar. Farsçanõn TŸrkçeden šzellikle cŸmle 
tamlama konusunda farklõlõğõ gšze çarpmaktadõr, Farsçada tamlama 
TŸrkçedekinin tersidir.  
TŸrk dili hem sšzcŸklerin Urdu dili sšzcŸklerine hem de šge dizilişinin 
benzerliği ile birlikte Pakistanlõ vatandaşlarõn TŸrkçeyi šğrenmelerinde 
bŸyŸk kolaylõklar sağlamaktadõr. Son zamanlarda yayõmlanan TŸrk dili 
ve Urdu dili konuşma, gramer ve yazma kitaplarõ da eğitime bŸyŸk 
kolaylõklar sağlamaktadõrlar.     
 
Anahtar: TŸrkçe, Urdu, …ğretim, SšzcŸk 
  

The Contribution Of Education Related 
Words To Pakistan Citizen Who Teach 
Turkish Language As A Foreign Language 
 
Primarily to Turkey from abroad to work abroad and foreign people 
come for various purposes, including education. There are Pakistani 
embassies in Ankara and Istanbul in Turkey. There are many Pakistani 
citizens who work in these embassies. Pakistan Embassy School was 
established especially for the children's education embassy in Ankara and 
the Turkish teachers are involved alongside teachers in this school 
Pakistanis and other foreign countries. 
This is basically all courses are taught in school, Turkish language 
courses are also taught intensively in these schools. This, as well as 
education in schools comes Pakistani university students to study in 
Turkey. Pakistani students from basic education in Turkish in Turkey, 
universities were given by T…MER up training centers established in 
their own language. 
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The official language of the country of Pakistan is Urdu. Urdu is a 
language written in the Arabic alphabet. In Arabic, Persian, Turkish, is 
located in Sanskrit and English words.  
Situated in Arabic and Persian it is also used in many Turkish words. 
However, in all three languages they have their own characteristics. In 
Arabic, the word masculine, feminine and neuter there are many different 
forms of the language and structure of an element and ranking.  
The melting of the words in Persian, is not feminine and neutral states, 
has the structure of a single kind word. A similar arrangement with the 
Turkish element is seen. Here are some similar words to various 
connotations. The difference in the Persian sentence complements the 
Turkish particularly stands out is the opposite Turkish phrases in Farsi. 
Turkish language of Pakistani citizens along with the similarity of both 
the word and the word of Urdu element arrangement provides great 
convenience in learning Turkish. Turkish and Urdu language recently 
published speaking, grammar and writing books also provide training to 
the great amenities. 
 
Key: Turkish, Urdu, Education, Word 
 
Giriş 
Yabancõ bir vatandaşõn kendi Ÿlkesi dõşõnda başka bir Ÿlkeye gittiğinde 
Ÿlkenin resmi dilini konuşmasõ konusunda ilk başlarda bir sõkõntõ 
yaşanmaktadõr. TŸrkiyeÕye gelen Pakistanlõ vatandaşlarõn çoğunu 
Ÿniversite šğrencileri oluşturmaktadõr. Geriye kalan vatandaşlar ise 
genelde TŸrkiyeÕye çalõşmaya gelenler ve sõğõnmacõlardõr. 
PakistanÕõn resmi dili Urducadõr. Urduca, Hint-Avrupa dillerindendir. 
Urduca,  Arap alfabesiyle yazõlan ve içerisinde Arapça, TŸrkçe, 
İngilizce, Farsça ve Sanskritçe bulunduran sšzcŸklerden oluşmaktadõr. 
Urduca, ismini TŸrkçe ÒOrduÓ sšzcŸğŸnden almõştõr. Urduca, TŸrkçe ile 
geçmişten bugŸne yakõn ilişkiler içerisindedir.  
TŸrkçe ile Urduca arasõnda šncelikle bazõ farklarõ ifade edecek olursak, 
Cumhuriyetin ilanõndan šnce Osmanlõ İmparatorluğu zamanõnda 
konuşmada ve yazõda Arapça ve Farsça yoğunlukla kullanõlmaktaydõ. 
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Yazõ dilinde ise Osmanlõcada yazõşmalar Osmanlõca olarak 
yapõlmaktaydõ. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanõndan sonra 1 Kasõm 
1928Õde Arap harflerinin yerini TŸrkçe harfleri aldõ.  
Pakistan, TŸrkiyeÕnin dost ve kardeşi olduğu MŸslŸman bir Ÿlkedir. Bu 
kardeşlik PakistanÕõn bağõmsõz bir devlet olmasõndan šnce 
sŸregelmektedir. 1. DŸnya Savaşõ yõllarõ ve Kurtuluş SavaşõÕnda Hint 
MŸslŸmanlarõndan olan ve PakistanÕõn kurulmasõnda çok bŸyŸk katkõsõ 
bulunan bŸyŸk vatan şairi Allame Muhammed İkbal, TŸrk MŸslŸman 
kardeşleri için yardõm toplamõş ve TŸrklerin yanõnda yer almõşlardõr. 
1947 yõlõnda Pakistan, HindistanÕdan ayrõlarak ayrõ bir MŸslŸman Ÿlke 
olmuştur. PakistanÕõn resmi dili Urducadõr. Urduca, Arap alfabesiyle 
yazõlmõştõr. Arap harfleriyle yazõlan Urducada, Arapça harflerin yanõ sõra 
çok sayõda Arapça sšzcŸk bulunmaktadõr. Bunun yanõnda Farsça, TŸrkçe 
ve Hintçe sšzcŸkler de Urdu dili içerisinde yer almaktadõr.  
Urdu dili içerisinde TŸrkçe sšzcŸklerin kullanõlmasõnõn yanõnda TŸrk 
dilinde kullanõlan yabancõ sšzcŸklerin šzellikle Arapça ve Farsça 
sšzcŸklerin yer almasõyla her iki dil arasõnda šğrenme daha kolay hale 
gelmektedir. 
TŸrkiyeÕye her yõl çok sayõda šğrenci, yŸksekšğrenimlerini yapmak için 
gelmektedirler. Bunun yanõnda Suriye ve AfganistanÕdan gelen 
sõğõnmacõlar arasõnda Urdu dilini bilen vatandaşlar da yer almaktadõr. 
Urdu dilini bilenler genellikle Pakistanlõlar, Hindistanlõlar ve 
AfganistanÕda, İranÕda ikamet eden Pakistan vatandaşlardõr. 
TŸrkiyeÕde Pakistanlõ Ÿniversiteli šğrencilerin eğitimleri, Ÿniversitelerde 
yer alan TŸrkçe …ğretim Merkezleri tarafõndan verilmektedir. Pakistanlõ 
Ÿniversite šğrencileri, TŸrkçe kurslarõnda A1 seviyesinden başlayarak C2 
seviyesine kadar eğitim gšrmektedirler. 
Pakistan ve AfganistanÕdan gelen sõğõnmacõlar ise illerde yer alan Halk 
Eğitim merkezleri vasõtasõyla A1 ve A2 seviyesinde eğitim 
gšrmektedirler.  
TŸrkçe …ğretim Merkezlerinde verilen TŸrkçe dersler, Halk Eğitim 
Merkezlerinde verilen TŸrkçe eğitimlerine gšre biraz daha uzun sŸreli ve 
kapsamlõ olmaktadõr. 
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Pakistanlõ vatandaşlarõn TŸrkçe šğrenimlerinde kendilerine en kolay 
gelen dil šzelliği sšzcŸklerdir, çŸnkŸ her iki dilde yer alan birçok sšzcŸk 
yer almaktadõr.  
GŸnlŸk yaşamda, alõşverişte, renklerde, meyvelerde, sebzelerde, 
nesnelerde, yemek isimlerinde TŸrkçe ile Urduca arasõnda birçok aynõ ve 
benzer sšzcŸkler yer almaktadõr. Bunun yanõnda cŸmle kuruluşunda šge 
sõrasõ olarak TŸrkçe ile Urduca šge sõralarõ aynõdõr.  
Urdu dilinin TŸrkçe ile yakõn ilişkisi, birbirine benzeyen sšzcŸklerin 
fazla olmasõyla daha da pekişmiştir. TŸrkçe içinde kullanõlan Arapça ve 
Farsça sšzcŸklerle, Urduca içinde kullanõlan Arapça ve Farsça sšzcŸkler 
tamamen birebirdir. Buna ilaveten Urduca içerisinde İngilizce sšzcŸkler 
de yer almaktadõr.  
İlk olarak insanlar arasõnda selamlaşmalarda hepimizin bildiği iki insan 
birbirini ÒSelamun AleykumÓ şeklinde selamlarlar.  
Urduca ile TŸrkçenin yakõnlõğõnõn benzer sšzcŸkler yanõnda gramer 
yapõlarõnõn da benzerliği gšrŸlmektedir.  
TŸrkçede bir kişinin ismini sorarken şu ifadeyi kullanõrõz. 
Siz-in is-mi-niz ne-dir? 
Gramatik benzerlikler ve yakõn bir sšzcŸğŸn bulunmasõ bu ifadeyi 
kolaylaştõrõcõ šzellikler taşõr. 
Urducada bu ifade şu şekilde ifade edilir: 
Aap-ka-nam-kia-he? 
Urducayla TŸrkçe arasõnda cŸmle yapõsõ oluşturmak için her iki dilde 
benzer sšzcŸklerin iç içe kullanõldõğõnõ gšrmekteyiz ama genelde basit 
fiiller birbirinden farklõdõr. 
Urducada basit fiiller: Deyna (vermek), Leyna (almak), Cana (gitmek), 
Ana (gelmek), Karna (yapmak), Yemek (khana), İçmek (pina), 
DŸşŸnmek (soçna), Uyumak (sona) şeklindedir ve tamamen Hintçe 
ağõrlõklõdõr.   
 Bileşik fiillerde ise ÒKarnaÓ, ÒDeynaÓ,  fiiliyle kurulmuş olan bileşik 
fiillerde yer alan sšzcŸkler TŸrkçedeki sšzcŸklerle benzerlik gšsterir. 
Burada TŸrkçe ile benze şekilde oluşturulmuş bileşik fiiller vardõr.  
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Âzâd karnâ – آآززاادد کرنا - Serbest bõrakmak3 
İcâzat deynâ - ااجاززتت دديینا – İzin Vermek4 
İstifâda karnâ - ااستفاددهه کرنا – İstifade etmek5 
İdrâk karnâ - ااددررااکک کرنا – İdrak etmek6 
İsrâf karnâ - ااسراافف کرنا – İsraf etmek7 
Ders deynâ - ددررسس دديینا – Ders vermek8 
…zellikle isim şekli TŸrkçede kullanõlan Urduca sšzcŸklerin aldõklarõ fiil 
ekleri ÒkarnaÓ veya ÒdeynaÓ cŸmlenin TŸrkçe šğreniminde 
kolaylaşmasõnõ sağlar. 
TŸrkçe ve Urduca gramer kuralõ olarak tek fark Urduca sšzcŸklerin cins 
olarak ayrõlmasõdõr. Eski tabirle mŸzekker ve mŸennes; yeni tabirler ise 
eril-dişil cins birçok sšzcŸk yer almaktadõr.  
Dil eğitiminde hemen hemen birço k alanda çeşitli terimler yer 
almaktadõr. Yabancõlara TŸrkçe eğitiminde en çok dini terimlerde verilen 
eğitimler bŸyŸk benzerlik taşõmaktadõr.  
Dini terimler genellikle Arapça, Farsça olmaktadõr ve bu terimler TŸrkçe 
içerisinde de yer almaktadõr. Pakistanlõ vatandaşlarõn ana dili olan 
Urduca ve HindistanÕõn resmi dili olan Hintçede Arapça ve Farsçadan 
gelen dini terimler yer almaktadõr.  
Pakistanlõ vatandaşlarõn kendi dillerinde yer alan ve TŸrkçeÕde de 
kullanõlan yaygõn terimler yer almaktadõr.  
Dua, dini tšrenler ve ideolojilerle bağlantõlõ MŸslŸman terimler, Arapça-
Farsça, çoğunlukla Arapça olarak açõklanmõştõr. DuÕa, Din, Khalifa, 
Mull‰, Masjid, Paigambar, Rasul, Sayyad, Shekh, Sunnat, DarÕgah, 
İmam, İm‰n, KurÕan, Khud‰, Ziy‰rat.9  
Bunun yanõnda Urduca ve TŸrkçede kullanõlan dini isimler şunlardõr: 
MŸslŸman –  10مسلمانن  
MŸmin – 11 مومن 

