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ÖN SÖZ 

Kavramlar hayatta karşılaştığımız durum ve olguların zihnimizde 

oluşturduğu temsilleri ifade etmektedir. Bir olay veya durum karşısında 

önceden edindiğimiz kavramları genişletir ya da kavramlara yenilerini ekleriz. 

Bir şeyi öğrenirken de bilgiyi zihnimizde kavramlar üzerinden yapılandırırız. 

Her alanın kendi doğasına, yapısına özgü kavramlar vardır ve sonraki 

öğrenmeler için bu kavramlar temel oluşturur. Dil eğitiminin nasıl yapıldığını 

öğrenmek için dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerine ve dil bilgisine 

ait kavramlara; diğer disiplinlerin (eğitim, dil bilimi, psikoloji vb.) bunlarla 

ilişkili kavramlarına hâkim olmak gerekir. Bu kitabı sunma amacımız dil 

eğitimi alanında eğitim gören öğretmen adaylarının alan bilgilerine kavramlar 

aracılığı ile temel oluşturmaktır. “Dil Eğitiminin Temel Kavramları” dolaylı 

olarak bir başvuru veya el kitabı olarak değerlendirilebilir. Bu kitap güncel 

bilgileri de içermesi bakımından hâlihazırdaki öğretmenlerin de 

yararlanabileceği bir kavram çeşitliliğine sahiptir.  Bununla birlikte “dil 

eğitimine giriş”, “dil eğitimi alanını tanıtma” özelliği de taşımaktadır. Dolasıyla 

kitabımızda yer alan bazı kavramlara ilişkin geniş açıklamalardan kaçınılmıştır.  

Alanında birikim sahibi akademisyenler tarafından kaleme alınan bu 

eser, on bir bölümden teşekkül etmektedir. İlk beş bölüm doğrudan dil 

becerilerini içermektedir: Birinci bölümde dil eğitiminin genel kavramları yer 

almaktadır. İkinci bölümde dinleme, üçüncü bölümde konuşma, dördüncü 

bölümde okuma ve beşinci bölümde yazma becerisiyle ilişkili kavramlar 

anlatılmıştır. Sonraki dört bölümde dil bilimi ve dil bilgisinin çalışma 

alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Altıncı bölümde dilbilimi, 

yedinci bölümde sesbilimi, sekizinci bölümde biçimbilimi ve dokuzuncu 

bölümde sözdizimi kavramları açıklanmıştır. Onuncu bölümde çocuk 

edebiyatının, on birinci bölümde ise özel eğitimin dil eğitimiyle ilişkili 

kavramları ele alınmıştır. Bazı bölümlerdeki bazı kavramlar dil eğitiminin 

farklı alanlarında kullanıldığından birden çok bölümün içerisinde yer 

bulmuştur. Ancak bunların içeriği her bir alanın kendi bağlamına özgü bir 

biçimde açıklanmıştır. Ayrıca kitapta yer alan kavramlar alfabetik bir sırayla 

düzenlenmemiş, her bir kavram ilgili bölümün içerisinde belirli bir konu 

hiyerarşisi içinde sunulmuştur. 
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Kitabımızın dil eğitimi alanında çalışan değerli akademisyenlerimize, 

gelecekte öğretmenlik mesleğinin sorumluluğunu üstlenmeye namzet olan 

sevgili öğrencilerimize ve eğitim öğretim mutfağında yer alan kıymetli 

öğretmenlerimize katkı sağlamasını umuyoruz. 

Aralık 2022, BURSA 

Editörler: Prof. Dr. Gökhan ARI, Dr. Ozan İPEK 
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GİRİŞ 

Fizyolojik ihtiyaçlarını dile getirmekten kendini gerçekleştirme isteğine 

uzanan geniş bir yelpaze aralığında iletişim becerilerini geliştirme zaruriyeti 

duyan insanoğlu, söz konusu gereksinimlerini karşılamaya yönelik çeşitli 

anlaşma sistemleri geliştirmiştir. Belirli ifade biçimleri, ses ya da göstergelere 

belirli anlamlar atfetme temelinde yapılandırılan bu sistemler; dil kavramının, 

genele hitap eden bir uzlaşı aracı şeklinde ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Jest ve mimik anlamlandırma ile başlayan iletişim süreçleri, anlama ile anlatma 

becerilerine ilişkin dört temel görünüm hâliyle son şeklini alarak günümüze 

dair evrimsel döngüsünü tamamlamıştır. Alan yazın çalışmaları incelendiğinde 

(Bloch, 1949; Bloomfield, 1914; Carroll, 1953; Mackey, 1965; Rivers, 1981; 

Titone, 1968) dil eğitimi çalışmalarının tarihsel serüveni Antik Yunan dönemi 

ile başlatılmakla birlikte yenilikçi dil eğitimi çalışmalarının temellerinin 16. ve 

17. yüzyıllarda Montaigne, Lock ve Comenius gibi düşünürlerce atıldığı ve 

özellikle 18. yüzyılın sonları ile 19 yüzyılın başlarından itibaren ise modern 

dilbilim araştırmalarına ilişkin bir yükselme dönemi içine girildiği 

görülmektedir. 1900’lü yıllardan itibaren ise Sassure3 ile yapısalcı 

(structuralist); Langacker4, Lackoff5 ve Talmy6 gibi araştırmacılarca bilişsel 

(cognitive) ve Chomsky7 ile bilişimsel (computational)  bir eğitim anlayışla dil 

olgusuna yaklaşılmış ve postmodern düşünce yapısı, dil eğitimi süreçleri ile 

harmanlanmıştır.  

Tarihsel devinim içerisinde vücut bulan tüm dil eğitimi yaklaşımları, 

birtakım kavramları beraberinde getirmiş ve böylece dil eğitimi disiplin alanına 

dair çatı niteliği oluşturan, genel-geçer kabul görmüş bir genel kavram 

dağarcığı şekillenmiştir. Bu kavram dağarcığına ilişkin her bileşen, dil öğretimi 

çalışmalarını anlamlandırmaya yönelik bir mihenk taşı olma görevi üstlenerek 

kronolojik gelişim çerçevesinde şekillenmiş bir terim hazinesine ilişkin belirli 

 
3 Saussure, F. (1959). Course on general linguistics. New York City: The Philosophical 

Library Inc. 
4 Langacker, R. W. (2008). Cognitive grammar: A basic introduction. Oxford: Oxford 

University Press. 
5 Lakoff, George (1987). Women, fire and dangerous things: What categories reveal 

about the human mind. Chicago: University of Chicago Press. 
6 Talmy, L. (2000). Toward a cognitive semantics. MA: MIT Press. 
7 Chomsky, N. A. (1992). A minimalist programm linguistic theory. Cambridge: MIT 
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bir durum betimlemesi oluşturur.  Çalışmanın devamında söz konusu ilişki ağı 

kapsamında ele alınabilecek genel kavramların sunumuna yer verilecektir.  

Temel Dil Eğitimine İlişkin Genel Kavramlar 

Dil ve eğitim kavramlarının aynı potada birleşerek dil eğitimi olgusuna 

şekil veriyor olması, insanlık adına iletişim becerilerinin gelişmesi yönüyle 

büyük önem teşkil etmektedir. Bu önem, modern yaklaşımlar temelinde her 

geçen gün daha fazla ivme kazanmakta ve teknoloji tabanlı eğitim aracılığıyla 

coğrafi sınırların, ‘dil eğitimi’ uygulamalarına engel olmasının önüne 

geçmektedir. Bu bağlamda ilk tanıtılacak kavram, iletişim olgusuna dair ‘başat 

unsur’ olma özelliğiyle ‘dil’ mefhumudur.  

Dil (Language): Bütün öğrenme yaklaşımları,  genel bir alt yapı 

düzleminde ele alındığında çocuk (pedagogy) ve yetişkin (andragogy) eğitimi 

olmak üzere iki temel bakış açısından hareketle bir yapılanma sürecinin ön 

plana çıktığı görülmektedir. Yetişkinler ‘dil’ olgusu kapsamında yeni 

öğrendiklerini ön bilgileri üzerine inşa ederken çocuklar dil edinim sürecinin 

bir parçası olarak deneyimsel aşamalardan geçmektedir (Sumague, 2010). 

Dil eğitimi sahasıyla ilintili düşünce yapıları ekseninde başlangıç noktası 

olarak esas kabul edilebilecek ana konumun ‘dil’ unsuru olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Çünkü diğer bildirişim ögeleri, bu kavram üzerine 

yapılanmakta ve bu minvalde belirli bir anlamsal nitelik değerine sahip 

olmaktadır. 

Geleneksel eğitim yaklaşımları, ‘dil’ olgusuna biçimsel bir anlayışla 

yaklaşarak anlamsal özelliklerden soyutlanmış şekilde salt ‘dil bilgisel yapıları’ 

odak alıp ‘dil’ kavramına ilişkin tanımlamalar ortaya koyarken çağdaş eğitim 

yaklaşımları ise yapısal, bilişsel, kültürel vb. perspektiflerden yola çıkarak ilgili 

kavrama dair çeşitli disiplin alanlarının kendine özgü bakış açılarıyla 

şekillendirdiği açıklamalar üretebilmeyi hedeflemektedir. Söz gelimi yapısalcı 

(structuralist) dilbilimin öncüsü Sassure bu kavramı bir ‘dizge’ oluşturması 

yönüyle betimlemeyi ön plana çıkarırken; bilişsel yaklaşımda ‘algı’, ‘bellek’ ve 

‘dikkat’ gibi psikolojik etmenler ön plana çıkmakta; üretici dil bilgisi (universal 

grammar) yaklaşımında ise ‘yeti’ ve ‘edinç’ şeklinde doğuştan getirilen 

mekanik unsurlar üzerine bir tasvir inşa edebilme amaçlanmaktadır. 
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Dolayısıyla ‘dil’ kavramına ilişkin Aksan’ın da (2007) ifade ettiği gibi çeşitli 

açılardan bakınca farklı yönleri beliren bir varlık biçiminde genel bir 

tanımlama getirmek, kapsayıcı bir ifade biçimi olması yönüyle önem teşkil 

etmektedir. 

‘Dil’ olgusuna günümüz yabancı dil eğitimi çalışmaları için başvuru 

metni olma niteliği taşıyan D-AOBM çizgisinde yaklaşıldığında ‘metnin’ temel 

yapılanma sistemini oluşturan ‘eylem odaklı yaklaşım’ (action- oriented 

approach) uygulamasının ana özellikleri göze çarpmaktadır. ‘Dil değişimi’ 

(code switching) kavramını, sosyokültürel gerçekliklerin karmaşıklığındaki 

otantik kullanım bağlamları kapsamında yerine getirilen/gerçekleştirilen 

iletişimsel görevler/beceriler (Puren, 2006, s. 38) merkezinde ele alan 

yaklaşım; bu yönüyle dil öğrenen kişileri, ‘-e bilirlik’ betimleyicilerini yerine 

getirebilen ‘sosyal aktörler’ şeklinde kabul etmekte; dili ise bilgisi ya da 

edebiyat öğretimi vb. biçimde her dilin kendine özgü kaynağından beslenen bir 

çalışma alanından ziyade bir iletişim aracı olarak değerlendirmektedir. 

Dil Bilgisi (Grammar): Dilin yapılanış mekaniğini; ses, şekil, sözcük 

ve metin bilgisi biçiminde yüzey yapıdan derin yapıya doğru geniş bir 

perspektif seyrinde ele alan ilkeler düzlemi şeklinde ifade edebileceğimiz dil 

bilgisi kavramı, özünde bir iletişim sisteminin iskelet unsurlarını kurallar 

bütünü şeklinde bir düzene sokar. Kelime dağarcığına ilişkin çeşitli 

değişkenler, bu düzlem üzerine inşa olur. Dolayısıyla bir dilin kurgulanış 

mantığını, dil bilgisi ögeleri belirler ve bu yönüyle ilgili toplumun düşünme 

şeklini yansıtır.  

Dil Becerisi (Language Skill): Alımlayıcı ve üretici iletişim 

bağlamlarında dili etkin şekilde kullanabilme yetisi, dil becerisi olarak 

adlandırılmaktadır. Temel dil yetileri sınırları içerisinde alımlama becerilerini, 

okuma ve dinleme; üretim becerilerini ise yazma ve konuşma alt başlıkları 

altında sınıflandırabiliriz. 

Kelime Dağarcığı (Vocabulary Reportoire): Kelime dağarcığı 

kavramı; belirli bir dil dizgesine ilişkin kelime ve kelime grupları, deyim ve 

atasözleri ile bilim ve sanat terimleri vb. unsurlar çerçevesinde şekillen dil 

bileşenlerine gönderim yapar. Olgusal çerçevede ele alındığında bilim ve 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI | 8 

 

teknolojide meydana gelen yenilikler ışığında sürekli gelişim gösteren bir alanı 

simgeler. 

Ana Dili (Mother Tongue): Sözlük bilim çalışmalarında çocuğun, 

ailesi ve içinde yaşadığı yakın çevresi aracılığıyla edindiği dil şeklinde 

tanımlanan ‘ana dili’ (Longman, 2010; TDK, 2011); İngilizce, Fransızca, 

İspanyolca ya da Portekizce gibi Avrupa dillerinin, Afrika’daki yerel dillerle 

teması sonucu ortaya çıkan dilbilimsel bir terim (Simpson ve Weiner, 1989) 

olarak dikkat çekmektedir.  

Osmanlıda ise 17. yüzyılda açılan yeni tarz eğitim kurumlarıyla eksikliği 

hissedilmekle beraber ders müfredatlarında yer alması, 18. yüzyılda II. Mahmut 

dönemiyle birlikte mümkün olmuştur (Kavcar, 1994; Özdemir, 1983). Bu 

bağlamdan hareketle söz konusu dil unsurunun, birbirinden farklı dili konuşan 

insan topluluklarının birbiri ile etkileşim hâlinde bulunarak iki ya da çok dilli 

toplumlara evrildiği bir sürecin başlangıç aşamasında dâhilinde ortaya çıkmış 

bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

birbirinden farklı insan kitlelerinin belirli bir uyum hâlinde iç içe geçmiş iki ya 

da çok dilli sosyal yapılar olma bilincine ulaşmasıyla birlikte ‘ana dili’ 

kavramının birinci dil (first language) kavramına dönüştüğünü 

özümseyebilmektir. Günümüzde sıkça karıştırılan bu iki kavram, gönderim 

yaptıkları örneklemlere dair nitelikler kapsamında birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Ana dili kavramı toplumu oluşturan insan kümelenmelerinin 

heterojen bir yapıda birbirinden ayrışık bir şema yapılanması oluşturmasıyla 

varlık sahası bulurken birinci dil kavramı bahsi geçen kümelenmelerin 

homojen bir yapıda birbiri ile bütünleşik bir yapı sergileyebilmesinin bir ürünü 

olarak dil eğitimi çalışmalarına konu olmaya başlamıştır.  

Ana Dil (Primitive Language): Ana dil teriminin gönderim yaptığı 

anlamsal çerçeveye dair belirgin sınırlar oluşturabilmek adına öncelikle bu 

kelime grubunun ilk ögesini oluşturan ‘ana’ bileşenini mercek altına almak 

yerinde olacaktır. Burada ilgili bileşen ile altı çizilmek istenen nokta, ‘dil’ 

kavramının ‘esas, temel, baş’ vb. anlamlara gelen niteleyicilerle vurgulanarak 

‘kaynak konumunda olan asıl dil’ ifade yapısına erişebilme temelinde köprü 

yapılandırmaktır. Nitekim konu bağlamında ulusal ve uluslararası dilbilimsel 

sözlük çalışmalarına başvurulduğunda (Cyristal, 2008; Hengirmen, 2009; 
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Korkmaz, 1992; Pei, 1966; Trask, 1992; Vardar, 1988), “belirli dil ya da lehçe 

öbeklerine yönelik ortak köken oluşturma yoluyla birbiriyle benzer alt yapı 

kurgularına sahip iletişim kodlarının dayandırıldığı lisan soyuna” dikkat 

çekildiği görülmektedir. Bu doğrultuda ‘ana dil’ kavramının birer değişkesi 

olarak İtalyanca, Rumence ve Katalanca gibi dillerin başlangıcına atalık eden 

Latince ile Türkçe, Moğolca ve Mançu-Tunguzca vb. dillerin aile reisi olarak 

kabul edilen Altaycayı örnek sunmak mümkündür. 

Edinç (Competence): Ögeler arası koordinasyon ilişkilerini belirli bir 

sistematiğe oturtan dilbilgisi unsurları, dile özgü dizgesel betimlemeler 

sunmaları yönüyle önem teşkil etmektedir. Chomsky8 bu betimlemeleri 

dilbilimsel yetenek olarak niteler ve ilgili kapsama gönderim yapmak için 

‘edinç’ kavramını kullanır. Hymes9 ise bu kavramı içerik yönüyle eksik bulur 

ve dilin bağlam temelinde anlam kazanarak iletişimsel işlevlerini yerine 

getirdiğine atıfta bulunur. Bu kapsamda iletişimsel edinç (communicative 

competence) kavramını ortaya koyar. İlgili kapsam içeriklerinde hareketle 

‘edinç’ kavramını dil kullanıcısının sahip olduğu dile özgü kurallar bütünü, 

‘iletişimsel edinç’ kavramını ise bildirişimsel boyutta bağlama uygun sözceyi 

kullanabilme bilgisi şeklinde betimleyebiliriz. 

Edim (Performance): Edim kavramı, örtük dil bilgisi unsurlarının 

somut dil kullanımı şeklinde görünür hâle gelmiş biçimidir. Başka bir deyişle 

edim, dil kullanımı sırasında şekillenir ve dilin sözlü ve yazılı 

uygulamalarındaki hacim bulmuş karakterini temsil eder. En yalın tasviri ile 

ifade edecek olursak dile ilişkin somut hâldir. 

Dil Edinimi (Language Acquisition): Dil edinimi; belirli bir dilin 

yapı ve anlamsal kurallarını, özel bir çaba sarf etmeksizin doğal bir ‘yapılanma 

süreci’ dâhilinde kendine katma olgusuna işaret eden dilbilimsel bir terimdir. 

Doğal bir yapılanma süreci geçiren çocuk, ana dili ya da ilk veya ikinci dili 

kapsamındaki ögeler arası ilişki düzeninin ne tür bir sistem işleyişi ile 

kurgulanacağına ilişkin şifre bilgilerini bilinçaltı seviyesinde zihnine kodlar. 

Böylece dil mekanizması kendiliğinden işlemeye başlar. 

 
8 Chomsky, N. (1927). Syntactic structures. (2nd Edition). Berlin: Walter de Gruyter GmbH. 

9 Hymes, D. H. (1974) Foundations in sociolinguistics: An ethnographic approach. 

Philadephia: University of Pennsylvania Press. 
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Edinim kavramı ekseninde değerlendirilebilecek ilintili kavramlar, ilgili 

yapılanma işleyişinin doğasına uygun olarak istendik bir planlama kapsamı 

içerisine sokulamayacak olgusal süreçlerle ilişkilidir. Bu çizgiden hareketle 

günümüzde sıkça yapılan hatalardan biri olarak ‘yabancı dil’ kavramı ile 

‘edinim’ kavramının birbiri ile ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu 

söyleyebiliriz. Çünkü ‘yabancı dil’ kavramı, bütünüyle kişisel tercihe bağlı 

olarak belirli bir emeğin karşılığı neticesinde bireyde mevcut olmaya başlayan 

yeni dil inşasına gönderim yapar ve bu doğrultuda ‘öğrenme’ kavramına ilişkin 

kapsam sınırları içerisinde geçerlilik kazanır. Dolayısıyla ‘dil edinme’ ile ‘dil 

öğrenme’ kavramları, ilgili oldukları süreçler bağlamında birbirinden farklılık 

gösterir. 

Toplumsal Dil Eğitimine İlişkin Genel Kavramlar 

1960’lı yıllardan günümüze ciddi bir mesafe kat eden toplum dilbilim 

disiplin alanı; dilin, sosyal bir organizma şeklinde mercek altına alınarak 

toplumsal kullanım yönüyle ele alınması gereken bir olgu olduğuna dikkat 

çekmektedir. İlgili doğrultuda dil olgusu çeşitli boyutlarıyla farklı 

perspektiflerce yeniden analiz edilmekte ve toplumlara özgü dil kullanımları 

kültürel zenginlik hâlini almaktadır. Çalışmanın bu kısmında söz konusu dil 

kullanımlarının kavramsal çerçevede ele alındığı alt başlıklara yer verilmiştir.  

Ölçünlü Dil (Standart Language): Ölçünlü dil, belirli bir toplumsal 

yapılanmaya ilişkin dil paydasının tabanı oluşturan, genel-geçer ölçütlerle 

çevrelenmiş, varyantlar üstü olarak en itibar gösterilen ağız kavramına 

gönderim yapan dilbilimsel bir terimdir. Türkiye Türkçesi temelinde ele 

alındığında İstanbul ağzı; bölgeler üstü, ortak yazı ve konuşma dili şeklinde 

standart biçime getirilmiştir. 

Yazı Dili (Literary Language): Yazı dili, ölçünlü dilin yazışma 

formunu almış hâlini temsil eder. Dolayısıyla aynı siyasi organizma içerisinde 

varlık gösteren bireyler için resmi bir kullanım geçerliliğine sahiptir. Diğer 

yandan faklı siyasi yapılar dâhilinde yaşayan fakat bir ortak iletişim aracında 

uzlaşı gösteren kişiler için de yazı dili, aynı zamanda ortak dili simgeler. 

Türkiye Türkçesi özelinde somutlaştıracak olursak İstanbul ağzının, yazı 

dilimizi biçimlendirdiği ifade edilebilir. 
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Yazılı Dil (Written Language): “Konuşma içeriğinin, görülebilir 

işaretleyicilerle kayıt altına alınması” (Bloomfield, 1933, s. 21) şeklinde 

tanımlayabileceğimiz yazılı dil kavramı, olgusal gelişim süreci ekseninde ele 

alındığında belirli işaret vb. yapıların gösterge şeklinde bir araya getirilerek 

belirli anlamlar imgelemesiyle sistemli bir düzen hâline evrilmesini temsil eder. 

Dilimiz temelinde ele aldığımızda mevcut araştırmalara göre en hacimli Türkçe 

metinleri içeren Göktürk Yazıtlarının varlığı, çok eski dönemlerden bu yana 

Türkçenin yazı ile belgelenebilen bir dil olduğunun önemli bir göstergesidir. 

Konuşma Dili (Spoken Language): Aynı geçmiş köklerine sahip 

olan insanların iletişim becerileri temelinde geliştirdikleri şifreleme sisteminin 

henüz yazıya aktarılmadığı dönemlerdeki söyleyiş özellikleri, konuşma dili 

olgusunu şekillendirir. Geleneksel dilbilimciler, konuşma diline karşı olumsuz 

bir tutumla yaklaşıp yazı dilini daha üstün görürken; modern dilbilimciler ise 

konuşma dilinin, yazı dilinin atası olması dolayısıyla bu tutuma karşı 

çıkmaktadır (Lyons, 1975). 

Resmî Dil (Official Language): Resmî dil, devlet mekanizmasının 

işleyiş sürecinde esas alınan ve anayasal çerçevede hukuksal boyutuyla sınırları 

belirginleştirilmiş iletişim aracına gönderim yapar. Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası 3. maddesi, ilgili bağlama atıfta bulunarak ülkemiz hudutları 

etrafında Türkçenin resmi dil olarak değer kazanmasını garanti alır.  

Doğal Dil (Natural Language): Kökleri geçmişin derinliklerine 

uzanan ve gelişim seyri sürecinde doğal birtakım dönüşümler geçirerek ses, 

şekil ve söz dizimi kategorilerinde kendi yapısal nitelikleriyle bir bütünlük 

sergileyen diller, doğal dil kavramı içerinde yer alır. Türkçe, geçirdiği gelişim 

aşamaları yönleriyle doğal diller arasında yer almaktadır.  

Yapay Dil (Artificial Language): Doğal dil inşa ögeleri taklit 

edilerek belirli şifreleme sistemlerine ilişkin yapı unsurlarıyla özel amaçlı 

meydana getirilen iletişim araçları, yapay dil kavramını oluşturmaktadır. 

Roman dillerine öykünerek ticaret amaçlı yapılandırılan Esperanto, yapay diller 

arasında en bilineni olmasına karşın doğal konuşucuları olmaması nedeniyle 

uluslararası boyutta geniş kitlelere hitap edememiştir. 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI | 12 

 

Ortak Dil (Common Language): Aynı dil ailesine mensup iletişim 

kodlarını ya da belirli bir şifreleme sisteminin çeşitli bölgelere göre değişkenlik 

gösteren varyantlarını etkileşim aracı olarak kullanan insanların söz konusu dil 

değişkeleri içerisinden biri üzerine uzlaşı sağlayarak ilgili dil kullanım biçimini 

müşterek iletişim aracı kabul etmesi, ortak dil kavramının olgusal düzlemde 

şekil almasına zemin hazırlamıştır. Bu düzlemin uç noktaları, birbiri ile ilintili 

lehçe ya da ağızlardan oluşur. Bütün lehçe veya ağızların kesişim kümesi ise 

ortak dili meydana getirmektedir.       

Karma Dil (Mixed Language): Karma dil olgusu; kültürel açıdan 

geri kalmış ve kitle bilincinden toplum bilincine ulaşamamış insan 

topluluklarının, coğrafyalarına gelen gelişmiş ülke vatandaşlarıyla ilişki 

kurabilmek amacıyla onların konuştuğu dil yapılarından alt yapı ögeleri 

sağlamaları yoluyla şekillenir (Vardar, 1988). 

Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Genel Kavramlar 

Özellikle 20. yüzyılda biçimlenen modern dil eğitimi yaklaşımları, 

yabancı dil eğitimi çalışmalarını da etkilemiş ve yeni kavramların ortaya 

çıkmasını beraberinde getirmiştir. Aşağıda bu kavramların tanıtımına yer 

verilmiştir. 

Hedef Dil (Target Language)- Kaynak Dil (Source Language): 

Diller arasında performansa dayalı yapısal bilgi aktarımlarının yapıldığı eğitim 

ortamlarında bireyin ana dili, kaynak dil; öğretilmesi amaçlanan dil ise hedef 

dil şeklinde ele alınarak dilbilimsel terim biçimini alır. Ülkemizde verilen 

‘İngilizce’ derslerinde Türkçe, kaynak dil bağlamını oluştururken; ‘Yabancı Dil 

Olarak Türkçe Öğretimi’ derslerinde ise hedef dil bağlamı hâline 

dönüşmektedir.   

Yabancı Dil (Foreign Language): Yabancı dil, tek dilli iletişim 

biçiminin yoğunluk gösterdiği bir toplumsal yapıda örgün ya da uzaktan eğitim 

süreçleri kapsamında öğretilmesi hedeflenen iletişim aracına atıfta bulunmak 

amacıyla kullanılan bir dil bilimsel terimdir. Kavramsal boyutuyla belirli 

niteliklere sahip bir olgu olarak şekillenme kökeni, insanlık tarihinde farklı 

kültürlerin birbirleri ile ilk kez etkileşim hâline geçtiği zamana dayandırmak 
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mümkündür. Dolayısıyla farklı iletişim kodlarının temas hâline geçmesi, 

yabancı dil kavramının ortaya çıkış noktasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

 

Şekil 1. Yabancı Dil Eğitimi (Temsilî) 

Kaynak: https://i2.wp.com/neurosciencenews.com/files/2016/05/eeg-adult-

language- learning.jpg 

Ara Dil (Inter Language): Ara dil kavramı, yabancı dil öğretimi 

süreçlerinde hedef dile ilişkin kod sistemleriyle ilişkili olup bir yönüyle de 

kaynak dilin izlerini taşıyan dile gönderim yapmak için kullanılır. Örneğin; 

yabancı dil olarak İngilizce öğrenen bir Türkçe konuşucusunun ‘I am to you 

waiting.’ şeklinde bir dil performansı gerçekleştirmesini ara dil kullanımına 

örnek olarak gösterebiliriz. Dil kullanıcısı burada, şifreleme unsuru olarak 

İngilizceyi tercih ederken söz dizimi yönüyle Türkçeyi (Ben seni bekliyorum.) 

esas alarak bir kullanım ortaya koymuştur. 

Dil Yeterliği (Language Proficiency): Yeterlik kavramı ile edinç 

düzeyindeki dil bilgisi unsurlarının, belirli bir performans kapsamında 

görünürlük kazanmasına gönderim yapılır. Bu görünürlük hâli, ‘-e bilirlik’ ve 

‘sahip olma’ tanımlayıcıları ile sınırları çizilmiş iletişimsel dil etkinlik ve 

https://i2.wp.com/neurosciencenews.com/files/2016/05/eeg-adult-language-
https://i2.wp.com/neurosciencenews.com/files/2016/05/eeg-adult-language-
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yetkinliklerini işaret eder. İlgili kapsamda AOÖÇ’de sunulan her bir örnek 

tanımlayıcı, aynı zamanda birer dil yeterliğidir. 

Dil Yetkinliği (Language Competence): Dil Yetkinliği kavramı, 

gerekli dil yeterliklerini sergileyerek hedeflenen dil seviyesine ulaşma 

durumunu ifade eder. Yani, belirli bir dil düzeyi kapsamında betimleyici olarak 

sunulan dil yeterliklerini sergileme yoluyla söz konusu düzeye ilişkin dil 

yetkinliği kazanıldığını söyleyebiliriz. 

Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Common 

European Framework of Reference For Languages: Learning, 

Teaching, Assesment/CEFR): Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi 

(AOÖÇ), Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde yürütülen yabancı dil eğitimi 

uygulamalarını, bilimsel bir altyapı düzleminde yeterliklere dayalı bir düzen 

dâhilinde örgütleme mantığıyla oluşturulmuş bir sistem yapılanması şeklinde 

tanımlanabilir. Bu sistematik yapı; yabancı dil öğretim programları, ders 

materyalleri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları vb. unsurlar ile dil öğretimi 

yaklaşımlarına (yöntem ve teknik) yönelik betimlemeler sunan rehber nitelikli 

bilimsel bir saha araştırmasına dayanmaktadır. Çalışma kapsamında sunulan dil 

düzeyler, kazanılmış ya da mevcut becerilerin tanımlayıcı ölçekler dâhilinde 

hangi basamak kümesine ilişkin konumlandığını yansıtma amacıyla 

oluşturulmuştur. Bu dil düzeyleri; A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerine ek 

olarak A1 Öncesi ve artı seviye kısımlarından oluşmaktadır. Her düzey temel 

dil becerilerine yönelik oluşturulmuş ‘İletişim Odaklı Dil Etkinlikleri ve 

Stratejileri’, ‘Çoğul Dilli ve Çoğul Kültürlü Yetkinlik’, ‘İletişimsel Dil 

Yetkinlikleri’ ve ‘İşaretleşme Yetkinlikleri’ temaları altında verilen örnek 

tanımlayıcılarla biçimlendirilmiştir (Demirdöven, 2022). 

Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio/ELP): 

Avrupa Dil Portfolyosu’nu (ADP), çeşitli diller kapsamında kişinin sahip 

olduğu iletişim yeterlikleri ile deneyimlediği kültürel bağlamları tasvir etmeye 

yönelik resmi ve resmi olmayan belgelerden oluşan bir kişisel sunu formu 

biçiminde tanımlayabiliriz. Portfolyoya dair olabilecek içeriksel yapı 

bileşenleri dikkate alındığında karşımıza çoğul dillilik kavramının ‘öğrenen 

özerkliği’ ve ‘öz değerlendirme’ olgularıyla beslendiği bir durum betimlemesi 

tablosu çıkmaktadır. Bu tablo, şeffaf biçimde yapılandırıldığı ölçüde 
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inandırıcılık değeri taşır. ADP şekil özellikleri kapsamında ‘dil pasaportu’, ‘dil 

biyografisi’ ve ‘dil dosyası’ olmak üzere üç alt başlık altında biçimlenmektedir. 

Dil Pasaportu (Language Passport): Kişinin belirli bir zaman 

dilimi dâhilindeki AOÖÇ’de sunulan ortak öneri seviyelerine ilişkin örnek 

tanımlayıcılarla ilgili yetkinlik durumunu ortaya koyma işlevini yerine getiren 

dil pasaportu, resmi belgelere dayalı genel bilgilerin yer aldığı bölüm olması 

dolayısıyla ADP’nin vitrin kısmı konumundadır. Burada ‘resmi belgeler’ 

ifadesi ile getirilen sınırlama, dil pasaportunun Avrupa sınırları içerisinde 

güvenirliğini arttırarak birçok resmi ve özel kurum tarafından geçerli bir belge 

olarak görülmesine dayanak oluşturması yönüyle pasaportun önemine dikkat 

çekmektedir. 