                                                
3 Bulgur, Durmuş, Urdu-Turki Dictionary, Oriental College Punjab University, Lahore, Pakistan, 2013, s. 9 
4 Bulgur, a. g. e., s. 22 
5 Bulgur, a. g. e., s. 37 
6 Bulgur, a. g. e., s. 29 
7 Bulgur, a. g. e., s. 39 
8 Sabir, M., Türkçe-Urduca Lügat, Library Promotion Bureau, Karachi, 1968, s. 61 
9  Bahri, Hardev, Persian Influence on Hindi, Bharati Press Publications, Allahabad, India, 1960, s. 23 
10 Khattak, Purdil, Urdu Aur Turki Muştarak Alfaz, Muqteda Qavmi Zaban, İslamabad, Pakistan, 1987, s. 80 
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Hindistan’da Allah sözcüğü için Farsça “Khuda” sözcüğŸ kullanõlmõştõr. 
Allah sözcüğŸ Arapçadõr.12 
Urducada kullanõlan sšzcŸkler šzellikle sosyal hayatta kullanõlan ve 
genelde bu sšzcŸkler sõklõkla kullanõlan sšzcŸklerdir.  
Pakistanlõ vatandaşlara TŸrkçe šğretiminde sosyal yaşamda en çok 
karşõlaştõklarõ sšzcŸklerden olan meyveler, sebzeler, gõda isimleri, giyim 
kuşam, dŸkk‰n isimleri, ev eşyalarõ, çeşitli mek‰nlar slaytlar vasõtasõyla 
gšrsel olarak šğretilmektedir. Ancak bazõ terim isimleri Urdu dilinde yer 
alan benzeri terimlerle farklõlõk gšstermektedir, buna rağmen hem 
TŸrkçe hem de Urducada yer alan bazõ sšzcŸkler yabancõlara TŸrkçe 
eğitiminde kolaylõklar sağlamaktadõr.   
Ordu dilinde biri eski Gazneliler zamanõnda ki šzbešz TŸrkçe ile ikincisi 
Osmanlõcada yerleşmiş ve hemşerileşmiş, TŸrkçeleşmiş Arapça ve 
Farsça kelimeler, Moğol ve ‚ağatay TŸrkçesinden alõnanlar Ordu dilinin 
temelini ve esasõnõ teşkil etmektedir. Ordu dilindeki yemek isimleri: 
Kõyma, kavurma, dolma, pilav, çilav, kebap ve peynir. …z TŸrkçe olduğu 
gibi bugŸn aynen kullandõğõmõz Ÿzere Buğça, çakmak (hastalõk adõ 
olarak) çiçek, makas yerine eski TŸrkçede kayççi; aşçõ yerine baverçi; 
kahya yerine daroğa (Moğol-Mongolcada sšylendiği gibi) elçi, topçi gibi 
kelimeler bu dilin esasõnõ teşkil etmektedir.13  
Delhi Sultanlõğõ zamanõnda HindistanÕa çok yšnlŸ olan TŸrk kŸltŸrŸnŸn 
yayõlmasõyla yemek adlarõ: pilav, kebap, kavurma (korma), açar آآچارر 
(iştah açõcõ), dolma; elbise adlarõ: şalvar, şal; inşaat tabirleri: kšşk, cami, 
kale; silahlar: top, çaku (çakõ), tŸfek, tamança; askeri tabirler: topçu, 
haravel (karakol), tŸmen; lakaplar: beg (bey), han (hakan), Uluhan, kutlu 
han; akrabalõk terimleri: anne, bacõ, apa, aça vb. gibi daha nice TŸrk 
kŸltŸrŸnŸ temsil eden kelimeler, doğmakta olan yeni dile girmeye 
başlar.14  
Hint Pakistan Alt kõtasõnda çeşitli yemekler için kullanõlan sšzcŸkler 
šrneğin pilav, kebap, şiş kebap, çorba, çay, kahve ve şeker; mutfak eşya 

                                                                                                                   
11 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 77 
12 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 24 
13 Savcõ, S., Pakistan Dil ve Edebiyatõ, Fatih Matbaasõ, İstanbul, 1966, s. 21 
14 TŸrkmen, E. TŸrkçe ile Urduca Arasõndaki İlişkiler, TŸrk Dili Dergisi, Ocak 1985, Ankara s. 30 
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adlarõ: kaşõk, çšmçe ve tava; giysiler: pantolon, ceket, pabuç, serpuş, cep 
ve paça; gŸnlŸk yaşamda kullanõlan eşyalarõn adlarõ: kitap, kalem, sŸrahi, 
sabun, perde, kağõt ve diğer birçok kelime cumhuriyet, cesaret, hesap, 
daire, bakkal, kasap, hamam, hazõr, mŸmkŸn, tamam, beyaz, siyah, gŸl, 
meyve, misafir, ziyaret, emanet, hitabet, kõymet, makale, metin, tercŸme, 
maksat, hikaye, meşhur, şšhret, adliye, hakim, mevzu vb.15 sšzcŸkler 
Urdu dilinde kullanõlmaktadõr. 
Urdu dilinde yukarõda gšrŸlen TŸrkçede de kullanõlan bu isimler sõklõkla 
kullanõlmaktadõr. Bu sšzcŸkler içerisinden bacõ, hanõmlar için 
kullanõlmaktadõr. ‚akmak, herhangi bir şeyi yakmak için kullanõlan bir 
alettir. Hatun, bayanlara verilen bir unvandõr. Kazak, kõşõn insanlarõn 
Ÿzerlerine giydiği giysidir. Pilav, pirinçle yapõlan bir yemektir. Kavurma, 
dana veya kuzu etiyle yapõlan bir yemek ismidir. Kõyma, etin makinadan 
geçirilerek belirgin bir şekle dšnŸşmesiyle kšfte haline gelmesidir. 
KŸçŸk bir sõfat olup, bŸyŸk sõfatõnõn zõddõdõr. Son olarak Ordu, bir 
Ÿlkenin askeri birliğidir ve Urducanõn ilk ismidir.    
Urdu Dili içerisinde birçok eski TŸrkçe kelime vardõr: 
Apa (Abla), çaku (çakõ), tamga (damga), bacõ, kõma (kõyma), elçi, tuğra 
(tuğra), korma (kavurma), yağma (yağma), yaşamak, armağan, dolma, 
han, hanam (hanõm), beg (bey), begem (beyim, hanõm), hatun, hakan, 
kayçõ (makas, AnadoluÕda Sõndõ da derler), topçõ (topçu), saçak (saçõ), 
kžç (gšç), kamçõ, kaşõk, bibi (temiz hanõm), kaz, ayag (kadeh), bahadur 
(bahadõr, batõr), koçak (kŸçŸk), çeçak (çiçek), tabanca (tabanca)16 
Urduca ve TŸrkçede kullanõlan Pazar ve çarşõda gidilen yerlerin isimlerin 
ortak olmasõ TŸrkçe eğitim için kolaylõk sağlamaktadõr. Bu sšzcŸkler:  
Bakkal– 17 بقالل, Kasap – 18قصابب, Terzi – 19ددررززیی , Hattat – 20خطاطط, Nakkaş 
 ,نقاشش21 –

                                                
15 Asrar,N. A., Pakistan ile TŸrkiye Arasõndaki Dil ve Edebiyat İlişkileri, TŸrk Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim 
2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 466  
 
16 Sabir, M., Urdu Dilinin Menşei ve Mahiyeti, TŸrk KŸltŸrŸ Dergisi, S: 26, Aralõk 1964, Ankara, s. 101 
17 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 13 
18 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 45 
19 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 117 
20 Bilik, N. ve …zenç, N., Urdu Dili Konuşma Kõlavuzu, LiteratŸrk,;İstanbul, 2007, S. 133 
21 Bilik, N. ve …zenç, N., a. g. e., s. 133 
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Urduca ve TŸrkçe kullanõlan ortak meyve sšzcŸkleri de TŸrkçe eğitimine 
katkõ sağlamaktadõr. 
Ananas – 22 اانناسس,  Badem – 23 بادداامم, İncir – 24 اانجيیر, Limon – 25 ليیموںں, Nar – 
  .27 شفتالو – Şeftali ,26 اانارر
B‰d‰m, KhurÕm‰, Anj”r, ShalÕjam, Farsça isimlerdir.28 
Her iki dilde kullanõlan gõda ve içecek sšzcŸkleri de yer almaktadõr.  
‚orba – 29 شورربہہ, Kahve – 30 قہوهه, Kõyma – 31 قيیمہہ, Lokma – 32 لقمہہ, Peynir 
 خشخاشش – Haşhaş ,36 ززيیتونن – Zeytin ,35 سوڈڈاا – Soda  ,34 سرکہہ – Sirke ,33 پنيیر –
37, Şeker – 38 شکر, Pilav – 39 پالۇۇ 
Bu sšzcŸklerin yanõ sõra Perde – 40 پرددهه, Sandõk – 41 صندووقق, Seccade – 
 gibi isimler hem Urducada hem 44 شلواارر – ve Şalvar 43 جيیب – Cep ,42 سجاددهه
de TŸrkçede kullanõlan ortak sšzcŸklerdir. 
S‰bun, ham‰m isimleri Farsçadan alõnmõştõr.45 
ParÕd‰, mobilya ŸrŸnŸdŸr ve Farsçadõr.46 
Duk‰n, B‰z‰r isimleri Farsça isimlerdir.47 
Farsça šdŸnç alõnan çok sayõda sõfat, Hintçe kelime hazinesinin 
vazgeçilmez bir parçasõdõr. 
BarÕb‰d, Garib, MajÕbžr ,48 Siy‰h, t‰z‰,49  
                                                
22 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 148 
23 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 148 
24 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 38 
25 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 54 
26 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 150 
27 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 107 
28 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 33 
29 Khattak, Purdil, a. g. e., s.19 
30 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 43 
31 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 168 
32 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 54 
33 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 93 
34 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 169 
35 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 169 
36 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 126 
37 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 31 
38 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 107 
39 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 93 
40 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 92 
41 Khattak, Purdil, a. g. e., s. 100 
42 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 152 
43 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 145 
44 Bilik, N. ve Özenç, N., a. g. e., s. 146 
45 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 34 
46 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 34 
47 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 39 
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Farsça soyut isimler, pek çok biçimde mevcuttur. Bunlarõn sayõsõ fazla 
olduğundan birkaç tipik örnek aşağõda verilmektedir. 
Dard, fark, vakt,50Dar’jâ, Fây’dâ, İr‰d‰, ist”f‰,51 
Farsça sõfatlardan pek çok sšzcŸk oluşturulmuştur, ancak bu sõfatlar 
Hintçede pek kullanõlmamaktadõr. 
 dikkat, hairat, kismat, mulâkât, shikâyat, jihâlat,52  
Arapçadan šdŸnç alõnan birkaç sšzcŸk ise şunlardõr: 
Adad, adâlat, al‰v‰, am‰nat, arz, ‰dat,53dâvat.54 
Zaman kavramlarõnda da ortak sšzcŸkler vardõr. Dakik 55 ددقيیق,  
Vakit 56 ووقت 
Yukarõda kullanõlan sšzcŸklerin çoğu, TŸrkiye de yaşayan Pakistanlõ 
vatandaşlar için kolaylõklar sağlamaktadõr. Bir restorana giden Pakistanlõ 
bir aile, bu isimler ve benzeri yemek isimlerini menŸde gšrdŸkleri zaman 
siparişlerini sšyleyebilmektedirler. Bunun yanõnda her iki dilde 
kullanõlan giysi isimleri, alõşverişte de Pakistanlõ vatandaşlara kolaylõklar 
sağlamaktadõr. ‚ŸnkŸ herhangi bir giysi alõşverişinde pantolon, ceket 
gibi nesneleri bilmeleriyle birlikte diğer farklõ olan giysi isimlerini de 
sonradan öğrenebilmektedirler. 
Her iki dilde ortak kullanõlan mekan isimleri, çeşitli sõfatlar ve sšzcŸkler, 
Pakistan vatandaşlarõnõn TŸrkçe eğitimlerine katkõ sağlamaktadõr. 
 
Sonuç 
TŸrkiyeÕde yaşayan ve hiç TŸrkçe eğitimi almamõş bir Pakistan vatandaşõ 
bir lokantaya gittiğinde çorba, su, kola, kebap, dolma, kavurma, pide gibi 
yemek isimlerini anlayabilir ve sipariş edeceği şeyleri de servis yapan 
elemanlara söyleyebilirler.  
Üniversitede  ve  eğitim  kurumlarõnda  okuyan  bir  Pakistan vatandaşõ,  

                                                                                                                   
48 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 45 
49 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 46 
50 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 47 
51 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 48 
52 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 48 
53 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 91 
54 Bahri, Hardev, a. g. e., s. 92 
55 Sabir, M., Türkçe-Urduca Lügat,s. 54  
56 Sabir, M., Türkçe-Urduca Lügat, s. 533 
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belli terimleri kitap, kalem, defter, muallim, ustad, asistan, sõnõf, fakŸlte 
gibi sšzcŸklerin Urdu dilinde de kullanõlmasõndan dolayõ sõkõntõ 
çekmemektedirler.  
Hem kendi ana dili Urducada yer alan sšzcŸkler hem de TŸrkçe de 
kullanõlan ortak sšzcŸkler eğitimin ilk safhasõnda TŸrkçeyi šğrenenler 
için kolaylõk sağlamaktadõr. Bununla birlikte Pakistan vatandaşlarõnõn 
kur kur öğrenecekleri gšrsel ve uygulamalõ TŸrkçe dersleriyle birlikte 
Pakistanlõ vatandaşlar TŸrkçeyi akõcõ bir şekilde öğrenebilmektedirler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12

Pakistanlılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Her İki Dilde Yer Alan 
Benzer Sözcüklerin Öğretime Katkıları

Kaynakçalar 
Asrar,N. A., Pakistan ile TŸrkiye Arasõndaki Dil ve Edebiyat İlişkileri, 
TŸrk Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 464-
466  
Bahri, Hardev, Persian Influence on Hindi, Bharati Press Publications, 
Allahabad, India, 1960 
Bilik, N. ve …zenç, N., Urdu Dili Konuşma Kõlavuzu, 
LiteratŸrk,;İstanbul, 2007 
Bulgur, Durmuş, Urdu-Turki Dictionary, Oriental College Punjab 
University, Lahore, Pakistan, 2013 
Khattak, Purdil, Urdu Aur Turki Muştarak Alfaz, Muqteda Qavmi 
Zaban, İslamabad, Pakistan, 1987 
Sabir, M., Urdu Dilinin Menşei ve Mahiyeti, TŸrk KŸltŸrŸ Dergisi, S: 
26, Aralõk 1964, Ankara, s. 100-104          
Sabir, M., TŸrkçe-Urduca LŸgat, Library Promotion Bureau, Karachi, 
1968  
Savcõ, S., Pakistan Dil ve Edebiyatõ, Fatih Matbaasõ, İstanbul, 1966 
TŸrkmen, E. TŸrkçe ile Urduca Arasõndaki İlişkiler, TŸrk Dili Dergisi, 
Ocak 1985, Ankara 
 
 
 
 
 
 
 
 



13

Nilgün ERKARDAS

Yıl 2 Sayı 1- 2017 (13-23)

TŸrkçede Ezgi ‚alõşmalarõna Farklõ Bir 
Yaklaşõm1 
NilgŸn ERKARDAS2  
 
Özet 
Sözlü Türkçenin (yüksek sesle okuma ve kendiliğinden konuşma) 
ezgisine ilişkin yaklaşõmõmõz P. MartinÕin ÔArtõmlõ Yõğõlõm BitiştirmeÕ 
(SCI) modeline dayanmaktadõr. Bu çalõşmadaki temel savõmõz, en kŸçŸk 
ÔbŸrŸnsel sšzcŸklerinÕ farklõ dŸzeylerde aşamalõ bir yapõ biçiminde 
dŸzenlendikleridir. Ancak, šlçŸlŸ-šzerkparça modelin aksine SCI 
modelindeki aşamalõ yapõ yalnõzca sõnõr tonlarõnõ değil, vurgulu seslemler 
Ÿzerindeki bŸrŸnsel eğrileri de içeren bir dizi dŸzeneğe dayanmaktadõr. 
Bu durum, ilgili bŸrŸnsel sšzcŸkleri ve vurgulu seslem šzelliklerini 
belirleyebilmek için sšzlŸ TŸrkçedeki sšzlŸksel ve dilbilgisel birimlere 
ilişkin doğru kurallarõ elde etmeyi gerektirmektedir. SCI modeli, bu 
ezgisel eğrilerin rasgele bir dağõlõm sergilemediğini, aksine bu eğrilerin 
bŸrŸnsel aşamalõ yapõyõ gšsteren šzel dŸzeneğin temelinde yattõğõnõ ileri 
sŸrmektedir. Bu eğriler, šlçŸlmesi gereken F0 ve ünlü uzunluk 
değişkenliklerine göre dizimsel olarak karşõtlõk sergilemektedir. Bu 
sesbilimsel šzellikler sayesinde dinleyici konuşucunun amaçladõğõ 
bŸrŸnsel yapõyõ yeniden oluşturabilmektedir. Bu sŸreçte, ardõşõk ezgisel 
eğriler algõlandõkça, genel bŸrŸnsel yapõ devingen bir biçimde 
anlaşõlmaktadõr.  
 