Dil Biyografisi (Language Biography): Dil Biyografisi, pasaportun 

mesleki eğitim kurumları ve özel kurumlarda kazanılan dilsel-kültürel 

yeterlikler çerçevesinde ‘-e bilirlik’ ifadeleri ile detaylandırıldığı ve kişinin 

kendine dair değerlendirmelerini kayıt altında tuttuğu kısmını oluşturmaktadır. 

Bu kısmı, bu yönüyle öğrenen özerkliği ve özdenetim mekanizmalarının etkin 

şekilde işlemesini tetikleyen parça şeklinde de ifade edebiliriz. 

Dil Dosyası (Dossier): Dil pasaportu ve biyografisinde belirtilen dil 

yeterliklerinin sertifika, diploma, örnek çalışmalar vb. belgelerle 

delillendirildiği kısımdır. Bu bağlamdan hareketle Dil Dosyası’nı portfolyoya 

ilişkin referansların bulunduğu yer olarak nitelemek de mümkündür. 

Ortak Öneri Düzeyi (Common Reference Level): Ortak Öneri 

Düzeyi, kazanılmış ya da mevcut dil becerilerinin, yeterlik ölçekleri dâhilinde 

hangi basamak kümesine ilişkin konumlandığını yansıtan seviye aralığıdır 

(Demirdöven, 2022). En yalın hâliyle, A1-C2 seviyeleri arasında yer alan her 

bir dil aralığını simgeler.  
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Şekil 1. AOÖÇ Ortak Öneri Düzeyleri (AOÖÇ, 2020, s. 36) 

Tanımlayıcı (Descriptor): Tanımlayıcı ölçeklere ilişkin sunulan her 

bir dil yeterliğini ifade etmek için kullanılan kavramdır. Temel felsefesinde her 

bir örnek tanımlayıcının özerk olarak geliştirilmiş kendi başına kullanılabilen 

bir ölçüt betimlemesini temsil eder. 

Tanımlayıcı Ölçek (Descriptor Scale): Tanımlayıcı Ölçek kavramı, 

Çerçeve Metin’de Belirli bir dil becerisi alanına ilişkin belirli bir düzeye özgü 

genelleştirilmiş bir bağlam kapsamında sunulan birbirinden bağımsız, tek 

başına kullanılabilen örnek tanımlayıcı dil yeterliklerinin oluşturduğu 

karakteristik dil kullanım örneklerinin bütününü simgeler. İlgili kavramı, başka 

bir deyişle; beceri alanlarına özgü belirli kapsamlar dâhilinde çeşitli düzeylere 

ilişkin sunulan örnek tanımlayıcı/betimleyici dil yeterliklerinin oluşturduğu 

tablo şeklinde nitelendirmek de mümkündür.  

Aşağıda, Tanımlayıcı Ölçek kavramını somutlaştırabilmek adına 

Çerçeve Metin’de sunulan Dil Bilgisel Doğruluk ölçeğine yer verilmiştir. 
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Tablo 1. Dil Bilgisel Doğruluk Ölçeği (AOÖÇ, 2020, s. 132). 

  DİL BİLGİSEL DOĞRULUK 

C2 Dikkat birden fazla yöne ayrılmış olsa bile (Örn. ileriye dönük planlama, 

başkalarının tepkilerini izleme) karmaşık dil araçlarının dil bilgisel 

kontrolünü tutarlı bir şekilde sürdürür. 

C1 Dil bilgisi kurallarına büyük ölçüde uyar; nadir olarak pek fark edilmeyecek 

hatalar yapar. 

B2 

Dil bilgisi kurallarına oldukça hâkimdir. Nadir olarak daha sonra 

düzeltilebilecek dil sürçmeleri ya da hatalar yapar. Cümle yapısında 

eksiklikler olabilir. 

Dil bilgisi kurallarına oldukça hâkimdir. Yanlış anlaşılmaya yol açacak 

hatalar yapmaz. 

Karmaşık yapıları bir miktar yanlışlıkla katı bir şekilde kullanma eğiliminde 

olsalar da basit dil yapılarına ve bazı karmaşık dil bilgisi formlarına 

hâkimdir. 

B1 

  

Alışıldık durumlarla ilgili yeterli derecede doğru konuşarak anlaşabilir. Ana 

dilinin etkisi belirgin  

olsa da genel olarak dil bilgisi yapısına oldukça hâkimdir.  

Genelde tahmin edilebilecek durumlarda sık kullanılan basmakalıp söz ve 

deyimleri içeren kelime dağarcığını, yeterli bir şekilde doğru olarak 

kullanabilir. 

A2 Bazı basit yapıları doğru olarak kullanabilir. Yüklemleri kullanırken 

zamanları karıştırırsa ya da unutursa aynı zamanda özne-yüklem bağlantısını 

kurma esnasında sistematik temel yanlışlıklar yapsa da ne demek istediği 

genellikle anlaşılır. 

A1 Birkaç basit dil bilgisi yapısını ve kalıp cümleleri kapsayan kısıtlı ve 

ezberlenmiş bir kelime dağarcığa sahiptir. 

A1 

Öncesi 

Kısa ifadelerde çok basit kelime/işaret kuralları prensiplerini kullanabilir. 
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İki/Çok/Çoğul Dillilik Eğitimine İlişkin Genel Kavramlar 

Günümüz dünyasında bir gereksinim hâlini iki ya da çok-çoğul dilli 

yeterlikler, modern dil eğitimi çalışmalarına yenilikçi kavramlarla farklı bakış 

açıları kazandırmıştır. Çalışmanın devamında bu yeniliklere ilişkin ortaya çıkan 

kavramlar, temel nitelikleriyle ele alınmıştır.  

İki Dillilik (Bilingualism): Toplumsal bir gerçeklik şeklinde ortaya 

çıkması ve medeniyetlerin tarih sahnesinde yer almaya başlamasıyla bir olan 

iki dillilik, eski çağlardan bu yana süre gelen bir olgu olarak köklü bir geçmişe 

sahiptir (Baker ve Wright, 2017; Cenoz, 2013). Çeşitli büyük medeniyetlere ev 

sahipliği yapmış Anadolu coğrafyası da ilgili bağlamda zengin bir miras 

birikimine sahip olmakla birlikte yapılan araştırmalara dayanarak bu 

topraklardaki iki dillilik kavramına ilişkin ilk izlere Helenistik dönemde 

rastlandığı söylemek mümkündür (Karahan, 2005). 

En basit şekilde iki farklı dil bilmek (Valdez ve Figuero, 1994) olarak 

ifade edebileceğimiz iki dillilik kavramı, ideolojik/hukuksal boyutta ilk defa 

1839’da Ohio’daki Almanca-İngilizce iki dilli öğrencilere Alman dilinde 

eğitim alma hakkı sağlanmasıyla (Kloss, 1977) ele alınırken; 1960’lı yıllardan 

itibaren toplum dilbilimsel düzlemde odak noktası alınarak daldırma 

(immersion) modeli ile birlikte eğitim kurumlarının gündem maddesi hâline 

gelmeye başlamıştır.  

Günümüz iki dillilik çalışmalarında ana ölçüt olarak dikkat edilmesi 

gereken esas husus, temel dil becerileri düzleminde iletişimsel yeterliklerin 

benzer yetkinlik seviyelerinde her iki dilde de sergilenebilmesine yönelik 

başarılı uygulama örnekleri ortaya koyabilmektir. Ancak bu çerçevede ele 

alındığında söz konusu kavrama ilişkin bileşke unsurları, birinci ve ikinci dil 

biçimindeki değişkeleriyle özellikle ‘ana dili’ ve ‘yabancı dil’ kavramlarından 

farklılaşmaktadır. 

Yapılan saha araştırmaları (Beceren, 2010; Cummis, 1978; Haznedar ve 

Ketrez, 2016; Ianco ve Worral, 1972; Kao ve Pinter, 2011; Kovacs ve Mehler, 

2009; Krashen, 1981; Petitto ve Kovelman, 2003; Zeev, 1977), birinci dile 

ilişkin gelişmişlik düzeyinin ikinci dilin gelişimi üzerinde önemli derecede bir 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. İlk temas hâlinde olduğu dilde kaliteli 
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girdilere dayalı bir anlam dizgesi yapılandırabilen çocuk, diğer dile özgü anlam 

dünyasını da bu ölçüde özerk bir şekilde inşa edebilme imkânına sahip 

olabilmekte ve bağlamsal nitelikler doğrultusunda kullanacağı kodu rahatlıkla 

anlık geçişlerle belirleyebilmektedir. 

Çok Dillilik (Multilingualism): Kişinin ikiden çok dile hâkim olması 

ya da bir toplumda ikiden çok dil kodlamasının mevcut olma durumuna (İmer, 

Kocaman, Özsoy ve Sumru, 2011; Vardar, 1988)  gönderim yapan çok dillilik 

kavramı, en az üç farklı dilde belirli yetkinlik derecelerinde dilsel yeterlik 

sergileyebilme becerisini gösteren insanları betimleyebilmek adına kullanılan 

bir çatı terimdir (Malmkjaer, 2002).  

Niceliksel özelliği yönüyle iki dillilik kavramından rahatlıkla ayırt 

edebileceğimiz çok dillilik, niteliksel işlevsel içeriğiyle de bu kavramdan 

farklılık göstermektedir. Burada amaç, dili bütün işlevsel özellikleri ile 

öğrenmek yerine belirli amaçları yerine getirebilmek amacıyla yeteri kadar kod 

üzerinde uzmanlaşmaktır (Canagarajah ve Wurr, 2011). Başka bir deyişle çok 

dillilik kavramı ile kastedilen olgusal bağlamın, temel dil becerilerine yönelik 

genel dil yeterliklerinden ziyade belirli dil alanları kapsamındaki kısmi iletişim 

becerileri çerçevesinde şekillendiğini söyleyebiliriz. 

Mevcut araştırmalar ışığında çok dillilik olgusuna ilişkin ilk yazılı 

örneklere 11. yüzyılda Latince kaleme alınmış ‘Glosas Emilianenses’ adlı 

eserde rastlamaktayız. Bu bağlamda eseri değerli kılan şey, Latin dilinde 

yazılmış olmasının yanı sıra İspanyolca ve Baskça notlar içermesidir (Cenoz, 

2013). 

Çoğul Dillilik (Pluralingualism): İlk kez CEFR (1996) geçici 

sürümde bir kavram olarak ileri sürülen çoğul dillilik olgusu; aile içinden 

konuşulan dilden, toplumsal çevrede geçerliliği olan dil ya da dillere ve farklı 

ülkelerin dillerini de kapsayacak geniş bir yelpazede gelişim göstermeyi 

simgeler. Bu diller, bilişsel çerçevede birbirinden bağımsız anlam dizgeleri 

yerine bir arada bir bütünlük gösteren iletişimsel yeterliklerle örülüdür. Bir dile 

ilişkin belirli bir beceri alanı, diğer dil ya da dillerde birbirinden bağımsız 

yeterlik seviyelerinde değişken bir yetkinlik görünümüne sahip olabilir 

(AOÖÇ, 2001; 2020). Bu noktada çoğul dilli bireylere ait genel dil varlığını, 

çeşitli dilleri kapsayan farklı iletişim yeterliklerinin aynı havuzda harmanladığı 
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birikimsel bir varlık sahası olarak tanımlayabiliriz. İlgili ekseni temel alarak 

çoğul dillilik ve çok dillilik kavramları arasındaki vurgulamak için çoğul dillilik 

olgusunun, kişiye özgü şekilde gelişim ve ilerleme gösteren dil dağarcığına 

gönderim yaparken; çok dillilik olgusunun ise çeşitli dillerin toplumsal ya da 

kişisel bağlamda bir arada beraberlik gösterme durumuna işaret ettiğini 

söyleyebiliriz.  

Çok Kültürlülük (Multiculturalism): 1945’lerden sonra savaş 

olgusunun bir sonucu olarak politik kökenli ortaya çıkan çok kültürlülük 

kavramı, sanayileşme ilişkileri sonucu olgunlaşma evresi geçirmiştir. Farklı 

kültürlerin aynı coğrafyada başlaması, kişilerin çeşitli kültürle temas hâline 

geçmesini sağlamış ve çok kültürlü ortamlarda yetişmiş çok kültürlü bireylerin 

yetişmesine vesile olmuştur. 

Çoğul Kültürlülük (Pluriculturalism): Çoğul kültürlülük kavramı, 

çoğul dillilik olgusunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bir dile ilişkin 

dilsel ve kültürel yeterlikler, farklı dillerin alt yapısından beslendiğinde ve 

kültürlerarası farkındalığa katkıda bulunduğu ölçüde gelişim gösterir (AOÖÇ, 

2001). Çoğul kültürlü bakış açısında kültür olgusu; muhatabının bakış açısını 

benimseyebilmek için ‘kimlik’ kavramını karmaşık, esnek ve dinamik bir 

bileşimin çıktısı olarak kabul eder (Beacco ve Byram, 2003). Bu noktada, çoğul 

dillilik olgusunda olduğu gibi çoğul kültürlülük olgusunda farklı bağlamlardan 

kaynak sağlayarak şekillenen tek bir kültür dizgesinin mevcut olduğu ortadır. 

Kavramın, çok kültürlülükten farkı içeriksel niteliğiyle ilgilidir. Çok 

kültürlülük olgusunda kişi, sosyal bir dil kullanıcısı olarak çeşitli kültürle 

etkileşim hâlindeyken çoğul kültürlükte ise etkileşimin ötesinde kişi kendi 

bünyesinde söz konusu kültürleri sentezlemektedir.  

Kültürlerarasılık (Interculturalism): İkinci Dünya Savaşı’nın 

getirdikleri arasında iki dilli coğrafyalar, dolayısıyla iki kültürlü ortamlar da 

bulunmaktadır. Savaş gibi olumsuz bir olgunun belki de en önemli mirası, 

kültürler arası etkileşimi hızlandırmasıdır.  

Kültürlerarasılık, birbirinden farklı kültürlerin birbirlerinin folklorik 

niteliklerine saygı gösterip bu nitelik özelliklerini zenginlik kabul ederek bir 

arada yaşayabilmelerini merkez alan bir kavramdır. Kavramın ortaya çıkış 

zaman dilimi ölçüt alırsak kültürel boyutuyla Avrupa Birliği temellerinin 
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‘kültürlerarasılık’ olgusuyla şekillenerek günümüz biçimini söylemek yerinde 

olacaktır. 

Kod Değiştirme (Code Switching): İki ya da çoğul dilli bireylerin 

genellikle konuşma becerisi kapsamında performans sergilemeleri sırasında 

ortaya çıkan bu olgu, bir konuşma çizgisi sınırları çerçevesinde birbirine 

alternatif kodların anlık tercihine işaret eder. Kod değiştirme eylemi, sözcüksel 

düzeyde bilinçli olarak gerçekleştirildiğinde çoğul dilli bir kelime dağarcığına 

işaret eder.  

Kod Karıştırma (Code Mixing): Birbirinden farklı iki dil sistemin 

aynı dil dizgesi dâhilinde birbiri üzerine yapılanmasını işaret eder. Dil bilgisel 

düzlemde şekillenen bu olgu, bir dilin diğerine karşı olan baskınlığını gösterir 

ve kişinin edinç düzeyinde sınırlı bir dil bilgisi hâkimiyeti olduğu gösterir. 

Aşağıda Türkçe-Almanca iki dilli olan bir kişinin, kod karıştırma kullanım 

örneğine yer verilmiştir. 

“...Freizamanlarımda değişik şeyler yapıyorum. Genelde 

arkadaşlarımla geçiriyorum zamanımı. Arkadaşlarımın hepsi sind natürlich 

Türken” (Yalçın, 2008, s. 1). 

Dilbilimsel Eğitime İlişkin Genel Kavramlar 

Analitik zekânın bir yansıması olarak dil olgusunun mekanik yönleriyle 

ele alınması, dilbilimde meydana gelen öncü yaklaşımlar neticesinde başlamış 

ve çağdaş dil eğitimi yaklaşımlarının günümüze hitap eden niteliklerle 

donanmasına ilham kaynağı olmuştur. Dolayısıyla dilbilim alanında şekillenen 

kavramları, dil eğitimi kavram havuzu dâhilinde sunmak yerinde olacaktır. Bu 

yaklaşımdan hareketle aşağıda dilbilimsel eğitime ilişkin genel kavramlara yer 

verilmiştir. 

Dilbilim (Linguistic): Dil olgusunu bilimsel düzlemde inceleyen 

dilbilim, bu olguya ilişkin unsurları ve bunların birleşimi ile organizasyonun 

yöneten ilkeleri sistematik bir şekilde ele alan disiplin alanıdır. Aşama aşama 

ifade edecek olursak; dilbilim araştırmaları, öncelikle dili gözlemleyerek açık 

bir şekilde betimlemeyi ardından ilgili betimlemelerden genellemelere 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI | 22 

 

ulaşmayı ve son olarak da dilin genel doğasına ilişkin sonuçlara ulaşmayı 

hedefler. 

Toplumsal Dilbilim (Sociolinguistic): Toplumsa Dilbilim, dil ve 

toplum olgularının birbiri ile iç içe geçtiği ya da kesiştiği bölgelerde yer alan 

ortak küme unsurlarını ve bu unsurların birbirleri ile olan bağlantı noktalarını 

analiz ederek ortaya çıkan tabloya yönelik durum betimlemesi sunar. Bu 

noktada gerçekçi tespitler üretebilmek adına cinsiyet ve yaş ile toplumsal statü 

vb. değişkenler kapsamında çeşitlilik gösteren dil kullanımlarından beslenerek 

sosyal etmenler ile dil ilişkisi ön plana çıkarır.  

Anlambilim (Semantics): Dil göstergelerini, anlamsal değerleri 

yönüyle ele alan bilim dalıdır. Sözcük bilgisinden metin bilgisine doğru 

içeriksel niteliklere odaklanır. Modern anlambilim çalışmaları, önermelerin 

ilişkili oldukları gönderim ağlarına ve bu önermeler arasındaki gönderim ağı 

ilişkilerine odaklanır. 

Sesbilim (Phonology): Dilin titreşim hâli (Kontrot, 1991) olan ses 

özelliklerini konu alan sesbilim, dile ilişkin ses dizgesini ve bu dizgelere dair 

işlevsel nitelikleri betimlemeyi amaçlar. Sesbilim araştırmaları, dilsel kodları 

toplumsal yönüyle ele alır. Bir başka deyişle, seslerin iletişime olan etkisini 

sosyal çerçevede ele alır ve genel uzlaşı görmüş ses fonksiyonlarından beslenir.  

Biçimbilim (Morphology): Terimsel boyutuyla dilbilim alanına 

kazandırılması Alman dil felsefecisi Goethe ile ilişkilendirilen biçimbilim, 

sözcüklerin oluşumu gösterge yönüyle ele alır. Bu doğrultuda kelimeleri şekil 

bilgisi açısından bağımsız biçimbirimler ve bağımlı biçimbirimler olmak üzere 

iki alt başlık altında inceler ve kelime oluşumuna alt yapı oluşturan bilişsel 

mekanizma döngüsüne odaklanır (Aronoff ve Fudeman, 2011).   

Metindilbilim (Text Linguistics): Metindilbilim çalışmaları; dili, 

yazınsal boyutuyla ele alır ve yüzey yapıdan derine uzanan bir derinlikte anlam 

inşası temelinde çıktıyı/metni şekillendiren üretim düzeneklerini konu edinir. 

Bu düzenekler, küçük yapı (microstructure) ve büyük yapı (macrostructure) 

şeklindeki iki alt başlık altında organize edilir. Küçük yapı, metni oluşturan 

bağdaşıklık (coherence) unsurlarını; büyük yapı ise tutarlılık (cohesion) 

kazanmasını sağlayan anlamsal ilişki örüntüleri merkez alır. 
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Sözdizimi (Syntax): Sözdizimi, kelime ve kelime gruplarının birbiri 

ardına dizilişi ve meydana gelen dizge sisteminin örüntü mekaniğini 

şekillendiren yapı unsurlarını inceleyen bilim dalıdır. En basit hâliyle 

sözcükten, cümleye; cümleden metne geçişin ana hatlarını betimlemeye çalışır 

ve dil bileşenlerinin sıralanış ilişkisini mantıksal düzlemde analiz eder.  

Sözcükbilim (Lexicology): Sözcükbilim; bir dil sistemi kapsamında 

kelime dağarcığını oluşturan ögelerin, bu ögelerle gönderim yapılan anlam 

inşalarının ve bu anlam yapılanmalarının birbiri üzerindeki etkisini esas alır 

(Cyristal, 2008; Geeraerts, 1994). Yeni ortaya çıkan bir sözcükbilim ögesi yani 

‘kelimenin’, iletişimsel amacı karşılayıp karşılamadığı konusu da yine 

sözcükbilim çalışma alanları arasında yer alır. Bir başka deyişle sözcükbilim 

araştırmaları, kelimenin kökeninden ziyade sosyal organizmadaki yeri ve 

doldurduğu boşluk merkezinde çalışmalarını yürütür (Avcı ve Küçük, 2017).  

Sözlükbilim (Lexicography) 

Sözlükbilim, sözlük odaklı şekilde araştırmalarını yürüten bilim dalıdır. 

Genel olarak sözcükbilim ile karıştırılmasına karşın aralarındaki fark çalışma 

sahalarından kaynaklanır ve oldukça belirgindir. En yalın hâliyle belirtecek 

olursak, sözcükbilim ‘kelime’ kavramını merkez alırken sözlükbilim ise 

‘kelimelerin sözlükteki yer alış görünümü’ temelinde çalışmalarını yürütür 

(Kerimoğlu, 2016). 

SONUÇ 

Dilbilim, antropoloji, nöroloji vb. çeşitlilik ve farklılıktaki disiplin 

alanları ile oluşturduğu ortak kesişim bağlamları kapsamında sürekli kendini 

yenileyerek dinamik bir yapıda gelişim gösteren dil eğitimi çalışmaları, güncel 

ve yenilikçi araştırmalarla birlikte her geçen gün üzerine yenilerini ekleyerek 

kavram hazinesi genişletmektedir. Bu yenilikçi kavramlar, düşünme 

biçimlerini de etkileyerek yeni yaklaşımlara temel hazırlamakta ve çağdaş dil 

eğitimi modellerinin Z kuşağıyla buluşmasını hızlandırmaktadır. Bu bağlamda 

geleceğin mimarı olacak Z kuşağıyla söz konusu kavramları tanıştırmak onların 

modern dil eğitimi çalışmalarının felsefesini kavraması açısından önem teşkil 

etmedir. Çalışmada bu önem temel alınmış ve ilgili doğrultuda dil eğitimi 

sahasına ilişkin çeşitli kavramların tanıtımına yer verilmiştir. Kavramlar 
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aracılığıyla düşünce sistemlerinin biçim aldığı dikkate alındığında dil eğitime 

dair terimlerin içerik kapsamlarını tanımak kuşkusuz ki 21. yüzyılda 

kazanılması beklenen iletişim yeterliklerinin farkında olunmasını da 

beraberinde getirecektir.  
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GİRİŞ 

Dinleme bireyin çevresindeki işitsel unsurlara bilinçli olarak dikkatini 

yönlendirmesi, işitilen seslerin zihinde anlamlandırılması ve yorumlanması 

sürecidir. Dinleme ilk kazanılan dil becerisidir (Wolvin & Coakley, 2000, s. 

143). Fetüsün anne karnında çevredeki sesleri işitmesi bireyin dil yapısı ile ilk 

karşılaşmasıdır. Dinlemenin ilk kazanılan dil becerisi olması diğer dil 

becerilerinin gelişiminde dinlemenin kullanılmasına ve ilk öğrenilen bilgilerin 

dinleme becerisi kullanılarak edinilmesine neden olur (Güneş, 2013;  

Mersand, 1951). Bu nedenle dinleme becerisinin bireyin hayatında önemli bir 

yeri olduğu söylenebilir. 

Bireyin okul dönemine kadar tek bilgi edinme yolu dinleme becerisidir. 

Okuma becerisi kazanıldığında bile aktif olarak dinleme becerisinin 

kullanılması ve dinlemenin günlük hayatta en sık kullanılan dil becerisi 

(Cotton, 1986) olması bu becerinin önemini göstermektedir. Öğrenciler 

ilkokul sürecinde özellikle ilk yıllarda yoğun olarak dinleme becerisini 

kullanmakta ve bu durum dinleme başarısının eğitim hayatını etkilemesine 

neden olmaktadır. Mackay (1997) dinleme becerisinin bireyin okuldaki 

akademik başarısını etkilediğini ifade etmektedir. Dinleme becerisi sadece 

okul hayatında değil günlük hayatta da kişinin ihtiyaç duyduğu bir beceridir.  

Bireyin iletişim sürecinde konuşmacıyı doğru ve net bir şekilde anlaması, 

iletişim sürecinin amacına ulaşması etkili dinleme ile mümkündür. 

Dinleme becerisi konuyla ilgili araştırma yapmanın zorluğu, gürültü 

gibi kontrol edilemeyen değişkenlerin sürece dâhil olması nedeniyle diğer 

beceri alanlarına oranla daha az çalışılmıştır (Doğan, 2020, s. 102). Bu 

nedenle dinleme becerisine ilişkin yapılacak yeni çalışmalar literatüre katkı 

sağlamasının yanında dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik 

uygulamalara temel oluşturacaktır. Dinleme becerisi fiziksel, zihinsel ve 

sosyal yönü olan farklı kavramlarla ilişkili bir alandır. Bu çalışmada dinleme 

becerisine ilişkin literatürdeki temel kavramlar hakkında bilgi verilerek 

dinleme becerisi farklı yönleriyle ele alınacaktır.  
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Anlama ve Anlatma Becerileri  

Anlama iletişim sürecinde alıcı (dinleyici) konumundaki kişinin 

kaynaktan (konuşmacıdan) gelen anlamlı iletileri konunun bağlamına uygun 

olacak şekilde uzun süreli belleğindeki bilgilerle sentezleyerek özümsemesi 

sürecidir (Onan, 2013, s. 20). Bireylerin işittikleri ya da okudukları bilgileri 

zihinlerindeki şemalarla bütünleştirmesi süreci olan anlama (Rumelhart, 1980, 

s. 30) kişinin eğitim hayatını da etkilemektedir (Nickerson, 1985, s. 201). Dil 

becerileri açısından anlama kavramı incelendiğinde anlamanın dinleme, 

okuma ve görsel okuma yoluyla alınan bilgilerin üzerinde düşünülmesine, 

nedenlerin araştırılmasına, sonuçlar çıkarılmasına ve değerlendirmeler 

yapılmasına dayandığı görülmüştür (Güneş, 2007, s. 229). Anladıklarını 

zihinde yorumlama ve sonrasında kendi düşüncelerini ifade etmeye dayanan 

anlatma becerileri, bireyin iletişim sürecine aktif olarak katılmasının tek 

yoludur.  

Dil becerileri anlama ve anlatma becerileri olarak sınıflanmaktadır. 

Dinleme ve okuma anlama becerileri, konuşma ve yazma anlatma becerileri 

olarak geçmektedir. Birey yazarak ve konuşarak düşüncelerini ifade etmekte, 

okuyarak ve dinleyerek yeni bilgiler öğrenmektedir. Kişinin kimi zaman 

dinleyici kimi zaman konuşmacı olduğu bu süreç iletişimin temelini 

oluşturmaktadır (Rankin, 1928, s. 624). 2019 Türkçe Öğretim Programı ile 

öğrencilerin dört temel dil becerilerinin geliştirilmesi, Türkçeyi kurallarına 

uygun ve doğru bir şekilde kullanabilmeleri, kendi düşüncelerini sözlü ya da 

yazılı olarak uygun şekilde ifade edebilmeleri, eleştirel bir bakış açısıyla 

okuduklarını ya da dinlediklerini sorgulamaları ve değerlendirmeleri 

hedeflenmektedir (MEB, 2019, s. 8). Programda yer alan ifadelerden 

hareketle Türkçe derslerinde öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerinin 

geliştirilmesinin hedeflendiği söylenebilir.  

Dinleme 

Nichols ve Lewis (1954) dinlemeyi işitilen sözel sembollerin 

anlamlandırılması olarak açıklamaktadır. Dinleme mesajı alma, yorumlama, 

hatırlama, sözel ve sözel olmayan dönütler kullanarak konuşmacıya geri 

bildirim verme temeline dayanan dinleyicinin sürece aktif olarak katıldığı bir 

eylemdir (Purdy, 1997, s. 8). Dinleme, seslerin ve görsel girdilerin eşlik ettiği, 
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konuyla ilgili ön bilgilerimizin ve dinlediğimiz bağlamın yardımıyla 

konuşulan dili anlamlandırmadır. Dinlemeyi tek bir süreç olarak düşünmek 

yerine, seslerin tanınması, konuşmadaki tonlama kalıplarının algılanması, 

konuyu anlama ve yorumlama benzeri süreçlerin birleşimi olarak düşünmek 

daha doğrudur (Lynch & Mendelsohn, 2010, s. 180).  

Dinleme kavramı literatürde izleme ile birlikte geçmektedir. İzleme 

hem ses hem de görüntü unsurlarının yer aldığı anlama faaliyetidir. Karşılıklı 

sohbet, televizyon dinleme izleme, tiyatro ve sinema dinleme izleme 

faaliyetleri bu grupta ele alınabilir. Dinlemedeki anlam kurma sürecine bu 

etkinliklerde görüntü unsurları eklenmektedir. Bu nedenle dinleme izlemede 

ses ve görüntü unsurlarının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Doğan, 

2020, s. 105). 

Dinleme becerisi ile ilgili yapılan araştırmaların azlığından dolayı bu 

beceri literatürde ihmal edilen beceri alanı (Brown, 1954, s. 85) olarak 

anılmaktadır. Renukadevi (2014, s. 60-61) bu durumun nedenini dinlemenin 

fiziksel ve zihinsel farklı değişkenlerden etkilendiği için zor kazanılan ve özel 

çaba gerektiren bir alan olması ile açıklamaktadır. Dinlemenin bireyin 

hayatındaki önemi düşünüldüğünde dinleme üzerine yapılacak yeni 

çalışmaların ve uygulamaların gerekli olduğu belirtilmelidir.  

Dinleme ve İşitme 

İşitme bireyin kulağı vasıtasıyla beynine giden her türlü ses olarak 

açıklanmaktadır (Özbay, 2010, s. 49). Fizyolojik olarak işitme, sesin dış 

kulaktan kulak zarına aktarılması ile başlamaktadır. Orta kulaktaki 

titreşimlerle iç kulağa aktarılan ses, iç kulaktan beyne sinir akımları ile iletilir 

(Ergin, 1995'ten akt. Melanlıoğlu, 2012, s. 68). Konuşulan dil birincil 

duyularımızdan biri olan işitme üzerine kurulmuştur (Cüceloğlu, 1993, s. 

108). 

Dinleme, işitme ve duyma kavramları birbiri yerine kullanılsa da bu 

kavramlar birbirinden bazı farklılıklar göstermektedir. Dinleme sürecinin 

başlayabilmesinin ilk adımı kişinin kulağına gelen sesleri duyabilmesidir. Bu 

nedenle Robertson (2002, s. 26) işitmenin dinleme sürecinin başlaması için ilk 

basamak olduğunu yani işitmenin dinlemede ön koşul olduğunu ifade 
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etmektedir. Ayrıca dinlemenin bilinçli yani kişinin süreç içerisindeki 

farkındalığına dayanan bir eylem olduğu, işitmenin ise farkındalığa ihtiyaç 

duymadan kullanılan bir duyu olduğu eklenmelidir (Demirel, 2002, s. 33). 

Lundsteen (1979, s. 15) işitmenin fiziksel dinlemenin ise zihinsel olduğunu 

belirterek dinleme ve işitme farkını açıklamaktadır. İşitme sesleri duyma ve 

işlemeye dayanan fiziksel bir süreç olmasından dolayı kişinin dinleme 

becerisini etkilemektedir. Ancak dinlemede işitilen seslerin beyinde 

anlamlandırılması söz konusudur. Kişinin işittikleri arasından bilinçli ve 

amaca yönelik olarak dikkatini belirli noktalara yönlendirmesi dinleme 

sürecini oluşturmaktadır. Özetle işitme ile dinleme farkının dinlemede kişinin 

bilinçli olarak sürece dahil olması üzerine temellendiği söylenebilir. Ayrıca 

dinleme sürecinin başlamasında ilk basamak her zaman kişilerin kendilerine 

iletilen sesleri işitmesine dayanmaktadır. Bu nedenle dinleme ve işitmenin 

farklılıkları olsa da iç içe geçen kavramlar olduğu belirtilmelidir. Lundsteen 

(1971, s. 6) işitme problemi yaşayan öğrencilerin diğer dil becerilerinde sorun 

yaşadığını, bu nedenle işitme duyusuna gereken özenin gösterilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Konuşma, okuma ve yazma becerileri dinleme 

becerisi kullanılarak kazanıldığından bireyin işitme sorunu yaşaması tüm dil 

becerilerini olumsuz etkileyecektir.  

Dinleyici 

İletişim dinleyici ve konuşmacı arasındaki etkileşime dayanan bir 

süreçtir. Konuşmacının yani kaynağın aktardıklarını çözümleme, anlama ve 

dönüt verme sürecini yürüten kişi iletişimde dinleyici konumundadır. 

Konuşmacı duygu ve düşüncelerini simgelerle, sözel ya da sözel olmayan 

yollarla aktarır. Dinleyici ise kelimelerden anlam çıkartarak konuşmacının 

anlattıklarını kavrayan kişidir. İletişim sürecinde konuşmacı ve dinleyici 

zaman zaman yer değiştirerek iletişime devam eder. Dinlediklerinden 

hareketle dönüt veren dinleyici konuşmacı konumuna geçmiş olur (Skinner, 

1989, s. 85).  

Cüceloğlu (1987) iletişimde dinlemenin öneminden bahsederek 

dinleyicilerin bu süreçteki davranışlarına ilişkin açıklamalar yapmaktadır. 

İletişimin başarısı kişilerin iyi bir dinleyici olma yönünde gösterecekleri 

bilinçli bir gayretle doğrudan ilgilidir. Konuşmanın sadece kendi ilgilendiği 
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bölümünü duyan diğer kısımları dinlemeyen seçerek dinleyenler 

konuşmacının aktardıklarını tam olarak kavrayamaz. Konuşmayı dinliyor gibi 

görünen ancak zihinsel olarak dinleme sürecine katılmayan ve iletişimde 

genellikle sessiz kalan görünüşte dinleyenler iletişim sürecinde ciddi 

aksaklıklara neden olmaktadır. Dinleyicilerin dinleme sürecindeki tutumları 

incelendiğinde çoğu kişinin görünüşte dinleyici olduğu bilinmektedir. 

Görünüşte dinleyicilerin dinleme sürecine aktif olarak katılmasının tek yolu 

onların ilgisini çeken konulardan bahsedilmesidir. İlgi çeken konunun 

anlatımı tamamlandığında kişi yeniden görünüşte dinleyici konumuna geri 

dönecektir. Konuşmacının anlattıklarından sürekli aynı duygu ifadelerini 

çıkarmaya çalışan saplanmış dinleyiciler konuşmacının aktardıklarını çoğu 

zaman yanlış yorumlamaktadır. Savunucu dinleyiciler konuşmacının 

aktardıklarını kendi açısından yorumlayarak yanlış anlayabilmekte, ön yargılı 

davranmakta bu nedenle konuşmacının asıl aktarmak istediğini kaçırmaktadır. 

Tuzak kurucu dinleyiciler sessiz biçimde konuşmacıyı dinleyen ancak onun 

eksiğini tespit etmeye çalışan ve konuşmacının iyi niyetini suistimal ederek 

iletişimi aksatan dinleyicilerdir. Yüzeysel dinleyiciler ise konuşmacının asıl 

aktarmak istediklerini anlamak yerine genellikle ifadelerin sadece ilk ve 

yüzeysel anlamlarını dinlemeyi tercih eden kişilerdir.  

Bireylerin etkili dinleyici olmaları dinlediklerini net ve eksiksiz bir 

şekilde kavrayarak konuşmacıya uygun cevabı verebilmeleri açısından 

önemlidir. Zenger ve Folkman (2016) etkili dinleyicilerin konuşma esnasında 

başka şeylere odaklanmadıklarını, dinlediklerini belli eden sözel ya da sözel 

olmayan ipuçları kullandıklarını, konuşmacının söylediklerini anlamak 

amacıyla tekrarladıklarını, uygun yerlerde söz alarak konuşma sürecine dahil 

olduklarını, konuşmacı ile iletişime geçerek onu destekleyen, işbirlikçi ve 

öneriler sunabilen kişiler olduklarını ifade etmektedir. Ayrıca daha fazla 

strateji bilmek ve stratejileri etkili biçimde kullanmak, metnin tamamını 

kaçırmadan dinlemek, uzun metinleri dinleyebilmek, dikkatini kontrol etmek, 

metindeki düşünceyi ve ana fikri anlamak, ön bilgileri ile metindeki bilgileri 

karşılaştırmak, kelimelerin anlamını tahmin etmek, metni anlamak için dil 

bilgisini etkili olarak kullanmak, dinleme öncesinde dinleme ortamını 

düzenlemek, empati kurabilmek, yargılayıcı cevaplar vermemek, konuşmacıyı 
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konuşmaya devam etmesi konusunda desteklemek etkili dinleyicilerin diğer 

özellikleridir (Bentley, 1997; Berne, 2004) . 

İletişim Sürecinde Dinleme 

İnsanlar arasındaki her türlü bilgi, düşünce ve duygu alışverişine 

iletişim denilmektedir. İletişimin gerçekleşmesi için sürece en az iki kişinin 

dâhil olması, iletilecek bir mesaj olması ve iletişim sürecine katılan kişilerin 

anlayabileceği ortak kod veya dilin kullanılması gerekmektedir (Işık, 2018, s. 

14-15). İletişim bir düşüncenin, duygunun yüz anlatımı, jest ve mimikler, 

konuşma veya yazı, kitle iletişim araçları kullanılarak bir kişiden diğerine 

aktarılmasıdır (Onan, 2013, s. 138). İletişim süreci ile ilişkili kavramlar 

kaynak, ileti, hedef, kanal, geri bildirim şeklindedir. Kaynak iletişim sürecinde 

mesajı gönderen yani iletişimi başlatan kişidir. İleti (mesaj) kaynak tarafından 

aktarılan bilgi, düşünce ve davranışların alıcının anlayacağı biçimde 

kodlanmış hâlidir. Kanal iletinin fiziksel olarak aktarımı ile ilgili olan ögedir. 

Kanalın içeriği iletişim sürecine göre farklılaşmaktadır. Hedef, dinleyici ve 

mesajı alan kişidir. Geri bildirim iletilen mesaja yönelik olarak dinleyicinin 

hazırladığı sözel, görsel ya da yazılı mesajdır (Tuna, 2012, s. 6-11).  

İletişim süreci dil becerileri kullanılarak gerçekleşmektedir. İletişimde 

hangi dil becerisinin daha fazla kullanıldığını inceleyen farklı araştırmalar 

mevcuttur. Rankin (1928) günlük hayatta %42-%60 oranında dinleme 

becerisinin kullanıldığını belirtmektedir. Cotton (1986) da araştırmasında 

benzer sonuçlara ulaşmıştır. Ayrıca Barker vd. (1980) araştırmalarında 

üniversite öğrencilerinin %52 oranında dinleme becerisini kullandığını 

açıklamaktadır. Daha küçük yaş gruplarındaki öğrencilerle yapılan 

çalışmalarda (Gilbert, 1988) dinlemenin %65-%90 oranında günlük hayatta 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Literatürdeki araştırma sonuçları iletişim 

sürecinde bireylerin en fazla dinleme becerilerini kullandığını açıklamaktadır.  

Dinleme ve Diğer Dil Becerilerinin İlişkisi 

Dinleme ve Konuşma Becerisinin İlişkisi: Konuşma ve dinleme 

becerileri iletişim sürecinde aktif olarak kullanılmasından dolayı birbiri ile 

ilişkilidir. Konuşma bireyin kendini ifade etmesinde dinleme ise verilen 

mesajı anlamada kullanılmaktadır. Bu nedenle dinleme ve konuşma becerisi 
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birbirini tamamlayan ve bir bütünü oluşturan parçalardır (Emiroğlu & Pınar, 

2013, s. 775). İletişim süreci açısından düşünüldüğünde dinleme ve konuşma 

sözlü dilin ayrılmaz iki unsurudur. Dinleme işitsel kodların yorumlanmasına 

dayanan bilişsel bir süreç olması yönüyle konuşma becerisi ile ilişkilidir. 

İşitilenlerin anlamlandırılmasına, değerlendirilmesine ve konuşmacıya cevap 

verilmesine dayanan dinleme becerisini bireyler iletişim sürecinde aktif olarak 

kullanmak zorundadır (Floyed, 1985; Richards, 2008).   

Ayrıca okul döneminde özellikle ilk yıllarda dinleme ve konuşma 

becerisi en çok kullanılan dil becerileridir (Wolvin & Coakley, 2000, s. 143).  

Yetişkinler günlük iletişimde %40-50 oranında dinlemeyi, %25-30 oranında 

konuşmayı kullanmaktadır (Holden, 2004; Rankin, 1928). Bu durum dinleme 

ve konuşmanın günlük hayatta ve öğrenim sürecinde birlikte kullanıldığını 

göstermektedir.  

Dinleme ve Okuma Becerisinin İlişkisi: İletişim sürecinde 

kullanılan sözlü ve yazılı dilin gelişim süreçleri ve dilin kullanımı açısından 

farklılıkları mevcuttur. Sözlü dil yazılı dilden önce edinilir ve doğal bir 

süreçte öğrenilir. Yazılı dil resmi, sistematik bir öğretim sürecine bağlıdır ve 

doğal bir süreç içerisinde öğrenilmez (Snow, 1983). Sözlü ve yazılı dil 

gelişimi açısından dinleme ve okuma becerisinin birbiri ile ilişkili olmadığının 

düşünülmesi mümkündür. Ancak literatürde farklı araştırmalarda (Kertoy & 

Goetz, 1995; Sticht & James, 1984; Wolf vd., 2019) dinleme anlama ve 

okuma anlama arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dinleme ve 

okuma becerisinin anlama süreçlerinin zihinde aynı şekilde yürütüldüğü ifade 

edilmektedir (Pearson & Fielding, 1991; Sticht vd., 1974). Okuma ve 

dinlemede beyne aktarılan iletiler farklı olsa da bu iletilerin zihinde 

çözümlenme süreci benzerdir (Diakidoy vd., 2005).  

Dinleme becerisi ilk kazanılan dil becerisi olmasından dolayı okumanın 

gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Birey okumayı öğrenirken dinleme 

becerisini aktif olarak kullanır (Lundsteen, 1971). Dinleme becerisinin 

okumanın kazanılmasında basamak görevi görmesi iki becerinin ilişkili 

olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca dinleme ve okuma becerilerinin bilgi 

edinmede kullanılan alıcı dil becerileri olması dinleme ve okumanın ilişkili 

olduğunu açıklayan bir diğer maddedir.  
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Dinleme ve Yazma Becerilerinin İlişkisi: Dinleme becerisi son 

kazanılan dil becerisi olan yazma öğretiminde önemli bir yere sahiptir. 

Yazmada bireyin kendini etkili bir biçimde ifade etmesinin yolu söz varlığına 

yeterince hâkim olmasından geçmektedir. Birey söz varlığının çoğunu ilk 

kazanılan dil becerisi olan dinleme becerisini kullanarak edinir. Bu açıdan 

yazmada kullanılacak bilgilerin ve söz varlığının edinilmesinde dinlemenin 

önemli bir yerinin olduğunu söylemek mümkündür (Çevik, 2021, s. 20).  

Yazma sürecinde bireyin zihnindeki bilgilerin yazıya aktarılması 

gerekmektedir. Okuma ve dinleme bilgi edinme yollarıdır. Yazmada ilk 

olarak zihindeki duygu, düşünce ve bilgiler üzerine odaklanılır. Sonrasında 

seçilen bilgiler zihinde düzenlenir ve son olarak yazıya aktarılır (MEB, 2009, 

s. 17). Yazmaya başlamada kullanılan bilgilerin edinilmesinin yolu dinleme 

becerisinin kullanılmasından geçmektedir. Birey sözel ya da görsel yollarla 

bilgiyi edinecek ve bu bilgileri yazıya aktaracaktır (Cheong vd., 2018, s.780).  

Dinlemenin Fiziksel ve Zihinsel Yönü 

Dinleme becerisi işitmenin gerçekleşmesi ile ortaya çıkar. Anne 

karnındayken başlayan işitme sisteminin gelişimi dokuz yaşına kadar devam 

etmektedir. Kulağa ulaşan seslerin beyne iletilmesi süreci ile dinleme 

gerçekleşir. Bu nedenle dinlemenin gerçekleşmesi işitmeye yani bireyin 

sağlıklı işitme organlarına sahip olmasına bağlıdır. Ortamda var olan sesin 

kişinin kulağına ulaşması, bu sesin insanlar tarafından duyulabilir ses 

aralığında yer alması, sesin beyne iletilmesi dinleme sürecinin fiziksel 

basamaklarını oluşturmaktadır (Bakkaloğlu, 2009; Melanlıoğlu, 2011b; 

Yücel, 2018).  

İşitme sürecini başlatan havadaki moleküllerin kulaktaki alıcı hücreleri 

etkilemesidir. 20-20.000 MHz arasındaki sesler insanlar tarafından 

duyulabilir. Sesin beyne iletilmesinde dış kulak, orta kulak ve iç kulaktaki 

yapılar kullanılır. Dış kulak işitme kanalları ile sesleri alarak kulak zarına 

iletir. Ses, kulak kepçesi ve işitme kanalları ile kulak zarına iletildiğinde kulak 

zarında titreşimler oluşturur. Kulak zarına ulaşan sesler orta kulakta yer alan 

çekiç, örs ve üzengi kemiklerine sırasıyla iletilir. Orta kulaktan sonra ses, 

kulağın iç kısmında yer alan salyangoz isimli yapıya aktarılır. Salyangoz 

içindeki sıvıyı titreştiren sesler korti organına iletilerek sinirsel enerjiye 
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dönüştürülür. Sinirsel enerjiye dönüşen ses beyne iletilir ve dinlemenin 

zihinsel yönü başlamış olur (Cüceloğlu, 2000, s. 109-110).  

Dilin anlaşılmasında ve kullanılmasında beynin sol yarım küresinde yer 

alan Broca alanı, Wernicke alanı ve Angüler Girüs rol oynamaktadır (Binder, 

2015; Hagoort, 2005; Musso vd., 2003). Dilin yapısını bu üç alanla sınırlamak 

mümkün değildir. Ancak bu alanlardaki bağlantılar dil kullanımı açısından 

oldukça önemlidir.  

Frontal lobda yer alan Broca alanının görevi seslerin, konuşulan dil 

biçimine dönüştürülmesine yardımcı olmak, konuşmadaki sesleri 

düzenlemektir. Wernicke alanının görevi, konuşma sürecinde bilgilerin 

kodlanmasına yardımcı olmak, duyulanların çözümlenmesini, konuşma 

seslerinin tanınması ve ayırt edilmesini sağlamaktır. Angüler girüs işitilenin 

yazılması, dokunulan ve görülen cisimlerin adının yazılması ve okuma 

işlevleriyle ilişkilidir. Dil işlevlerinin gerçekleşebilmesinde yukarıda adı 

geçen alanlar arasındaki bağlantılar önemlidir. Broca ve Wernicke alanları 

arasındaki bağlantı sayesinde insanlar iletişim kurabilir, Wernicke alanıyla 

Angüler girüs arasındaki bağlantı ile anlama gerçekleşir (Ergenç, 2000; 

Morgan, 1991; Tanrıdağ, 1993'ten akt. Ergenç, 2008).  

Dinleme sürecinin zihinsel unsurlarından birisi de bellek yapısıdır. 

Bellek bilgiyi kaydetme, depolama ve geri getirme gibi bilişsel süreçleri 

içeren bireyin kendisini, kendisi dışındaki dünyayı algılamasını sağlayan ve 

duygu, düşünce, davranışların düzenlenmesinde etkili olan yapıdır (Aslan & 

Akıcı Tayanç, 2018, s. 306). Literatürde bellek; kısa süreli bellek, uzun süreli 

bellek, duyusal bellek olarak sınıflandırılmaktadır. Literatürde ilk olarak kısa 

süreli, çok kısa süreli ve uzun süreli bellek tanımlamaları kullanılmıştır. 

Ancak sonradan duyusal bellek kavramı literatüre eklenmiştir (Mesulam, 

2000). Kısa süreli bellek bilgilerin belirli bir süre zihinde tutulması amacıyla 

kullanılan bellektir. Kısa süreli bellek sınırlı sayıdaki bilgiyi bir süre zihinde 

tutmak, herhangi bir sorunu hızlıca çözebilmek amacıyla bireyin geçmişte 

sahip olduğu bilgilerin kısa süreliğine hatırlanmasını sağlamak işlevlerine 

sahiptir (Vallar, 2017). Uzun süreli bellek bireylerin geçmişten günümüze 

kadar yaşamış olduğu anıların, bilgilerin, tecrübelerin depolandığı alandır. 

Kısa süreli bellekten gelen bilgileri depolamaktadır (Aydoğan, 2021, s. 15). 
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Duyusal bellek bireyin çevreden aldığı bilgileri kısa bir süre kayıt altında 

tutan ve bu sürede bireyin bilgiyi algılayarak işlem yapabilmesine olanak 

sağlayan sistemdir (Bruning vd., 2014, s.17).  

Dinleme Sürecinde Yaşanan Sorunlar 

Goh (2000, s. 59) dinleme sürecinde yaşanan sorunları kelimeleri 

bilmeme, metnin bir bölümüne odaklanıp sonraki kısımları kaçırma, konuşma 

akışını takip edememek, metnin giriş bölümünü kaçırmak, metne çok 

odaklanmak ya da odaklanamamak, işitilenlerin hemen unutulması, 

dinlenilenlerin anlaşılmaması, önceki sorunlar nedeniyle metnin devamını 

kaçırmak, kelimeler anlaşılsa da ana fikri anlayamamak, metinde aktarılan 

görüşler hakkında karışıklık yaşamak şeklinde açıklamaktadır. Yapılan 

inceleme sonucunda bu sorunlar içerisinden dinleyicilerin en sık olarak 

işittiklerini hemen unutmak, kelimeler anlaşılsa bile ana fikri/düşünceyi 

anlayamamak, metni anlamaya odaklanırken metnin diğer kısımlarını 

dinlememek, işitilen kelimelerin zihinde görselleştirilememesi sorunları ile 

karşılaştıkları ifade edilmiştir. 

Sınıflama incelendiğinde dinleme sürecinde yaşanan sorunların 

çoğunun konuşmacıdan ya da dinleme metninden kaynaklandığı 

görülmektedir. Ancak iletişim sürecinde dinleyici ve konuşmacı eşit 

düzeydedir (Emiroğlu, 2013). Konuşmacının sözünü kesmek, konuşmacının 

cümlelerini önceden tamamlamak, dinleyicinin çok fazla söz alarak 

konuşmacının sözünü tamamlamasına izin vermemesi, dinleyicinin 

konuşmacıyı yönlendirmesi ve konuşmacıyı dinlememesi dinleme sürecinde 

dinleyicinin yaptığı hatalardır (Tyagi, 2013, s. 8). 

Dinleme sürecinde bireylerin sorun yaşamasının temelinde dinleme 

anlama hızı yatmaktadır. Okuma ve yazma süreçlerinde kontrol kişinin 

elindeyken dinlemede bu durum mümkün değildir. İnsan beyni dakikada 200-

250 kelimelik bir konuşma hızını anlama kapasitesine sahiptir. Ancak normal 

bir konuşmada dakikada 40-70 kelime kullanılmaktadır. Kişi dinleyici 

konumunda olduğunda 160-180 kelimelik bir süre boş kalır ve bu süre 

dikkatin dağılmasına neden olur. Kendilerini eğiterek dinleme becerilerini 

geliştiren kimseler, açıkta kalan zamanlarını konuşmacının ne demek 
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istediğini düşünerek, anlattıklarındaki örtük anlamı kavramaya çalışarak ve 

not tutarak değerlendirirler (Baltaş, 2003, s. 42).  

Yagang (1994) dinleme sürecinde yaşanan sorunların mesaj (içerik ve 

dil yapısı), konuşmacı, dinleyici ve fiziksel ortamdan kaynaklandığını 

açıklamaktadır. Öğrencilerin seviyesine uygun otantik materyallerin 

kullanılması, ilgi alanına uygun metinlerin kullanılması, farklı materyallerin 

ve görsel araçların derslerde kullanımı mesaj aktarımındaki sorunların 

çözülmesine fayda sağlayacaktır. Konuşmacının telaffuzuna ve söylemine 

dikkat etmesi, öğrencilerin farklı kişileri dinleme uygulamaları yapmaları, 

metin uzunluğunun seviyeye göre belirlenmesi konuşmacı ve metin kaynaklı 

sorunları ortadan kaldıracaktır. Dinleyicinin yeterli kelime bilgisine ve 

konuya ilişkin ön bilgiye sahip olması, konuşmacı ile iletişim kurarak geri 

bildirimler vermesi, farklı metinleri dinlemesi ve dinleme amacını belirlemesi 

dinleme sürecinde daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Son olarak dinleme 

etkinliklerine uygun ses sisteminin hazırlanması, sınıf ortamının hazır olması 

dinleme sürecini kolaylaştıracaktır.  

Dinleme Stratejileri 

Öğretim amaçlarına göre uygulanacak yöntemleri, materyalleri, araç-

gereçleri seçme ve öğretimi yönlendirme etkinliklerinin tamamını kapsayan 

yapı olarak tanımlanan strateji (Kurudayıoğlu & Kiraz, 2020, s. 389) kavramı 

dil becerilerinin öğretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dinleme becerisi 

açısından strateji, dinleme anlama problemlerini çözmeye yönelik genel bir 

yaklaşım (Goh, 1998) olarak açıklanmaktadır. Strateji kullanımında bireylerin 

hem bilişsel hem de biliş üstü düzeyde düzenlemeler yaptıkları bilinmektedir. 

Bu nedenle strateji kullanımının öğretimini sadece bilişsel etkinlikle 

sınırlamak mümkün değildir (Oxford & Cohen, 1992). Dinleme stratejileri 

üzerine yapılan farklı çalışmalarda (Mendelsohn, 1994; Thompson & Rubin, 

1996; Vandergrift, 1997) dinleme sürecinde strateji kullanımının dinleme 

anlamayı olumlu etkilediği tespit edilmiştir.  Ayrıca etkili dinleyicilerin daha 

fazla strateji kullandıkları (Goh, 2002; Liu, 2008) bilinmektedir. 

Renukadevi (2014, s. 61) dinleme stratejilerini genelden özele ve 

özelden genele stratejiler olarak sınıflandırmaktadır. Genelden özele dinleme 

stratejileri metnin ana fikrini belirleme, çıkarımlar yapma, tahmin etme, 
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özetleme gibi dinleyici merkezli olan, metne ilişkin önceki bilgilere, metnin 

bağlamına, metin türüne ve metnin anlatımına dayalı olarak anlamaya 

odaklanan stratejilerdir. Özelden genele dinleme stratejileri dinleme sürecinde 

detaylara odaklanma, kelime yapılarını inceleme gibi dinleyicilerin 

dinlediklerini anlamak için dilsel bilgiyi kullandığı, kelimelerin, seslerin ve 

dilbilgisinin incelendiği stratejilerdir.  

Dinleme stratejileri üzerine yapılan bir diğer sınıflamada ise bilişsel, üst 

bilişsel ve sosyal/duyuşsal stratejiler (Bao & Guan, 2019; O'Malley & 

Chamot, 1990) ele alınmıştır. Bilişsel stratejiler dinleyicinin dinlediklerini 

düzenlemesinde ve anlamlandırmasında kullanılan bilgiyi işlemeye dayanan 

stratejilerdir (Von Eckardt, 1995). Dinlediklerinden hareketle not alma, 

anlamını bilmediği kelimenin anlamını tahmin etme, anlama sürecinde dil 

bilgisinden faydalanma, zihinsel şemalar oluşturma, bağlamdan hareketle 

tahminlerde bulunma, metinden anlam çıkarma, yorumlama, tekrar etme, 

görselleştirme, konu hakkındaki ön bilgiler ile dinlediklerini birleştirme, 

metinden hareketle çıkarımlarda bulunma, iletişim sürecinde sözel olmayan 

unsurların farkında olma ve bunları yorumlama bilişsel stratejilerdendir. 

Bilişsel stratejiler bireyin zihinsel süreçlerini izlemesine ve kontrol etmesine, 

dinleme anlama sorunlarını belirlemesine, dinlediklerini anlamasına katkı 

sağladığı için önemlidir (Bao & Guan, 2019; O'Malley & Chamot, 1990). 

Üstbilişsel stratejiler kişinin öğrenme ve bilgiyi özümseme için kendi 

yöntemini anlama, öğrenme sürecinde kişinin kendi zihinsel süreçleri 

hakkında düşünme yeteneğini ifade eder (Goh & Taib, 2006). Üstbilişsel 

stratejiler bireyin dinlediklerini düzenlemelerine ve yapılandırmalarına 

dayanmaktadır. Dinlediklerine odaklanma, dinleme esnasında anlama sürecini 

kontrol etme, dinlediklerindeki problem durumunu tanımlama, anlamsal 

çıkarımlar yapma ve ayrıntılara odaklanma, yan anlam ve mecazları inceleme, 

hikâye haritası çıkarma üstbilişsel stratejilerdir (O'Malley & Chamot, 1990).  

Sosyal-duyuşsal stratejiler iletişim sürecinde bireyin dinlemeye etkin 

olarak katılımını sağlayan stratejilerdir. Konuşmacının amacını inceleme, 

dinlediğini belli eden sözel ve sözel olmayan ipuçlarını konuşmacıya aktarma 

sosyal-duyuşsal stratejilerdir (O'Malley & Chamot, 1990). Duyuşsal stratejiler 

dinleme sürecinde olumsuz ya da olumlu olabilen duyguları yönetmekle 
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ilgilidir. Kaygı gibi olumsuz duygular bireyin dinleme sürecini olumsuz 

etkilerken olumlu duygular odaklanma ve akran iş birliğini teşvik edebilir. 

Ayrıca sosyal stratejiler bireyin akranları ile iletişim kurmasına yardımcı 

olarak kişiyi olumlu etkileyebilir (Bao & Guan, 2019, s. 2). 

Dinleme Yöntem ve Teknikleri 

Ayrıştırıcı Dinleme: Sesleri ayırt etmek ve sözlü olmayan iletişime 

duyarlılık geliştirilmesi amacıyla kullanılan (Tompkins, 2005, s. 44) ayrıştırıcı 

dinleme ile vurgu, ezgi, tonlama ve durak gibi bürün olgularının kullanımına 

yönelik beceriler kazandırılabilir. Dil ötesi birim olarak adlandırılan bürün 

olgular anlamı etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu nedenle metindeki örtük 

anlamların tespit edilmesinde ayrıştırıcı dinleme kullanılabilir (Onan, 2013, s. 

30). Ayrıştırıcı dinleme literatürde ayırt edici dinleme olarak da geçmektedir. 

Öğrencilerin dil becerilerini kazanma ve kullanmada yaşadıkları sorunların 

temel sebeplerinden biri ayrıştırıcı dinlemeyi bilmeyen öğrencilerin dilin 

yapısını kavrayamamasıdır. Dilin yapısının kavranması için ayrıştırıcı dinleme 

uygulamaları yapılarak bu uygulamalarda deyim, atasözü, ninni, bilmece, 

tekerleme gibi dilin kalıplaşmış ifadelerine yer verilmesi gereklidir 

(Melanlıoğlu, 2011a). 

Bilgi İçin Dinleme: Bilgi için dinlemede dinleyicinin metindeki 

önemli noktaları ve ana fikirleri öğrenmesi ve sonradan hatırlamak üzere 

zihinde kodlaması hedeflenmektedir (Tompkins, 2005). Bilgi edinme, yeni 

bilgileri öğrenme amacıyla kullanılan bilgi için dinlemede dinleyicinin 

metindeki konuya ilişkin ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum, metinden neyi 

öğrendim stratejisini kullanması, not alma tekniklerinden yararlanması, 

anladıklarını düzenlemeye ilişkin farklı stratejiler kullanması öğrenme 

sürecini kolaylaştıracaktır (Özbay, 2010, s. 114). 

Eleştirel Dinleme: Eleştirel dinleme dinleneni doğru yanlış, eksik 

tam olarak değerlendirmek, konuşmacının amacını incelemek, önyargı, duygu 

veya propaganda unsurlarını analiz etmek ve fikirler arasında bağlantılar 

kurmak için dinlemektir (Doğan, 2007; Göğüş, 1978). Eleştirel dinlemede 

ileri düzey dinleme uygulamaları kullanılmaktadır. Dinleyici metnin örtük 

anlamlarını inceleyerek kendisine aktarılanları sorgulamalı ve analiz 
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etmelidir. Konuşmacının konuya bakış açısının incelenmesi, metinde 

kullanılan kaynakların ve kanıt ifadelerinin incelenmesi, metnin tutarlılığının 

ve bağlamının incelenmesi, metindeki önemli bilgilerin belirlenmesi ve 

önceki bilgiler ile bağ kurulması eleştirel dinleme kapsamında yapılacak 

uygulamalardır (Trace, 2013, s. 68). Eleştirel dinleme metnin her yönüyle 

incelenmesine ve değerlendirilmesine dayanmaktadır. 2006 Türkçe Öğretim 

Programı'nda (MEB, 2006) eleştirel dinleme kapsamında öğrencilerin 

konuşmanın amacını belirlemesi, konuşmacının konu hakkındaki yeterliliğini 

incelemesi, sunulan bilgilerin güncel ve geçerli olup olmadığını incelemesi, 

konuya ilişkin bakış açılarını belirlemesi, metindeki çözüm önerilerinin 

bilimselliğini değerlendirerek farklı çözüm önerileri sunulup sunulmadığını 

tespit etmesi gerekmektedir.  

Empati Kurarak Dinleme: İletişim sürecinde iyi dinleyici olmak 

önyargıdan uzak, kendi görüşlerinden bağımsız olarak kendini konuşmacının 

yerine koyarak konuyu anlamaya çalışmakla ilişkilidir. Empati kavramı 

kelime anlamı açısından içerisinde dinlemeyi barındırmaktadır. Empati 

kurabilen kişi kendi yargılarından bağımsız olarak konuşmacıyı dinleyen ve 

kendini konuşmacının yerine koyabilen kişidir. Empatik dinleme, dinleyicinin 

konuşan kişinin kullandığı cümlelerden, o kişinin ne dediği kadar nasıl 

hissettiğini de anlaması yani konuşmacıyı can kulağı ile dinlemesidir (Telli, 

2019, s. 35). Konuşmacıyı kendimiz gibi düşünmek, onun dünyasına girmeye 

çalışmak, konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamak için bilinçli ve 

istekli yapılan anlama çabalarının tümü empati kurarak dinleme olarak 

açıklanabilir. Empatik dinleyebilen kişi, iyi odaklanabilen, tarafsız, 

yönlendirmekten uzak, detaylarda boğulmayan bir kişidir ve konuşmacının 

kendini rahat ve doğru şekilde ifade edebilmesine imkân verir. Ayrıca 

konuşmacının hislerini anlamaya çalışan, anladıklarını karşı tarafa doğru ifade 

edebilen, gözlemci, analitik ve tarafsız bir kişidir (Cihangir Çankaya, 2015, s. 