 Anahtar Sšzcükler: TŸrkçe, Ezgi, BŸrŸnsel sšzcŸk, Artõmlõ Yõğõlõm 
Bitiştime Modeli 
 
 
 

                                                
1 Bu makale 12-13 Kasõm 2015 tarihlerinde İstanbul Aydõn †niversitesi, Aydõn T…MER tarafõndan 
2 Clillac-Arp, UniversitŽ Paris Diderot, UniversitŽ Sorbonne Paris CitŽ 
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2 

Different Approaches To Turkish  Intonation 
 
Abstract:  
Our approach of the intonation of spoken (read and spontaneous) Turkish 
is based on P. Martin’s model ‘Stockage-Concaténation Incrémental’ 
(SCI). Our claim is that the minimal ‘prosodic words’ are 
hierarchically organised according to several levels but, contrarily to the 
metrical autosegmental model, this hierarchy is based on mechanisms 
which involve not only boundary tones but also the ‘prosodic contours’ 
on stressed syllables. This implies of course to get the right rules of 
lexical and grammatical units in spoken Turkish in order to define the 
relevant prosodic words and determine stressed syllables characteristics. 
In the SCI model we claim that these melodic contours are not distributed 
at random but that they are indeed the very basis of the specific 
mechanism which indicates the prosodic hierarchy. These contours 
contrast syntagmatically according to FO and vocalic length variations 
which are to be measured. Thanks to them the hearer can reconstruct the 
prosodic structure which was intended to by the speaker. In this process 
the global prosodic structure is understood dynamically as successive 
melodic contours are perceived.  
 
Key words:  Turkish intonation, prosodic word, Stockage 
Concaténation Incrémental  
 
Giriş 
TŸrkçe sšzlŸ dilin (okuma ve anlõk konuşma) ezgisine yaklaşõmõmõz 
MartinÕin Artõmlõ Yõğõlõm Zincirleme (AYZ) modeline dayanmaktadõr 
(Martin,P., (2009), Intonation du français, ( 2e partie, chap. 3,pp 112-
123), A. Colin.) Bu modelde bŸrŸnŸn en kŸçŸk birimleri (bŸrŸnsel 
sšzcŸkler) farklõ dŸzeylerde aşamalõ bir biçimde dŸzenlenmişlerdir; 
ancak šlçŸlŸ-šzerkparça modelinden farklõ olarak, bu aşamalõ yapõ sõnõr 
tonlarõnõn dõşõnda ÔbŸrŸnsel eğrileri’ de içeren mekanizmalara 
dayanmaktadõr. 
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Böyle bir yaklaşõm, sšzlŸ TŸrkçedeki sšzlŸksel ve dilbilgisel birimlere 
ilişkin bŸrŸnsel sšzcŸklerin ve vurgulu seslem šzelliklerinin 
belirlenebilmesi için, ilgili birimler için doğru kurallarõn belirlenmesini 
gerektirmektedir.        
AYZ modelinde, melodik eğrilerin rasgele dağõlmadõğõnõ; aksine 
bŸrŸnsel aşamalõ yapõyõ belirleyen temel mekanizmanõn temeli olduğunu 
ileri sŸrmekteyiz. Bu eğriler šlçŸlecek olan F0 ve ŸnlŸ uzunluk 
değişimleriyle dizimsel karşõtlõk gšstermektedir. Bu eğriler sayesinde 
dinleyiciler konuşucu tarafõndan planlanan bŸrŸnsel yapõyõ yeniden 
yapõlandõrabilmektedirler. Bu sŸreçte, ardõşõk melodik eğriler 
algõlandõkça genel bŸrŸnsel yapõ dinamik olarak anlaşõlmaktadõr. 
 
Amaçlar 
¥ Ezgi birimlerinin šzelliklerini ve bunlar arasõndaki ilişkileri 

vurgulamak (ezgi yapõsõ ve biçimsšzdizimsel yapõ arasõndaki) 
¥ İncelenen farklõ tŸrdeki sšzlŸ sšzceleri ezgi açõsõndan 

sõnõflandõrmak 
¥ Dilsel anlatõmlarõn yapõlandõrõlmasõnda bŸrŸnŸn rolŸnŸ, sšzcŸk 

dizilişi bağlamõnda vurgulamak 
¥ Artõmlõ Yõğõlõm Zincirleme (AYZ)Modelini TŸrkçeye uygulamak 

 
Vurgu 
Birincil vurgu, içsel vurgusu olan ekler, belirteçler, šzel adlar; masa / 
maÕsa /, lokanta / loÕkanta / ve iskele / isÕkele / gibi bazõ šdŸnçlemeler 
(šzellikle İtalyanca ve Yunancadan geçenler) dõşõnda, dŸzenli olarak bir 
sšzcŸğŸn son sesleminde gšrŸlŸr.  
DŸzenli Son seslem Vurgusu 
Daha šnce de belirtildiği gibi, TŸrkçe sšzcŸklerde vurgu genellikle son 
seslemdedir. 
σ'σ /elˈma/ elma 
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Vurgu ve Ekleme 
¥ Vurgu örüntüsü, soneklerle birleşen kök sözcüklerde de 

görülmektedir. Bu durumda sözcükteki vurgu, yeni bir ek 
eklendikçe sözcük kökünden eklere doğru 
ilerlemektedir.Asagidaki elma radikal ve eklerle degisen vurgu 
Sezer (Sezer 1983) 

¥ /elˈma/            elma 
¥ /el.maˈlaɾ/            elma-lar 
¥ /el.ma.laɾˈdan/          elmalar-dan 

 
Katõlõmcõlar ve Derlem 
Katõlõmcõlar: Farklõ alanlarda yŸksek šğrenim görmüş büyük kent 
(İstanbul, Ankara, İzmir) kökenli 35 konuşucu. 

¥ Türkçe ana dil konuşucularõ tarafõndan okunan yapõlandõrõlmõş 
tümceler ve küçük metinler («ölçünlü» Türkçe) 

¥ Karşõlõklõ Konuşma (TŸrkçe El Kitaplarõ) 
¥ Ršportajlar (Radyo, Televizyon) 
¥ Anlõk Konuşma (Tartõşma)  

 
Bildiri cŸmlesi 
 

 
 
Ali     sozluk-te             « pencereden»     kelime-si-ni              oku-du 
Ali    dictionnaire-loc      fenetre-ablat     mot –poss-acc    lire- passŽ 
Ali  a lu le mot   par  laÔ fenêtreÕ  dans le dictionnaire 
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(‘mu’ ‘mi’) soru ekiyle kurulan bir cümle 
 

 
 

Ali       sozluk-te          “pencere-den”      kelime-si-ni       oku  - du           
mu 
Ali dictionnaire-ablat  fenetre-ablat    mot –poss-acc    lire- passé     
suffixe question 
Est-ce que Ali il a lu le mot par  la ‘ fenêtre’  dans le dictionnaire ? 
Bu tür soru tiplerine ( ‘mu’ ‘mi’) soru eklerinde surekli bir alcalma 
görülür  ondan önce gelen hece ise % 95 oraninda cogunlukla yükselme 
gösterir. 

 
Odak Soru               
 
Karsitsal Odak 
Ney-  le       git – ti- niz ?             vapur  - la      mi ?                      Deniz    
otobus –u  - yle.   
 

 



 

18

Türkçede Ezgi Çalışmalarına Farklı Bir Yaklaşım 
 

 
 

6 

Ney-    le     git - ti   -  niz                    vapur  -  la      
mõ                   Deniz     otobüs – ü  -  yle.  
Quoi - avec aller - pass.2.Pplur    férribot -avec-  suffix.quest    La mer  
buss -genit    -  avec  
Avec quoi vous êtes parti ?                   En ferryboat ?                                    
Avec     l’ hover-craft 
 
Soru sözcüğü (‘Ne’) ile yükselme ama eşlik durum ekinde belirgin 
alçalma 
   NE=Odak soru sözcüğü üzerinde belirgin F0 
  - eylem üzerinde yükselme (‘gittiniz’) 
  - (la) eki üzerinde belirgin bir temel F0 yükselmesi 
    karşõtsal odak (‘deniz’)  üzerinde belirgin F0   
   1. - ek ‘la’ da alçalma 
   2.-ek ‘mi’ soru ekiyle  alçalma 
 
Soru Sözcüğü                                 + Soru                                                 
  + bildirme.  
Ne Soru Sözcüğü üzerinde  « mi » vurgusuz                                         
«deniz» kök  
Sonda yükselme                   ana kökte belirgin vurgu « vapur »    en son 
hecede belirgin vurgu 
Sonda alçalma                       istisna durum «la» ekinde surekli alcalma. 
 
Bilişsel …zellikler 
Sözlü tümceler tek bir bütün olarak anlaşõlmazlar, vurgu šbeklerini 
(yalnõzca bir tek vurgulu birim içeren seslem dizileri) oluşturmak için 
seslem seslem anlaşõlõrlar. Bu vurgu šbekleri daha bŸyŸk šbekler (ezgi 
öbekleri) oluşturmak için, birleştikleri öbeklerin vurgulu seslem 
šzelliklerine gšre farklõ dŸzeylerde gruplar oluştururlar.  Vurgulu 
seslemler temel olarak sürelerine ve ünlülerinin taşõdõğõ melodik eğrilere 
gšre farklõlaşmaktadõr. Bu melodik eğriler, yŸkselen, alçalan, vb., 
dinleyiciye bŸrŸnsel yapõ için vurgu šbeklerini ve bunlarõn oluşturduğu 
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ezgi šbeklerini nasõl birleştirmesi gerektiğini anlatõr. Bu sŸreç Artimli - 
Yõğõlõm – Zincirleme olarak adlandõrõlõr. 
 
Melodik Eğri Sözlükçesi 
C0: dŸşŸk ve alçalan sonlayõcõ eğri, normal olarak tŸmcenin en son 
vurgulu seslemine yerleştirilir; 
 
C1: yŸkselen eğri, glissando (kayma) eşiğinin ŸstŸnde (yani belli bir 
melodik değişim hõzõnõn Ÿzerinde); 
 
C2: alçalan eğri, glissando (kayma) eşiğinin ŸstŸnde (yani belli bir 
melodik değişim hõzõnõn Ÿzerinde); 
 
Cn: doğal eğri (neutralized), yŸkselen, dŸz ya da alçalan, glissando 
(kayma) eşiğinin altõnda (yani belli bir melodik değişim hõzõnõn altõnda); 
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Sonuç 
¥ Bürünsel Sözcük = sšzlŸksel olarak vurgu almõş bir seslem 

içeren, bürünün en küçük birimi.  
¥ Vurgulu seslem, tŸmcenin bŸrŸnsel yapõsõnõn belirticisi olarak 

işlev gören belli bir melodik eğri taşõr. 
¥ Bu melodik eğrilerin belirginliği, dinleyicinin konuşucunun 

amaçladõğõ bŸrŸnsel yapõyõ zaman doğrusu Ÿzerinde artõmlõ olarak 
yeniden oluşturmasõna olanak tanõr. 

¥ Tümcenin en son vurgulu sesleminde konumlanan nihani 
sonlayõcõ eğri birleştirme sürecinin sonuna işaret eder. 

¥ Sonlayõcõ olmayan eğriler, bürünsel sözcüklerin öbek 
oluşturmalarõna ya da oluşturmamalarõna işaret eder. 
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Yabancõ Dil Olarak TŸrkçe …ğretiminde 
GŸnŸmŸz PopŸler Şarkõlarõn Dilin Doğru 
Kullanõmõna Etkisi1 
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…zet 
Bu çalõşmanõn amacõ Yabancõ dil olarak TŸrkçe šğretiminde gŸnŸmŸz 
popŸler şarkõlarõn sšzcŸklerin doğru telaffuzlarõnõn šğrenilmesine 
etkisinin olup olmadõğõnõ araştõrmaktõr. Araştõrmada nitel araştõrma 
desenlerinden durum çalõşmasõ deseniyle desenlenmiştir. Araştõrmanõn 
šrneklemini TŸrkiyeÕnin batõsõnda yer alan bir Ÿniversitenin TŸrkçe 
Öğretimi Araştõrma ve Uygulama MerkeziÕnde šğrenim gšren šğrenciler 
oluşturmaktadõr. Araştõrmada šrneklem grubundaki yabancõ uyruklu 
šğrencilere dilbilgisel hatalar olan iki adet şarkõ dinletilmiştir. Dinleme 
sonrasõ šğrencilere şarkõnõn sšzlerinde dilbilgisel hatalar olan kõsõmlar 
eksik verilmiş ve šğrencilerden bu eksik bšlŸmleri doldurmalarõ 
istenmiştir. Sonuç olarak araştõrmada yabancõ uyruklu šğrencilerin 
boşluk doldurma sorularõna verdikleri cevaplar doğrultusunda gŸnŸmŸz 
popŸler şarkõlarõnõn yabancõ dil olarak TŸrkçe šğretimine olumsuz etkisi 
olup olmadõğõ araştõrõlmõştõr.	  