48). Empati kurarak dinleyebilen kişi konuşmacı ile dürüstlük ve saygıya 

dayalı bir iletişim kurabilir, kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilir, 

konuşmacıyı doğru anlayacağından kavrama sorunları yaşamaz, iş birlikli 

şekilde problem çözmeye dayalı bir çalışma ortamı oluşturarak konuyla ilgili 

gereken bilgilerin açıklanmasını sağlar (Salem, 2003).  
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Estetik Dinleme: Rahatlamak, eğlenmek, dinlenmek amacıyla 

kullanılan dinleme yöntemidir. Hikâye, şarkı, şiir gibi metinleri dinlerken 

kullanılır (Akyol, 2016, s. 11). Öğretmenlerin derslerinde estetik dinleme ile 

ilişkili etkinliklere, uygulamalara yer vermeleri öğrencilerin dinleme 

becerilerinin gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Öğrencilerden dinleme 

etkinliğinde tahminlerde bulunmaları, dinlediklerini zihinde 

görselleştirmeleri, metinde varsa dil oyunlarını tekrarlamaları, metnin konusu 

ile kendi yaşantıları arasında ilgi kurmaları, özetleme yapmaları, ana fikri 

belirlemeleri beklenir. Öğrenci zevk alarak uyguladığı bu etkinlikler 

sayesinde dinleme becerisini geliştirecektir (Özbay, 2010, s. 105). Tompkins 

(2005, s. 300) estetik dinlemede öğretmenin öğrencilerin metnin konusuna 

ilişkin önceki bilgilerini harekete geçirmesinin, dikkati metne 

yoğunlaştırmaya ilişkin bilgi vermesinin, öğretmenin model olmasının, 

öğrencilerin metinle ilgili düşüncelerini açıklamalarının önemli olduğunu 

belirtmektedir. 

Grup Hâlinde Dinleme: Grup içerisinde etkileşimde bulunarak 

dinlenilenlerin daha iyi kavranmasının hedeflendiği dinleme uygulamasıdır. 

Bu dinleme yönteminde öğrenciler gruplara ayrılır, konuyla ilgili 

yönlendirmeler yapılarak grup içerisinde dinlenilenlerle ilgili sorular 

cevaplanır. Grupların birbiri ile etkileşimi sağlanarak konu ile ilgili 

değerlendirmeler yapılır (Gündüz & Şimşek, 2014, s. 134). 

İletişimsel Dinleme: Günlük hayatta öğrencilerin arkadaşlarıyla, 

öğretmenlerle ve diğer insanlarla iletişim kurarken kullandıkları dinleme 

türüdür (Özbay, 2010, s. 99). İletişimsel dinleme günlük ilişkilerde 

kullanıldığından geliştirilmesi iletişim sürecinde yaşanan sorunların ortadan 

kaldırılmasına yardımcı olacaktır. İletişimsel dinlemede bireyin dikkatini 

yoğunlaştırması, konuşmacıyı desteklemesi ve empati kurması 

beklenmektedir. Dinleyici konuşmacı ile empati kurarak konuşmacıyı ve 

konuyu daha iyi anlayacaktır (Cramer, 2004'ten akt. Melanlıoğlu, 2011a, s. 

72). 

Katılımlı Dinleme: 2006 Türkçe Öğretim Programı'ndan itibaren 

programlarda yer alan katılımlı dinleme literatürde aktif dinleme (Çiftçi, 

2007), etkin dinleme (Orlov, 1992) şeklinde farklı kavramlarla ifade 
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edilmektedir. Katılımlı dinlemede bireyin iletişim sürecinde etkin olması 

beklenmektedir. Bu nedenle birey dinleme esnasında dinlediğini sözel ya da 

sözel olmayan biçimlerde göstermelidir (Yalçın, 2006, s. 132). Katılımlı 

dinlemede dinleyici sürece aktif olarak katılmalı, konuşmacının söylediklerini 

incelemeli ve dönüt vermelidir. Bu nedenle katılımlı dinleme uygulaması zor 

bir yöntem/tekniktir (Güneş, 2007, s. 93). Arı (2008, s. 183) katılımlı 

dinlemenin örtük anlamları belirlemede önemli olduğunu açıklamaktadır. 

Katılımlı dinleme sürecinde dinleyicinin konuşmacıya sorduğu sorular 

sayesinde konuşmadaki örtük anlamların anlaşılır hale gelmesi mümkündür. 

Katılımlı dinleme, dinleyicinin dikkatini toplamasını sağlaması, örtük 

anlamları ortaya çıkarmada kullanılabilmesi, ayrıntılara değil ana fikre 

odaklanmayı sağlaması yönleriyle diğer dinleme yöntem/tekniklerinden 

ayrılmaktadır (Cüceloğlu, 2000b, s. 189- 190). Türkçe Dersi Öğretim 

Programı'nda (MEB, 2006, s. 62-63) katılımlı dinlemenin amacı dinleyicinin 

konuşmaya ilişkin sorularını konuşmacıya yönlendirmesi ile dinlenilenlerin 

daha iyi kavranması olarak açıklanmaktadır. Dinleyici soracağı sorularla 

dinlediğini hissettirecek böylece iletişim süreci amacına ulaşacaktır. Katılımlı 

dinleme uygulamalarında ise bireylerin konuşmacıya onu dinlediklerini belli 

eden geri bildirimler vererek konuşmacıdan anlatılanlara açıklık getirmesini 

istemeleri, konuşmacının sözlerini ve duygularını geri yansıtmaları, fikir ve 

duygularını özetlemeleri beklenmektedir.  

Katılımsız Dinleme: Katılımsız dinleme ile dinleme sürecinde 

bireylerin dinledikleri üzerinde düşünmelerinin sağlanması ve zihinsel olarak 

dinleme sürecinde etkin olmaları hedeflenmektedir. Katılımsız dinleme 

uygulamalarında metnin türüne ve metinden elde edilmek istenilenlere uygun 

olarak zihinde “Kim, ne, nereye, ne zaman, nasıl?” gibi sorulara cevap bulma 

üzerine odaklanılır (MEB, 2006, s. 62). Katılımsız dinlemede dinleyicinin 

zihinsel ve içsel olarak dinleme sürecinde aktif olması beklenmektedir. 

Katılımsız dinleme günlük hayatta ve öğrenim sürecinde en çok kullanılan 

dinleme yöntemleri arasında yer almaktadır. Birey farklı dinleme yöntemleri 

kullanamadığında, not alma ya da seçici dinleme yöntemini uygulamak için 

uygun olanaklara sahip olmadığında, iletişime dayalı olmayan dinleme 

süreçlerinde katılımsız dinleme kullanabilir.  Katılımsız dinleme yöntemi 

uygulanırken bireylerin dinlediklerini anlamlandırmanın yanında, “Kim, ne, 
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nereye, ne zaman, nasıl?” sorularının cevabını dinlediklerinin içerisinde 

aramaları kişiye dinleme amacı kazandıracağından etkili bir dinleme 

uygulaması olacaktır. Bu uygulama sayesinde dinleyici öyküleyici metindeki 

olay, kişiler, yer ve zaman gibi unsurları belirleme, bilgilendirici metinlerde 

metin akış sırasını takip etme becerileri kazanacaktır (Akbayrak, 2019, s. 21). 

Not Alarak Dinleme: Not alma kısaca dinleme ya da okuma 

sürecinde okunan/dinlenilen metinlerde kişinin önemli gördüğü noktaların 

yazılması şeklinde açıklanabilir. Not alma herhangi bir konunun daha sonra 

tekrar edilmesine olanak sağlarken dinleme sürecinde kişinin metinden 

kopmasını ve dikkatinin dağılmasını engelleyen bir uygulamadır. Dinlerken 

not alan kişi konuşmayı kaçırmamak için dinlemeye odaklanacağından 

dinleme sürecinin verimi artacaktır. Not alma genellikle işitilenlerin aynen 

kaydedilmesi şeklinde algılandığından etkili ve doğru biçimde 

kullanılmamaktadır. İşitilenlerin tamamının yazıya geçirilmesi mümkün 

olmadığından birey dinleme metninden kopmakta ve metni takip etmekte 

zorlanmaktadır. Bu nedenle not alarak dinleme yöntemi öncesinde etkili not 

almaya ilişkin bilgilerin verilmesi gereklidir. Not alma eğitimi esnasında 

önemli bilgiyi ayırt etme, kısaltmaları uygun şekilde kullanma konuları 

üzerinde durulmalıdır (Kocaadam, 2011, s. 29-30). Not alma eğitimi 

sürecinde öğretilebilecek not alma tekniklerinden birisi Cornell not alma 

tekniğidir. Cornell not alma tekniği 1949 yılında Cornell Üniversitesi'nde 

geliştirilmiştir. Not alınan sayfanın sol tarafına bir çizgi çizilmesi ve geri 

kalan kısma notların yazılması şeklinde uygulanır. Sayfanın sağ tarafına 

dinleme esnasında alınan notlar gözden geçirildikten sonra, sol tarafa bu 

bilgileri temsil eden anahtar kelimeler yazılır. Sağ taraftaki kısım kapatılır ve 

sol taraftaki anahtar ifadelerden yararlanarak not alınan önemli bilgiler 

hatırlanmaya çalışılır. Önemli bilgiler kolaylıkla hatırlanıncaya kadar bu işlem 

sürdürülür (Şahin vd., 2011, s. 30). Dinleme esnasında not almak ve 

sonrasında öğrenilen bilgilerin hatırlanması amacıyla kullanılabilir. 

Seçici Dinleme: Birey günlük hayatında tüm işittiklerine dikkat 

etmemekte, işitilenlerin hepsini dinlememektedir. Konunun sadece kişiyi 

ilgilendiren kısımlarının dinlenmesi, konuşmada belirli noktaların tespit 

edilerek bu kısımların dinlenmesi seçici dinleme uygulamalarıdır (Brown, 

2008, s. 11). Bu nedenle seçici dinleme dinleyicinin önemli gördüğü noktaları 
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dinlemesi olarak açıklanmaktadır. Birey dinleme esnasında belirli noktalara 

odaklanarak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlamaktadır. Ancak 

seçici dinleme uygulaması öncesinde kişinin metindeki önemli ve önemsiz 

noktaları belirlemeyi bilmesi gerekmektedir (Uzun, 2018, s. 53-54). Seçici 

dinleme derslerde uygulanırken metne ilişkin soruların önceden verilmesi 

şeklinde ya da öğrencinin metindeki belirli bir bölüme odaklanması 

hedeflenerek kullanılabilir (MEB, 2006, s. 63). Seçici dinleme uygulamaları 

sayesinde bireyin dinleme amacına ulaşması kolaylaşsa da bu yöntemin 

sürekli kullanılması kişilerin dinleme sürelerinin azalmasına ve odaklanma 

sorunları yaşamalarına neden olabilir. Sürekli seçici dinleme yöntemini 

kullanan kişi sadece ilgi ya da amacına uygun kısımları dinleyecek diğer 

kısımlarda görünüşte dinleyici olarak kalacak ve dinleme sürecinden 

kopacaktır (Cüceloğlu, 2017, s. 168). Bu nedenle seçici dinlemenin 

kullanılacağı yerler üzerinde durulmalı ve kişilerin sürekli bu yöntemi 

kullanmamaları gerektiği belirtilmelidir. 

Yaratıcı Dinleme: Yaratıcılık özgün bir düşünce ya da ürün ortaya 

koyabilmektir (Robinson, 2001). Yaratıcı dinlemede kişilerin dinlediklerinden 

hareketle yeni fikirler üretmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 

katılımsız dinleme yapılarak konuşmacının sözlerinden yeni düşünce ve 

hayaller üretilir veya katılımlı dinleme yapılarak konuşmacının sözlerinden 

üretilen düşünce ve hayaller ifade edilir. Konuşmacının daha rahat ve yaratıcı 

düşünmesini sağlamak için yönlendirici sorular sorulur veya cesaret verici 

sözler söylenir (MEB, 2006, s. 63). 

SONUÇ 

Bireylerin akademik ve toplumsal yaşantılarında dinleme becerisinin 

önemli bir yeri vardır ve geliştirilmesi gereklidir. Literatürde dinleme becerisi 

ihmal edilmiş (Funk & Funk, 1989), unutulmuş (Burley-Allen, 1995) beceri 

olarak geçse de dinleme eğitimi alanında yapılan çalışmaların son yıllarda 

artmış olması önemlidir. Türkçe dersi ve dinleme öğretimi açısından konu 

incelendiğinde, dinleme becerisinin 1968 yılından başlayarak Türkçe dersi 

öğretim programlarında yer alması (Özbay & Daşöz, 2014) dinleme 

becerisine verilen önemin arttığını göstermektedir. Özellikle 2006 Türkçe 

Öğretim Programı'nda dinleme/izleme yöntem/tekniklerinin amaçlarının ve 
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uygulama örneklerinin verilmesi ortaokul düzeyinde dinleme becerisi 

etkinliklerine rehberlik etmesi açısından önemlidir. Benzer yöntem/tekniklere 

sonraki öğretim programlarında da yer verilmiştir. 

Dinleme becerisine ilişkin temel kavramlar incelendiğinde dinlemenin 

fiziksel ve zihinsel süreçleri ile ilişkili olan farklı kavramların bulunduğu 

görülmüştür. Ses, işitme vb. kavramlar dinlemenin fiziksel yapısı ile 

ilişkiliyken anlama, dinleme stratejileri, dinleme yöntem/teknikleri vb. 

kavramlar dinlemenin içsel ve zihinsel bir süreç olması ile ilişkilidir. Ancak 

benzer terimlerin farklı olarak isimlendirildiği ve yabancı literatür ile 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Yabancı literatürde dinleme becerisi 

olarak geçen kavram Türkiye'deki çalışmalarda dinleme, dinleme/izleme, 

dinleme ve izleme, dinleme izleme becerisi şeklinde verilebilmektedir. Bu 

kavramın 2006 ve sonraki öğretim programlarında dinleme/izleme becerisi 

olarak yer aldığı görülmüştür. Bu durum araştırmacıların birbirinden farklı 

kullanımlar tercih etmesine neden olmaktadır. Literatürde ortak terminolojinin 

kullanılması alan açısından önemlidir. Ayrıca etkili dinleme, aktif dinleme, 

etkin dinleme, katılımlı dinleme kavramlarının içerik olarak birbirine 

benzemesine rağmen farklı şekillerde isimlendirildiği görülmüştür. Türkçe 

Öğretim Programı'nda katılımlı dinleme kullanımı esas alındığından bu 

bölümde aynı kullanım tercih edilmiştir. Dinleme stratejileri konusunda farklı 

sınıflamaların olması, yabancı dil öğretiminde ve ana dili öğretiminde 

kullanılan stratejilerin karışık olarak verilmiş olması literatürdeki bir diğer 

problemdir. Ana dilinde dinleme öğretiminde kullanılacak stratejilerin ve 

diğerlerinin ayrılması gereklidir. Bu konudaki bir diğer sorun ise dinleme 

stratejilerinin isimlerinin Türkçeye çevrilmesidir. Farklı araştırmacıların aynı 

terimi farklı şekillerde Türkçeye çevirmiş olması literatürde karışıklığa neden 

olmaktadır. Dinleme stratejileri kimi zaman yöntemlerle kimi zaman 

tekniklerle karışık olarak verilmektedir. Bu kavramların birbiri yerine 

kullanılmaması, doğru kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Eleştirel, 

seçici, not alarak dinleme vb. kavramlar dinleme türü, dinleme stratejisi, 

dinleme yöntem/tekniği olarak farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Türkçe 

Öğretim Programı'nda bu kavramlar dinleme yöntem/tekniği olarak 

geçtiğinden bu kullanım esas alınmıştır. Dinleme eğitimi alanındaki kavram 
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karışıklıklarının giderilmesi araştırmacıların ve öğretmenlerin çalışmalarında 

kolaylık sağlayacaktır.  

Dinleme becerisinin geliştirilmesi için ortaokul seviyesi kritik bir 

süreçtir. Bu süreçte öğretmenlerin dinleme becerisine gereken önemi 

vermeleri, dinleme öğretimine ilişkin derslerde uygulamalar yapmaları 

öğrencilerin bu becerilerinin gelişimi açısından önemlidir. Dinleme becerisine 

ilişkin teorik çalışmaların yanı sıra uygulamaya dayalı çalışmaların yapılması, 

ders kitaplarındaki dinleme becerisi etkinliklerinin çeşitlendirilmesi 

öğrencilerin dinleme becerilerinin gelişimini arttıracak ve onların etkili birer 

dinleyici olmalarını sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran başlıca özellik sahip olduğu dil 

becerileridir (İşçan, 2017; Yalçın, 2006). Sosyal bir varlık olan insan, hayatın 

her alanında duygularını, düşüncelerini, hayallerini paylaşmak; isteklerini dile 

getirmek, bilgi alışverişinde bulunarak ihtiyaçlarını gidermek için iletişim 

kurmaktadır (Çetin, 2017). Modern dil bilim çalışmalarının da atıfta bulunduğu 

gibi insan, aslında bu donanımla dünyaya gelmektedir. Chomsky, her insanın 

Dil Edinim Cihazı ile dünyaya geldiğini ve bu cihazla insanoğlunun her dili 

bütün kurallarıyla edinebileceğini ifade etmektedir (Kayabaşı, 2018). Bu 

noktada Chomsky, yalnız insana mahsus olan bu durum aracılığıyla her 

çocuğun içinde yaşadığı dili tüm yönleriyle ve kurallarıyla edinerek o dilin ana 

dili konuşuru olduğunu dile getirmiştir (Demirci, 2017). 

Konuşma, çocukluktan itibaren iletişim kurma aracıdır ve bu aracı yetkin 

şekilde kullanabilme gelişmenin başat özellikleri arasında kabul edilmektedir. 

Bu nedenledir ki hem ana dilde hem de yabancı dilde konuşma becerisine ayrı 

bir önem verilmektedir. Diğer yandan, bir dilde en sık kullanılan beceriler, 

dinleme ve konuşma becerileridir (Eraslan, 2018).  Özbay ve Çetin (2011, 

s.157) uyanık geçirdiğimiz zamanın %40’ını dinlemeye, %35’ini konuşmaya, 

%16’sını okumaya ve %9’unu yazmaya ayırdığımızı ifade etmektedir. 

Dolayısıyla bu durum, dil öğretimi açısından da son derece önemli çıkarımları 

beraberinde getirmektedir.  

Günlük hayatta iletişim kurabilmek için dinlemek ve konuşmak 

gerekmektedir. Dil öğretiminde temel amaç, kişilerin sorunsuz bir şekilde 

iletişim kurmalarını sağlayarak öğrendikleri dilde daha fazla deneyime sahip 

olmalarını sağlamaktır. Öte yandan, kişilerin eğitimini aldıkları dilde iletişim 

kurabilmeleri, o dili öğrendiklerinin de en basit göstergesidir (Eraslan, 2018). 

Bir dilde iletişim kurmanın belki de en temel yolu konuşmaktır. Ancak 

konuşma, düşünüldüğü kadar basit bir beceri ya da süreç değildir. Konuşma, 

çok farklı ögelerin bir arada işe koşulduğu ve bunların çok kısa bir sürede 

sorunsuzca, ahenkli bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkan sanatsal bir üretimdir.  

Bu bölümde konuşma, konuşma üretimi, konuşma eğitimi, konuşma 

türleri ve konuşma sorunları ile ilişkilendirilen kavramların tanımlarına yer 

verilmiştir.  
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Konuşmayla İlgili Genel Kavramlar 

Konuşma – Konuşma Üretimi: Konuşma ya da konuşma üretimi, en 

temel manasıyla insanların duygularını, düşüncelerini, isteklerini, tasarılarını 

sözle ileterek toplumsal anlaşmaya zemin hazırlayan (Korkmaz, 2007), salt 

insana özgü (Kardaş, 2020) bir süreçtir. Konuşma üretimi; zihinde başlayıp 

(Güneş, 2007) zihindeki soyut tasarımların seslerle somutlaştırıldığı (Gündüz 

ve Şimşek, 2014), bu seslerin de belirli kurallarla şekillendirilip (Altunkaya, 

2017) beden diliyle desteklendiği (Taşer, 2006) fiziksel, fizyolojik, psikolojik 

ve sosyal (Demirel, 1999) bir sözlü aktarım eylemidir. Dolayısıyla konuşma, 

çok katmanlı bir yapıya sahip karmaşık bir dilsel üretimdir. Ancak 

belirtilmelidir ki bu katmanlar iç içe geçmiş yapılardır ve konuşma üretiminin 

nasıl gerçekleştiğinin daha iyi anlaşılabilmesi adına bu katmanlardan ayrı ayrı 

söz edilmelidir. Bu katmanların ilki konuşmanın fiziksel yönüdür. Ses 

dalgalarının sağlıklı bir şekilde boşlukta yayılışı ve buna uygun ortamlar, 

konuşmanın fiziksel yönünü oluşturur. İkinci katman konuşmanın fizyolojik 

yönüdür. İnsan beyninin kendisine söylenilenleri anlamlandırma süreciyle 

başlayan ve yine beyindeki konuşma alanlarının etkinleşerek ses organları 

aracılığıyla ortaya çıkarılan seslerle son bulan süreç, konuşmanın fizyolojik 

yönünü oluşturur. Konuşmanın fizyolojik yönü bir yandan beynin ve ses 

organlarının eksiksizliğine, sağlıklı ve kusursuz bir uyum içerisinde 

çalışmasına vurgu yaparken diğer yandan da üretim sürecinin nasıl 

gerçekleştiğini açıklamaya çalışır. Her şeyden önce konuşmanın zihinsel bir 

süreç olarak değerlendirilmesinin sebebi konuşmanın sağlıklı bir zihinde 

yapılandırılarak başlamasından kaynaklanmaktadır. Fiziksel anlamda eksikliği 

olmayan ya da zihinsel hastalığı bulunmayan bireyler rahatlıkla konuşabilir. 

Öte yandan, konuşmanın belirli dil yapılarını ve kurallarını da kullanma 

gerekliliği olduğu göz ardı edilmemelidir. Çünkü konuşma salt ses üretimine 

dayanmayıp seslerin ve dil yapılarının belirli kurallar bütünüyle 

şekillendirilmesini de içermektedir. Üçüncü katman ise konuşmanın psikolojik 

yönüdür. Bireylerin psikolojik anlamda kendilerini konuşma konusunda yetkin 

görmeleri, kendilerini konuşmaya hazır hissetmeleri, konuşma için olumlu 

tutum sergilemeleri, konuşurken stresi yönetebilmeleri ve kendilerine güven 

duyarak konuşmaları konuşmanın psikolojik yönünü oluşturmaktadır. Yani 

konuşma kaygısı, öz yeterliği, tutumu ile özgüven sorunu konuşmanın 
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psikolojik yönünü yansıtan ifadelerdir. Dördüncü katman ise konuşmanın 

sosyal yönüdür. Konuşma, toplumsal iletişimin seslerle gerçekleştirilmesini 

sağlayan bir araç olarak toplumsal etkileşim biçimlerinden, toplumun dili 

kullanma şekillerinden ve en önemlisi dilin bağlamından etkilenmektedir. 

Konuşma kuralları ve ölçünlü dil, esasında dilin sosyal yönüyle ilgilidir. 

Konuşma kurallarının ortaya çıkışı ve ölçünlü dilin kabul görmesi toplumsal 

bir olgudur. Diğer yandan, konuşma üretiminde dinleyici etkeni de konuşmanın 

sosyal yönüyle ilişkilidir. Dolayısıyla konuşmayı da toplumsal bir olgu olarak 

değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Tüm bu yönlerin bir bütün olarak vücut 

bulduğu konuşma, özetle seslerin ve çeşitli dil yapılarının akıl yoluyla 

biçimlendirildiği (Kartallıoğlu, 2020) üretime dayalı psikososyal bir beceri 

olarak tanımlanabilir. 

Konuşma, sahip olduğu özelliklerle bir yandan diğer iletişim türlerinden 

farklı iken diğer yandan da onlardan daha üstündür. Planlı ya da plansız şekilde 

yapılabilmesi, tek yönlü veya karşılıklı olarak gerçekleştirilebilmesi, yazı diline 

göre çok daha esnek ve değişken bir yapıda olabilmesi, geri bildirim sayesinde 

iletinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığının hızlıca ve kolayca kontrol edilebilir 

olması, yanlış anlaşılmaların hızlıca telafi edilebilmesi ve sözlerin beden dili 

ile daha anlaşılır ve etkili kılınabilmesi konuşmayı diğer iletişim türlerinden 

ayırmakta ve konuşmayı diğer iletişim türlerine göre üstün kılmaktadır 

(Kansızoğlu ve Kansızoğlu, 2022). 

Konuşma Dili: Konuşma dili, günlük dil, günlük konuşma dili 

isimleriyle de tanımlanmaktadır. Konuşma dili; gündelik hayatın bir parçası 

olarak toplumsal iletişimin temelinde yer alan, sesletim özellikleriyle yazı 

dilinden ayrışan, seslere dayalı dildir. Örneğin, “gelmi:cem” şeklinde söylenen 

ifade, yazı diline “gelmeyeceğim” şeklinde aktarılır. 

Konuşma dili, yerel söyleyişleri, sözcükleri içerisinde barındırmasıyla ve 

gerçek zamanlı kullanımı ile yazı dilinden ayrışmaktadır. Diğer yandan, günlük 

hayattaki etkileşimlerle ön plana çıkan konuşma dili, diyaloğa dayalı yenilikçi 

ve değişime açık, esnek yapısıyla yazı dilinden farklıdır.  Bu yönleriyle 

konuşma dili, gayri resmî bir şekilde, genel manada planlama olmaksızın 

yapılan konuşmaları içermektedir. 
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Konuşma Becerisi: Konuşma becerisi; dil bilgisi, söylem bilgisi, 

sesletim bilgisi ve sosyokültürel bilgiler gibi çeşitli bilgi formlarının 

kullanımına dayalı bilişsel ve stratejik bir beceridir. Konuşma becerisinin 

tanımı yapılırken bir yandan konuşmanın bilgi boyutuna bir yandan da beceri 

boyutuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. 

Konuşma becerisi, bir metin üretme süreci olarak değerlendirilebilir 

(Aslan ve Yaylı, 2019). Bu metin üretme sürecinde hem çeşitli bilgilere 

başvurulmakta hem de birçok beceri işe koşulmaktadır. Bu durum, elbette ki 

konuşmanın fizyolojik yönüyle ilişkilidir ve bilgi ile beceri arasındaki karmaşık 

etkileşimden beslenmektedir. 

Konuşma eyleminin bilgi boyutunda dilsel, toplum dil bilimsel, edim 

bilimsel bilgiler ile strateji bilgisi yer almaktadır. Kişilerin söz varlığı, dil 

bilgisel, ses bilgisel farkındalıkları, toplum dil bilimsel ve metin dil bilimsel 

bilgileri ile strateji bilgileri, konuşma becerisinin bilgi boyutunu 

oluşturmaktadır. Konuşma sırasında kişilerin, söz varlıklarından yararlanarak 

konuşmaya uygun terimleri, kalıp sözleri, bağlayıcıları seçmeleri 

beklenmektedir. Diğer yandan, kişilerin sesletim yanlışları ve anlatım 

bozuklukları yapmamaları için ses bilgisel ve dil bilgisel bilgilere sahip 

olmaları gerekmektedir. Ayrıca konuşmanın amaca ulaşabilmesi için 

konuşmacının mutlaka dilin sosyokültürel boyutuyla ilgili bilgilere de sahip 

olması gerekmektedir. Çünkü nezaket kurallarını, nezaket ifadelerini, ortama 

uygun konuşma stilini, sosyokültürel ipuçlarını ya da kalıp sözleri, argo 

ifadeleri, kinayeleri, mecazları, mizahi söylemleri bilmeden bir kişinin sağlıklı 

ve eksiksiz bir konuşma yapması mümkün değildir. Dikkat edilmesi gereken 

bir diğer husus da özellikle tek yönlü konuşmalarda metin dil bilimsel bilgilere 

ihtiyaç duyulmasıdır. Çünkü konuşma becerisi esasında bir metin oluşturma 

sürecidir ve bu süreçte metin türleri, tipleri ve yapıları hakkında bilgi sahibi 

olunması gerekmektedir. Yine düşüncelerin geliştirilebilmesi, uygun mantıksal 

ve zamansal bağlayıcıların kullanılarak tutarlı, bağdaşık ve iyi yapılandırılmış 

konuşmaların yapılabilmesi için metin dil bilimsel bilgilere ihtiyaç vardır. Öte 

yandan, konuşma eyleminin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için çeşitli 

strateji bilgilerine de ihtiyaç vardır. Kişiler, “planlama, izleme ve onarma, 

etkileşim” gibi stratejiler hakkında bilgi sahibi olmadan bunları kullanamaz. 

Yani, konuşurken muhataptan gelen ipuçlarına dikkat ederek konuşabilmek, 
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zihinsel hazırlık yapabilmek ya da söz sırası alabilmek için belirli bir strateji 

bilgisine sahip olmak gerekmektedir. İşte, bütün bu bilgi yükü, konuşmanın 

zihinsel süreçlerinde ortaya çıkmakta ve konuşma becerisinin gerçekleşmesi 

adına arka planı oluşturmaktadır. 

Konuşma eyleminin beceri boyutunu ise dilsel, toplum dil bilimsel, 

edimsel ve stratejik yetkinlikler oluşturmaktadır. Bu becerilerin sınırlarını çok 

belirgin çizgilerle ayırmak doğru değildir. Ancak bu becerilerin genel manada 

konuşma eyleminin hangi yönlerine dönük olduğu şöyle açıklanabilir: Kişilerin 

konuşma sırasında; söz varlığından seçerek uygun ifadeleri kullanabilmesi, 

doğru sesletim yapabilmesi ve bürünsel becerilere sahip olabilmesi konuşmanın 

dilsel becerilerini oluşturmaktadır. Kişilerin; nezaket kurallarına uygun hareket 

edebilmesi, nezaket ifadelerini sorunsuzca kullanabilmesi, uygun konuşma 

stilini tercih ederek sosyokültürel söylemlerden yararlanabilmesi, beden dilini 

etkin şekilde kullanabilmesi konuşmanın toplum dil bilimsel becerilerini 

oluşturmaktadır. Diğer yandan, kişilerin; konuşurken esnek bir yapıya sahip 

olması, konuşmayı başlatma, sürdürme ve bitirme becerisine sahip olması, 

düşünceyi geliştirme yollarından, metin türlerinin ve tiplerinin özelliklerinden 

yararlanabilmesi, tutarlı ve bağdaşık metinler oluşturabilmesi, düşüncelerini 

veya duygularını belirli bir netlikle dile getirebilmesi, doğal ve zahmetsizce 

konuşabilmesi konuşmanın edimsel becerilerini oluşturmaktadır.  

Becerilerden bahsedilirken konuşma becerisinin etkin strateji 

kullanımını da içerdiği mutlaka belirtilmelidir. Çünkü konuşma esnasında 

“planlama, telafi etme, izleme ve onarma, etkileşim” stratejilerinden 

yararlanılmaktadır. Konuşma öncesinde, çeşitli bilgilerden yararlanılarak bir 

konuşma planı oluşturulmaktadır. Bu zihinsel hazırlık sürecinde dilsel, toplum 

dil bilimsel ve edim bilimsel bilgiler gözden geçirilmektedir. Planlanan 

konuşma hayata geçirilirken telafi etme stratejisine de başvurulabilir. Konuşma 

sırasında uygun ifade bulunamadığında iletişimi sürdürebilmek için farklı 

ifadelerden yararlanılabilir veya söylenmek istenenler, beden dili vb. ile 

desteklenebilir. Bu esnada, izleme ve onarma stratejisi de kullanılabilmektedir. 

Çünkü başarılı bir konuşmacı, konuşurken muhatabını anbean takip ederek 

varsa yanlış anlaşılmaları ya da belirsizlikleri hemen ortadan kaldırmalıdır. 

Tüm bu süreçte, konuşmacı etkileşim stratejilerinden de yararlanmaktadır. 

Çünkü karşılıklı konuşmaya dayalı bu süreçte, kişilerin söz sırası alması, iş 
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birliği yapması ve gerektiğinde açıklama talep etmesi gerekmektedir. Tüm bu 

unsurlar da etkileşim stratejilerinin bir parçasıdır.  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, aslında konuşma 

becerisi birçok bilgi ve becerinin aynı anda harmanlanarak kullanıldığı oldukça 

sistematik bir süreçtir. Konuşma becerisinin bu yönü, onun zor geliştirilen bir 

beceri olmasını da beraberinde getirmektedir. Topbaş (2015, s. 88-92), 

Bleile’den (2004) yaptığı aktarımla konuşma becerisi özelinde özellikle ses 

bilgisel gelişimin üzerinde durmuş, ses bilgisel gelişimi;  söz öncesi iletişim 

evresi (0-12 ay), sözcük öğrenme evresi (12-24 ay), kural öğrenme evresi (24 

ay-5 yaş), ses bilgisel farkındalık ve okur-yazarlık evresi (5 yaş-ergenlik) 

olmak üzere dört evrede ele almıştır.  Topbaş (2015), ses bilgisel gelişimin 

bebeklikten ergenliğe dek uzanan aşamalı bir süreç olduğunu ve eğitim-öğretim 

süreçlerinin parçalı ses birimlerin (ünlüler ve ünsüzler) ve parçalar üstü ses 

birimlerin (vurgu, tonlama, durak vb.) öğretiminde önemli rol oynadığını 

aktarmıştır. 

Ses Bilgisi (Fonetik): Ses bilgisi, diğer adıyla fonetik; konuşma sesleri 

üzerine araştırma yapan ve konuşmayı fizyolojik özellikleri yönüyle inceleyen 

bilim dalıdır (Demirci, 2017; Kansızoğlu ve Kansızoğlu, 2022). Ses bilgisi; 

konuşma seslerinin nasıl oluşturulduğunu, bu seslerin ne türden niteliklere 

sahip olduğunu, boğumlanma özelliklerini, seslerin muhatap tarafından nasıl 

algılanıp işlendiğini ve seslerin hangi kurallara bağlı kalarak yazıya 

geçirildiğini (Aksan, 2009; Erdem, 2019; Korkmaz, 2007; Vardar, 2001) 

inceleyen bir araştırma alanıdır.  

Ses bilgisi, esasında konuşmayı parçalara ayırıp konuşmanın en küçük 

yapısı olan seslere odaklanan (Yılmaz, 2022) bir bilim dalıdır. Demirci’nin 

(2017, s. 74) de belirttiği üzere ses bilgisinin işlevi, kimya bilimindeki 

periyodik tablonun işlevine benzetilebilir. Nasıl ki periyodik tablo, kimyasal 

elementlerin özelliklerini ve sınıflandırılışını gözler önüne seriyorsa ses bilgisi 

de konuşma seslerinin özelliklerini ve değerlerini gözler önüne sermektedir.  

Ses bilgisi, genel ve özel ses bilgisi (Kansızoğlu ve Kansızoğlu, 2022) 

şeklinde de sınıflandırılmaktadır. Ancak bu sınıflandırma, alanyazında terim 

karmaşasını da beraberinde getirmiştir. Çünkü genel ses bilgisi ile kastedilen, 

ses bilgisinin ta kendisidir. Ses bilgisi de genel ses bilgisi de aslında fonetik 
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teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık, özel ses bilgisi ise 

fonoloji yani ses bilimi teriminin karşılığı olarak kullanılmalıdır. Alanyazında 

ise bu iki terimin birbiri ile karıştırıldığı görülmektedir.  

Öte yandan, konuşmanın karmaşık yapısının bir tezahürü olarak farklı 

bilimsel birikimlerden yararlanılarak ses bilgisinin alt dalları da ortaya 

çıkartılmıştır. Her ne kadar farklı sınıflandırmalar yapılsa da ses bilgisinin 

“söyleyiş ses bilgisi (artiküler fonetik), akustik ses bilgisi (akustik fonetik) ve 

işitsel ses bilgisi (işitsel fonetik)” olmak üzere genel manada üç alt alana sahip 

olduğu kabul görmüştür. 

Söyleyiş ses bilgisi (artiküler fonetik): “Articulatory phonetics” 

şeklinde ifade edilen söyleyiş ses bilgisi; konuşma organlarını ve bunların 

yapısını, konuşma seslerinin bu organlarca nasıl üretildiğini (Demirci, 2017; 

Yılmaz, 2022) inceleyen bilim dalıdır. 

Söyleyiş ses bilgisi, fizyolojik açıdan ses üretim sürecini ve ses 

organlarındaki eksikliklerin ya da çeşitli sıkıntıların ses üretimine etkilerini 

inceleyen bir bilim dalıdır. Bu yönüyle de artikülasyon, telaffuz, ağız 

çalışmaları vb. konular bu alanın inceleme sahasına girmektedir. 

Akustik ses bilgisi (akustik fonetik): “Acoustic phonetics” şeklinde 

ifade edilen akustik ses bilgisi, seslerin fiziksel yayılımını inceleyen bir bilim 

dalıdır. Akustik ses bilgisi (Yılmaz D., 2022), ses dalgalarının bileşenlerini 

incelerken bir sesin başka bir sesten fiziksel anlamda farklılığını ve bu farklılığı 

ortaya çıkaran unsurları ele almaktadır. 

İşitsel ses bilgisi (işitsel fonetik): “Auditory phonetics” şeklinde ifade 

edilen işitsel ses bilgisi, konuşma seslerinin insan beyni tarafından nasıl 

algılandığı ve yorumlandığı (Yılmaz D., 2022) üzerine araştırmalar yapan bilim 

dalıdır. Bu bilimsel alan, seslerin algılanışı ve yorumlanışı sürecinde beyinde 

gerçekleşen eylemlere ve hareketlenmelere odaklanmaktadır. 

Ses Bilim (Fonoloji): Ses bilim; belirli bir dildeki ses dizgesini 

inceleyerek (Vardar, 2001) konuşma seslerindeki ses olaylarını, ses 

değişimlerini araştıran, bunların belirli kurallara bağlanıp bağlanamadığını 

(Karaağaç, 2013)  inceleyerek kuralları ve istisnai durumları ortaya çıkaran, her 
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bir sesin dilde nasıl bir işleve sahip olduğunu belirleyen (Sebzecioğlu, 2016) 

bir bilim dalıdır. Fonoloji doğrudan doğruya dildeki öğelere eğilerek bu 

öğelerdeki fonemlerle, onların görevleriyle ve sıralanışlarıyla uğraşır (Aksan, 

2009, s.28). 

Ses bilim, ses bilgisinden farklı olarak özel anlamda sadece bir dile 

odaklanmakta ve o dile ait ses olaylarını, ses kurallarını araştırmaktadır. Bu 

yönüyle de ses bilim, her bir dil özelinde farklı çalışmalara 

odaklanabilmektedir. Belirli bir dile ait seslerin tarihi süreçteki değişimlerini 

inceleyerek bunları belirli kurallara bağlayıp açıklamak ses bilimin araştırma 

alanına girmektedir. 

Ses Birim (Fonem): Ses birim, dilin anlam ayırt edici özelliğine sahip 

daha küçük parçalara ayrılamayan (Üçok, 2004) en küçük dilsel birimidir. Ses 

birim, bir dilin ses dizgesindeki ölçülebilir ve test edilebilir (Demirci, 2017) en 

küçük birimidir. Bununla birlikte, aslında ses birim soyut ve zihinsel 

(Sebzecioğlu, 2016) bir birimdir. Çünkü esasında ses birim, tek bir sesi değil, 

çok sayıda sesten oluşan bir kümeyi (Yılmaz, 2022, s. 31) temsil etmektedir. 

Örneğin, /t/ ile /k/ seslerinin ayrı ses birimler olduğunu “tuş” ve “kuş” 

kelimeleri üzerinden görebiliriz. “Tuş” deyince aklımıza gelen ifade ve 

görselle, “kuş” deyince aklımıza gelen ifade ve görsel oldukça farklıdır. Bu 

durumda /t/ ile /k/ ses birimdir ve anlam farkı oluşturabilmektedir. 

Ses birim (Kansızoğlu ve Kansızoğlu, 2022, s. 8), parçalı/parça 

(segmental phoneme) ve parçalar üstü/parçaüstü (suprasegmental phoneme) ses 

birim olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Parçalı/parça ses birim, dildeki 

ünlüleri ve ünsüzleri kapsamakta olup bu seslerin karşıtlığı ve özellikleri ile 

ilgilidir. Parçalar üstü/parçaüstü ses birim ise vurgu, ton, ezgi, süre, durak gibi 

dilde anlam ayırt edici görevlere sahip olan seslerden daha büyük yapıları ifade 

etmektedir. 

Alt Ses Birim (Alafon): Alt sesbirim, sesbirim üyesi, tür, sesbirimcik, 

çevresel üye, ses değişkesi, sesçik (Yılmaz, 2022, s. 31) gibi çeşitli ifadelerle 

karşılanan alafon kavramı, kişisel veya bölgesel sesletim farklarından ortaya 

çıkan ve anlamı etkilemeyen ses farklılıkları olarak tanımlanabilir. Örneğin, 

“sigara” kelimesinin “cigara” şeklinde söylenişi ile ortaya çıkan [c] sesi, 

doğrudan anlamı etkilememekle birlikte ses farklılığının oluşmasına da neden 



69 | DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI  

 

olmaktadır. İşte, bu örnekte yer alan [c] sesi, alt ses birim ya da alafon olarak 

değerlendirilmektedir.  

Diğer yandan, alt ses birimler konuşma dilindeki farklı seslerin yazılı 

dilde, yani alfabede tek bir belirtke ile gösterilmesi nedeniyle yaşanan ses 

farklılıkları olarak da değerlendirilebilir. Örneğin, “gemi, göz” kelimelerinde 

kullanılan “g” ince iken, “gar, goril” kelimelerinde kullanılan “g” kalındır. 

Bunlar ses farklılığına sahip olsalar da alfabede tek bir belirtke ile 

gösterilmektedir. 

Retorik ve Belâgat: Kökeni Platon’un Gorgias diyaloğuna dek uzanan 

retorik sözcüğü, Yunanca “rhetorike”den türetilmiş olup topluluk karşısında 

güzel ve etkili söz söyleme sanatı olarak tanımlanabilir (Kansızoğlu ve 

Kansızoğlu, 2022). Türkçe Sözlük’te (1992, s. 1223) retorik sözcüğü “1. Güzel 

söz söyleme, hitabet sanatı. 2. Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı, belâgat.” 

şeklinde tanımlanırken Korkmaz (2007, s. 179) retoriği “Söz sanatı; sözün veya 

yazının anlatım temizliğini, güzelliğini etkinliğini sağlamak için başvurulan 

yolları inceleyip kurallara bağlayan sanat.” olarak tanımlamıştır.  

Yukarıdaki tanımlarda da görüldüğü üzere retorik sözcüğü dilimizde 

hitabet ya da belâgat kavramları ile de karşılanmaktadır. Buna karşılık, retoriğin 

belâgat kavramı ile karşılanması doğru değildir (Saraç, 2000). Çünkü retorik ile 

belâgat ilimlerinin ortak amaca veya hedefe sahip olduğunu söylemek doğru 

değildir (Smyth, 2013). Retorik; temelleri Atinalı filozoflarca atılmış olan, 

siyasi toplantılarda, mahkemelerde ve törenlerde kişilerin muhataplarını 

etkileyerek ikna edici konuşmalar yapabilmelerini sağlayan (Dürüşken, 1995) 

bir sanattır. Diğer yandan retorik, ikna edici konuşmanın kurallarını ve yapısını 

belirginleştirmeye çalışan bir bilimdir. Retorik en temelde konuşma yapmak, 

konuşma metni oluşturmak amaçlarına hizmet etmektedir. Oysaki belâgat, 

konuşma yapma ya da konuşma metni oluşturma amaçlarına hizmet etmeyip 

temelde Kur’an-ı Kerim’i ve hadisleri anlama ihtiyacından ortaya çıkmıştır 

(Yetiş, 1992). Kurudayıoğlu (2013, s. 8) belâgat ilminin üç bölümde 

incelendiğini aktarmıştır: 

 “1- Maani: cümle kuruluşları, cümlenin genel düzeni yapısı, 
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   2- Bedi: söz sanatları olan mecaz, istiare, mübalağa vb. şekillerde 

anlatım biçimleri, 

   3- Beyan: konunun açık ve etkileyici bir dille karşıdaki insanı 

etkileme ve inandırma.” 

Belâgat ilmi zamanla gelişerek yukarıdaki üç alt dala ayrılırken bu ilmin 

amacı aslında pek de değişmemiştir. Çünkü belâgat ilmi, Kur’an-ı Kerim’i 

derinlemesine anlama ve Kur’an-ı Kerim’deki metin estetiğini kavrama 

amaçlarına hizmet etmiştir. Yani, belâgat ilmi konuşma yapma ya da konuşma 

metni hazırlama amaçlarından ziyade, metinlerden anlam çıkarma, metin 

analizi yoluyla metin estetiğini inşa eden kuralları keşfetme amaçlarına 

yönelmiştir (Smyth, 2013). İşte bu nedenle de retorik ile belâgat kavramlarını 

aynı anlamda kullanmak doğru değildir. Belâgat ilminin ortaya çıkışında ve 

gelişiminde Kur’an-ı Kerim belirleyici olduğu için retorik kavramının karşılığı 

olarak belâgat kavramını değil, hitabet kavramını kullanmak daha doğru 

olacaktır (Kurudayıoğlu, 2013). Nitekim Kartal (2018, s. 572) da retorik 

kavramını “Güzel söz söyleme sanatı, hitabet sanatı, nutuk söyleme sanatı” 

şeklinde açıklamayı uygun bulmuştur. 

Günümüzde retorik kavramı, topluluk önünde konuşma sanatı (public 

speaking) şeklinde ele alınmaktadır.  

Konuşma Tarzı/Stili: Konuşma tarzı yahut stili (Richards ve Schmidt, 

2010), iletişim kuran tarafların sosyal ilişki düzeylerine, konuşmanın 

gerçekleştirildiği ortamlara veya konuşmanın amaçlarına bağlı olarak kişilerin 

konuşurken kullanmaları / belirlemeleri gereken üslubu ve dilsel birimleri ifade 

etmektedir. Yani konuşmanın dil ve anlatım özellikleri açısından bağlama 

uygun şekilde biçimlendirilmesi konuşma tarzı yahut stili olarak 

değerlendirilmektedir. Konuşmanın resmî yahut gayri resmî bir biçimde 

sürdürülmesi, mizah unsurlarının ya da bilimsel verilerin kullanımı konuşma 

tarzı ile ilgilidir. Örneğin, iki yakın arkadaşın konuşurken kullandığı konuşma 

tarzı, bir satış elemanının müşterisi ile konuşurken kullandığı konuşma 

tarzından oldukça farklıdır. Yahut bilimsel bir toplantıda kullanılan konuşma 

tarzı ile cenaze töreninde kullanılan konuşma tarzı birbirinden oldukça farklı 

olmak zorundadır. Çünkü sosyal roller, konuşmanın gerçekleştirildiği ortam, 

bir nevi konuşmanın rengini (dil ve anlatım özellikleri) de belirlemektedir.    
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Konuşma Üretiminin Temelleri 

Konuşmanın Zihinsel Temelleri: Konuşma üretiminin zihinsel 

temellerini (Bozkurt, 2019, s. 45); konuşma niyetinin oluşması ve zihinsel 

tasarım süreci (kavramlaştırma), dilsel ve dilbilgisel düzenleme 

(biçimlendirme) ve konuşucunun sahip olduğu bilgi türleri (dil dışı bilgiler / 

dilsel-dilbilgisel bilgiler) oluşturmaktadır. Bu nedenle konuşmanın zihinsel 

temelleriyle ilişkilendirilen kavramlar daha çok beyindeki konuşma merkezleri 

ve bellekle ilgili kavramlardır. 

Beyin ve Dil: Belleğe bilgi girişinde, bilginin bellekte depolanışında ve 

bellekteki bilgilerin kullanımında dilin öncül bir araç oluşu, dil ile beyin 

arasındaki ilişkilerin de merak edilerek araştırılmasını sağlamıştır. İlk başlarda 

beyinle ilgili çalışmalar, laterizasyon konusunda yoğunlaşmıştır. 

Laterilizasyon, beyindeki belli bölgelerin belli işlevlerden sorumlu olması 

anlamına gelir (Özüdoğru ve Dilman, 2014, s. 45). Laterilizasyon çalışmaları, 

beynin yarı küreleri üzerinde daha fazla çalışma yapılmasını ve böylece de yarı 

kürelerin üstlendikleri görevlerin keşfedilmesini sağlamıştır. Dilin, beynin iki 

yarı küresinden biriyle daha yakından ilgili olduğu düşüncesi ise ilk kez Mark 

Dax tarafından ortaya atılmıştır (Ergenç, 2000, s. 114). Dax’ın ön görüsü, Broca 

tarafından yapılan çalışmalarla ispatlanmış ve beyinle ilgili çalışmalar başka bir 

boyuta taşınmıştır.  

Beynin yarı küreleri üzerine araştırmalar yapıldıkça da dilin bu yarı 

kürelerle olan bağlantısı anlaşılmaya başlanmıştır. Her ne kadar beynimizdeki 

dil işlevleri iki ayrı yarı küre ile ilişkilendirilerek açıklansa da aslında bu iki 

yarı kürenin corpus collosium adı verilen ve beynin iki yarısını birbirine 

bağlayan bir kanal aracılığıyla sürekli iletişim hâlinde olduğu unutulmamalıdır 

(Yalçın, 2006).  

Sol Yarı Küre ve Dil İlişkisi: Ornstein ve diğer araştırmacılar 

(Altmışdört, 2013, s. 46), beynin sol yarımküresinin sözel, mantıksal, dilsel, 

analitik ve lineer işlevleri idare ettiğini belirtmişlerdir. Sol beyinde kelime 

merkezli düşünme hakimdir (Kurudayıoğlu, 2013, s. 24). Sol yarı küre 

(hemisfer); fonoloji, morfoloji, sözdizimi ve söz varlığı ile ilişkili görevleri 

üstlenmektedir (Özüdoğru ve Dilman, 2014, s. 48) ve konuşmayı, kelimeleri 
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tanınmayı ve dilin anlaşılmasını kontrol etmektedir (Carter, 2013, s. 144). 

Cümle analizleri, kelimelerin gerçek anlamlarıyla ifade edilmesi, sol beyinle dil 

arasında nasıl bir ilişki olduğunu gösterir (Kurudayıoğlu, 2013, s. 24).  

Sağ Yarı Küre ve Dil İlişkisi: Sağ beyin yarı küresi (hemisfer) bir 

yandan konuşmacının tanınması, beden dilinin (jestlerin ve mimiklerin) ve 

tonlamanın kavranmasıyla bir yandan da ritim, vurgu ve ses ahengiyle ilişkilidir 

(Carter, 2013, s. 144). Bu nedenle de sağ beyin yarım küresi, müzik yeteneği 

ve uzaysal becerilerle de ilişkilendirilmiştir (Gündoğan, 2005). Sağ beyinin dil 

üzerindeki en önemli rolü, metnin, cümlede eklerin, kelimelerin, vurgulanması 

ve tonlanmasıdır (Kurudayıoğlu, 2013, s. 25). 

Tanıma, anlama ve konuşma üretimi gibi temel dil becerilerinin çoğu sol 

hemisfer ile ilişkilidir. Yine de dilin “tamamen” anlaşılması için sağ hemisfer 

de gereklidir (Carter, 2013, s. 144). 

Konuşma Merkezleri: Konuşma merkezleri, beynin konuşma 

eyleminin gerçekleştirilmesinde etkin rol oynayan bölgelerine verilen isimdir. 

Dilin işlenerek konuşma eyleminin gerçekleştirilmesini sağlayan iki asal bölge 

vardır. Bunlar Broca ve Wernicke alanları olarak adlandırılmaktadır. Bunlar 

dışında bahsedilmesi gereken bir diğer merkez de angüler girüstür. 

Broca Alanı: Broca alanı, konuşma ve cümle kurma ile ilişkili alan olup 

beynin ön lobunda bulunmaktadır (Kurudayıoğlu, 2013). Broca alanının arka 

kısımları kelimeleri oluşturmak üzere ağzı hareket ettirirken, ön kısımları 

kelimenin anlamına dair özelliklerle ilişkilidir (Carter, 2013, s. 146). 

Wernicke Alanı: Wernicke alanı, kelimeleri anlama (dili) ile ilişkili alan 

olup temporal lobun üst bölgelerinde, oksipital ve parietal kortekslerin hemen 

bitişiğinde bulunur (Carter, 2013, s. 146). İşitilen ya da görülen kelimeler, 

Wernicke alanında çözümlenir ve konuşmak için söz varlığından ifadeler yine 

bu alan yardımı ile seçilir.  

Angüler Girüs: Angüler girüs karmaşık dilsel fonksiyonların ve diğer 

merkezlerle ilgili işlevlerin yerine getirilmesini sağlar (Kurudayıoğlu, 2018, s. 

4). Wernicke Alanı-Angüler Girüs, duyduğumuzu ve okuduğumuzu 

anlamamızı sağlarken Broca Alanı-Angüler Girüs ilişkisi sesli okumanın 
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gerçekleşmesini sağlamaktadır (Garman, 1996, s. 75 ve Jay, 2002, s. 32; akt. 

Sadiyeva Kuruoğlu, 2009, s. 8). 

Konuşmanın Fiziksel Temelleri: Konuşma üretiminin fiziksel 

temellerini (Bozkurt, 2019, s. 45); solunum (respiration), sesleme (phonation) 

ve boğumlama (articulation) dizgeleri ile ses aygıtının bileşenleri 

oluşturmaktadır. 

Konuşma Organları: İnsan konuşurken, soluk şu organlara çarparak 

dışarı çıkar: Akciğer, soluk borusu, gırtlak, ses telleri, küçük dil, ağız boşluğu, 

geniz, burun boşluğu, damak, dişetleri, diş, dil, dudaklar (Kurudayıoğlu, 2013, 

s. 34-35). İşte, seslerin oluşumunda yani konuşma eyleminin gerçekleşmesinde 

rol alan tüm bu organlara konuşma organları (Kurudayıoğlu, 2013), ses 

organları (Korkmaz, 2007) ya da ses aleti (Şenbay, 1997) adı verilmektedir. 

Seslerin çıkartılmasıyla ilgili konuşma organları solunum dizgesi (akciğerler, 

çevre kaslar, soluk borusu), sesleşim dizgesi (boğaz ve ses aygıtı), boğumlama 

dizgesi (ağız, burun ve dudaklar) olmak üzere üç dizgeden oluşur (Tosun, 

1980'den akt. Eker, 2003, s. 195). Konuşma organlarından bahsedilirken 

kullanılan ses aygıtı (Sebzecioğlu, 2016, s. 43); yutak, ağız boşluğu ve geniz 

boşluğu bütününe verilen isimdir. Ses aygıtı; tonlamalar, tınılar ve ses 

bükümleri gibi unsurları meydana getirir (Zeyrek, 2021, s. 101). Öte yandan, 

sesletimde önemli bir katkısı olan gırtlak organı, hançere kavramı ile de 

karşılanmaktadır. 

Ses ve Sesin Oluşumu: 

Ses: Ciğerlerden gelen havanın ses yolunun herhangi bir noktasındaki 

boğumlanması ile oluşan ve yayılarak kulakta, bir ünlü olarak veya bir ünlü ile 

birlikte algılanan titreşim: a, m, n, y, s (Korkmaz, 2007, s. 183). Sebzecioğlu 

(2016, s. 36) da sesi, konuşma akışı içerisinde algılanabilen, ayrık özellik 

sergileyen en küçük parça olarak tanımlamıştır. İnsan sesi, selen ya da seda 

kavramlarıyla karşılanmaktadır (Gürzap, 2018). 

Konuşma Sesleri: İnsanların çıkarabildiği diğer seslerden farklı olarak, 

konuşma sırasında istemli olarak ürettikleri ve anlam gözeterek dizdikleri 

seslerdir (Sebzecioğlu, 2016, s. 36). 
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Konuşma üretimini anatomik ve fizyolojik açıdan solunum (respiration), 

sesleme (phonation) ve sesletim (articulation) olmak üzere üç bölümde 

değerlendirebiliriz (Duyar vd., 2019, s. 47). 

Solunum: Solunum, sadece hayatta kalmak, organlara oksijen 

göndermek için gerçekleştirilen nefes alma eylemi değildir. Solunum, seslerin 

oluşmasını sağlayan hava kaynağıdır. Solunum, seslerin ortaya çıkışında ve 

boğumlanmasında aerodinamik enerjiyi sağlamaktadır. Sesin şiddeti ve 

yüksekliği, solunum ile ilişkilidir.  

Sesleme (Fonasyon): Solunumla elde edilen havanın gırtlağa (hançere) 

ve ses tellerine basınç uygulaması sonucunda ses telleri titreşmekte ve bu 

titreşim de ses üretimini ortaya çıkarmaktadır. Sesleme, bu ses üretim sürecini 

açıklayan ve ses kaynağı olarak da tanımlanabilen bir kavramdır.  

Sesletim (Artikülasyon-Boğumlama): Havayla birlikte vücut bulan 

ses tellerindeki titreşimlerin dil, çene, dişler, dil ve damak yardımıyla 

biçimlendirilerek seslerin, hecelerin ve kelimelerin oluşturulması sürecidir. 

Sesletim, sesleri ve heceleri iyi anlaşılacak şekilde seslendirebilmektir (Erdem, 

2019, s. 125). Sesletim sayesinde sesler, bir nevi filtreden geçirilerek amaca 

uygun şekilde kullanıma hazır hâle getirilmektedir. Bu yönüyle de sesletim, ses 

ve parçalar üstü birimlerin algılanmasını ve üretilmesini içeren bir beceri olarak 

da değerlendirilmelidir (Karatay ve Tekin, 2019). 

Rezonans: Rezonans, ses tellerinde üretilen sesin yutak, ağız boşluğu ve 

burun boşluğundan oluşan ses yolu boyunca aktarılması sonucu oluşan ses 

kalitesi olarak tanımlanmaktadır (Boutsen, 2003'ten akt. Gündüz, 2022, s. 7). 

Rezonans kavramını Yılmaz (2022, s. 119), fonasyon sırasında gırtlakta 

üretilmiş olan ham sesin, (yutağa, ağza ve burna ait rezonans boşluklarında, 

geçitlerde vb.) nicelik ve nitelik bakımından değişmesi ve üst tonları 

(armonikleri) oluşturması olarak tanımlamıştır. Bu özellikler dikkate alınarak 

ses tonunun çeşitliliği ve kalitesi, rezonans (tınlaşım) kavramı bağlamında ele 

alınmaktadır. 

Parçalar Üstü Birimler – Bürün: Her dilin ölçünlü dilinde sayıları 

belirlenmiş sesbirimleri vardır; fakat dillerin bu sesbirimsel (phonemic) çizgisi 

dışında kalan ve parça (segment) özelliği taşımayan parçalar üstü 
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(suprasegmental) birimleri de vardır (Sebzecioğlu, 2016, s. 95). Vurgu, ton, 

ritim, ezgi, tını, durak, kavşak gibi birimler parçalar üstü ses birimleri olarak 

kabul edilmekte ve bunların bütünü prozodi (bürün) kavramı çerçevesinde ele 

alınmaktadır.  

Prozodi (Bürün): Konuşmada sesin tonunu, rengini, vurgusunu, 

ezgisini ve ritim gibi özelliklerini yansıtan dilsel birimlerin tümü “prozodi” 

(bürün) olarak adlandırılmaktadır (Kansızoğlu ve Kansızoğlu, 2022, s. 8). 

Konuşmanın estetik yönünü oluşturarak ses-söz uyumu ve ses-anlam 

bütünlüğünü temsil eden bu dilbilim terimi, konuşmada vurgu, ton, ezgi, süre, 

sınır, durak gibi parçalarüstü birimlerin (supra segmental pairs) dilin fonetik, 

semantik ve sentaks kurallarına uygun olarak üretilmesini ifade etmektedir 

(Crystal, 2011'den akt. Bayazıt, 2018, s. 36). Bu yönüyle de prozodi, 

konuşmanın anlaşılmasına ve estetik bir hâl almasına doğrudan etki eden 

önemli bir beceri olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan, dilsel açıdan 

karşıtlık oluşturan, yani anlam ayırt edici olan bürünsel olgular bürünbirim 

olarak adlandırılmaktadır (Sebzecioğlu, 2016, s. 95). 

Parçalar Üstü Birimler: 

Vurgu: Sesin yeğinliğine bağlı olarak belli bir birimdeki (anlambirim, 

birleşkebirim, dizim) bir seslemin öbürlerine oranla daha baskılı ve belirgin 

söylenmesidir (Vardar, 2001, s. 82). Vurgunun kelime vurgusu, cümle vurgusu, 

anlam vurgusu ve ünlem vurgusu gibi türleri vardır (Korkmaz, 2007, s. 234). 

Ton-Tonlama: Ton, seslendirmede seslerin titreşmesi sırasında, seslerin 

titreşimlerindeki yükseklik ve alçaklıktır (Kemiksiz, 2019, s. 129). Tonun 

temeli, sesin perdesidir ve perdenin kendisi, ses tellerinin titreşim oranı, 

saniyedeki döngü sayısı ile ölçülen temel frekans tarafından üretilen işitsel 

izlenimdir (Fox, 2000'den akt. Çelebi, 2020, s.138). Tonlama da konuşma 

esnasında kişinin sesini alçaltıp yükselterek tonları kullanması ve sesinde 

değişikler meydana getirmesidir (Kartallıoğlu, 2020).  Tonlama, konuşmanın 

veya cümlenin melodisi olarak ifade edilebilir (Çelebi, 2020, s. 139). 

Durak: Bir düşünceden bir düşünceye, bir konudan başka bir konuya 

geçmek için derece derece daha uzun durgular yapmamız lazım gelir 

(Banguoğlu, 2007, s. 128). İşte, konuşma veya okuma sırasında kelime, kelime 
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grubu veya cümleler arasında uzun ya da kısa süreli yapılan susmalara durak 

(Kartallıoğlu, 2020, s. 321) denmektedir. Duraklar etkili olarak 

kullanıldıklarında bildirinin alıcı tarafından anlaşılmasını ve algılanmasını 

kolaylaştırır; fakat gereği gibi kullanılmadıkları zaman da bildirimin yanlış 

anlaşılmasına yol açabilirler (Sebzecioğlu, 2016, s. 97). 

Kavşak: Ulamayı ortadan kaldırmak amacıyla verilen kısa aranın adıdır 

(Sebzecioğlu, 2016, s. 97). Ergenç (2002, s. 26) kavşak kavramını, son sesinde 

ünsüz bulunan bir sözcükle önsesinde ünlü bulunan bir sözcük arasında 

söyleyişte ulamayı ortadan kaldırmak amacıyla verilen kısa ara olarak 

tanımlamıştır.  

Ritim: Alanyazında ritim kavramıyla ilgili olarak bir kavram karmaşası 

söz konusudur. Çünkü ritim kavramı, İmer, Kocaman ve Özsoy (2011, s. 214) 

tarafından “çeşitli sesbilgisel ve sesbilimsel özelliklerin söz zincirinde düzenli 

biçimde ve belli aralıklarla yinelenmesi” şeklinde açıklanmışken Kurudayıoğlu 

(2013, s. 47) tarafından “cümlenin anlamlı susuşlara bölünmesi” şeklinde 

açıklanmıştır. Kurudayıoğlu’na (2013, s. 47) göre ritim terimi, hecelerle, 

kelimelerle ilgili değildir, cümlelerin söylenişi ya da okunuşu ile ilgilidir.  

Ezgi: Cümleye ait bir unsur (Kurudayıoğlu, 2013) olup konuşma 

akışındaki hece, biçimbirim ve değişimlerin (Sebzecioğlu, 2016) tamamını 

kapsayan bir sesbirimdir. İmer vd.'ne (2011, s. 128) göre ezgi, sesbilimde 

tümcenin melodisini oluşturan ve seslemden büyük ögeler üstündeki ton 

değişiklikleridir. Erdem (2019, s. 130) ezginin de tıpkı ton ve vurgu gibi 

insanların ruhsal durumlarını yansıttığını aktarmıştır. Ergenç (2002, s. 27-28), 

ezginin; biten ezgi, süren ezgi ve soru ezgisi olmak üzere üç türü bulunduğunu 

belirtmiştir. 