Anahtar kelimeler: yabancõ dil olarak TŸrkçenin šğretimi, popŸler 
şarkõ, dilin doğru kullanõmõ 
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The Effects Of Today’s Popular Songs To 
Correct Usage Of Language İn Turkõsh 
Language Teachõng As A Foreõgn Language 
 
Abstract 
The main aim of this study is to investigate the effects of  today’s 
popular songs on learning the correct pronunciations of words in Turkish 
language learning as a foreign language. The pattern of this research in 
which qualititive resarch methods were used, is a case study.  This study 
was carried out with students who are studying in Turkish Language 
Teaching Research and Application Center at a university located in the 
west of Turkey. İn the process of collecting data; two songs which are 
gramatically false were played to students  in the sample group. After  
listening; the paper which have songs’ lyrics was given to students and 
they were asked to fill in the this missing parts. Consequently, the results 
were evaluated and found out the effects of songs are whether positive or 
negative.	  

Key Words: Turkish language teaching as a foreign language, today’s 
popular songs, proper use of the language 
 
Giriş 
Dinleme becerisi, dil öğretiminde uzun yõllar boyunca pasif olarak ele 
alõnmõş bir dil becerisidir. Gelişen dünyayla birlikte iletişimin önemi 
daha da fazla fark edilmiş ve bu fark edişle birlikte iletişimin 
bileşenlerini oluşturan unsurlar da ön plana çõkmaya başlamõştõr. 
Araştõrmacõlar dinlemenin, nefes alma hariç, en fazla yapõlan aktivite 
olduğunu belirtmişlerdir (Bonet, Woodbury ve Zayszly, 2001). İnsanlarõn 
hayatõn her alanõnda iyi iletişim kurmalarõ gerektiğini fark etmeleri onlarõ 
iyi iletişim kurmanõn kaynağõ olan dinleme becerisini anlamaya ve 
anlamlandõrmaya yšnlendirmiştir. İyi bir dinleme, yapõlan her şeyin 
temelini oluşturur (White ve Evans, 2005). 
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RomeroÕya (2009) gšre dinleme kulaklar aracõlõğõyla bilgiyi almak, bu 
bilgiye anlam kazandõrmak, bu bilgiyle ilgili ne dŸşŸnŸldŸğŸne veya ne 
hissedildiğine karar vermek ve duyduğunuza cevap vermektir. Dinleme, 
birinin sšylediklerini duymak, onlara dikkat etmek ve onlarõ 
anlamlandõrmak için çaba sarf etmektir (Dawns, 2008). DawnsÕa gšre 
dinleme beş aşamadan oluşur. Bu aşamalar katõlõm, anlama, yorumlama, 
cevaplama ve hatõrlamadõr. Beceri eğitimi sŸreçleri incelendiğinde 
öğrencilerin öğrenmede en çok sõkõntõ duyduğu beceri dinleme 
becerisidir. Yabancõ dil sõnõflarõnda şarkõlarõn neden šnemli olduğu 
konusunda şu Ÿç noktaya vurgu yapõlmaktadõr (Schoepp,2001:akt: 
Şevik,2012:12, Goh ve Vandergrift (2012): 
1. Duygusal sebepler: şarkõlar aktif šğreniciler için herhangi bir 
tehdit içermeyen, gŸvene dayalõ ve destekleyici bir ortam sunarlar. 
2. Bilişsel sebepler: şarkõlar dilin anlamlõ ve akõcõ kullanõlmasõna 
sebep olurlar. 
3. Dilbilimsel sebepler: şarkõlar akademik alanda kullanmayacaklarõ 
çok çeşitli gŸncel dil šgesiyle karşõlaşõrlar  
Dinleme etkinliklerinde kullanõlan metinlerin anlamlõ, uygun ve gerçek 
materyallerden oluşturulmasõ gerekir (Kirsch, 2008; akt: Şevik,2012:12). 
GŸncel metinler šğrencilerin daha fazla ilgisini çekmektedir diğer 
taraftan gerçek metinlerin kullanõlmasõ dil šğreniminde bazõ 
dezavantajlarõ da ortaya çõkarmaktadõr. GŸnlŸk yaşantõda, sabah arabanõn 
radyosunu açõldõğõnda, çocuklarõn ya da šğrencilerin dinlediği şarkõlara 
kulak misafiri olunduğunda; dil yapõlarõnõn çoğunluğunun deforme 
edilerek kullanõldõğõnõ fark edilmektedir. Moreno, Sameniego ve Mayra 
(2011:8) şarkõlarõn en iyi šğretim materyallerinden biri olduğunu çŸnkŸ 
bir şarkõnõn içinde dilbilgisi, sosyal konular gibi šğrencilerin içinde 
yaşadõğõ gerçek dŸnyada karşõlarõna çõkabilecek çok çeşitli bilgiyi 
bulmanõn mŸmkŸn olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğrencilerin yabancõ dil šğretiminde şarkõlarõn kullanõlmasõnõn 
kendilerini olumlu yšnde etkilediklerini beyan etmekte, şarkõlarõn 
yerinde ve amacõna uygun olarak kullanõldõğõ zaman yabancõ dil 
öğretimine ve dilbilgisi alt becerisine olumlu etkisi olacağõ 
belirtmektedirler (Batdõ ve Semerci, 2012). Arõç (2013) PopŸler TŸrkçe 
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şarkõlarõn dilin kullanõmõna etkisiyle ilgili yaptõğõ araştõrmada şarkõlarõn 
dilin yozlaştõrdõğõnõ, konuşma diliyle yazõya geçirilen sšzcŸklerin yazõ 
dilini de bozduğunu ifade etmektedir. Yabancõ dil šğrenme sŸreci 
incelendiğinde bir šğretim materyali olarak şarkõlarõn kullanõmõnõn dilin 
šğrenilmesinde šnemli bir etkisi olduğu açõktõr.Bu doğrultuda bu 
araştõrmanõn amacõ gŸnŸmŸz popŸler şarkõlarõnõn yabancõ dil olarak 
TŸrkçe šğrenen šğrencilerin kelime šğrenme sŸrecini ve dilbilgisi 
yapõlarõnõ nasõl etkilediğini belirlemeye çalõşmaktõr. 	  

Yöntem  

Araştõrmanõn Deseni 
Araştõrma betimsel tŸrde bir nitel çalõşmadõr. Araştõrmada nitel araştõrma 
desenlerinden araştõrmaya uygun olarak durum çalõşmasõ deseni 
kullanõlmõştõr. Durum çalõşmasõ, katõlõmcõ gšzlemleri, derinlemesine 
gšrŸşmeleri ile dokŸman toplama yoluyla elde edilen verilerin 
derinlemesine ve boylamsal olarak incelenmesini içerir (Glesne, 2012: 
31).  Durum çalõşmasõnõ Yin (1984, akt. Yõldõrõm ve Şimşek, 2012: 277) 
gŸncel bir olguyu kendi yaşam çerçevesi içerisinde çalõşan, olgu ve 
içinde bulunduğu içerik arasõnda sõnõrlarõn belirgin olmadõğõ, birden fazla 
kanõt ve veri kaynağõnõn bulunduğu durumlarda kullanõlan bir araştõrma 
yšntemi olarak tanõmlamõştõr.	  

‚alõşma Grubu 
Bu araştõrmada amaçlõ šrnekleme yšntemlerinden tipik durum 
šrneklemesi kullanõlmõştõr. Araştõrmada tipik durum šrneklemesinin 
seçilmesinin amacõ ortalama durumlarõ çalõşarak belirli bir alan hakkõnda 
fikir sahibi olmaktõr (Yõldõrõm ve Şimşek, 2012). Araştõrmanõn çalõşma 
grubunu 2015-2016 Eğitim-Öğretim yõlõ içerisinde TŸrkiyeÕnin batõsõnda 
bulunan bir Ÿniversitenin TŸrkçe …ğretimi Uygulama ve Araştõrma 
MerkeziÕnde B2 seviyesinde šğrenim gšren 22 šğrenci oluşturmaktadõr. 
Araştõrmaya katõlan šğrencilerden 12Õsi erkek 10Õu bayandõr. 
 
Veri Toplama Aracõ 
‚alõşmada   katõlõmcõlara   araştõrmacõlar  tarafõndan   hazõrlanmõş  boşluk  
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doldurma formu ve yarõ-yapõlandõrõlmõş görüşme formu uygulanmõştõr. 
Bu formlar araştõrmacõlar tarafõndan hazõrlanmõş ve üç öğretim üyesi 
tarafõndan kapsam geçerliliği gšzden geçirilmiş sorulardan oluşmuştur. 
Verilerin kodlara ve kategorilere dšnŸştürülmesi işlemi üç araştõrmacõ 
tarafõndan gerçekleştirilerek gŸvenirlik sağlanmõştõr.   
	  
Veri Analizi 
Boşluk doldurma formlarõnõn ve yarõ-yapõlandõrõlmõş görüşme 
formlarõnõn değerlendirilmesinde içerik analiz kullanõlmõştõr. İçerik 
analizinde temel amaç, toplanan verileri açõklayabilecek kavramlara ve 
ilişkilere ulaşmaktõr. İçerik analizi yoluyla verileri tanõmlamaya, verilerin 
saklõ olabilecek gerçekleri ortaya çõkarmaya çalõşmaktõr (Yõldõrõm ve 
Şimşek, 2012). Bu araştõrmada içerik analizi tekniklerinden biri olan 
kategorisel analiz kullanõlmõştõr. Kategorisel analiz, Òbelirli bir mesajõn 
šnce birimlere bšlŸnmesi ve ardõndan bu birimlerin šnceden saptanmõş 
kriterlere gšre kategoriler halinde gruplandõrõlmasõÓdõr (Bilgin, 2000: 
15). Kategorisel analizde šnce veriler kodlanõr. Bu kodlama bazen bir 
sšzcŸk ile bazen de bazen de birkaç sšzcŸkten oluşan bir deyim ile 
yapõlabilir. Kodlardan yola çõkarak verileri genel dŸzeyde açõklayabilen 
ve kodlarõ belirli kategoriler altõnda toplayabilen (Yõldõrõm ve Şimşek, 
2012) temalar belirlenmiş ve bulgular yorumlanmõştõr. 	  

Veri Toplama Süreci 
Verilerin elde edilmesi sŸreci araştõrmacõlar tarafõndan hazõrlanan boşluk 
doldurma formlarõnõn sõnõf içi etkinlik uygulamalarõnda dağõtõlmasõyla 
başlamõştõr. Katõlõmcõlar kağõtlara gšz attõktan sonra seçilen şarkõlar 
dinletilmiş ve formdaki boş bõrakõlan yerleri uygun kelimelerle 
doldurmalarõ istenmiştir. Bu etkinlik iki farklõ zamanda iki farklõ şarkõ ile 
yapõldõktan sonra boşluk doldurma formlarõ araştõrmacõlar tarafõndan 
değerlendirilmek Ÿzere toplanmõştõr. Aradan birkaç gŸn geçtikten sonra 
ise etkinlik ile ilgili sorular içeren bir gšrŸşme formu katõlõmcõlara 
dağõtõlmõş ve cevaplamalarõ istenmiştir. Katõlõmcõlar bu formu da 
cevapladõktan sonra verilerin toplanmasõ sŸreci tamamlanmõştõr.	  
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Bulgular Ve Yorum 
Araştõrmanõn bu bšlŸmŸnde popŸler şarkõlar Yabancõ Dil Olarak TŸrkçe 
šğrenen B2 seviyesindeki šğrencilere dinletilmiş, bu şarkõlar içerisinde 
yer alan telaffuzu hatalõ olan kelimeler boş bõrakõlarak šğrencilerden bu 
boşluklarõ doldurmalarõ istenmiştir. Tablo 1Õde šğrencilerin boşluk 
doldurmalarõ doğru, yanlõş, boş bõrakõlmalarõ ve boşluklarla farklõ 
kelimeler yazmalarõyla ilgili değerler verilmiştir.  

Tablo 1 
1 numaralõ boşluk doldurma formuna verilen cevaplar 
 Doğru Yanlõş Boş Farklõ kelime 
 f % f % f % f % 
A1 7 31,8 10 45,5 5 22,7 0 0 
A2 7 31,8 10 45,5 3 13,6 2 9,1 
A3 9 40,9 12 54,5 1 4,5 0 0 
A4 6 27,3 11 50,0 4 18,2 1 4,5 
A5 7 31,8 12 54,5 1 4,5 2 9,1 
A6 6 27,3 14 63,6 1 4,5 1 9,1 
Tabloda A kodu form içerisinde yer alan boşluklarõ ifade etmektedir. 	  