Diksiyon (Söyleyiş-Telaffuz): Duygu ve düşüncelerimizi sözle ifade 

ederken seslerin ve sözcüklerin hakkını vererek; cümleleri doğru, güzel, etkili 

ve yalın bir biçimde söyleyerek; sesimizi doğru ve düzgün kullanarak; tonlama, 

durak ve vurgulara dikkat ederek etkili ve güzel bir biçimde seslenme sanatıdır 

(Güler ve Hengirmen, 2005, s. 113). 
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Konuşmanın Duyuşsal Temelleri: 

Konuşma Kaygısı: Kaygı; sıkıntı, tedirginlik, başarısızlık veya acizlik 

gibi duyguların birini veya birçoğunu içeren bir korku hâlidir (İşçan ve 

Karagöz, 2016). Kaygı, öğrenme sürecine ket vurduran en yaygın duyuşsal 

etmenlerden biri olup huzursuzluk, kendinden şüphe duyma gibi olumsuz 

duygularla ilişkilendirilmektedir (Fang, 2011). Temel dil becerilerinin 

geliştirilmesinde kaygı, önemli bir rol oynamaktadır (Uçgun, 2016). 

Alanyazın incelendiğinde kaygı kavramının; geçici ve kalıcı kaygı (İşeri 

ve Ünal, 2012), kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı kaygı (Scovel, 1978), genel ve 

iletişimsel kaygı (MacIntyre ve Gardner, 1989) ve kişilik, durum (ortam) ve 

olay kaynaklı kaygı (Aydın ve Zengin, 2008) şekillerinde sınıflandırıldığı 

görülmektedir. Konuşma kaygısı ise bu sınıflandırmalar içerisinde özellikle 

iletişimsel kaygı başlığı ile ilişkilendirilmektedir. 

Konuşma kaygısı, bir çeşit iletişim kaygısı olup kişilerin kendilerine 

yahut muhataplarına güvenmemeleri, kendilerini ya da iletişim becerilerini 

yetersiz bulmaları veya bulundukları ortamdan, durumdan rahatsızlık 

hissetmeleri sonucunda konuşma eyleminden korkmaları ya da bu eylemden 

uzak durma, kaçınma eğilimleri sergilemeleridir. Konuşma kaygısı, konuşma 

eyleminin olumsuz duygularla ilişkilendirilmesine ve bu eylemin cezalandırıcı 

veya korku dolu bir eylem olarak değerlendirilmesine neden olan duygusal ve 

fiziksel bir durumdur. Kişilerin konuşma eyleminin herhangi bir aşamasında 

hissettikleri üzüntü, endişe, utanç vb. duygular, konuşma kaygısının duygusal 

yansıması; terleme, titreme, hızlı soluk alıp verme durumları ise konuşma 

kaygısının fiziksel yansıması olarak değerlendirilebilir (Demir ve Melanlıoğlu, 

2014). 

Konuşma Tutumu: Tutum, kişilerin; bir nesneye, eyleme ya da 

duruma yönelik psikolojik ve fiziksel tepki verme eğilimi veya kişilerin bir 

nesneye, eyleme ya da duruma yükledikleri anlam şeklinde açıklanabilir (Baron 

ve Byrne, 1984; Good, 1973). Tutum; inançların, varsayımların, beklentilerin 

ve değerlerin bir yansıması olarak ortaya çıkan duygusal ve fiziksel tepkiler 

bütünüdür (Dölek, 2021). 
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Tutumun bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyutu vardır 

(Hogg ve Vaughan, 2010, s. 94). Tutumun bilişsel boyutunu; kişilerin bir 

nesneye, eyleme ya da duruma ilişkin sahip olduğu bilgiler, düşünceler, 

inançlar oluşturmaktadır. Esasında tutumun bilişsel boyutunda söz konusu 

nesnenin, eylemin ya da durumun zihinsel anlamda beyinde nasıl 

konumlandırıldığı yani bunların nasıl algılandığı ele alınmaktadır. Tutumun 

duyuşsal boyutunu kişilerin bir nesneye, eyleme ya da duruma ilişkin sahip 

olduğu duygular oluşturmaktadır. Tutumun davranışsal boyutunu ise söz 

konusu nesneyle, eylemle ya da durumla karşılaşıldığı zaman sergilenen 

davranışlar ya da ortaya çıkan bedensel tepkiler oluşturmaktadır. Tutumun bu 

üç boyutu göz önünde bulundurularak konuşma tutumu şu şekilde 

tanımlanabilir: 

Konuşma tutumu, kişilerin konuşma eylemine yönelik inançlarını, 

düşüncelerini, duygularını ve davranışsal tepkilerini somut şekilde ortaya 

çıkartan bir eğilimdir. Konuşma tutumu, konuşma eylemine zihinde atfedilen 

düşüncelerin, inançların ve konuşma eylemine karşı hissedilen duyguların 

çeşitli davranışlarla, tepkilerle dışavurumudur.  

Konuşma Güdüsü: Güdü ya da motivasyon (isteklendirme) kavramı 

tanımlanırken özellikle “hareket, harekete geçme” ifadesine vurgu 

yapılmaktadır (Wigfield ve Eccles, 2002). Güdü ya da motivasyon, belirli bir 

amaca yönelik etkinliğin, eylemin gerçekleştirilmesi adına kişilerin içsel ya da 

dışsal olarak teşvik edildiği ve bu etkinliğin, eylemin nihai bir sonuca 

ulaştırılması adına kişilerin çaba gösterdiği süreç olarak tanımlanmaktadır 

(Pintrich ve Schunk, 2002). Benzer şekilde Hamzadayı (2019, s. 96) da güdüyü, 

bir işi yapmada, bir görevi yerine getirmede bireylerin isteklilik ve odaklanma 

durumlarını içeren bir kavram olarak tanımlamıştır. 

Güdü kavramından bahsedilirken Ryan ve Deci (2000) tarafından ortaya 

konan Öz Belirleme Kuramı’na sıklıkla atıf yapılmaktadır. Çünkü Ryan ve 

Deci (2000), güdüyü içsel ve dışsal güdü olmak üzere iki düzeyde ele almıştır 

ve bu iki güdü arasındaki farkı ortaya koymuştur. Öz Belirleme Kuramı’na göre 

içsel güdü, bir yandan kişilerin bir eyleme ya da çalışmaya katılırken kendi 

iyiliklerini, kendi gelişimlerini düşünmelerini sağlarken diğer yandan da 

kişilerin söz konusu eyleme ya da çalışmaya kendilerini adamalarını 
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sağlamaktadır. Bu nedenle de içsel güdü ile gerçekleştirilen eylemlerden, 

çalışmalardan, etkinliklerden kişiler keyif almaktadır. Ayrıca içsel güdüye 

sahip kişiler, söz konusu çalışmalarda yahut eylemlerde karşılaştıkları 

zorluklarla başa çıkmak adına daha fazla mücadele edebilmektedir. Buna 

karşılık, dışsal güdü; fark edilmek, daha çok tanınmak, ödül almak gibi dışsal 

etkenlerle bir eyleme ya da çalışmaya katılma isteği şeklinde tanımlanabilir. 

Dışsal güdü ile çalışmalara, eylemlere katılan bireyler kısa sürede bunlarda yer 

almaktan sıkılabilmekte ve dikkatlerini başka noktalara yönlendirebilmektedir.  

Tüm bu açıklamalar ışığında konuşma güdüsü ya da konuşma 

motivasyonu şu şekilde tanımlanabilir: Konuşma güdüsü, kişilerin etkili 

konuşma becerisine sahip başarılı konuşmacılar olabilmeleri için içsel bir 

yönelimle konuşma eğitimi sürecinde istekli davranışlar sergilemelerini ve 

konuşma eğitimine odaklanmalarını sağlayan duyuşsal bir kaynaktır. Başka bir 

deyişle konuşma güdüsü, kişilerin konuşma eylemini gerçekleştirme ya da 

devam ettirme adına içsel bir yönelimle istekli olması ve konuşma eylemine 

odaklanması durumudur. İçsel konuşma güdüsü yüksek öğrenciler hem 

konuşma etkinliklerine, görevlerine katılım hususunda hem de konuşma 

eğitiminin parçası olan konuşma yöntemlerini, tekniklerini, stratejilerini vb. 

öğrenmede daha istekli olmaktadır. 

Konuşma Öz Yeterliği: Sosyal bilişsel öğrenme kuramcıları tarafından 

tanımlanmış olan öz yeterlik kavramı, kişilerin bir işi yapabilip 

yapamayacaklarına ve bir işi yaparken karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkıp 

çıkamayacaklarına yönelik inançları (Bandura, 1986) şeklinde 

değerlendirilmektedir. Öz yeterlik kişinin, belli bir alanda kendinden beklenen 

davranışları düzenleme ve gerçekleştirmeyle ilgili kendi kapasite ve 

yeteneklerine olan inancıdır (Sallabaş, 2013, s. 261). Kişiler,  öz yeterlik algısı 

ile belirli beceriler açısından kendilerini değerlendirerek güçlü ve zayıf yönleri 

hakkında bilgi sahibi olmaktadır (Özonat, 2015). Bu yönüyle de öz yeterlik, 

kişilerin çevreleriyle etkileşimde bulunurken kendi kapasitelerini gözden 

geçirmelerini ve kendilerine hangi noktalarda ne ölçüde güvenip 

güvenmediklerini kapsayan duyuşsal bir kavramdır. 

Kişiler, öz yeterlikleriyle ilgili bilgilere dört farklı kaynaktan 

ulaşmaktadır (Katrancı, 2014). Bunlar, kişilerin; deneyimleri, gözlemlere ve 
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rastlantılara dayalı dolaylı yaşantıları, kendilerine yönelik gerçekleştirilen sözlü 

ikna çalışmaları ve duygusal durumudur (Bandura, 2002; Schunk, 1984). Bu 

kaynaklardan en önemlisi ise bizzat birinci elden edinilmiş tecrübeler yani 

kişilerin kendi deneyimleridir (Hamzadayı ve Büyükikiz, 2015). Çünkü hayatın 

çok farklı alanlarında elde edilen olumlu ya da olumsuz deneyimler, kişilerin 

öz yeterlik algısına da doğrudan tesir etmektedir (Alan, 2021). 

Öz yeterlik kavramının, kaygı kavramından yola çıkılarak 

şekillendirildiği söylenebilir çünkü Bandura (1978), korkma ve kaçınma 

davranışlarını analiz ederek öz yeterlik kavramının teorik alt yapısını 

oluşturmuştur (Demir, 2011). Öz yeterlik ile kaygı ve motivasyon arasında 

anlamlı bir ilişki söz konusudur. Bundan dolayı, öz yeterliği yüksek kişiler bir 

görevi yerine getirmek ya da bir etkinliğe katılmak adına daha istekli ve kararlı 

davranışlar sergilemektedir (Eaton ve Dembo, 1997; Flannagan, 2007; Rader, 

2003). Öz yeterliği düşük kişiler ise genel manada kendilerine güvenmedikleri 

ve aşırı kaygı yaşadıkları için bir görevi yerine getirmekten ya da bir etkinliğe 

katılmaktan kaçınmaktadır (Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy, 2001). Bu 

nedenlerle de öz yeterlik, akademik başarıyı (Bandura ve Locke, 2003; Phan, 

2011; Schunk ve Zimmerman, 2007) ve temel dil becerilerinin kullanımını 

(Arıcı ve Dölek, 2020; Kurudayıoğlu ve Güngör, 2017; Taş ve Balcı, 2019) 

etkileyen önemli bir etmendir. Bu noktada da konuşma öz yeterliği ile konuşma 

becerisinin gelişimi arasında doğrudan ve ciddi bir ilişki olduğunu söylemek de 

mümkündür.  

Öz yeterlik algısı, konuşma becerisini etkilemektedir. Çünkü kişilerin 

konuşma eğitimine karşı geliştirdikleri algı, konuşma eğitimi sürecinde 

kendilerini nasıl hissettikleri, konuşma güdüsü gibi durumlar konuşma öz 

yeterliği ile yakından ilişkilidir. Konuşma öz yeterliği yüksek kişiler, konuşma 

etkinliklerinde yer almayı daha çok istemekte ve farklı konuşma görevlerini öz 

güvenli şekilde yerine getirebilmektedir. Konuşma öz yeterliği yüksek kişiler, 

yapılan her çalışmada kendi becerilerini sınamaktan korkmamakta ve kendi 

kapasitelerini keşfetmeye çalışmaktadır. 

Konuşma öz yeterliği, konuşma eyleminin bazı temel becerilerinin doğru 

şekilde yerine getirilmesiyle ilişkilidir (Öztahtalı ve Şahin, 2020, s. 568). Bütün 

bu bilgilerden yola çıkarak konuşma öz yeterliği şu şekilde tanımlanabilir: 
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Konuşma öz yeterliği, kişilerin konuşma becerileri özelinde kendi kapasitesine 

ve yeteneğine inanması durumudur. Bir başka deyişle konuşma öz yeterliği, 

kişilerin, herhangi bir amaçla herhangi bir ortamda bağlama uygun şekilde 

konuşma yapabilecek donanımlara sahip olduklarına dair inançlarıdır. 

Konuşma Eğitimi 

Konuşma eylemi, birçok bilginin ve becerinin aynı anda kullanıldığı 

karmaşık bir kodlama sürecidir. Konuşma sürecinde kullanılan bilgi ve 

becerilerin kavranabilmesi ancak çok sayıdaki çalışma alanına ait verilerin 

kavranabilmesi ile mümkündür. Şekil 1’de konuşma becerisinin karmaşık 

yapısı ve onu çözümlemeye çalışan bilimsel araştırma alanları gösterilmiştir: 

 

Şekil 1. Bağımsız ve karşılıklı konuşmaya ilişkin araştırma düzeyleri ve 

araştırma alanları 

Kaynak: Hughes (2011, s. 7) 

Konuşma becerisinin temelleri, ana dili edinimi ile eş güdümlü şekilde 

anne karnından başlayarak ailede atılmaktadır. Bununla birlikte, gerçek manada 

konuşma becerisinin gelişimi örgün eğitim-öğretim süreçleriyle yani konuşma 

eğitimi ile sağlanmaktadır. Çünkü çocuklar, aileden ve yakın çevreden 

konuşma alışkanlıkları edinirken ağız kullanımı, sesi ayarlayamama, dağınık 
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konuşma, gereksiz ses çıkarma ve kullanma gibi konuşma sorunları ile de karşı 

karşıya kalmaktadır (Maden, 2020). Bu sorunların genel manada keşfi ve 

sağaltılması ise ilkokul düzeyinden itibaren gerçekleştirilen planlı eğitim 

çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde konuşma 

eğitimi, konuşma becerilerinin kurallı ve planlı bir müfredata bağlı olarak 

ölçme-değerlendirme süreçleri ile geliştirildiği sistematik ve analitik çalışmalar 

bütünü olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle konuşma eğitimi, konuşma 

becerilerini ve kazanımlarını odağına alarak bunları, standartlaştırılmış ölçme-

değerlendirme çalışmalarına dayalı etkinliklerle, görevlerle geliştirme 

sürecidir. Bununla birlikte, unutulmamalıdır ki konuşma eğitimi çocuğa 

konuşmayı öğretmek değil, çocuğa doğru seslendirmeyi ve etkili konuşma 

becerisini kazandırmaktır (Gündüz ve Şimşek, 2014). Bunun için de örgün 

eğitim öğretim süreçlerinde çocuklara konuşma yöntem, teknik ve stratejileri 

etkinlik ve görev tabanlı çalışmalarla kavratılmaktadır.  Bu nedenle de konuşma 

eğitimi boyunca, Şekil 1’de de gösterilen dil bilimsel araştırma alanlarının 

çıktılarından yararlanmak zaruridir.  

Ulutaş (2022, s. 199-208), konuşma eğitiminin “seslendirme eğitimi, 

doğru konuşma eğitimi, etkili ve güzel konuşma eğitimi” olmak üzere üç 

aşamalı bir yapı ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ulutaş’a 

(2022) göre öğrencilerin öncelikle doğru nefes almayı ve doğru sesletimi 

öğrenmeleri gerekmektedir. Ardından öğrencilerin konuşma kurallarını 

öğrenmeleri ve konuşmanın amacına, bağlama uygun şekilde dil unsurlarını 

kullanmayı kavramaları gerekmektedir. Son aşamada ise öğrencilerin doğru ve 

etkili konuşma üzerinde uzmanlaşmaları gerekmektedir. Yani, bu düzeydeki 

öğrencilerden konuşmayı bir sanat gibi icra edebilmeleri beklenmektedir. 

Bunun için de öğrencilerin hem dili hem de konuşma yöntem, teknik ve 

stratejilerini etkili şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir.  

Konuşma eğitimi, birtakım kuralların ezberletilmesi ya da sadece başarılı 

konuşmaların dinletilmesi ile gerçekleştirilebilecek bir eğitim değildir (Kesici, 

2021). Konuşma eğitimi ancak öğrenciler için rol model niteliği taşıyabilen 

başarılı bir öğretmen eşliğinde, öğrenci merkezli, uygulamaya dönük, hayatın 

içerisinde karşılık bulabilen görev odaklı çalışmalara dayalı bir eğitim 

programıyla gerçekleştirilebilir (Betton, 2012). Bunun için de çeşitli konuşma 

eğitimi modelleri geliştirilmiş ve bu modeller üzerinden konuşma eğitimi 
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çalışmaları hayata geçirilmiştir. Konuşma eğitimi modellerinden birisi de Goh 

ve Burns (2012) tarafından geliştirilen Konuşma Eğitimi Döngüsü’dür. 

Odağına konuşmacıyı yani öğrenciyi alan Konuşma Eğitimi Döngüsü; amaç, 

görev, süreç ve sonuç odaklı olup konuşma becerisi özelinde kişilerin dilsel, 

iletişimsel ve sosyal gereksinimlerini karşılama amacıyla geliştirilmiş bir 

planlama sürecidir (Hasırcı, 2019, s. 213). Goh ve Burns (2012, s. 153) bu 

döngüyü iç içe geçmiş yedi bölüm şeklinde tasarlamıştır. Şekil 2’de Konuşma 

Eğitimi Döngüsü’nün bölümlerine yer verilmiştir: 

Şekil 2. Konuşma Eğitimi Döngüsü 

Kaynak: Goh ve Burns (2012, s. 153) 

Türkiye Türkçesi özelinde, konuşma eğitimine ilk defa yer verilen 

program 1926 İlk Mektep Türkçe Müfredat Programı’dır (Maden, 2020). Bu 

programda konuşma eğitimi yalnızca ilkokul düzeyinde ele alınırken bağımsız 

bir beceriden ya da konuşma kazanımlarından bahsetmek mümkün değildir. 

Bununla birlikte, konuşma eğitimi müfredatının ortaokul düzeyine dek 
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genişletilmesi ancak 1949 Ortaokul Türkçe Programı ile mümkün olmuştur 

(Öztürk, 2022). Bu programda da konuşma eğitiminin ele alınış biçimi 1926 

Programı’ndan pek farklı değildir.  Esasında, sistemli ve kapsamlı bir konuşma 

eğitimi müfredatına ancak 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ile 

kavuşulmuştur. Uçgun’un (2014) da belirttiği üzere ancak 2005 İlköğretim 

Türkçe Dersi Öğretim Programı ile konuşma becerisi, bağımsız bir beceri alanı 

olarak konumlandırılmış ve ilk defa konuşma becerisi kazanımlarına yer 

verilmiştir. Bununla birlikte, Türkçe Öğretim Programlarında konuşma 

eğitimine belirli bir modele ya da yaklaşıma bağlı olarak yer verildiğini 

söylemek pek de mümkün değildir. 

Konuşma Eğitiminin İlkeleri: Konuşma eğitiminin temel ilkeleri, 

konuşma becerilerinin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken, olmazsa 

olmaz denebilecek hususlardır. Yalçın (2018, s. 301-302) bu ilkeleri şu şekilde 

sıralamıştır: 

• Konuşma, eğitim yoluyla geliştirilebilmektedir. 4-16 yaş, konuşma 

eğitimi açısından kritik öneme sahip yaş aralığıdır. 

• Konuşma, sosyalleşmenin temel aracıdır. Bu açıdan konuşma 

eğitiminin esas amacı, kişilerin farklı ortamlarda ve bağlamlarda nitelikli 

hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar yapabilmelerini sağlamak olmalıdır. 

• Konuşma tür, yöntem, teknik ve stratejileri örgün eğitim kurumlarında, 

öğrenci merkezli ve uygulamaya dayalı çalışmalarla öğretilmelidir.  

• Konuşma eğitimi, farklı ortamlar, bağlamlar ve ihtiyaçlar göz önünde 

bulundurularak yapılandırılmalıdır. 

• Konuşma eğitiminde ulaşılacak son hedef, 18 yaşına gelen bir bireyin 

tartışmacı ve ikna edici türlerde nitelikli konuşmalar yapabilmesini 

sağlamaktır. 

• Konuşma eğitiminin lisans düzeyinde de devam ettirilmesi ve 

yetişkinlere destekleyici eğitimler verilmesi gerekmektedir. Hayat boyu 

öğrenme anlayışı, konuşma eğitiminin de bir parçası olmalıdır. 
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Konuşma Üretim Modelleri: Konuşma üretim modelleri (Güneş, 

2014), konuşma eyleminin bilişsel süreçlerini açıklamaya çalışan ve zihindeki 

soyut kavramların somut seslere nasıl dönüştüğünü izah etmek için çeşitli 

işlemleme süreçlerini ele alan psikodilbilimsel modellerdir. 

Birçok araştırmacı, konuşma sürecinde “kavramsallaştırma, düzenleme 

ve bütünleştirme” olmak üzere üç farklı zihinsel işlemin gerçekleştirildiğini 

kabul etmektedir (Aydın, 2020). Konuşma üretim modelleri, kavramsal ileti 

üretimi, kodlama (çözümleme) veya biçimlendirme ve iletiyi sesleme 

(artikülasyon) bakımından farklı işlemleme düzeyleri olduğu konusunda aynı 

düşüncededir (Ellialtı ve Batur, 2022, s. 46). Buna karşılık bu modeller, söz 

konusu işlemleme düzeylerinin arasındaki ilişkiyi ve sesletimin 

temellendirildiği yapıyı açıklama yönünden “birimsel modeller” ve “yayılan 

etkinleştirme modelleri” olmak üzere iki alt başlıkta incelenmektedir (Bayat, 

2019). 

Birimsel modeller, kavramsal ileti oluşturma, iletiyi kodlama 

(biçimlendirme) ve seslendirme süreçlerinin birbirinden bağımsız olarak, tek 

yönlü ve geriye dönüş yapılamaksızın gerçekleştirildiğini savunan modellerdir 

(Altıparmak, 2017). Fromkin’in (1971), Garrett’in (1975) ve Levelt’in (1989) 

konuşma modelleri birimsel modellere örnektir. Birimsel modeller, sözcük 

odaklı olup sözcüklerden tümcelere ulaşılan bir sesletim yapısını 

savunmaktadır (Bayat, 2019). Bu modellerde konuşma hatalarının ancak 

sesletimden sonra fark edilebildiği varsayılmaktadır (Ellialtı ve Batur, 2022). 

Yayılan etkinleştirme modelleri, diğer adıyla birimsel olmayan modeller 

veya bağlantıcı modeller ise kavramsal ileti oluşturma, iletiyi kodlama 

(biçimlendirme) ve seslendirme süreçlerinin birbirleriyle etkileşim içerisinde, 

çift yönlü ve esnek bir yapıda gerçekleştirildiğini savunmaktadır (Altıparmak, 

2015). Butterworth’un (1981), Bock’un (1982), Harley’in (1984), Dell’in 

(1986), MacKay’ın (1987), Vigliocco ve Hartsuiker’in (2002) konuşma 

modelleri, yayılan etkinleştirme modellerinden birkaçıdır. Bu modeller tümce 

odaklı olup konuşmanın tümce tercihlerine göre yapılandırıldığını kabul 

etmektedir (Bayat, 2019). Ayrıca bu konuşma modellerinde, konuşma 

hatalarının sesletim sonrasında değil, işlemleme süreçleri içerisinde de fark 

edilerek düzeltmeler yapılabildiği kabul edilmektedir (Ellialtı ve Batur, 2022). 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI | 86 

 

Bayat (2019, s. 21), konuşma üretim modellerinin sınıflandırılmasında 

kullanılan bir diğer kıstasın da ana dili ve yabancı dil açısından konuşma 

üretimi süreçlerinin incelenmesi olduğunu belirtmektedir. Fromkin’in (1971), 

Garrett’in (1975) ve Levelt’in (1989) konuşma modelleri ana dilde; De Bot’un 

(1992), La Heij’in (2005) konuşma modelleri ise yabancı dilde gerçekleştirilen 

konuşma üretimi süreçlerine odaklanmaktadır. Konuşma üretim süreçlerini 

yabancı diller açısından inceleyen modellerde, diller arası etkileşimin üretim 

süreçlerini nasıl etkilediği açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu tür modellerde, 

özellikle iki dillilik, çok dillilik ya da çoğul dillilik durumlarının konuşma 

üretim süreçlerine etkileri üzerine araştırmalar yapılmıştır. 

Konuşma üretim modelleri aslında konuşma hatalarını ve bunların 

nedenlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların bir neticesi olarak 

ortaya çıkmıştır. Konuşma eyleminin bilişsel süreçlerini derli toplu şekilde 

ortaya koyan ilk modeller ise Fromkin’in  (1971) konuşma modeli ile Garrett’in 

(1975) konuşma modelidir.  

Konuşma Yöntemleri: Yöntem, belirli bir alanla ilgili kazanımlara 

ulaşmak için öğrenme-öğretme sürecinin planlanmasında kullanılan yol, eğitsel 

tasarım (Demirel, 2015) olarak tanımlanabilir. Konuşma yöntemleri de 

konuşma eğitimi kapsamında farklı türlere yönelik konuşma becerilerinin 

geliştirilmesinde kullanılan yollar ya da eğitsel tasarımlar olarak tanımlanabilir. 

Konuşma eğitiminde kullanılan konuşma yöntemleri şunlardır: 

Tartışma: Tartışma, belirli bir konuyla ilgili olumlu ve olumsuz 

yönlerin yapıcı bir üslupla dile getirildiği bir konuşma yöntemidir. Tartışma 

yönteminde konuyla ilgili bir ön kabul ve iddia söz konusudur. Tartışma 

yönteminin amacı, belirli bir düşüncenin veya iddianın muhataplara etkin 

şekilde sunulması ve söz konusu düşüncenin, iddianın çeşitli örneklerle, 

kanıtlarla geçerli ve makul olduğunun muhataplara kabul ettirilmesidir. Çünkü 

tartışma yönteminde bir gerçeğe veya mutlak bir sonuca ulaşmak esastır (Aydın 

ve Pehlivan, 2019). Bu yönüyle de tartışma yöntemi katılımlı konuşma 

türlerinden olup karşılıklı konuşmaya dayalı bir yöntemdir (Ürün Karahan, 

2020).  

Tartışma, ağırlıklı olarak hazırlıklı konuşmalarda kullanılan bir yöntem 

olsa da zaman zaman hazırlıksız konuşmalarda da kullanılabilmektedir. 
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Bununla birlikte unutulmamalıdır ki tartışma yönteminde, benimsenen 

fikirlerin savunulması söz konusudur (Akkaya, 2019). Bu nedenle de tartışma 

yönteminde muhatabı ikna etme ve muhataba karşı üstün gelme çabası da 

hissedilmektedir. 

Tartışma yönteminde muhatapla nezaket kuralları içerisinde etkileşim 

kurmak ve etkileşim stratejilerinden etkin bir şekilde yararlanmak 

gerekmektedir. Tartışma yöntemine dayalı bir konuşmada düşüncelerin, 

iddiaların nesnel bir anlatımla aktarılması (Altunbay, 2019), bunların neden-

sonuç ilişkisi içerisinde mantıksal temellendirme ile sunulması, bu yönüyle de 

konuşma içeriğinin çeşitli araştırmalara dayandırılması gerekmektedir. Ayrıca 

Gündüz ve Şimşek’in (2014) de belirttiği üzere tartışma yöntemine dayalı 

konuşmaların; kısa ve öz olması, sanatlı anlatımdan, abartılı ifadelerden uzak 

olması ve hoşgörü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Münazara tekniğine dayalı konuşmalarda, tartışma yöntemi 

kullanılmaktadır. 

Eleştirel Konuşma: Eleştirel ya da sorgulayıcı konuşma (Soysal, 

2022), belirli bir konunun eleştirel düşünme becerisi ile ele alındığı, karşılaşılan 

bir sorunun özgün çözüm yolları sunularak irdelendiği bir konuşma yöntemidir.  

Eleştirel konuşma yönteminin, tartışma yönteminden en önemli farkı bir 

ön kabule dayanmaması ve mutlak bir sonuca ulaşma çabasına hizmet 

etmemesidir. Eleştirel konuşma yöntemi, esasında sorgulamaya dayanmaktadır 

ve sunulan karşıt görüşler, kanıtlar eleştirel düşünme süzgecinden geçirilerek 

kabul edilebilmektedir. Yani, eleştirel konuşma yönteminde ön kabullerden, 

üstün gelme çabasıyla taraf tutulan bir iddiadan söz etmek mümkün değildir. 

Diğer yandan, eleştirel konuşmada da gündelik bir konunun olumlu ve olumsuz 

yönleri ele alınmaktadır. Ancak bu yöntemde özellikle kişilerin eleştirel 

düşünme becerisini geliştirecek konulara yer verilmesi esastır. Eleştirel 

konuşma yöntemine dayalı konuşmalarda, gündelik sorunlar tarafsız bir şekilde 

ele alınırken (MEB, 2006) eleştirel düşünme becerisi vasıtasıyla bu sorunlara 

farklı çözüm yolları sunmak gerekmektedir (Kurudayıoğlu, 2013). Bu nedenle 

de Akkaya’nın (2019) da belirttiği gibi bu tür konuşmalarda, üst düzey zihinsel 

becerilerin kullanımı söz konusudur. 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI | 88 

 

Eleştirel konuşma yöntemine dayalı bir konuşmanın dil ve anlatım 

özellikleri, tartışma yöntemine dayalı bir konuşmanın dil ve anlatım 

özelliklerine büyük ölçüde benzemektedir. Eleştirel konuşmada da resmî bir dil 

kullanımına ve nesnel anlatıma yer verilmekte, sorunlara çözüm önerileri 

sunulurken mantıksal temellendirmeler yapılması dikkate alınmaktadır. 

Eleştirel konuşma yöntemi kullanılırken konuya önceden hazırlık yapılması ve 

konuyla ilgili farklı bakış açılarının sunulması gerekmektedir.  

Mülakat (görüşme), panel, sempozyum (bilgi şöleni), kolokyum 

(bilimsel toplantı), forum vb. teknikler eleştirel konuşma yöntemine 

dayanmaktadır. 

İkna Edici Konuşma: İkna edici konuşma, muhatabı belirli bir bakış 

açısına ya da iddiaya inandırmak amacıyla başvurulan bir konuşma yöntemidir 

(Türkel, 2019). İkna edici konuşma yönteminde öznellik ve duygulara hitap 

etme ön plandadır çünkü bu yöntemi kullanarak gerçekleştirilen konuşmalarda 

muhatabın her ne kadar mantığına seslenilse de esasında onun hislerine 

seslenilmekte ve onu etkilemek amaçlanmaktadır (İpek, 2021). İkna edici 

konuşma yöntemi, muhatabın etki altına alındığı (Smee, 2009) ve sunulan bakış 

açısının ya da iddianın muhatap tarafından özgürce kabul ettirilmeye çalışıldığı 

(Güneş, 2016) konuşmalarda kullanılmaktadır.  

İkna edici konuşma yöntemi kullanılırken muhatabın veya muhatapların 

özellikleri, durumları dikkate alınmakta ve onların ikna edilebilmesi adına daha 

öznel, hatta duygusal bir anlatıma yer verilmektedir (Mccabe, 1997). İkna edici 

konuşma yöntemi kullanılırken konuşmacı kendi bakış açısına, fikrine 

odaklanmaktadır. Karşıt görüşler, bakış açıları zayıf yönleri ile ele alınmakta 

ve muhataba neden konuşmacıya inanması gerektiği açıklanmaktadır (Nippold, 

Ward-Lonergan ve Fanning, 2005). Bu konuşma yönteminde karşıt görüşleri, 

bakış açılarını görmezden gelmek ya da bunları yer yer çarpıtarak yanlış 

göstermek olağandır. Ancak bunlar tamamen kandırma amaçlı konuşmalar 

olarak da algılanmamalıdır (Güneş, 2016).  

İkna edici konuşma yönteminde, ortaya konuşan görüşün, bakış açısının 

kabul ettirilmesi için konuşmacının güven oluşturabilmesi çok önemlidir (Örge 

Yaşar, 2020). Bu nedenle de bu yöntem kullanılırken farklı kaynaklara yer 
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verilmesi, sayısal verilerden yararlanılması, sesin ve beden dilinin etkili şekilde 

kullanılması gerekmektedir (Özbay, 2007). 