Tablo 1 incelendiği zaman šğrencilere verilen boşluk doldurma 
formunun ilk sorusunda 7 šğrencinin ÒpatlayacağõmÓ şeklinde doğru 
olarak yazdõğõ gšrŸlmektedir. 10 šğrenci ise kendisinden yazõlmasõ 
istenilen kelimeyi yanlõş olarak yazmõştõr. Bu yanlõş cevaplarõn içerisinde 
ÒpatlõcamÓ ve ÒpatlõycamÓ cevaplarõ sõklõk gšstermektedir. 5 šğrenci ise 
soruyu boş bõrakmõştõr. Beklenilen cevapla hiç ilintili olmayan kelime 
kullanõmõ bu soruda gšrŸlmemektedir. 
İkinci soruda ise šğrencilerin yŸzde 31,8Õi doğru cevap olan 
ÒçatlayacağõmÓ cevabõnõ vermiştir. 10 šğrenci ise yanlõş cevap vermiştir. 
Yanlõş cevaplarõn içinde ÒçatlõcamÓ , ÒçatlõyacağõmÓ gibi cevaplar sõklõk 
gšstermektedir. †ç šğrenci soruyu boş bõrakmõştõr. 2 šğrenci ise 
beklenen cevapla alakasõz olarak ÒçatcamÓ gibi cevaplar vermiştir. 
†çŸncŸ soru incelendiğinde 9 šğrencinin ÒsoracağõmÓ doğru cevabõnõ 
verdiği gšrŸlmektedir. 12 šğrenci ise soruyu yanlõş cevaplamõştõr. Yanlõş 
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cevaplarõn içinde ÒsorucamÓ kelimesi sõklõkla geçmektedir. 1 šğrenci ise 
soruyu boş bõrakmõştõr. 
Tablodaki dšrdŸncŸ soruyu incelendiğinde ise ÒpatlayacağõmÓ doğru 
cevabõnõn bu defa 6 šğrenci tarafõndan verilebildiği gšrŸlmektedir. 11 
šğrenci ise soruyu yanlõş olarak cevaplamõştõr. Bu yanlõş cevaplarõn 
içinde ÒpatlõyacağõmÓ ve ÒbatlõycamÓ gibi cevaplar sõklõkla 
gšrŸlmektedir. Soru 4 šğrenci tarafõndan boş bõrakõlmõştõr. 1 šğrenci ise 
beklenilen cevapla alakasõz ÒpatcamÓ cevabõnõ vermiştir. 
Beşinci soruyu incelediğinde ise šğrencilerin yŸzde 31,8Õinin doğru 
cevap olan ÒçatlayacağõmÓ kelimesini yazdõğõnõ gšrmekteyiz. 
Öğrencilerin yŸzde 54,5Õi ise soruyu yanlõş olarak cevaplamõştõr. Yanlõş 
cevaplarõn içerisine ÒçatlõcamÓ ifadesi sõklõk gšsterir. …ğrencilerin yŸzde 
4,5Õi ise soruyu boş bõrakmõştõr. YŸzde 9,1Õlik dilim ise beklenen cevapla 
ilintli olmayan cevaplar vermiştir. 
Tablodaki son soruyu incelediğinde ise 6 šğrencinin doğru cevap olan 
ÒsoracağõmÓ kelimesini verdiği bulgusuna ulaşõlõr. 14 šğrenci ise soruyu 
yanlõş cevaplandõrmõştõr. Bu yanlõş cevaplarõn içerisinde ÒsorucamÓ 
cevabõ sõklõkla gšrŸlmektedir. 1 šğrenci soruyu boş bõrkaõrken 1 šğrenci 
ise beklenen cevapla alakalõ olmayan bir cevap vermiştir. 
Tablonun geneline bakõldõğõnda šğrencilerin sorularõ bŸyŸk oranda 
yanlõş cevapladõğõ gšrŸlmektedir. Yanlõş cevaplar ise sõklõkla şarkõdaki 
yanlõş telaffuz ile paralellik gšstermektedir. Soruyu hiç cevaplamayan 
veya alakasõz cevaplar veren šğrencilerin sayõsõ da gšrece az olsa da 
toplama bakõldõğõnda anlamlõ bir çoğunluk oluşturmaktadõr. 

Tablo 2 
2 numaralõ boşluk doldurma formuna verilen cevaplar 
 Doğru Yanlõş Boş Farklõ kelime 
 f % f % f % f % 
B1 6 27,2 10 45,4 5 22,7 1 4,5 
B2 5 22,7 15 68,1 1 4,5 1 4,5 
B3 5 22,7 11 50,0 5 22,7 1 4,5 
B4 4 18,1 16 72,7 1 4,5 1 4,5 
Tabloda B kodu form içerisinde yer alan boşluklarõ ifade etmektedir. 
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Tablo 2’yi incelediğinde ise ilk sorunun 6 öğrenci tarafõndan Òyatacağõz-
kalkacağõzÓ şeklinde doğru cevaplandõğõ gšrŸlmektedir. 10 šğrenci ise 
soruya yanlõş cevap vermiştir. Bunlarõn içinde Òyatcaz-kalkcazÓ cevabõ 
sõklõk gšstermektedir. Soru 5 šğrenci tarafõndan boş bõrakõlõrken 1 
öğrenci ise tamamen bağlam dõşõ olan Òkaçan-kaçanÓ cevabõnõ vermiştir.	  

İkinci soruyu incelediğinde ise sorunun 5 šğrenci tarafõndan ÒoradayõmÓ 
şeklinde doğru olarak cevaplandõğõ bulgusuna ulaşõrõz. 15 šğrenci ise 
soruya yanlõş cevap vermiştir. Bu yanlõş cevaplarõn içinde ÒordayõmÓ 
cevabõ sõklõkla gšrŸlmektedir. 1 šğrenci soruyu boş bõrakõrken 1 šğrenci 
beklenmedik bir cevap vermiştir. 
Tablodaki ŸçŸncŸ soru ile ilgili verileri incelediğinde ise 5 šğrencinin 
soruyu Òyatacağõz-kalkacağõzÓ şeklinde doğru cevapladõğõ gšrŸlmektedir. 
11 šğrencinin ise soruyu yanlõş cevapladõğõnõ gšrŸlmektedir. Bu yanlõş 
cevaplarõn içerisinde yine Òyatcaz-kalkcazÓ cevabõ sõklõk gšstermektedir. 
Soruyu boş bõrakan šğrenci sayõsõ yine 5 kişiden oluşmaktadõr ve farklõ 
kelime kullanan šğrenci sayõsõ da yine 1 kişidir. 
Tablonun son sorusu olan dšrdŸncŸ sorula ilgili verilere bakõldõğõnda ise 
4 öğrencinin doğru cevap olan ÒoradayõmÓ kelimesini yazdõğõ 
gšrŸlmektedir. 16 šğrenci ise soruya yanlõş cevap vermiştir. Bu yanlõş 
cevaplarõn içerisinde yine ÒordayõmÓ cevabõ defaatle verilmiştir. Soru 1 
öğrenci tarafõndan boş bõrakõlõrken 1 šğrenci ise beklenen cevapla 
alakasõz ÒozalõmÓ cevabõnõ vermiştir. 
Tablodaki bulgulara bakõldõğõnda šğrencilerin çok bŸyŸk çoğunluğunun 
sorularõ yanlõş cevapladõğõ gšrŸlmektedir. Yanlõş cevaplar yine sõklõkla 
şarkõdaki yanlõş taleffuzla paralellik gšstermektedir. Boş bõrakan ve 
ilgisiz kelime yazanlarõn sayõsõ da doğru cevap sayõsõna yakõndõr. 
Araştõrmanõn bir sonraki adõmõnda ise šğrencilere iki sorudan oluşan 
gšrŸşme formu uygulanmõştõr. İlk soruda öğrencilere boşluk doldurma 
formuna verdikleri yanlõş cevaplarõn nedenleri sorulmuştur. İkinci soruda 
ise öğrencilerin araştõrma kapsamõnda yapõlan etkinlikler ile ilgili 
gšrŸşleri sorulmuştur. Bu kapsamda elde edilen bulgular aşağõdaki 
tablolarda gšsterilmektedir:	  
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Tablo 3: Görüşme formunun ilk sorusuna verilen cevaplar	  

                                                                                     f                 % 
                                                                                    15                            
Duyduğum gibi yazdõm                                             8                53,3 

Yanlõş telaffuz ettiği için karõştõrdõm                      4                26,6 
Telaffuzu hõzlõydõ                                                      2                13,3 
Ben zaten doğru yazdõm                                          1                 6,6 

 
Tablo 3 incelendiğinde elde edilen bulgular öğrencilerin yarõsõndan 
çoğunun yanlõş yapmalarõnõn sebebi olarak duyduklarõ gibi yazmalarõnõ 
belirttiği yönündedir. Öğrencilerin çeyreğinden biraz fazlasõ ise şarkõda 
kelime hatalõ telaffuz edildiği için karõştõrdõğõnõ sšylemiştir. YŸzde 
13,3ÕlŸk bir kesim ise şarkõda geçen kelimelerin çok hõzlõ telaffuz 
edildiği yönünde görüş belirtmiştir. 1 öğrenci ise zaten doğru yazdõğõnõ 
sšylemiştir. 

Tablo 4: GšrŸşme formunun ikinci sorusuna verilen cevaplar 
                                                                                             f                  % 
                                                                                           15                          
Eğlenerek öğreniyoruz                                                     5             33,3 
Dinleme ve telaffuz becerilerimizi geliştiriyor               4             26,6 
Doğru şekilde konuşma ve yazma  
becerilerimiz geliştiriyor                                                  3             20,0 
Yanlõş telaffuzlarõ da šğreniyoruz                                  2            13,3 
Kitaba bakmadan da yazma etkinliği  
yapmamõz faydalõ                                                              1            6,6 
 
 
Tablo 4’ü incelediğimizde šğrencilerin hepsinin etkinlik ile ilgili olumlu 
görüşler belirttiği bulgusuna ulaşõrõz. Bu olumlu gšrŸşler içerisinde 
“eğlenerek öğreniyoruzÓ gšrŸşü 5 öğrenci ile en çok sõk ifade edilen 
görüştür. 4 öğrenci ise etkinliğin dinleme ve telaffuz becerilerini 
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geliştirdiği yönünde görüş belirtmiştir. 3 öğrenci ise etkinliğin doğru 
şekilde konuşma ve yazma becerilerini geliştirdiğine inanmaktadõr. 2 
öğrenci günlük hayatta karşõlaşabilecekleri hatalõ telaffuzlarõ da 
öğrendiklerinden bahsetmiştir. 1 öğrenci ise kitaba hiç bakmadan, sadece 
dinleme sonrasõnda yazma etkinliklerini çok yapmadõklarõndan ve bu 
nedenle faydalõ olduğundan bahsetmiştir. 	  

Sonuç 
Bir dilin yabancõ dil olarak šğrenilmesinde şarkõlarõn šnemli bir yeri 
vardõr. Yapõlan araştõrmalar mŸziğin dil öğrenimi üzerinde önemli 
etkileri olduğunu ortaya koymuştur (Murphey 2010, Shen 2009, Eken 
1996, Medina 1993). Teknolojinin hõzla ilerlemesiyle beraber artõk 
müziğe evde, okulda, yolda kõsacasõ akõllõ telefon ve internetin olduğu 
her yerde ulaşõlabilmektedir. TŸrkiyeÕye gelen uluslararasõ šğrencilerin 
de TŸrkçeyi šğrenmesinde müziğin önemli bir rolü olduğu 
düşŸnŸlmektedir.  Yõlmaz GŸngšr (2014) tarafõndan yapõlan araştõrmada 
uluslararasõ šğrenciler, yabancõ dil dersinde şarkõlarõn materyal olarak 
kullanõlmasõnõn kelimeleri doğru telaffuz etmelerini sağladõğõnõ, kelime 
dağarcõklarõnõ arttõrdõğõnõ, dersin eğlenceli hale geldiğini, dilbilgisi 
kurallarõnõ šğrenmede yardõmcõ olduğunu ifade etmektedirler.  
Yapõlan araştõrmada telaffuzu hatalõ olarak sšylenen şarkõlarõn 
yabancõlarõn dilbilgisi kullanõmlarõ Ÿzerindeki etkisini šlçŸlmeye 
çalõşõlmõş ve müziğin uluslararasõ šğrencilerin telaffuzuna olumsuz bir 
etki yaptõğõ sonucuna ulaşõlmõştõr.  
Yabancõ dil olarak TŸrkçe šğrenen öğrenciler telaffuzu hatalõ şarkõlarõ 
dinlediklerinde dilbilgisi kullanõmlarõnda da şarkõdan duyduklarõ hatalarõ, 
yazõya da duyduklarõ gibi geçirmektedir. Bu durum hem derslerinde hem 
de gŸnlŸk hayatta kullandõklarõ TŸrkçe bilgilerinde bozulmaya yol 
açmaktadõr. Bu bozulma, šğrencilerin ilerleyen zaman içindeki 
öğrenmelerine de olumsuz yansõyacağõ, telaffuz yanlõşlõklarõndan dolayõ 
öğrencilerin doğru öğrenmelerinin zor bir süreç haline dönüşeceği 
düşünülmektedir.  
Yapõlan araştõrmalar mŸziğin ve dilin beynin aynõ bšlgesine hitap 
ettiğini, mŸzikte ve dilde anlamlandõrmalarõn aynõ doğrultuda olduğu 
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görülmüştür (Murphey 2010). Dil öğretiminde materyallerin kullanõmõ 
önemlidir. Şarkõlarõn šğretiminde kullanõlacak materyallerin šğrencilerin 
motivasyonlarõnõ arttõrmalarõ, kendilerine gŸven duymalarõnõ sağlamalarõ 
önemlidir. Öğrencilerin dil šğrenme seviyeleri, materyal kullanõlõrken 
derste eğlenmeleri, ders öğretmeninin doğal olmasõ etkinliğin başarõya 
ulaşmasõnda šnemlidir. Bu araştõrmada uluslararasõ šğrencilere derste 
kullanõlan şarkõlarla ilgili materyallere ait gšrŸş alõndõğõnda šğrenciler, 
materyalleri beğendiklerini, dersin eğlenceli geçtiğini ifade etmişlerdir.  
TŸrkçe šğretiminde kullanõlacak gšrsel ve işitsel araçlar šğrencilerin 
görme ve işitme duyularõnõ uyararak šğretimin daha etkili olmasõnõ 
sağlayacağõ araştõrmalarda ifade edilirken (Arslan ve Adem, 2010; 
Arslan ve GŸrdal, 2012); derslerde materyal olarak kullanõlan şarkõlarõn 
dilin öğrenilmesi zorlaştõracağõ veya kelime šğretiminde yanlõş 
öğrenmelere neden olacağõ dŸşünülmektedir. Şarkõ seçiminde 
öğrencilerin en çok sevdiği şarkõlar tespit edilmeli, bu şarkõlarda yazõm 
yanlõşlõklarõ varsa šğrencilere bu yazõm yanlõşlarõnõn ne olduğu 
etkinlikler yoluyla öğretilmeye çalõşõlmalõdõr.  Şarkõ seçimi yaparken 
öğrencilerin šnerileri ve kendi šğretmek istediklerimizi bir araya 
getirerek en doğru ve motivasyon gŸcŸ en yŸksek dinleme listesine 
ulaşmak gerekmektedir (Yener Gškşenli, 2011).  
 
Öneriler 
 Bu araştõrmanõn sonuçlarõ dikkate alõnarak şu öneriler geliştirilebilir:  
Yanlõş telaffuz içeren şarkõlarõn neden olduğu olumsuz etkiyi azaltmak 
ve hatta ortadan kaldõrmak için hem ders içi etkinliklerde hem de ders 
dõşõ zamanlarda mŸmkŸn olduğunca šğrencileri hatalõ sesletim 
içermeyen şarkõlara maruz bõrakmak gerekebilir. 
Ders içi etkinliklerde šğrencilere TŸrkçenin hatasõz ve dŸzgŸn olarak 
kullanõldõğõ şarkõlarõn dinletilmesi sorunun çšzŸmŸne yardõmcõ olabilir.  
Ders dõşõ zamanda ise dŸzgŸn ve hatasõz şarkõlar seçilip onlara 
dinlemeleri tavsiye edilebilir. Bununla birlikte šğrencilerde hatalõ 
telaffuzlarla ilgili farkõndalõk da yaratõlabilir.	  
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Yabancõlara TŸrkçe …ğretiminde İleri 
Seviyede Anlamsal Boyutta Dil …ğretiminin 
…nemi 
Mualla MURAT1 
Aslõhan KO‚AER2 
 
…zet 
Dil bilgisi, metin bilgisinden asla ayrõ dŸşŸnŸlemez. Bir ifade, dil bilgisi 
kurallarõyla, metnin anlam bŸtŸnlŸğŸnden ibarettir. Bir ifadenin doğru 
algõlanmasõ sadece dil bilgisine ya da sadece metin bilgisine bağlõ 
kalamaz. Her ikisi birden o ifadeyi karşõlar. Bu durumda dil bilgisinin 
kendi kurallarõ, metin bilgisiyle kullanõlõrken toplum kŸltŸrŸne ve o 
kŸltŸrŸ taşõyan bireyin asõl anlatmak istediğini dil bilgisine göre 
biçimlendirmesine bağlõdõr. Bu sonuçtan ortaya çõkan yepyeni kurallar 
zaman içinde o dile yeni kurallar katar. Sezgisel olarak zihin bunlarõ 
doğru kullanõr, doğru algõlanõr ama kurallarõn yeniden dile katõlmasõ 
zaman alõr. TŸrkçede ÒgšrŸnŸş ve kõlõnõş” geniş ve kšklŸ bir konu iken 
maalesef yabancõlara TŸrkçe šğretimi ders ve gramer kitaplarõnda 
yeterince kullanõlmamõştõr. Bu bağlamda şekillenen bu çalõşmada, 
yabancõlara TŸrkçe šğretiminde šzellikle B2, C1 ve C2 seviyelerinde 
TŸrkçe šğretilirken toplum birikimlerine dayalõ, kŸltŸr ile içi içe girmiş 
ve daha mecazi soyut anlamlar taşõyan gšrŸnŸş ile kõlõnõş konusunun 
öğretilmesinin gerekliliği šrneklerle ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Yabancõlara TŸrkçe …ğretimi, İleri DŸzey, 
GšrŸnŸş, Kõlõnõş. 
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2 …ğrenci, İstanbul Aydõn †niversitesi, TŸrkçe …ğretmenliği BšlŸmŸ.	  
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The Importance Of Turkish Teaching As A 
Foreign Language On Advanced Level in 
Semantic Dimension 
 
Abstract 
Gramer can not be considered a part from textual knowledge. A 
statement is consisited of grammer and textual knowledge integrity. To 
persive a statement correctly is neither depending an grammer nor the 
context. Both of them will tell the true meaning of it.In this case, the 
grammatical rules, while used with text information are depending on the 
community’s culture and an individual shapes his/her opinion in 
grammatical ways. By the time, newer rules coming from this result will 
be cause of the newiest rules in language. The mind will use those 
intituvely in correct form and perceived correctly, but it will take time to 
get the rules included in language. Aspects and format words are widen 
and deep-rooted topic in Turkish, unfortunately this topic has not been 
mentioned inadequately in gramer books and taught in lectures for aliens. 
In this work, being shaped in this context, being taught Turkish language 
for foreingners, particulary at the level B2, C1 and C2. Necessity to be 
taught the topic of aspect and format words, which are mixed with 
society’s culture and contain much more abstract meanings, and 
depending on community’s experiences are proved by examples. 
 
Key Words: Grammer, Language, “Aspect, Format”, Turkish Lessons 
Lectures For Aliens. 
 
Giriş 
İletişim, insanlõğõn gelişimine, medeniyet seviyesine ulaşmasõna, hukuk, 
tõp, siyaset, ticaret, ekonomi, sanat, kŸltŸr, tarih, teknoloji gibi insanlõğõ 
medeniyete taşõyacak disiplinlerin doğru kullanõlmasõna gelecek nesillere 
emanet edilecek bu dŸnyanõn en ahlaki biçimde kullanõlmasõna vesile 
olur. İletişimin temel aracõ olan dil, nesilden nesile kšprŸler kurmayõ, 
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kültür ve kimliklerini geleceğe taşõmayõ, evrensel dŸnyada yer bulmayõ 
sağlar. Bu bağlamdan hareketle Dil, en kõsa tanõmõyla bir iletişim 
aracõdõr. Fakat bu tanõm sadece amacõnõ aktarmak için bile yeterli 
değildir. Amacõnõ açõklayabilmek için Òduygu ve dŸşŸncelerimizi ifade 
etmeye yarayan bildirişim dizgesiÓ demek daha doğru olur. Bunun 
dõşõnda onlarca tanõmdan da bahsedebiliriz. Aksan’a göre dil: ÒsšzlŸ ve 
yazõlõ olarak iletişimde kullandõğõmõz, doğduğumuzda hazõr bularak 
edinmeye başladõğõmõz, doğrudan doğruya insana šzgŸ, çok gŸçlŸ, 
bŸyŸlŸ bir dŸzendir ( Aksan, 2016).Ó 
İbn-i Haldun da dil için, Òçoğu yeteneğin insanda doğuştan kuvve 
halinde bulunduğuna ve bu yeteneğin daha sonra yaşantõlarla 
geliştirildiğine dikkat çekerek dil gelişiminin de psiko-linguistik kuramõn 
görüşlerini taşõmaktadõr ( Aktaran, SŸngŸ, 2009)Ó der. 
GŸnŸmŸzde psiko-linguistik kuramõn šncŸlerinden olan Chomsky, dili 
tanõmdan ve işlevlerden farklõ ele alõr. Batõ bugŸn Chomsky ile birlikte 
dilin gšrŸngŸleri ile zihin etkinliği gšrŸngŸlerinin Ÿzerinde araştõrmalar 
yapmaktadõr. Yeni sayõlmayan bu çalõşmalar karşõmõza dil sosyolojisi, dil 
felsefesi ve dil psikolojisi gibi yeni alanlar açmõştõr. BugŸn alanlarda 
yeterli ve yaygõn bir sonuca hala ulaşõlamamõştõr. Ercilasun, Òdil bir 
sšzcŸk dizimi ya da bir kurallar dizgisiÓ değil, Òanlam ve yaşamÓ 
ilişkisidir, der. Bu gšrŸşler doğrultusunda dilin sŸrekli bir gelişim 
gšsterdiğini ileri sŸrebiliriz.  Dildeki bu gelişim uzmanlar tarafõndan 
dildeki gelişimin hõzõna paralel olarak eğitime katõlamazsa toplumda 
anlama, anlatma ve algõlama gibi iletişimin temeli sarsõlmõş olur. 
Dilbilimin zihin incelemeleri, çok eski yŸzyõllardan bu yana mevcuttur. 
İbn HaldunÕdan ChomskyÕ e kadar pek çok dil uzmanõ, dili dil bilgisi 
kurallarõnõn dõşõnda psikolojik, sosyolojik, zihinsel olgular gibi çeşitli 
alanlarda çalõşarak pek çok kuram geliştirmiştir. Viktor Shklovskii, 
dildeki zihinsel olgularõn sezgisel olarak bulgulanamadõğõ için dildeki 
etkilerinde ayrõntõsõnõ fark etmeyeceğimizi görüngülerin aşinalõğõnõn 
sõradanlõğa sebep olacağõnõ sšyler. Wittgenstein, nesnelerin bizim için 
šnemli yanlarõ, basit ve bildik olmalarõ yŸzŸnden gizli kalõr, gšrŸşŸyle o 
da sõradanlõğa değinir.(Aktaran: Chomsky- ‚eviren: Kocaman, 2006) 
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İçinde bulunduğumuz toplumun kültürünü dil yoluyla, dili de kültür 
yoluyla öğrendiğimiz için bir millette hakaret sayõlacak bir sšzcŸğün 
başka bir millette iltifat, iltifat sayõlacak bir sšzcŸğünde hakaret kabul 
edilebileceği gerçeği toplum içindeki yšresel farklõlõklarda da geçerlidir. 
Dile yšnelik algõmõzõn bir kõsmõ kŸltŸre bağlõdõr. Kendi dilimizi 
öğrenirken bile toplum kŸltŸrŸ ve dil psikolojisi açõsõndan dil 
kurallarõnda oluşan yepyeni kurallar mevcuttur. GšrŸnŸş ve kõlõnõş 
konusundaki örnekler ve dildeki mevcut yapõ, psikolojiye bağlõ olarak 
dilin dõşõndaki kurallarõ oluşturmuştur. Yabancõlara TŸrkçe šğretirken 
toplum birikimlerine dayalõ ve daha mecazi soyut anlamlar taşõyan 
görünüş ve kõlõnõş konusunun öğretilmesinde ayrõ bir uzmanlõk gerekir. 
 
Amaç 
Yabancõlara TŸrkçe šğretirken A1, A2 ve B1 seviyelerini öğretmek 
kolay olsa da,  B2, C1 ve C2 seviyelerde (ileri seviyelerde)  dili sadece 
gramer odaklõ değil anlamsal boyutu dikkate alarak öğretmek bir o kadar 
zor ve uzun bir sŸrece bağlõdõr. Dilin kendi šzelliklerinin yanõ sõra içinde 
yaşadõğõ toplumun dile kattõğõ kŸltŸr, kŸltŸre ait değerler, alõşkanlõklar, 
sšylemler, atasšzŸ ve deyimler, kalõplarõn šğrenilmesi geniş bir zaman 
alõr. …rneğin; bir yakõnõnõ bir dostunu bir tanõdõğõnõ ÒdavetÓ için 
Òmutlaka beklerimÓ, ÒgšrŸşelimÓ gibi tek kelimelik derin anlamlõ 
samimiyet belirten söylemlere karşõlõk ÒinşallahÓ cevabõ Òaynõ 
arzudayõmÓ, Òyapmaya çalõşacağõmÓ gibi aynõ samimiyet ve derin 
anlamla verilen cevabõn nerede, ne zaman, nasõlõ belirtilmemiş olup, 
sadece šznelerin umularõnõ dile getiren bu kalõplar doğrudan kültür ile 
ilgilidir ve ileri seviyede TŸrkçe bilen šğrencilerin birçoğu bu derin 
anlamlõ ifadeleri yeteri kadar kullanamamaktadõr. Bu çerçevede bu 
makalede de dilin kendi milletine ait inceliklerinden, kuralla-söylem 
arasõndaki farkõn ortaya çõkarttõğõ sorunlardan bahsedilmektedir. 
Yabancõlara dil šğretirken karşõlanan en bŸyŸk handikaplar da aslõnda 
bunlardõr. Bunlarõn başõnda TŸrk dilinde Òkõlõnõş ve görünüşÓ adõ altõnda 
son yõllarda hõzla çalõşõlan fiildeki kipler, T…MER eğitim merkezlerinde 
kõsaca bahsedilip geçilirken, bu konunun genişliği yabancõlar için her 
zaman sorun teşkil edebilir/etmiştir.  
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Görünüş ve Kõlõnõş 
BugŸne kadar dil uzmanlarõ kip konusunu “ kip, fiil kök veya gövdesinin 
gösterdiği oluş ve kõlõşõn, zaman ve şahõs kavramlarõ kullanõlarak neyin, 
ne şekilde yapõldõğõnõ gšsteren dil kuralõ olarak ifade ederler. Son 
yõllarda kõlõnõş ve görünüş ile ilgili olarak sadece dil bilgisi kuralõ olarak 
değil,  šznenin psikolojisini yansõtan kullanõm olarak da ele almaya 
başlamõşlardõr. 
Dilaçar, kõlõnõş ile görünüşü “nesle (afaki, objektif)-öznel( enfüsi, 
sŸbjektif) ayõrtõna dayandõrõr(Dilaçar, 1974).  
 
I. Kesiksiz 
A. Sürekli 
1) Oluşlu 
a) Girişmeli 
b) Bõrakmalõ 
c) Süregelmeli 
*olmalõ 
*kapsamlõ 
 
2) Edişli 
a) Etmeli  
b) Yapmalõ 
c) Uğraşmalõ 
ç) Etkilemeli 
d) Donatmalõ 
e) Yoksunlamalõ 
f) Araçlamalõ 
 
B. Süreksiz  
1. Başlamalõ 
2. Bitirmeli 
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II.  Kesikli 
A. Üstüsteli 
B.  Yinelemeli 
1. Yeğinlemeli 
2. Yeğnilemeli 
 
Aksan, HoffmanÕõn gšrŸşŸne katõlarak der ki: “adlarõn ve sõfatlarõn 
çoğunluğunu durağan nitelik taşõmalarõna karşõlõk eylemler Òbir 
başlamaÓ, Òbir sŸrmeÓ, bir bitirmeÓ anlatõr” (Aksan, 2016). Bu šzelliğe 
kõlõnõş derken, gšrŸnŸşü ise eylemin kişisel gšrŸş ve yorumuyla 
šznelleşmesi şeklinde ifade eder. Chomsky, psiko-linguistik alanõnda 
çalõştõğõ için, Òdilin insanõn zihinsel sŸreçlerini ne bakõmdan yansõttõğõ ya 
da düşŸncenin akõşõnõ ya da sõralayan, yanlarõnõ nasõl biçimlendirdiği gibi 
sorular, çok değişik ilgileri, gšrŸşleri, dŸşŸn geçmişleri olan bilginlerle 
yetenekli amatšrlerin inceleme ve kurgulama konularõ olmuştur ve buna 
dayalõ olarak da kipler Ÿzerinde çalõşmalarõnõ yoğunlaştõrmõştõr. …rneğin, 
1)  I disapproveof JohnÕsdrinking ( JohnÕun içmesini uygun 
bulmuyorum). 
Bu sšylemde JohnÕun içmesini ya da içme biçimine yšnelik bir 
gšnderme sšz konusudur. Konuşma esnasõnda hangisini ifade edilmek 
istendiği šzne ile nesne arasõndaki içselleştirmeye bağlõdõr. Burada anlam 
yŸzey biçimle değil, derin yapõyla algõlanmalõdõr. Chomsky bu šrnekte 
derin yapõdan iki farklõ ifade çõkacağõnõ aktarõr.  
A- I disapproveJohnÕsdrinkingbeer ( JohnÕun birayõ içmesini uygun 
bulmuyorum). 
B- I disapproveJohnÕsexcessivedrinking ( John’un aşõrõ biçimde 
içmesini uygun bulmuyorum).  
Dilaçar, kõlõnõşõ dil mantõğõ; gšrŸnŸşŸ ise dil psikolojisi olarak ele alõr. 
Ò…devleri yapacaktõÉÓ 
ÒTamirci musluğu yapacaktõ ama pensesini unutmuş.” 
Her ikisinde de ÒyapacaktõÓ eylemi kullanõlmasõna rağmen ilk cümlede 
her zamanki gibi anlamõnõ taşõyan, kastedilen šznenin tembelliği ve 
sorunsuzluğu kinaye ile ifade edilmiştir. Bu tamamen šznenin derin 
yapõdaki psikolojik yaklaşõmõnõ yansõtmaktadõr. İkinci cümlede ise, 
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eylem somut olarak, yŸzeysel anlamda yapõlma işlemini anlatõr fakat bir 
aksaklõk yŸzŸnden durum gerçekleşememiştir. 
Engin Uzun, kipi Òšznenin cŸmledeki anlamõ, sunuş biçimi ve sunuşu 
karşõ tutumu olarak ifade eder” (Uzun, 1998). Ruhi, Zeyrek ve Osam 
(1997) TŸrkçede “Kiplik Belirteçleri ve ‚ekim Ekleri İlişkisi Üzerine 
Bazõ Gözlemler” adlõ makalelerinde, bilgisellik kipliğini yani konuşanõn 
bir doğruya karşõ takõndõğõ tavõr, kanõta dayalõ kiplik ve yargõ kipliği 
olarak ikiye ayõrmõştõr. Yargõ kipliği olasõlõk, gereklilik konuşanõn šzne 
ya da bilginin alõcõsõ olarak yaptõğõ çõkarsama ve tahminler; kanõta dayalõ 
kiplik ise konuşanõn açõkça ve gŸvenerek yaptõğõ iddialarõ 
tanõmlamaktadõr. Örneğin, Atilla İlhanÕõn aşağõdaki şiiri duruma örnek 
olarak gšsterilebilir. 
 