Siyasi konuşmalarda, reklamlarda, ürün tanıtımlarında sıklıkla ikna edici 

konuşma yönteminden yararlanılmaktadır. 

Betimleyici Konuşma: Betimleyici konuşma, bir kişinin, mekânın, 

nesnenin vb. fiziksel veya ruhsal özelliklerini açıklayarak onun hakkında bilgi 

vermeyi ve onun ayırt edici özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan bir 

konuşma yöntemidir. Betimleyici konuşma yönteminde, öznel ve nesnel 

betimlemelere yer verilebilmektedir (Türkel, 2019). Öznel betimlemeler, daha 

çok bir mekânın, nesnenin yahut kişinin konuşmacıda uyandırdığı hissi, duygu 

durumunu yansıtmak, açıklamak için kullanılan ruhsal betimlemelerdir. 

Örneğin, bir evin insanda uyandırdığı duygular tarif edilirken öznel 

betimlemelere başvurulmaktadır. Nesnel betimlemeler ise genel anlamda 

fiziksel betimlemeler olup bir kişinin, hayvanın, mekânın ya da nesnenin 

fiziksel özelliklerini açıklayarak onun ayırt edici yönlerini ortaya koyan 

betimlemelerdir. Örneğin, bir kişi ya da bir mekân, ülke tanıtılırken nesnel 

betimlemelere başvurulmaktadır. Nesnel betimlemelerde özellikle görme, 

duyma, tatma gibi ispat edilebilir, sayısal veri olarak sunulabilir nitelikler, ayırt 

edici özellikler ortaya konulmaktadır. 

Betimleyici konuşma yönteminde dil, daha çok sanatsal bir işlev ile 

kullanılmakta ve muhatabın zihninde bir kişinin, hayvanın, mekânın ya da 

nesnenin ayırt edici özellikleri sözcüklerle aktarılmaya çalışılmaktadır. Bunun 

için de betimleyici konuşmalarda ayrıntılara yer verilmesi, farklı duyu 

organlarına hitap eden bilgilerin sunulması (Güneş, 2016) gerekmektedir.  

Özellikle anlatıya ve açıklamaya dayalı konuşmalarda betimleyici 

konuşma yönteminden sıklıkla yararlanılmaktadır. Örneğin, bir hikâye yahut 

masal anlatılırken veya bir ürünün kurulumundan bahsedilirken betimleyici 

konuşma yönteminden yararlanılmaktadır.  

Empatik Konuşma: Bu yönteme eş duyumsal konuşma ya da kendisini 

karşısındakinin yerine koyarak konuşma yöntemi de denilmektedir. Empatik 

konuşma (MEB, 2006), bir kişinin muhatabının duygularını, düşüncelerini, 
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değer yargılarını anladığını hissettirmesi amacıyla kullandığı etkileşimsel bir 

konuşma yöntemidir.  

Empatik konuşma, muhatabı anlama çabasına dönük iken muhatabın 

haklı bulunmasını, onun tam olarak benimsenmesini içermemektedir (Türkel, 

2019). Çünkü bu yöntemin amacı, konuşmacının muhatabı gibi davranmasını 

sağlamak değildir (Akkaya, 2019). Empatik konuşma yöntemi (MEB, 2006); 

çeşitli sorunların ya da yanlış anlaşılmaların çözümünde, farklı bakış açılarının 

ya da tutumların anlaşılmasında, yani demokratik ve sağlıklı, etkili bir iletişim 

kurulmasında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.   

Terapötik Konuşma: Terapötik konuşma, terapist-danışan ilişkisi 

özelinde kullanılan etkileşimsel, yer yer duygusal ya da gerçekçi ama en 

önemlisi psikanalitik, dışavurumcu (Akdoğan ve Ceyhan, 2011) bir konuşma 

yöntemidir. Bu konuşma yöntemi, genel amaçlara değil, özel amaçlara hizmet 

etmekte ve bu yöntemin uzman kişilerce kullanılması gerekmektedir. Eğitim 

kurumlarında ise ancak psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler ve 

pedagoglar tarafından kullanılması gereken bir konuşma yöntemidir. 

Terapötik konuşma yöntemine, özellikle varoluşsal problemleri veya 

yaşam sorunlarını içeren (Kardaş ve Yalçın, 2016) özel konuşmalarda 

başvurulmaktadır. Bu yönteme başvurulan konuşmalarda danışanın aktarımı ve 

terapistin vb. karşı aktarımı söz konusu olup bilinçaltının yahut kişiye 

rahatsızlık veren durumların dışavurumu, açıklanması için yaşantıların 

anlatımından yararlanılmaktadır. Bu nedenle de terapötik konuşma yönteminde 

betimleyici ve açıklayıcı anlatım biçimlerinden sıklıkla yararlanılmaktadır. Öte 

yandan, etkileşimin en üst noktada olduğu bu konuşma yönteminde kişilerin 

birbirine güven duyması ve birbirleri ile etkili bir iş birliği yapması 

gerekmektedir. Bu durum da terapötik konuşma yönteminde kullanılan dilin 

özelliklerini doğrudan etkilemektedir. 

Yansıtıcı Konuşma: Yansıtıcı konuşma, kişilerin kritik deneyimlerini 

içsel bir yolculukla yeniden yaşayıp gözden geçirdikleri, anlatıya ve tartışmaya 

dayalı bir konuşma yöntemidir. Yansıtıcı konuşma yöntemi, deneyimlerin 

bireysel ya da grup olarak analiz edilerek söz konusu deneyimlerden çıkarımlar 

yapılmasına olanak sağlamaktadır (Atkins ve Murphey, 1995; Seibert ve 

Daudelin, 1999). Yansıtıcı konuşma; deneyimlerin analizi üzerinden kişilerin 
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kendilerini ya da arkadaşlarını keşfederek çeşitli konularda aydınlanma 

yaşamalarını, kişilerin yaşantılardan derin anlamlar elde etmelerini amaçlayan 

bir konuşma yöntemidir (Kalman, 2007; Rocha, 2006). 

Yansıtıcı konuşma yönteminde, öyküleyici, açıklayıcı ve tartışmacı 

anlatım biçimlerinden (Wharton, 2012) yararlanılmaktadır. Bu konuşma 

yönteminde, mutlaka konuşmacı için önemli olan bir deneyim anlatılmalı, bu 

deneyimin neden önemli olduğu açıklanmalı ve en önemlisi de bu deneyim 

sonucunda nelerin fark edildiği yahut öğrenildiği tartışılmalıdır. Bu nedenle de 

yansıtıcı konuşmalarda (Ryan, 2011); anlatı aktarımı kapsamında birinci tekil 

şahıs anlatımına, öznel bir anlatıma, sorgulayıcı ve eleştirel bir üsluba, ayrıca 

samimi, açık ve anlaşılır bir dile yer verilmektedir. 

Yaratıcı Konuşma: Yaratıcı konuşma yöntemi, öğrencilerin konuşma 

yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek (MEB, 2006) için kullanılan bir 

yöntemdir. Bu yöntemde öğrencilerin dikkatlice birbirlerini dinlemeleri ve 

konu akışını takip etmeleri gerekmektedir. Çünkü bu yöntemde öğrencilere bir 

konu verilmekte ve her öğrenci, bir önceki öğrencinin konuyla ilgili 

söylediklerinden hareketle yeni, orijinal şeyler söylemeye veya daha önce 

söylenenleri farklı bakış açıları ile yorumlayarak farklı şekillerde ifade etmeye 

çalışmaktadır (Türkel, 2019). Yaratıcılık becerisinin alt boyutlarından biri olan 

esneklik becerisine doğrudan temas eden bu durum, öğrencilerin olay ve 

durumlara farklı bakış açısı geliştirmelerine katkı sağlamaktadır (Soysal, 2022, 

s. 220). 

Yaratıcı konuşma yöntemi ile öğrencilerin birlikte anlatılar 

oluşturmalarına, bildikleri bir anlatıyı değiştirmelerine imkân verilmektedir. Bu 

yöntemle öğrencilerin anlatının başını ya da sonunu değiştirmeleri, anlatıya 

yeni mekânlar yahut karakterler eklemeleri olasıdır. Bu durum iş birlikli, 

yaratıcı çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Özellikle sağlıklı ve eğlenceli 

bir sınıf iklimi oluşturulabilmesi adına yaratıcı konuşma yöntemine dayalı 

konuşmalardan yararlanılabilmektedir. 

Serbest Konuşma: Serbest konuşma yöntemi, öğrencilerin konu 

gözetmeksizin istedikleri bir konuda doğaçlama şekilde gündelik konuşmalar 

yapmalarına imkân tanıyan bir konuşma yöntemidir. Bu yöntemle yapılan 

konuşmalar, herhangi bir hazırlık veya plan olmaksızın, hazır bir konuşma 
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metninden tamamen uzak bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Örge Yaşar, 

2020). Serbest konuşmada, konular öğrenciler tarafından belirlenmekte ve 

doğaçlama şekilde konuşmalar yapılmaktadır. Yine de öğrencilerin konuşma 

konusu bulmasında ve konuşmayı belirli bir düzende yürütmesinde 

öğretmenlerin rehberliğine ihtiyaç duyulabilmektedir (Türkel, 2019). Ancak 

unutulmamalıdır ki bu noktada öğretmenler, öğrencilerine sadece rehberlik 

yapmalı ve konuşma konusunu açık şekilde öğrenciye iletmemelidir (Akkaya, 

2019). Öğretmenler, serbest konuşma yöntemine sınıflarında yer vererek 

öğrencilerinin gündelik hayatta kendilerini daha rahat, özgüvenli şekilde ifade 

edebilmelerine yardımcı olmaktadır (MEB, 2006). 

Güdümlü Konuşma: Güdümlü konuşma yöntemi (MEB, 2006), 

öğretmen tarafından ders kazanımlarına uygun şekilde önceden belirlenen bir 

konuda, öğrencilerin öğretmenin bilgilendirmeleri doğrultusunda konu 

hakkında birtakım ön bilgiler elde ettiği ve yine öğretmen rehberliğinde beyin 

fırtınası tekniğini kullanarak öğrencilerin konuşma öncesi stratejilerinden 

yararlandığı bir konuşma yöntemidir. Yapılan ön hazırlıklar, öğrencilerin 

duygularını, düşüncelerini, tasarılarını etkileme amacına dönük olduğundan bu 

yönteme güdümlü konuşma yöntemi denilmektedir (Türkel, 2019). 

Güdümlü konuşma yönteminde, öğretmenin yönlendirmesi ve konuyu 

seçmesi esastır (Soysal, 2022). Ancak güdümlü konuşma, bir konunun rastgele 

ele alınışı ya da serbest konuşma anlamını da gelmemektedir. Raimes (1983, s. 

71-72), kılavuz eşliğinde tartışma (guided discussion)  olarak adlandırdığı 

güdümlü konuşmayı; öğrencileri bir konu hakkında konuşturmanın ve özellikle 

bir konunun belirli yönlerine odaklandırarak konuşturmanın bir yolu olarak 

tanımlamıştır. Raimes’e (1983) göre güdümlü konuşma yöntemi, küçük grup 

ya da sınıf tartışmaları için kullanılması gereken bir yöntemdir. Öğretmenler, 

güdümlü konuşma yöntemi eşliğinde tartışmacı (eleştirel) konuşmalar 

yapılabilmesi adına öğrencilerini yönlendirmeli ve onlara çeşitli yönergeler 

vermelidir. Öğretmenler tarafından yapılan yönlendirmeler ve verilen 

yönergeler hem tartışma için konunun belirli yönlerine odaklanmaya hem de 

öğrencilerin tartışma esnasında ihtiyaç duyacakları kelime dağarcığını ve cümle 

biçimlerini önceden belirlemelerine yöneliktir. Yani güdümlü konuşma 

yöntemi, esasında tartışmacı konuşma eğitiminde kullanılması gereken bir 

yöntemdir ve salt beyin fırtınası tekniğine dayanmamaktadır. 
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Konuşma Teknikleri: Teknik (Demirel, 2015, s. 103), bir öğretme 

yöntemini uygulamaya koyma biçimi, ya da sınıf içinde yapılan işlemlerin 

bütünü olarak tanımlanabilir. Konuşma tekniği de konuşma eğitiminin bir 

parçası olarak öğretilmek istenen yöntem, strateji ve türlerin sınıf ortamına 

taşınarak uygulamaya geçirilmesini sağlayan etkinlikler bütünüdür. Konuşma 

eğitiminde sıklıkla kullanılan konuşma teknikleri şunlardır: 

Sözcük ve Kavram Havuzundan Seçerek Konuşma: Bu teknikte 

öncelikle öğretmen, öğrencilerin düzeyine, ihtiyaçlarına ve ders kazanımlarına 

uygun olacak şekilde çeşitli kavramlardan, söz öbeklerinden, kalıplaşmış 

ifadelerden bir kavram havuzu oluşturmaktadır. Öğrenciler, oluşturulan bu 

kavram havuzdan seçtikleri sözcükleri, söz öbeklerini veya kalıplaşmış 

ifadeleri cümle içerisinde kullanarak konuşma yapmaktadır (MEB, 2006). Bu 

tekniğin amacı, bir yandan öğrencilerin söz varlığını bir yandan da konuşma 

becerilerini geliştirmektir. Sözcük ve kavram havuzundan seçerek konuşma 

tekniğinden serbest ve yaratıcı konuşma yöntemlerine dayalı çalışmalarda 

yararlanılmaktadır. 

Bellekte (Hafızada) Tutma: Bellekte tutma tekniği, konuşma 

içeriğinin çeşitli sözcükler, sesler ya da görseller yardımıyla kodlanarak 

konuşmanın bunların üzerinden gerçekleştirilmesine dayanan bir tekniktir. Bu 

teknik, yaratıcı konuşma yöntemi kapsamında özellikle anlatı türünde konuşma 

çalışmaları yaptırmak için kullanılmaktadır. 

Tabu Kartları: Tabu oyunu üzerinden geliştirilmiş bir teknik olup 

çeşitli sözcüklerin ya da söz öbeklerinin, önceden belirlenen ifadelerin, 

kullanımı yasaklanan belirli sözcükler dikkate alınarak anlatılmasına dayanan 

bir tekniktir. Dersin temasına, konusuna ve geliştirilmek istenen söz varlığına 

yönelik olarak şekillendirilebilen tabu kartları tekniği, oyuna dayalı bir 

tekniktir. Bu teknikte sözsüz iletişim becerileri de geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Tabu kartları tekniğinden serbest, yaratıcı ve betimleyici 

konuşma yöntemlerine dayalı çalışmalarda yararlanılmaktadır. 

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği: Altı şapkalı düşünme tekniği, 

düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içerisinde sunulması ve farklı bakış 

açılarının kazandırılması için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte altı şapka da 
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birer sembol olup belirli bir bakış açısını yansıtmaktadır. Buna göre beyaz 

şapka tarafsızlığı, kırmızı şapka duygusallığı, siyah şapka karamsarlığı, sarı 

şapka iyimserliği, yeşil şapka yaratıcılığı ve mavi şapka değerlendirme yapan 

otoriteyi temsil etmektedir. Teknik, şapkaların yansıttığı bakış açılarının 

anlatılmasıyla ve öğrencilerin rastgele bir şapkayı başlarına takmalarıyla 

başlamaktadır. Bu teknikte öğrencilerden şapkaların temsil ettiği bakış açısına 

uygun konuşmaları istenmektedir. Altı şapkalı düşünme tekniğinden eleştirel 

ve yaratıcı konuşma yöntemlerine dayalı çalışmalarda yararlanılmaktadır. 

Kulenga Öykü Yaratma Tekniği: Bellekte tutma tekniği ile 

benzerlikler sergileyen bu teknik, tıpkı Tabu kartları tekniği gibi aslında oyuna 

dayalı bir tekniktir. Kulenga öykü yaratma tekniği, çeşitli hayal kartlarına ve 

görevlere dayalı olarak konuşmacıların bir öykü oluşturmaları amacına hizmet 

etmektedir. Bu teknik, sahip olduğu kurallarla kişilerin konuşma kurallarını 

öğrenmelerine de yardımcı olmaktadır. Kulenga öykü yaratma tekniğinden 

yaratıcı konuşma yöntemine dayalı çalışmalarda yararlanılmaktadır. 

Beyin Fırtınası Tekniği: Beyin fırtınası tekniği (Yaman ve 

Karaarslan, 2012, s.548)  akıldan geçen her türlü fikrin rahatlıkla açıklanması 

temeline dayanan, katılımcılara eleştiriye kapalı ve eğlenceli bir ortam sunan, 

bireylerin yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilen, onlara başarı hazzını 

yaşatarak derse karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olan, öğrenci 

merkezli bir problem çözme tekniğidir. Bu teknikten, eleştirel konuşma 

yöntemine dayalı çalışmalarda yararlanılmaktadır. 

Yaratıcı Drama Teknikleri: Yaratıcı drama (San, 1994); çeşitli 

olayları, durumları, karakterleri, tipleri vb. canlandırma, onları yeniden 

yorumlama için gözlem, doğaçlama, rol oynama ve dramatizasyon gibi tiyatro 

tekniklerinden yararlanılan çalışmalardır. Eğitimde kullanılan yaratıcı drama 

teknikleri de yaratıcı drama çalışmalarından geliştirilmiştir. Yaratıcı drama 

teknikleri, genel manada canlandırmaya ve doğaçlamaya dayalı teknikler olup 

öğrencilerin konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmek adına en sık kullanılan 

tekniklerdendir. Bu teknikler öğrencilerin duyuşsal yönden de gelişimine katkı 

sağladıkları için konuşma eğitiminde sıklıkla kullanılmaktadır (Çokyaman ve 

Beydoğan, 2021).  
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Pandomim, rol oynama, doğaçlama yapma, sıcak sandalye, senaryo, 

bilinç koridoru ve sınıf tiyatrosu gibi teknikler, yaratıcı drama tekniklerine 

örnektir.  

Diğer Teknikler: Yukarıda bahsi geçen konuşma teknikleri dışında, 

farklı konuşma yöntemlerine yönelik çok sayıda teknik de bulunmaktadır. Bu 

bölümde bunlara kısaca değinilmiştir. 

Tartışma yöntemine yönelik teknikler: Akvaryum, mahkeme, Philips 66, 

konuşma halkası, köşelenme, SÖMET, tereyağ-ekmek vb. 

Eleştirel konuşma yöntemine yönelik teknikler: Vızıltı (dedikodu), top 

taşıma, Sokratik sorgulama, düşünce paylaşım çiftleri, küçük tartışma kümeleri, 

kartopu, konuşma bileti, mikro öğretim vb. 

Yaratıcı konuşma yöntemine yönelik teknikler: Hızlı tur, bir dakika 

lütfen, konuşma çarkı, siz olsaydınız ne yapardınız? vb. 

Yansıtıcı konuşma yöntemine yönelik teknikler: Bir dakikalık 

yansıma/yansıtma vb. 

Konuşma Stratejileri: Alanyazın incelendiğinde strateji kavramının 

yaklaşım, yöntem ve teknik kavramları ile eş anlamlı olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi Türkçe öğretim 

programıdır. MEB (2019) Türkçe dersi öğretim programında strateji kavramı 

tanımlanmamış olup strateji kullanımına yönelik kazanımlar, çeşitli yöntem ve 

tekniklerin kullanımı şeklinde açıklanmıştır. Doğaları gereği strateji, yöntem 

ve teknik kavramları birbirleriyle bağlantılı olsalar da birbirlerinden farklı 

kapsamlara sahiplerdir (Kurudayıoğlu ve Kiraz, 2020, s. 169). Bu kavram 

karmaşası nedeniyle strateji ve konuşma stratejisi kavramlarının tanımlanması 

faydalı olacaktır.  

CEFR’de (2001, s. 57) strateji kavramı, “Dil kullanıcısının, iletişim 

taleplerini bağlam içinde yerine getirmek ve iletişimsel bir görevi mümkün olan 

en kapsamlı ve en ekonomik şekilde tamamlamak için dilsel kaynaklarını 

seferber etmesi ve bunları durumla uyumlu hâle getirmesi için kullandığı 

araçlar” şeklinde tanımlanmaktadır. En basit şekliyle strateji; bir konuda 

başarıya ulaşmak için plan yapma, bir adım atma ya da bilinçli olarak harekete 
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geçme (Oxford, 2001) durumudur. Konuşma stratejileri ise yapılan bir 

konuşmanın daha akıcı ve anlam bakımından daha doğru olmasını sağlamak 

amacıyla konuşucu tarafından kullanılan stratejilerdir (Dağtan, 2015, s. 336). 

Türkçe kaynaklardaki kavram karmaşası nedeniyle bu bölümün odağına 

CEFR (2020) alınmıştır. CEFR’de (2020) konuşma stratejileri, konuşmanın 

etkileşim boyutu göz önünde bulundurularak iki alt başlıkta ele alınmıştır. Buna 

göre konuşma stratejileri, bağımsız konuşma kapsamında kullanılan “üretim 

stratejileri” ve karşılıklı konuşmada kullanılan “etkileşim stratejileri” olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Üretim Stratejileri: Üretim stratejileri (CEFR, 2020, s. 68-70), genel 

anlamda hazırlıklı konuşmalar olarak değerlendirilebilecek tek yönlü, bağımsız 

konuşmalarda kullanılan ve “planlama, telafi etme, izleme ve onarım 

(müdahale)” stratejilerinin kullanımına dayanan stratejiler bütünüdür.  

Planlama Stratejisi: Planlama stratejisi; konuşma taslağı hazırlama, 

muhatapların söyleneceklere nasıl tepki verebileceğini göz önünde 

bulundurarak ifadeleri ayarlama, prova yapma gibi eylemlere dayanan ve 

konuşmaya başlamadan önce konuşma içeriğinin ne olacağını ve bu içeriğin 

hangi sözel yapılarla şekillendirileceğini belirlemeye yönelik bilinçli 

düşünmeyi içeren bir stratejidir.  

Telafi Etme Stratejisi: Telafi etme stratejisi; konuşma esnasında 

uygun ifadelerin, sözcüklerin düşünülememesi veya bulunulamaması 

durumunda iletişimi sürdürmek için kullanılan stratejidir. İletişimi devam 

ettirebilmek adına sözsüz iletişimden ve beden dili kullanımından 

yararlanılması, bir kelimenin yerine yakın anlamlı başka bir kelimenin 

kullanılması, kavramların basitleştirilerek ya da benzetimle somutlaştırılarak 

açıklanması gibi eylemler telafi etme stratejisi kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. 

İzleme ve Onarım (Müdahale) Stratejisi: İzleme ve onarım 

(müdahale) stratejisi, konuşma esnasında konuşmacıların kendi olası hatalarını 

önceden fark ederek bu hatalara müdahale etmelerini içeren bir stratejidir. 

Konuşma esnasında muhataplara fark ettirmeden, sorun yaşanan bir ifadeden 

vazgeçilmesi, bu ifadenin düzenlenmesi ve sürekli hâle gelmemiş olan dil 
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sürçmelerinin konuşmacı tarafından kendi kendine düzeltilmesi gibi eylemler 

izleme ve onarım stratejisi kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Etkileşim Stratejileri: Etkileşim stratejileri (CEFR, 2020, s. 87-89), 

genel anlamda hazırlıksız konuşmalar olarak değerlendirilebilecek karşılıklı 

konuşmalarda kullanılan ve “söz sırası alma, iş birliği yapma, açıklama isteme” 

stratejilerinin kullanımına dayanan stratejiler bütünüdür. 

Söz Sırası Alma Stratejisi: Söz sırası alma stratejisi, karşılıklı 

konuşma esnasında sorumluluk almaya dayanan bir strateji olup konuşmayı 

başlatmak, devam ettirmek ve sonlandırmak için uygun ifadelerin ve tavırların 

sergilenmesini içermektedir. Bu strateji hem yeni bir konuşma başlatılacakken 

hem de mevcut bir konuşmaya, tartışmaya müdahil olunacakken 

kullanılmaktadır.  

İş Birliği Yapma Stratejisi: İş birliği yapma stratejisi, bir tartışmanın 

devam etmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılan 

stratejidir. İş birliği yapma stratejisi, bilişsel stratejilerin (tartışma konusunun 

sınırlarını çizme, tartışma içeriğini planlayıp düzenleme) ve iş birlikçi 

stratejilerin (kişiler arası etkileşimi takip etme, kişileri yönlendirme) ortak bir 

potada eritilmesiyle ortaya çıkmıştır. Konuşmacının, muhatabını doğru anlayıp 

anlamadığını teyit etmesinden geri bildirim vermesine, tartışmada gelinen 

noktayı özetlemesinden başka kişileri tartışmaya katılmaları için davet 

etmesine kadar uzanan pek çok eylem, iş birliği yapma stratejisi kapsamında 

gerçekleştirilmektedir.  

Açıklama İsteme Stratejisi: Açıklama isteme stratejisi, karşılıklı 

konuşmalarda konuşmanın anlaşılıp anlaşılmadığını, takip edilip edilmediğini 

tespit etmek için kullanılan bir stratejidir. Konuşma devam ederken 

anlaşılmayan bazı hususların tekrar edilmesini istemek ya da anlaşılmayan 

hususlar hakkında daha fazla ayrıntı talebinde bulunmak, söylenenlerin doğru 

anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek ve akışa uygun şekilde tamamlayıcı 

sorular sormak açıklama isteme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen 

eylemlerdir. 
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Konuşma Türleri (Sözlü İletişim Türleri)   

Alanyazın incelendiğinde konuşma türleri ile konuşma yöntem, teknik 

ve stratejilerinin farklı şekillerde ele alındığı ve bunlar arasındaki ayrımın net 

şekilde ortaya konulamadığı görülmektedir (Aydın ve Pehlivan, 2019; Yıldırım 

Bilgen, 2022). Konuşma, karmaşık bir süreç olmasının yanı sıra amacına, 

biçimine, niteliğine vb. çok farklı şekillerde ele alınarak sınıflandırılmış bir 

beceridir. Alanyazın incelendiğinde konuşma türlerinin aşağıdaki şekillerde 

sınıflandırıldığı görülmektedir: 

• hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar (Gariper, 2009; Kemiksiz, 2019, s. 

133-136; Temizyürek, Erdem ve Temizkan, 2011, s. 171-198; Topçuoğlu Ünal 

ve Özden, 2019, s.138-147; Ürün Karahan, 2020, s. 35-41; Yalçın, 2018, s. 286-

291);  

• niteliklerine göre konuşma çeşitleri (hazırlıksız ve hazırlıklı 

konuşmalar), okul ortamında ve sınıfta yapılan etkinlikler ve özel günler için 

yapılan konuşmalar (Gündüz ve Şimşek, 2014, s. 261-317); 

• karşılıklı konuşmalar, topluluk karşısında konuşmalar ve tartışmalı 

toplantılar (Aktaş ve Gündüz, 2003, s. 293-325);  

• grup konuşmaları ve tek konuşmalar (Adalı, 2016, s. 342-346); 

• amacına göre, yöntemine göre, biçimine, dinleyiciyle ilişkisine göre ve 

hazırlanma durumuna göre konuşmalar (Güneş, 2007, s. 115-116; Şahin ve 

Varışoğlu, 2013, s. 119-141);  

• özelliklerine göre konuşmalar, konuşmacının özelliğine göre ve 

dinleyicilerin özelliğine göre konuşmalar (Akçay, 2017, s. 284-285); 

• işlemsel, edimsel ve etkileşimsel konuşmalar (Dağtan, 2015, s. 334-

335); 

• işlevleri açısından başlıca konuşma türleri: günlük konuşma, tartışma, 

görüşme, yorumlayıcı konuşma ve inandırıcı konuşma (Taşer, 2006, s. 169-

204) ; 

• günlük konuşmalar ve kitle konuşmaları (Kadıoğlu, 2007, s. 83-87). 
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Konuşma türleri şu alt başlıklarla sınıflandırılabilmektedir: 

Katılımcı Sayısına Göre Konuşma Türleri: Konuşma; konuşan 

sayısına ve etkileşim düzeyi dikkate alınarak bireysel konuşma, küçük grup 

konuşması ve ikili konuşma şeklinde sınıflandırılmaktadır.  

Bireysel Konuşma: Tek bir konuşmacı tarafından gerçekleştirilen ve 

genel anlamda dinleyicilerle etkileşimin çok az olduğu (Aydın ve Pehlivan, 

2019) planlı ve bağımsız konuşmalara bireysel konuşma denir. Söylev (nutuk), 

konferans, demeç, tebliğ kapsamındaki konuşmalar bireysel konuşma şeklinde 

gerçekleştirilebilir. Bireysel konuşmalarda dinleyiciler arka plana itilmiştir. 

Dinleyiciler bu tür konuşmalarda ancak konuşmacının konuşması bittikten 

sonra sordukları sorularla yahut aktarmak istedikleri görüşlerle etkileşimi 

başlatabilmektedir. 

Küçük Grup Konuşması: Birden fazla konuşmacı tarafından 

gerçekleştirilen, etkileşime dayalı (Aydın ve Pehlivan, 2019) katılımlı ve 

hazırlıklı konuşmalara küçük grup konuşmaları denir. Bu tür konuşmalar; 

belirli kurallar çerçevesinde, belirli bir sırayla etkileşime dayalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Genel anlamda tartışmacı konuşmalar olarak 

değerlendirilen aytışma (münazara), açık oturum, bilgi şöleni (sempozyum), 

forum, kolokyum kapsamındaki konuşmalar bu türden konuşmalardır. 

İkili Konuşma: Karşılıklı olarak iki kişi ya da iki grup tarafından 

gerçekleştirilen; kişilerin bilgi alışverişinde bulunduğu, gündelik sorunlara 

çözüm aradığı, anlık durumlar ya da olaylar hakkında duygularını, 

düşüncelerini veya tasarılarını aktardığı hazırlıksız ve gündelik konuşmalara 

ikili konuşmalar denir. Bu tür konuşmalar plansız şekilde gerçekleştirilen ve 

karşılıklı konuşmaya, etkileşime dayanan konuşmalardır. 

Konuşmanın Etkileşim Boyutuna Göre Konuşma Türleri: 

Alanyazın incelendiğinde konuşmacı ile dinleyici arasındaki etkileşim ve bu 

etkileşimin düzeyi, konuşmanın sınıflandırılmasında kullanılan bir başka ölçüt 

olarak karşımıza çıkmaktadır. CEFR’de (Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru 

Metni, 2020) de konuşma becerisinin iletişimsel yaklaşım odağında 

konuşmacı-dinleyici etkileşimi açısından ele alındığı görülmektedir. CEFR’de 

(2020) konuşma, üretim (s. 61) ve etkileşim (s. 71) etkinlikleri, stratejileri 
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başlıkları altında sunulmaktadır. CEFR’de (2020) konuşma, en temel anlamda 

iki alt türe ayrılmaktadır:  

Karşılıklı Konuşma (Etkileşimsel-Katılımlı): Karşılıklı ya da 

etkileşimsel konuşma, konuşmacı ile dinleyici arasında sürekli olarak 

etkileşimin gerçekleştiği, iki yönlü konuşmalardır. Karşılıklı konuşmalarda 

dinleyici, konuşmacıya müdahale edebilir, konuşma esnasında konuyla ilgili 

anlamadığı hususları sorabilir ya da eleştirilerini, önerilerini vs. rahatlıkla dile 

getirebilir. Karşılıklı konuşmalarda anlık geri bildirimler konuşmanın gidişatını 

etkilemektedir. CEFR’de (2020, s. 71) etkileşim etkinlikleri ve stratejileri 

başlığı altında karşılıklı konuşma türüne ve bunun alt türlerine yer 

verilmektedir. CEFR’de (2020, s. 70), karşılıklı konuşma türü; kişiler arası, iş 

birlikçi ve işlemsel işlevlerle ele alınmakta olup özellikle tartışma ve işlem 

amaçlı konuşmalarla betimlenmektedir. 