Aysel Git Başõmdan 
Aysel git başõmdan ben sana gšre değilim  
Ölümüm birden olacak seziyorum.  
 
Atilla İLHAN 
 
Atilla İlhanÕõn ÒGİT BAŞIMDAN AYSELÓ adlõ şiirinde sadece kendini 
kštŸ, yalnõz ve yakõnda šlecek olarak gšren aşõğõn ÒGİT BAŞIMDAN 
AYSELÓ ifadesinde hemen şimdi git ve asla geri dšnme ve hiçbir zaman 
gelme anlamõ vardõr. Bu cŸmlede şimdiki zamanla geniş zaman bir arada 
kullanõlmõştõr. Ayrõca gitmesinin sebebini açõklarken de bir šnerme 
anlamõ gšrŸlmektedir. 
”Aysel git başõmdan, ben sana gšre değilim. ‘’ 
Atilla İlhanÕõn bu varsayõmõ doğru da olabilir yanlõşta. Kesin yargõ 
bildiren bir ifadedir.  
Ölümüm birden olacak seziyorum. 
Ölümüm birden olacak VE sen yalnõz kalacaksõn. 
 ‘Ve’ bağlacõ  (^) : …nermenin bileşenlerinin her ikisi de doğru (1) iken 
doğru , diğer durumlarda yanlõştõr (0). 
Ya šlmek ustalõğõnõ kazanõrsõn 
Ya korku biriktirmek yetisini 
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…lmek ustalõğõnõ VEYA korku biriktirme yetisini kazanõrsõn 
Geniş zaman kullanõlarak olabilecek ihtimaller psikolojik sezgiyle 
tahmin edilir. 
Sebzecioğlu; kip, zaman ve gšrŸnŸş ilişkisini birlikte ele alõr. Kipin 
doğru bir tanõmõ için zaman ve gšrŸnŸş kategorilerinin de eksiksiz 
olmasõ gerektiğinden bahseder ve bu ŸçŸnŸn ilişkisini ortaya çõkaracak 
yšntemi ele almaya çalõşõr (Sebzecioğlu, 1966). Kip sõnõflandõrmasõnda 
bildirme kipleri ve tasarlama kiplerini esas alarak bugŸne kadar alõşõlmõş 
geleneksel kip eklerinin yanlõşlarõnõ tespit etmeye çalõşõr. “-mõş biçim 
birimini bildirme kipi içerisinde verilmekte ve bu biçim birimini belirsiz 
bir geçmiş zamanõ işaret ettiği sšylenmektedir. Oysaki Ò-mõşÓõn 
gerçekten bir zaman gšsterdiği kabul edilse bile bunun geçerli bir kural 
olmadõğõ açõkça gšrŸlmektedir.  
a. Araba da arabaymõş ha! 
b. GŸya çok zekiymiş! 
c. Neymiş efendim, ben oraya ayağõmõ atarsam beni kovacakmõş! 
SebzecioğluÕnun verdiği bu šrnekler de daha šnceki šrnekler gibi sadece 
šznenin psikolojik yaklaşõmõnõ derin manada ifade etmektedir. En sõk 
kullanõlan Ò–yorÓ bildirme kipini anlatõrken, Ò-dõÓ biçim birimini yerine 
kullandõğõmõzda kipte işlevsel bir değişiklik olmadõğõnõ fakat sŸreklilik 
olarak gšrŸnŸşŸnŸ değiştirdiğini anlamaktayõz. …rneğin; 
Ayol. Ne var ne oluyoruz. – Ayol. Ne var ne oldu. 
İlk kez tanõyorum bšylesini. İlk kez tanõdõm bšylesini. 
Yõllar ne çabuk geçiyor. –Yõllar ne çabuk geçti. 
Aynõ zamanda Sebzecioğlu, “-yorÓ kipiyle ilgili kõlõnõş ve gšrŸnŸşleri şu 
şekilde gruplandõrmõştõr. Azarlama kipi, alay kipi, bšbŸrlenme\švgŸ kipi, 
yakõnma\şik‰yet kipi, dŸzeltme kipi, eleştirme kip, inandõrma kipi, 
suçlama kipi, uyarõ kipi, soru kipi, çõkarõm\anlama kipi, šzlem kipi, 
gŸcenme\içerleme kipi, hŸzŸn kipi. 
Yazõlõ ve sšzlŸ her ifade bir metin oluşturur. Duygu ve dŸşŸncelerin ve 
bunlarõn getirisinin ortaya çõkardõğõ ifadeyi dil kurallarõ ile oluşturmaya 
da metin diyebiliriz. Metnin tanõmõ da pek çok şekilde ifade edilebilir. 
Mesela, herhangi bir şiir, roman, akademik araştõrma vb. kurgulanmõş 
ifadelerin yanõ sõra doğaçlama ya da konuşma dilinden aktarõlan ifadelere 
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de metin denilmektedir. Kurgulanmõş olan eserlerde kiplerdeki görünüş 
ve kõlõnõş daha geleneksel özellikler taşõrken, doğaçlama verilen 
ürünlerde ve konuşma dilinde görünüş ve kõlõnõş geleneksel bilgiden 
çõkar ve dilin diğer kurallarõ ile birlikte tamamen öznenin psikolojisine 
ve toplumun kültürüne göre başka şekillere girer. 
Toplum, dili çağa göre yeniden şekillendirir. Dilin tanõmõnda 
bulunan,Òdil canlõdõr, doğar, yaşar ve ölür” özelliklerini ele aldõğõmõzda 
canlõlõk šzelliği toplumun nesilden nesle değişen kültürü ile birlikte dil 
işlevlerinin de değiştiğini gösterir. Misal, yõkanmak, yunmak eylemi 
hamam kültüründen duş kültürüne geçildiğinde Òduş almak” şeklinde 
olsa da, ilk zamanlar anlatõm bozukluğu sayõlmasõna rağmen şu anda bu 
durum yüklem yerine geçmiştir. Ayrõca toplumda dil šzelliklerine 
baktõğõmõzda eksiklik kuramõ ve ayrõlõk kuramõ Yabancõlara TŸrkçe 
ÖğretimiÕ nde ele alõnmasõ gereken šnemli konulardan bazõlarõdõr. 
Eksiklik kuramõ toplumdaki tabakalar arasõnda ifade ediliş farkõnõ, ayrõlõk 
kuramõ ise toplumdaki yayõlma alanõna gšre ifade ediliş farkõnõ ortaya 
koyar. 
 ÒDilin İşlevleri: Metin Eylem Kuramõ Yaklaşõmõ” adlõ makalede Kõlõç, 
Òmetinler değerlendirilirken šlçŸtlerden birisi metinin kaynaklandõğõ dil 
gšz šnŸnde bulundurulmalõdõr. Dili kullanan hiç kimse yazar\sözü 
söyleyen kişi, yalnõzca dil ile yaşamaz. Onlara ayrõca içinde yaşadõklarõ 
dilsel topluluğun sorunlarõ ile kuşatõlmõşlardõrÓ gšrŸşündedir. 
Metin-eylem kuramõ ile birlikte karşõmõza sšz-eylem kuramõ 
çõkmaktadõr. Sšz-eylem kuramõ sšyleyen ile dinleyen arasõnda yani 
gšnderici ile alõcõ arasõndaki etkileşime bağlõ olarak, sšzcŸklerin somut 
anlamõnõn dõşõnda algõlanmasõdõr. 
Sšz-eylem kuramõnõ etkileyen šnemli faktšr ise, o dile ait anlambilim 
özelikleridir. Türkçede anlambilimi etkileyen işlevler kavramlaştõrma, 
temel anlam, yan anlam, mecaz anlam, soyut anlam, çok anlamlõlõk, eş 
anlamlõlõk, ters anlamlõlõk, tasarõmlar, imgeler, duygu değeri, deyimler, 
kalõplar gibi konulardõr. Bunlara šrnek olarak, 
 
➼ Her sabah vapurda yüzlere bakõyorum. (Bakarõm anlamõ. 
Geniş zaman anlamõnda şimdiki zaman eki kullanõlmõştõr.) 
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➼ Hafif yağmur camlara düşüyor. DüştŸ anlamõ 
➼ Bir yõldõr BakanlõkÕta çalõşõyormuş. Zaman odaklõ kõlõnõş 
cümlesi- bir yõlõ bitirmiş\ geçmişi nitelendirip, devam edilen bir durum 
anlatõlmakta. 
➼ Ali bize bir saatliğine uğradõ. Kõlõnõş olarak bitiş bildiren 
uğramak fiilinin durum sürecini belirtir. Bulunma durumu bir zaman. 
➼ Şimdi ince ince kar yağõyordu. Geçmişe ait ama görünüşte 
süreklilik  
➼ Kar başladõ, başlayacak. Yakõn gelecekten bahsetme durumu 
➼ Olsun šbŸr gŸn dšnŸyoruz. Döneceğiz anlamõ 
Anlamda Bulanõklõk, 
❖ Neden hep vazgeçildikten sonra gelir her şey. 
❖ Her hal seni gšrmem yakõndõr, gšzlerinden hasret ile bir dolu 
viran öperim. 
❖ Ve beklenenler neden hep vazgeçildikten sonra gelir? 
❖ GöğsŸnŸ sõkõ kapa, rüzgâr yiyen yaralar yeniden açõlõr. 
❖ Erkenden evlenir, çoluk çocuğa karõşõr. 
❖ Ayşe gelir gelmez göz boyadõ (Çok anlamlõlõkta da kullanõlabilir). 
Çok Anlamlõlõk, 
➘ Çaya gittiler. 
*Burada sadece çay içmek değil, muhabbet etmek anlamõ da vardõr. Hoş 
vakit geçirmek gibi.Yani yalnõzca kuru olan çaydan bahsedilmemektedir.  
➘ Ağzõmda bir acõlõk var bugŸn. 
*Ağõz kelimesi yalnõzca uzuv olarak değil, coğrafyada  Bir akarsuyun 
denize veya göle döküldüğŸ yer anlamõnda da kullanõlmaktadõr. 
Kelimenin birden çok anlamõ bulunmaktadõr. Metnin içeriğine göre hangi 
anlamõ taşõdõğõnõ çšzmek bizim için daha kolay olmaktadõr.  
➘ Biz bu laflarõ çok duyduk (Hala da duyuyoruz anlamõ vardõr). 
➘ O mutlu değildi (Şu an içinde geçerli olabilir durum, önceden de 
mutlu değildi, hiç olmadõ anlamõnda da kullanõlabilen bir cŸmledir). 
➘ Dayõmlar haftaya bize geliyorlar (Gelecek manasõnda şimdiki 
zaman eki kullanõlmõştõr. Baktõğõmõzda şimdiki zaman olarak görsek de 
anlamõ bize geleceği çağrõştõrmaktadõr). 
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Mualla MURAT, Aslıhan KOÇAER

Yıl 2 Sayı 1- 2017 (37-49)

Sonuç 
Dil ailesi gruplarõ uzun yõllar šncesinden bu yana çalõşõlmõş yayõlma 
alanlarõ ve dilbilgisi kurallarõ o gŸnden bu gŸne derinlemesine 
incelenmektedir. Ural-Altay dil ailesinden olan TŸrkçe sondan eklemeli 
bir dildir. Ekler ve kškler bu çerçevede kurallaşmõştõr. …zellikle fiil 
konusu, ekler, kškler dilbilgisinin pek çok alanõnda yer almaktadõr. 
…rneğin, yapõm eklerinde, sšzcŸk tŸretmede, kiplerde(eylem ve zaman 
ilişkisinde) ve fiillerde şahõs eklerinin çekimlenmesinde çok geniş bir yer 
tutar. Bu kadar šnemli bir konu sadece bir dilbilgisi kuralõ olarak 
kullanõlamaz. Bunun metnin anlamõ ile ilişkilendirilmesi ayrõ bir kurallar 
sistemi gerektirir. …zellikle TŸrkçe çift eklemli bir dildir (Aksan). 
Dilbilgisi ile metin ilişkisi doğru sağlanmadõğõ sŸreçte anlam ortaya 
çõkmaz. Ana dili TŸrkçe olan bireylerde bile yšresel farklõlõklar dilbilgisi 
kurallarõnõ etkileyerek farklõ yaklaşõmlara, yeni kurallara sebep olabilir. 
Metnin doğru anlaşõlmasõ ifadenin doğru algõlanmasõ bu ve benzeri 
konulara dikkat etmekle sağlanõr. Metnin doğru algõlanmasõ için basit 
seviyedeki dilbilgisi kurallarõndan daha çok spesifik konulara ağõrlõk 
verilmelidir. GšrŸnŸş ve kõlõnõş konusu bu konularõn en šnemlilerinden 
birisidir. Bu konuda yapõlan çalõşmalarõn TŸrkçe šğretim 
merkezlerindeki mevcut kurlar içerisinde anlatõlmasõ mŸmkŸn değildir. 
MŸfredata konu eklenerek ya da bir kur ilavesi ile yeni programlar 
yapõlmalõdõr. Yabancõlarõn gŸnlŸk hayatta çok sõk rastlayacağõ ve onlarda 
çelişki uyandõracak kurallarõn açõklamalarõnõ ve šrneklerine yer verecek 
programlar hazõrlanmalõdõr.   
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Amaç: Aydın Tömer Dil Dergisi İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 
2016 bahar döneminden itibaren yayımlanmaya başlayan hakemli, süre-
li ve yerel bir dergidir. Aydın Tömer Dil Dergisi Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretimi alanındaki çalışmaları teşvik etmeyi ve bu alanda yapılan 
bilimsel çalışmaları bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Hedef Kitle: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında akademik 
çalışma yapan akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler.

Yayın İlkeleri 
Aydın Tömer Dil Dergisi, tüm bilim insanlarının, Türkçenin yabancı dil 
olarak öğretilmesi alanında doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan bilimsel ça-
lışmalarını ilgili çevrelere duyurmak amacıyla yılda iki sayı ve basılı ola-
rak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 

Aydın Tömer Dil Dergisi’ne gönderilecek yazılarda öncelikle alanına 
katkı sağlayan özgün nitelikte bir ‘araştırma makale’ veya daha önce ya-
yımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer gö-
rüşler ortaya koyan bir ‘derleme makale’ olması şartı aranır. Ayrıca, ilgili 
alanlarda yayımlanan bilimsel kitaplara ait makale formatındaki değerlen-
dirme yazıları ile kitap eleştirileri de derginin yayın kapsamı içindedir. 

Yayın kurulunun kararı ile alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dil-
den özgün makalelerin İngilizce veya Türkçe çevirilerine de derginin üçte 
birini geçmemek kaydı ile yer verilebilir. Çeviri makalelerin yayımlanabil-
mesi için çeviri metin ile birlikte özgün makalenin yazarından ya da hak 
sahibinden alınacak izin yazısının da gönderilmesi zorunludur. 

Makalelerin Aydın Tömer Dil Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha 
önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edil-
memiş olması gerekir. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak basılmamış 
bildirilerden üretilmiş makaleler, bu durum dipnotta açıkça belirtilmek 
koşuluyla kabul edilebilir. 

Makalelerin Değerlendirilmesi ve Yayın Süreci 
Yayın için gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde bilimsel nitelik en 
önemli ölçüttür. Aydın Tömer Dil Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler, 

AYDIN TÖMER DİL DERGİSİ



Yayın Kurulu’nca dergi yayın ilkelerine uygunluk ve nitelik bakımdan de-
ğerlendirilir. Yayın kurulu, gönderilen bir makaleyi yayımlayıp yayımla-
mama ve gerekli gördüğü durumlarda makale üzerinde düzeltmeler yapma 
hakkına sahiptir. Yapılan ön inceleme sonucunda yayına uygun bulunma-
yan makale, değerlendirme sürecine alınmayarak yazarına bilgi verilir. 
Eksiklikleri varsa düzeltilmesi ve tekrar gönderilmesi için yazarına iade 
edilir. Yayına uygun bulunan makale, değerlendirilmek üzere ilgili alanda-
ki üç hakeme gönderilir. Hakemler, gönderilen makaleleri yöntem, içerik 
ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar 
verirler. Belirlenen süre içinde gelen hakem raporları göz önünde bulundu-
rularak, makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar yetkisi yayın ku-
rulundadır. Makaleler, Yayın Kurulu tarafından uygun görülen bir sayıda 
yayımlanmak üzere programa alınır ve yazarı bilgilendirilir. Hakemlerin 
isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süre ile saklanır. Makalenin yayım-
lanmasının ardından bir ay içinde yazarına makalenin yer aldığı sayıdan 3 
adet gönderilir. 

Değerlendirme sürecinden geçerek yayımlanması kabul edilen yazıların 
telif hakkı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Bu nedenle 
yazılarla birlikte yayın haklarının Aydın Tömer Dil Dergisi’ne devredil-
diğine ilişkin bir sözleşmenin bulunduğu “makale sunum formu”nun da 
doldurulup gönderilmesi gerekmektedir. 

Aydın Tömer Dil Dergisi’nde yayımlanan yazılardaki görüşlerin ve çevi-
rilerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazı ve fo-
toğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ancak, yayımlanan ya-
zılar dergi yönetiminin yazılı izni olmaksızın başka bir yerde (basılı olarak 
ya da internet ortamında) yeniden yayımlanamaz. Yazar, yazısının/maka-
lesinin Aydın Tömer Dil Dergisi’nde yayımlandığını belirtmek kaydı ile 
tümünü ya da bir bölümünü kendi amaçları için çoğaltma hakkına sahiptir. 
Aydın Tömer Dil Dergisi’ne yazı gönderen tüm yazarlar bu ilkeleri kabul 
etmiş sayılır. 

Yayın Dili
Aydın Tömer Dil Dergisi’nde yayımlanan yazıların yazım dili Türkiye 
Türkçesi veya İngilizce’dir. 



Yazım Kuralları 
Makalelerin, Aydın Tömer Dil Dergisi yayın kurulu tarafından saptanan 
yazım kurallarına göre yazılmasına özen gösterilmelidir. Yapılan ön ince-
lemede yazım kurallarına uymadığı tespit edilen makaleler düzeltilmesi 
için yazarına iade edilir ve yayım programına alınmaz. 

Ana Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 
koyu harflerle yazılmalıdır. Makalenin başlığı sözcüklerin ilk harfi büyük 
olacak biçimde yazılmalı ve en fazla 10-12 sözcük arasında olmalıdır. 

Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı koyu, 
adresler ise normal ve eğik karakterde harflerle yazılmalı; yazar(lar)ın var-
sa görev yaptığı kurum(lar), haberleşme ve e-posta adres(ler)i ilk sayfada 
dipnot ile belirtilmelidir. 

Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 
100, en fazla 250 sözcükten oluşan Türkçe “özet” ve İngilizce “abstract” 
bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge nu-
maralarına değinilmemeli; dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce 
özetleri altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten 
oluşan anahtar sözcükler (keywords) verilmelidir. Türkçe makalenin İngi-
lizce başlığı olmalı ve abstract’ın üstünde gösterilmelidir. 

Ana Metin: A4 sayfa boyutunda (17x24 cm.), MS Word programı, Times 
New Roman yazı karakteri ile, 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı-
dır. Sayfa kenarlarında üst 3 cm., alt 3 cm., sol 3 cm., sag ̆ 3 cm. boşluk 
bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar özet, abstract, şekil 
ve tablo yazıları da dahil 7.000 (yedibin) sözcüğü geçmemelidir. 

Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere 
ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makaledeki tüm ara (normal) ve alt baş-
lıklar (yatık) 12 punto ile sözcüklerin yalnız ilk harfleri büyük, koyu ka-
rakterde yazılmalı; alt başlıkların sonunda iki nokta üst üste konulmamalı 
ve bir satır sonra devam edilmelidir. 

Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalı, siyah-be-
yaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo ve şekiller ayrı ayrı sıra sayısı 



verilerek numaralandırılmalıdır. Tablo numarası üste, tam sola dayalı ola-
rak dik (normal); tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere 
eğik (italik) yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerler-
de olmalıdır. 

Tablo 1: Farklı yaklaşımların karşılaştırmalı analizi 
Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. 
Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmeli, hemen ardından sadece 
ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır. 

Görseller: Yazı içerisinde resim, fotoğraf ya da özel çizimler varsa bu 
belgeler kısa kenarı 10 cm olacak şekilde 300 ppi’da (300 pixels per inch 
kalitesinde) taranmalı, JPEG formatında kaydedilmeli, ayrıca metin içinde 
kullanılan tüm görsel gereçler makaleye ek olarak JPEG formatıyla gön-
derilmelidir. İnternetten indirilen görsellerin de 10 cm-300 ppi kurallarına 
uygun olması gerekmektedir. Görsellerin adlandırmalarında, şekil ve çi-
zelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Dergi yayın kurulu, teknik olarak prob-
lemli ya da düşük kaliteli resim dosyalarını yeniden talep edebilir ya da 
makaleden tümüyle çıkartabilir. Kaynak olarak kullanılacak görüntülerin 
kalitesinden ve yayımlanıp yayımlanmamasından yazar(lar) sorumludur. 

Resim ve fotoğraflar siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Görsel 
numaraları ve adları görsellerin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. 
Görsel tipi ve numarası eğik yazılmalı (Resim 1.; Şekil 1.), nokta ile bit-
meli, hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere görsel adı dik 
(normal) yazı karakteri ile yazılmalıdır. 

Resim 10. Wassily Kandinsky, ‘Kompozisyon’ (Anna-Carola Krausse, 
2005: 91). 

Şekil, çizelge ve resimlerin kullanıldığı sayfa sayısı 10’u geçmemeli, işgal 
ettikleri alan yazının üçte birini aşmamalıdır. Teknik imkâna sahip yazar-
lar, şekil, çizelge ve resimleri aynen basılabilecek nitelikte olmak şartı ile 
metin içindeki yerlerine yerleştirebilirler. Bu imkâna sahip olmayanlar, 
bunlar için metin içinde aynı boyutta boşluk bırakarak içine şekil, çizelge 
veya resim numaralarını yazabilirler. 



Dipnot: Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımı-
na yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numara-
landırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin 
içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır. 

Alıntı ve Göndermeler/Atıflar: Yazar doğrudan ya da dolaylı olarak 
yaptığı tüm alıntılara aşağıdaki örneklere göre göndermede bulunmalıdır. 
Burada belirtilmeyen durumlarda APA6 formatı kullanılmalıdır. Doğrudan 
alıntılar tırnak içinde verilmeli ve italik (eğik) yazı karakteri ile yazılma-
lıdır.

Metin içi alıntılarda göndermeler 
Göndermeler için asla dipnot kullanılmamalıdır. Tüm göndermeler paran-
tez içinde ve aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. 

Tek yazarlı çalışmaya yönelik genel göndermelerde; 
(Başar, 2004).
 
Tek yazarlı çalışmanın alıntı yapılan belirli bir yerine göndermelerde; 
(Bendix, 1997: 17).
 
İki yazarlı çalışmalara göndermelerde; 
(Ulutürk ve yılmaz, 2000: 101).
 
İkiden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve 
‘vd.’ yazılmalıdır; 
(Özbay vd., 1994: 11).

Kaynakça kısmında ise, birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da 
belirtilmelidir. 

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa, kaynağın sadece 
yayın tarihi yazılmalıdır: 
Gazimihal (1991: 6), bu konuda “........ ”nu belirtir. 

Yayım tarihi olmayan yapıtlarda ve yazmalarda yalnızca yazarların adı; 
(Hobsbawm) 



yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. yapıtlarda ise kaynağın ismi, varsa 
cilt ve sayfa numarası yazılmalıdır. 
(Meydan Larousse 6, 1994: 18) 

İkinci kaynaktan yapılan alıntılar da aşağıdaki gibi yazılmalı ve kaynak-
larda belirtilmelidir: 
Barın’ın  da ifade ettiği gibi “.........” (Akt. Boylu 2004: 176). 

Kaynakça: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak 
aşağıdaki örneklere göre yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla 
yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait 
aynı yılda basılmış yayınlar ise (2005a, 2005b) şeklinde gösterilmelidir: 

Kitapların gösterilmesi 
Akyol, H. (2013). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem 
Akademi Yayıncılık, 13. Baskı, s: 87.

Güneş, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, s: 11.

Kılınç, A. ve Tok, M. (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Öğretimi. 
A. Kılınç ve  A. Şahin, (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Anka-
ra: Pegem Akademi Yayıncılık, 2. Baskı, s: 256.

Makalelerin gösterilmesi 
Çalışkan, N. (2010). “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Var-
lığını Geliştirme: Kavramsal Anahtarlar Aracılığıyla Deyim Öğretimi”. 
Turkish Studies, 5(4), 258-274.

Tüm, G. ve Sarkmaz, Ö. (2012). “Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarında 
Kültürel Ögelerin Yeri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
43: 448-459.

Kitap içi bölümlerin gösterilmesi 
Gün, M. (2013). İletişimsel Yöntem, Yabancılara Türkçe Öğretimi El Ki-
tabı ed. Durmuş, M. ve Okur, A. s: 111-114, Ankara: Grafiker Yayınları.



Tezlerin gösterilmesi 
Sarı, M. (2001). İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma-
Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Li-
sans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yaylı, D. (2004). Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin Türkçenin Yabancı 
Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması ve Bu Uygulamaya İlişkin Öğrenci 
Görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İnternet kaynaklarının gösterilmesi 
İnternet elde edilen verilerin kaynakları mutlaka gösterilmeli ve Kaynak-
ça’da erişim adresi ve erişim tarihi belirtilerek verilmelidir. Erişim adresi 
olarak kaynağın yer aldığı web sayfasının (ana sayfa) adresi değil, kayna-
ğın görüntülendiği adres verilmelidir. 
http://www.tdkterim.gov.tr/bts/ (12.10.2014). 

Görüşmelerin gösterilmesi 
Özbay, U. (2015). Türkçe eğitimcisi Murat Özbay ile ofisinde yapılan gö-
rüşme, Ankara: 19 Nisan. 

Yazıların Gönderilmesi 
Yukarıda belirtilen ilkelere ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış 
yazılar, “makale sunum formu” ile birlikte e-posta yoluyla aşağıdaki ad-
reslere gönderilebilir. 

Çevirisi yapılmış makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için özgün 
metinlerin ve makale sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi) izin 
yazılarının da gönderilmesi zorunludur. 

Ön inceleme ve hakem değerlendirmesi doğrultusunda geliştirilmek ve/
veya düzeltilmek üzere yazarlarına geri gönderilen yazılar, gerekli düzelt-
meler yapılarak en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır. 
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