Bağımsız Konuşma (Etkileşimsel Olmayan-Tek Yönlü): Bağımsız 

konuşma (CEFR, 2020); belirli bir amaca bağlı olarak doğrudan ya da kişilerin 

duyu organlarından birine yahut birkaçına hitap eden tetikleyici bir unsura (ses, 

görüntü, ifade, soru ya da yönerge) cevaben başlattığı, etkileşimin olabildiğince 

sınırlı olduğu, tek yönlü, sürdürülebilir konuşmadır. Bağımsız konuşma, bir 

kitleye doğrudan hitap etme amacıyla gerçekleştirilebileceği gibi sorulan bir 

soruya yahut verilen bir yönergeye cevaben de gerçekleştirilebilir. Bu tür 

konuşmalarda konuşmacı, dinleyicinin geri bildirimde bulunmasına 

odaklanmaz ve konuşmasını kendi zihnindeki şablona, plana göre devam ettirir. 

Yaşanan ya da gözlemlenen bir olayı anlatmaktan belirli bir konuda bilgi 

vermeye, bir konu hakkında fikir beyan etmekten toplumsal duyurular veya 

nispeten daha uzun sunumlar yapmaya kadar oldukça geniş bir çerçevede 

bağımsız konuşmalara başvurulmaktadır.  

Konuşma Ortamına Göre Konuşma Türleri: Konuşmanın 

sınıflandırılmasında kullanılan bir başka ölçüt de konuşmanın gerçekleştirildiği 

ortam ve konuşmanın bağlamıdır. Buna göre konuşma; işlemsel, edimsel ve 

etkileşimli konuşmalar olmak üzere üç alt türe sahiptir. 

İşlemsel Konuşmalar: İşlemsel konuşmalar, bir işin ya da işlemin 

yapılması için farklı konuşma ortamlarında (yüz yüze, çevrim içi, telefonda) 
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gerçekleştirilen daha çok açıklayıcı nitelikteki karşılıklı konuşmalardır. Bu tür 

konuşmalarda amaç, bir işin yapılmasını sağlamak olduğundan konuşmacı ile 

dinleyici arasında etkileşim üst düzeydedir ve alınan geri bildirimler 

konuşmanın gidişatını da etkilemektedir (Dağtan, 2015). Özellikle iş odaklı 

bilgi alışverişinde, mal ve hizmet alımı sırasında işlemsel konuşmalara 

başvurulmaktadır. 

Edimsel Konuşmalar: Edimsel konuşmalar; dilin bilgiyi araştırma ve 

açıklama, ikna etme, tutumları/duyguları açıklama işlevleriyle kullanıldığı 

genellikle önceden planlanarak ve belirli bir konuda hazırlık yapılarak bir 

dinleyici kitlesine hitaben gerçekleştirilen bağımsız konuşmalardır. Edimsel 

konuşmalar; anlatısal, açıklayıcı, öğretici ve tartışmacı tarzdaki konuşmalardır. 

Edimsel konuşmaları kendi içerisinde şu alt türlere ayırmak da mümkündür: 

Resmî Konuşmalar: Törenlerde, anma ve kutlama programlarında 

sıklıkla başvurulan, önceden planlanmış, hazırlıklı konuşmalardır. Resmî 

hitapların ve dil kullanımının dikkat çektiği konuşmalardır. 

Sanatsal Konuşmalar: Kültürel veya sanatsal amaçlarla 

gerçekleştirilen etkinliklerde estetik bir kaygı güdülerek gerçekleştirilen 

hazırlıklı konuşmalardır. Bu tür konuşmalar, anlatılara ve açıklamalara dayalı 

gerçekleştirilmektedir.  

Bilimsel Konuşmalar: Konferans, açık oturum, bilgi şöleni gibi 

bilimsel etkinliklerde başvurulan açıklayıcı ve tartışmacı tarzdaki hazırlıklı 

konuşmalardır. Genellikle bir sorunun çözüme kavuşturulması veya belirli bir 

konunun farklı bakış açıları ile ele alınmasını noktasında alan uzmanlarının 

yaptığı konuşmalardır. 

Teknik Konuşmalar: Belirli mesleklere ya da alanlara özgü 

etkinliklerde, toplantılarda başvurulan açıklayıcı ve ikna edici tarzdaki 

hazırlıklı konuşmalardır. Bu tür konuşmalar, ortaya çıkan bir soruna çözüm 

aramak ya da alandaki yenilikleri duyurmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Bu türden konuşmalarda, teknik terimlere ve belirli alanlara özgü ifadelere, 

örneklere sıklıkla yer verilmektedir.  
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Özel Konuşmalar: Düğün, cenaze vb. özel günlerde veya basın 

açıklaması yapılan özel durumlarda (doğal afetler, trafik kazaları, iş kazaları 

vb.) yer yer duygusal ve samimi yer yer gergin bir ortamda gerçekleştirilen, 

dilin ağırlıklı olarak tutumları/duyguları açıklama işleviyle kullanıldığı 

önceden planlanmış, hazırlıklı konuşmalardır. Bu türden konuşmalarda günün 

anlamına ve önemine yönelik olarak daha çok duygusal açıklamalara ve 

anlatılara yer verilmektedir. Bu türden konuşmalarda toplumsal değer yargıları 

göz önünde bulundurularak dini ve kültürel ifadelere, kalıplaşmış sözlere 

sıklıkla yer verilmektedir. 

Etkileşimsel Konuşmalar: Etkileşimsel konuşmalar, gündelik hayatın 

bir parçası olarak samimi ortamlarda, iki veya daha fazla kişinin duygularını, 

düşüncelerini, tasarılarını karşılıklı olarak paylaştığı hazırlıksız konuşmalardır. 

Bu türden konuşmalar, genellikle gayriresmî ortamlarda ve yakınlık hissedilen 

insanlarla gerçekleştirilmektedir (Dağtan, 2015). Bu nedenle de etkileşimsel 

konuşmalarda daha çok gündelik konuşma dili kullanılır ve yöresel söyleyişler, 

ifadeler dikkat çeker. 

Amacına Göre Konuşma Türleri: 

Açıklayıcı Konuşma: Açıklayıcı konuşma; bir şeyi tanımlamak, bir 

çalışmanın aşamalarını ya da bir ürünün kurulumunu adım adım aktarmak, 

karşılaştırma yapmak, neden-sonuç, amaç-sonuç gibi mantıksal ilişkileri göz 

önüne sermek, bir sorunu yahut sorunun çözüm yollarını ortaya koymak 

amacıyla gerçekleştirilen konuşmadır. Bu tür konuşmalarda açıklama yapmak 

ve ayrıntılar hakkında bilgi vermek esastır. Açıklayıcı konuşmalarda nesnel 

anlatıma ve teknik ifadelerin kullanımına yer verilmektedir. Bu tür 

konuşmalarda teknik betimlemelere de yer verilmektedir. 

Anlatısal Konuşma: Anlatısal konuşma; kişilerin başlarından geçen 

yahut şahit oldukları olaylara veya topluma ait anonim ürünlere (masal, efsane, 

destan, fıkra vb.) dayanan yaşantıları, olayları anlatmak amacıyla 

gerçekleştirilen konuşmadır. Bu tür konuşmalarda esas unsur olaydır. Anlatısal 

konuşmalarda genellikle kişilere, mekân ve zaman unsurlarına önem 

verilmektedir. Anlatısal konuşmalarda öznellik ve samimiyet ön planda olup 
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sanatsal bir anlatım dikkat çekmektedir. Bu türden konuşmalarda sıklıkla 

betimlemelere, abartılı ve sanatsal ifadelere yer verilmektedir. 

Tartışmacı (Sorgulayıcı) Konuşma: Tartışmacı konuşma, eleştirel 

düşünme becerisine dayalı olarak bir konunun tarafsız bir şekilde ele alınıp 

sorgulandığı farklı görüşlerin artılarıyla ve eksikleriyle değerlendirildiği 

konuşma türüdür. Bu tür konuşmalarda farklı kişiler kendi kanıtlarını ortaya 

koyarak birlikte gerçeğe ulaşma çabası içindedir (Aydın ve Pehlivan, 2019, 

s.121). 

İkna Edici Konuşma: İkna edici konuşma; konuşmacının, muhatabını 

ya da muhataplarını çeşitli tekniklerle etkileyerek belirli bir konuda onları ikna 

etmesi, kendi tarafına çekmesi amaçlarına hizmet eden konuşma türüdür. İş 

birliği yapma veya iki taraf için de yarar sağlamayı amaçlayan konuşmaları 

içermektedir (Güneş, 2016, s. 125). Bu tür konuşmalarda konuşmacı, kendi 

bakış açısını veya iddiasını ön plana çıkartabilmek ve güven oluşturabilmek 

için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmaktadır. Ayrıca karşıt bakış 

açısının veya iddianın zayıf yönleri belirginleştirilerek muhataplar etki altına 

alınmaktadır. 

Güdüleyici Konuşma: Muhatabı ya da muhatapları harekete geçirmek, 

kişileri bir eylemi gerçekleştirmeye yönlendirmek ya da kişileri 

cesaretlendirmek için yapılan konuşmalardır (Aydın ve Pehlivan, 2019). Bu tür 

konuşmalara; kişilerde içsel güdünün uyandırılması, kişilerin yaşadığı 

ikilemlerin ya da kararsızlıkların ortadan kaldırılması amaçlarıyla 

başvurulmaktadır. Bu yönüyle de güdüleyici konuşmalar zaman zaman empatik 

ve terapötik konuşma yönteminden yararlanmakta ve kişilerin duyuşsal 

yönlerine hitap etmektedir. Bu türden konuşmalarda, mantıktan ziyade 

duygulara sesleniş söz konusudur. Güdüleyici konuşma, özellikle ilham verici 

nitelikteki örnek olaylara ya da yaşantılara yer verilen bir konuşma türüdür.   

Eğlendirici Konuşma: Muhatabı, muhatapları eğlendirmek, hep 

birlikte keyifli zaman geçirmek amacıyla yapılan ve mizahi unsurların ön plana 

çıktığı hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşmalardır. Bu tür konuşmalar (Aydın ve 

Pehlivan, 2019), bir kişi tarafından küçük gruplara veya bir topluluğa planlı 

şekilde yapılabileceği gibi gündelik hayatın bir parçası olarak samimi 
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ortamlarda doğaçlama şekilde de yapılabilir. Eğlendirici konuşmalar genellikle 

gündelik hayatın içinden gelen komik ve trajikomik olaylara, anlatılara 

dayanmaktadır. Bu yönüyle de esasında toplumsal ve kültürel kodlar içeren bir 

konuşma türüdür. Bu tür konuşmalar sohbet havasında gerçekleştirilmekte ve 

bu tür konuşmalarda, beden dili etkin şekilde kullanılmaktadır. Hazırlıklı 

gerçekleştirilen eğlendirici konuşmalarda, muhatapların fark etmediği bir 

konuşma planı söz konusudur. Eğlendirici konuşmalarda sıklıkla söz 

oyunlarına yer verilmektedir. Bu türden konuşmalarda bazen argo ifadelere de 

yer verilebilmektedir. 

Duygu Yüklü Konuşma: Kişilerin muhatabına ya da muhataplarına 

duygularını aktarmak amacıyla yaptığı konuşmalardır. Bu tür konuşmalarda 

amaç duyguları olduğu gibi yansıtabilmektedir. Bu nedenle de oldukça samimi 

bir konuşma türüdür. Genellikle özel günlerde ve durumlarda, gayriresmî 

ortamlarda iki kişi arasında geçen konuşmalardır. Duygu yüklü konuşmalarda 

dil, sanatsal bir araç olarak kullanılmakta ve söz sanatlarına sıklıkla yer 

verilmektedir. Bu türden konuşmalarda öznel ve sanatsal bir anlatım dikkat 

çekmektedir. Ayrıca bu tür konuşmalarda ortak deneyimlerin ve yaşantıların 

anlatımı da söz konusu olabilmektedir. 

Hazırlık Durumuna Göre Konuşma Türleri: 

Hazırlıklı Konuşmalar: Hazırlıklı konuşmalar; bir kişinin ya da 

grubun önceden planlayarak ve genellikle prova ederek, zamandan, beden 

dilinden ve çeşitli konuşma stratejilerinden etkin şekilde yararlanarak bir 

topluluğa veya küçük bir gruba nezaket kuralları çerçevesinde yaptığı bağımsız 

konuşmalardır. Bu tür konuşmaların yeri ve zamanı önceden belirlenmiş 

(Topçuoğlu Ünal ve Özden, 2019) olup bu türden konuşmalarda, belirli bir 

konuya yönelik araştırmalar yapılmakta ve çeşitli bilgiler, belgeler (Yalçın, 

2018) muhataplarla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle hazırlıklı konuşmalar 

esasında bir metin oluşturma süreci olarak da ele alınabilmektedir. Hazırlıklı 

konuşmalar, ağırlıkta nesnel bir anlatıma sahip olup düşünceyi geliştirme 

yollarından sıklıkla yararlanılan konuşmalardır. Bu yönüyle de hazırlıklı 

konuşmalar, kurallı konuşmalar olup akışın bir plan dâhilinde gerçekleştirildiği 

ve provasının yapıldığı (Gündüz ve Şimşek, 2014) konuşmalardır. Bu türden 

konuşmalarda bağlama, ortama uygun dil ögelerinin ve kaynakların dikkatli bir 
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şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle de hazırlıklı konuşmalarda 

zamanın, beden dilinin, konuşma stratejilerinin, dil ve anlatım unsurlarının 

kullanımı ayrı bir öneme sahiptir. Hazırlıklı konuşmalar, nezaket kuralları 

çerçevesinden gerçekleştirilen konuşmalardır. Hazırlıklı konuşmalar kendi 

içerisinde, bireysel ve küçük gruplar hâlinde gerçekleştirilen konuşmalar olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bireysel Hazırlıklı Konuşmalar: Bir kişinin önceden planlayarak ve 

genellikle prova ederek zamandan, beden dilinden ve çeşitli konuşma 

stratejilerinden etkin şekilde yararlanarak bir topluluğa veya küçük bir gruba 

nezaket kuralları çerçevesinde yaptığı bağımsız konuşmalardır. Bireysel 

hazırlıklı konuşmalar, kişileri ya da toplulukları harekete geçirme, onları 

motive etme ya da yönlendirme amaçlarına hizmet eden konuşmalardır. 

Bireysel anlamda yapılan söylev, konferans, demeç, tebliğ, brifing, mülakat 

kapsamındaki konuşmalar bireysel hazırlıklı konuşmalardır. 

Küçük Gruplar Hâlinde Gerçekleştirilen Hazırlıklı Konuşmalar: 

Bir grubun önceden planlayarak ve genellikle prova ederek zamandan, beden 

dilinden ve çeşitli konuşma stratejilerinden etkin şekilde yararlanarak bir 

topluluğa veya küçük bir gruba nezaket kuralları çerçevesinde yaptığı bağımsız 

konuşmalardır. Küçük gruplar hâlinde gerçekleştirilen hazırlıklı konuşmalarda 

üretim ve etkileşim stratejilerinden yararlanmak ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü 

birden çok konuşmacının yer aldığı bu türden konuşmalarda, konunun 

dağılmaması ve akışta kopukluklar yaşanmaması için bu stratejilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Küçük gruplar hâlinde gerçekleştirilen hazırlıklı konuşmalar, 

kişilerle ya da küçük gruplarla bir konuyu, sorunu tartışma veya bir konuda fikir 

alışverişinde bulunup bir soruna özgün çözüm önerileri sunma amaçlarına 

hizmet etmektedir. Küçük gruplar hâlinde yapılan aytışma (münazara), panel, 

açık oturum, çalıştay, bilgi şöleni kapsamındaki konuşmalar bu türe yöneliktir. 

Hazırlıksız Konuşmalar: Hazırlıksız konuşmalar; iki kişinin ya da 

grubun, gündelik hayatın bir parçası olarak karşılaşılan anlık sorunları çözüme 

kavuşturmak, içinde bulunulan olaylar ve durumlar hakkında yorum yapmak, 

açıklamalarda bulunmak (Kemiksiz, 2019) için önceden hazırlık ya da 

araştırma yapmaksızın ve metin oluşturmaksızın (Yıldırım Bilgen, 2022) 

gelişigüzel şekilde gerçekleştirdiği karşılıklı konuşmalardır. Hazırlıksız 
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konuşmalara; evde, okulda, iş yerinde yahut sokakta bir anda ortaya çıkan 

iletişim ihtiyacının giderilmesi amacıyla başvurulmaktadır. Bu türden 

konuşmalar (Özdemir, 2014), sohbet tarzında (etkileşimli), samimi, açık ve 

anlaşılır şekilde gerçekleştirilir. Hazırlıksız konuşmalarda daha çok öznel bir 

anlatım tercih edilmektedir. Bu tür konuşmalar (Altunbay, 2019); anlık ve genel 

anlamda hazırlıksız, plansız konuşmalar olduklarından bunların prova edilmesi 

söz konusu değildir. Bununla birlikte özellikle etkileşim stratejilerinden etkin 

şekilde yararlanılması gereken bir türdür. Bu noktada strateji kullanımı, kişinin 

farkındalık ve öz yeterlik düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca hazırlıksız 

konuşmaların görgü kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir (Temizyürek vd., 2011). Kendini tanıtma, tanışma-tanıştırma, 

telefonda konuşma, karşılama ve uğurlama, ev, hastane, bayram ziyareti, 

selamlaşma, yol sorma, yol tarif etme, bir soruya karşılık verme, bir kişiye fikir 

beyan etme (vb.) gibi durumlarda hazırlıksız konuşmalara başvurulmaktadır. 

Başarılı Bir Konuşmada Bulunması Gereken Özellikler 

Doğru ve etkili bir konuşmanın sahip olduğu özellikler aşağıdaki 

kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Bunlar: 

Sesin Etkili Kullanımı: Nitelikli bir konuşmada sesin etkili şekilde 

kullanılması gerekmektedir. Sesin etkili kullanımı ise genel olarak 

işitilebilirlik, bükümlülük, akıcılık, açıklık ve hoşa giderlik gibi temel ses 

özellikleri ile açıklanmaktadır. 

İşitilebilirlik: Nitelikli bir konuşmada konuşmacı, işitilebilir bir sesle 

konuşmalıdır. İşitilebilirlik, sesin şiddetiyle yani duyulabilir olmasıyla ilgili bir 

kavramdır. Başarılı bir konuşmada konuşmacı, sesini konuşma ortamına ve 

muhatapların durumuna (yaş, cihaz kullanımı, hastalık vb.) göre ayarlamalıdır 

(Altunbay, 2019). 

Bükümlülük: İnsanın konuşması esnasında ses titreşimlerinin alçalıp 

yükselmesi olayına ton ‘tone’ adı verilir (Demirci, 2017, s. 101). Nitelikli bir 

konuşmada konuşmacının ses tonu, duygu ve düşünceleri yansıtacak şekilde 

alçalıp yükselmeli, tekdüze olmamalıdır (Kurudayıoğlu, 2019). Ses 

perdelerindeki değişim, ses tonunda da değişimler yaşanmasını sağlamakta ve 

böylece ses ahengi, ses müzikalitesi de denebilecek bükümlülük ortaya 
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çıkmaktadır (Ulutaş, 2019; Zeyrek, 2021). Bükümlülük, duyguların ve 

düşüncelerin tam anlamıyla aktarımı için ses tonunda gerçekleştirilen bilinçli 

değişikliklerdir. 

Akıcılık: Nitelikli bir konuşma, gereksiz duraksamalar, uzatmalar, 

yinelemeler ve düzeltmeler yapılmaksızın doğal hızda, zahmetsiz ve sorunsuz 

bir şekilde yapılmalıdır (Bozkurt ve Arıca-Akkök, 2019). “Iıı, eee, ımmm” gibi 

dolgu seslere ve “şey” gibi dolgu sözcüklere yer verilmesi, hatalı vurguların ve 

tonlamaların yapılması konuşma akıcılığını bozmaktadır (Kuru ve Güneş, 

2017). Öte yandan, söz konusu hatalar konuşmanın doğallığını ve canlılığını da 

etkilemektedir.  

Açıklık: Nitelikli bir konuşma, rahat anlaşılabilir ve yapılandırılabilir 

olmalıdır (Gündüz ve Şimşek, 2014). Konuşmanın açıklık özelliği bir yandan 

konuşmanın iyi planlanmış, yapılandırılmış (organize edilmiş) olmasıyla bir 

yandan da konuşmacının sesletim becerisiyle ilişkilidir (Kurudayıoğlu, 2013). 

Nitelikli bir konuşma, tutarlılık ve bağlaşıklık özelliklerine sahip olup bu 

yönüyle de anlaşılmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca konuşmacının sesini etkin 

kullanımı da konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.  

Hoşa Giderlik: Nitelikli bir konuşmada, konuşmacının sesi hoşa gider 

nitelikte olmalıdır. Bir sesin hoşa giderliği, o sesin tınısı ile ilgilidir 

(Kurudayıoğlu, 2013, s. 53). Tını, bir sesin başka seslerden ayırt edilmesini 

sağlayan o sese bir nevi kimlik kazandırıp onu özgünleştiren bir ses özelliğidir 

(Demirci, 2017). 

Doğallık: Nitelikli bir konuşma, yapmacık konuşma tarzından ve beden 

dili kullanımından uzak, olabildiğine doğal olmalıdır (Kadıoğlu, 2007). 

Kişilerin konuşma kaygısını kontrol altında tutabilmeleri ve konuşmaya 

hazırlık yaparak konuşmayı prova edebilmeleri konuşmanın doğal bir şekilde 

yapılmasına yardımcı olmaktadır. 

Uygunluk: Nitelikli bir konuşma; konuşma amacına, konuşmanın 

gerçekleştirileceği hedef kitleye, ortama, duruma yani bağlama uygun 

olmalıdır. Bunun için de konuşma yapılmadan önce konuşma tarzının ve 

konuşmanın sosyokültürel uygunluğunun gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu noktada seçilen söz varlığının ve düşünceyi geliştirme amacıyla 
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kullanılacak örneklerin, tanıkların vb. toplum dinamiklerine, kültüre ve 

konuşma konusuna uygun olması beklenmektedir. Ayrıca, burada uygun dil 

kullanımına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Uygun dil kullanımı, konuşma 

esnasında mahalli ağız özelliklerinin yansıtılmaması, konuşma türüne uygun dil 

ve anlatım unsurlarının tercih edilmesi anlamına gelmektedir. Tüm bu 

özellikler ışığında nitelikli bir konuşmanın dilsel ve toplum dil bilimsel 

yetkinleri yansıtan bir çıktı olduğu söylenebilir.  Sonuç olarak uygunluk, amaç, 

ortam, bağlam, hedef kitle ve ihtiyaçlar doğrultusunda konuşma içeriğinin 

konuşma öncesinde gözden geçirilerek konuşmada en doğru tercihlerin 

yapılmasıdır. 

Sözsüz İletişim ve Beden Dili Kullanımı: Nitelikli bir konuşmada 

sözsüz iletişimden ve beden dilinden etkin şekilde yararlanılmaktadır. Sözsüz 

iletişim, beden dilini de kapsayan bir iletişim türüdür. Konunun nitelikli 

konuşmayla ilişkisini açıklamadan önce sözsüz iletişim ve beden dili 

kavramlarının tanımlanması yararlı olacaktır. 

Sözsüz iletişim, çeşitli uyarıcılara karşı kişilerin sözlü dili yani sesleri 

kullanmaksızın beden diliyle ve çeşitli beden hareketleriyle uyarıcılara tepki 

verdikleri, insanlarla etkileşime geçtikleri bir iletişim türüdür (Üstünel, 2011). 

Sözsüz iletişim, beden dili kullanımının yanında çeşitli nesnelerin, 

aksesuarların, mekânların veya alanların kullanımını da içermektedir. Bu 

nedenle de kişinin giyimi kuşamı, bedenin duruşu, çevre kontrolü (alanın ve 

çevredeki eşyaların kullanımı) sözsüz iletişimin birer parçasıdır (Baban, 2021). 

Beden dili ise sözlü iletişimin tamamlayıcısı olarak duyguların ve 

düşüncelerin sesler olmaksızın yüz, göz, el, kol ve beden hareketleri ile 

anlatılmasına, vurgulanmasına dayanan özel bir dildir. Beden dili, el, kol, baş 

ve genel anlamda vücut duruşunu içeren jestlere; kaş, göz, ağız ve yüz 

hareketlerini içeren mimiklere dayalı bir dildir. Bir başka deyişle beden dili, 

kişilerin iç dünyalarının ya da duygularının dışavurumu olan jestlerden ve 

mimiklerden kurulmuş bir dildir.  

Beden dili; sözlü iletişimin tamamlayıcı bir parçası olarak hem 

konuşurken gereksiz ve fazla kelimeden kaçınma hem de konuşulanları 

vurgulama ve açıklama amaçlarına hizmet eder (Antes, 1996; akt. Benzer, 

2015, s. 33). Diğer yandan beden dilinin kültüre özgü davranış kalıpları içerdiği 
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unutulmamalıdır (Üstünel, 2011). Bu yönüyle beden dili kültürel ve bireysel 

farklılıkları içeren özel bir dildir.  

Nitelikli bir konuşmada, sözsüz iletişimden ve beden dilinden 

yararlanılmalıdır çünkü konuşmacı, sözlerini sözsüz iletişim ve beden dili 

unsurları ile destekleyerek duygularını, düşüncelerini, tasarılarını çok daha 

etkili bir şekilde anlatabilmektedir (Çalışkan ve Yeşil, 2005). Bu durum 

özellikle bağımsız konuşmaların başarıyla gerçekleştirilebilmesi ve devam 

ettirilebilmesi adına ayrı bir öneme sahiptir. Diğer yandan beden dili, 

konuşmanın doğru, anlaşılır ve gerçekçi kılınmasına destek olan önemli bir 

unsurdur (Zhu, 1996). Bu nedenle de tartışmacı ve ikna edici konuşmalarda 

beden dilinin kullanımı ayrı bir öneme sahiptir. 

Zaman Kullanımı: Nitelikli bir konuşmada, zaman kullanımına dikkat 

edilmelidir. Bu durum, özellikle hazırlıklı konuşmalarda ve grup hâlinde 

gerçekleştirilen konuşmalarda ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü hazırlıklı 

konuşmaların uzun sürmesi, dinleyicilerin sıkılmasına ve hatta istenmeyen 

tepkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diğer yandan, grup hâlinde 

gerçekleştirilen konuşmalarda her konuşmacıya eşit süre tanınması 

gerekmektedir. Bu nedenle de her konuşmacının kendi konuşma süresini 

kontrol etmesi ve konuşmasını uzatmaması gerekmektedir. 

Konuşma Sorunları 

Konuşma sorunları, konuşma düzeneğinde bilinen herhangi bir organik, 

yapısal zedelenme ya da işlevsizlik sonucu dili ses kanalı ile iletme yeteneği 

sorunlarıdır (Duru, Akgün ve Maviş, 2018, s. 260). Bu bölümde konuşma 

sorunları duyuşsal sorunlar ve konuşmanın içeriğiyle ilgili sorunlar olarak iki 

başlıkta sınıflandırılmıştır.  

Duyuşsal Sorunlar: Konuşma sorunları ele alınırken üzerinde 

durulması gereken başlıca konulardan biri duyuşsal sorunlardır. Çünkü 

konuşmanın duyuşsal boyutu, konuşma becerisinin geliştirilmesiyle ve etkili 

konuşmaların yapılabilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Konuşma öz yeterliği zayıf 

ve konuşma kaygısı yüksek kişiler konuşma sorunları yaşamaktadır (Başaran 

ve Erdem, 2009; Hamzadayı, Bayat ve Gölpınar, 2018). Çekingenlik, heyecanı 

kontrol edememe, duygulara hâkim olamama ve öz güven sorunu gibi duyuşsal 
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etmenler kişilerin konuşma sorunları yaşanmalarına neden olmaktadır 

(Pehlivan ve Aydın, 2019). Bu sorunlar, genellikle etkileşim kurma sürecinde 

ortaya çıktığı ve çevresel etmenlere de bağlı olduğu için sosyal sorunlar olarak 

da değerlendirilmektedir. 

Konuşma İçeriğiyle İlgili Sorunlar: Konuşma içeriğiyle ilgili 

sorunlar, konuşma planıyla ve bu planın yapılandırılıp aktarılmasıyla ilgili 

sorunlardır. Bu tür sorunlar, eğitim yoluyla sonradan öğrenilen tür, yapı ve 

metinsellik ölçütleri gibi hususlarla ilişkili olduğundan bunlara konuşma 

eğitimi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar da denilmektedir. Konuşma 

içeriğiyle ilişkilendirilen sorunlar şunlardır: 

Dağınık Konuşma: Dağınık konuşma, konuşmanın bağlaşıklık ve 

tutarlılık açısından zayıf olmasıdır. Konuşma da bir metin oluşturma süreci 

olarak değerlendirilmelidir. Konuşurken konunun bir akış içerisinde ilerlemesi, 

bu akışta uygun bağlayıcıların kullanımı, konuşmanın başarılı olması için son 

derece önemlidir. Konuşma öncesi yeterince hazırlık yapılamaması, duyuşsal 

anlamda sorunlar yaşanması dağınık konuşmayı da beraberinde getirmektedir.  

Kısa ve Yetersiz Konuşma: Konuşmanın amacı ve yapıldığı yer 

(ortam), konuşmanın hacmini yani uzunluğunu, kısalığını belirleyen önemli 

hususlardır. Kısa ve yetersiz konuşma, amaca hizmet etmeyen, beklentileri 

karşılamayan konuşmalardır. Özellikle ikna edici ve eleştirel konuşmaların 

beklentilere cevap verecek nitelikte olması gerekir. İkna edici ve eleştirel 

türdeki konuşmaların kısa ve yetersiz oluşu, bir konuşma sorunu olarak 

değerlendirilebilir. 

Gereksiz Söz Söyleme: Konuşmada, konuya hâkimiyet çok önemlidir. 

Kişiler konuştukları konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarında 

konudan uzaklaşabilmektedir. Bu durumda da dolgu (asalak) sesler ve 

sözcükler şeklinde adlandırılan gereksiz sözlerin kullanımı artmaktadır. Dolgu 

ya da diğer adıyla asalak sesler (Vural, 2006), gerekli olmadığı hâlde 

konuşmada kullanılan “ııı, eee, aaa” benzeri sesler ve “hım, yani, işte, hı hı” 

gibi ifadelerdir. Başarılı bir konuşmacı, konuşmasında gereksiz sözlere ve 

dolgu (asalak) seslere yer vermemelidir. 
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Hazırlık ve Plan Eksikliği: Nitelikli bir konuşma, belirli bir akışa yani 

plana sahiptir. Hangi konuşma türünde konuşulursa konuşulsun mutlaka bir 

plana ve ön hazırlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Elbette ki hazırlıklı konuşmalarda 

bu durum çok daha belirgindir. Çünkü hazırlıklı konuşmalarda amaç, ortam, 

bağlam, hedef kitle ve ihtiyaçlar doğrultusunda konuşma içeriğinin konuşma 

öncesinde mutlaka gözden geçirilmesi beklenmektedir. Buna karşılık, her 

türden konuşmada, konuşmaya hazır olabilmek için konuşma öncesinde çeşitli 

stratejileri kullanmaya ve bir konuşma planı oluşturmaya ihtiyaç duyarız. 

Pehlivan ve Aydın’ın (2019, s. 183) da belirttiği üzere, konuşmaya hazır 

değilsek ve söyleyeceklerimizle ilgili plan yapmazsak heyecanlanır, gereksiz 

sözler söyleyip konu dışına çıkarak dağınık konuşuruz. Hazırlık ve plan 

eksikliği, dağınık ve beklentilere cevap veremeyen konuşmaların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. 
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GİRİŞ 

Okuma, içinde bulunduğumuz bilgi toplumunda bize çok değişik 

şekillerde sunulan bilgi yığınları arasından bilinçli bir seçim yapmaya (Yıldız 

& Okur, 2013), yeni bilgiler öğrenirken farklı okuryazarlık türlerini (görsel, 

medya, akademik, grafik, finansal, kültürel vs.) işe koşarak edinilen diğer 

bilgileri kullanmaya ve bilgi üretmeye adım adım götüren önemli bir beceridir. 

Okuma, görsel ögelerin algılanmasının (harf ve biçimlerin, kelimelerin 

tanınması) yanında bağlantı kurma (ön bilgiler, kelimeler, anlam öbekleri, 

cümleler, paragraflar, bölümler arası bağlantılar vs.) ve anlam kurma sürecine 

dayanır (Arı, 2014, s. 539).  

Okuma, birbirine bağlı fizyolojik, fiziksel, bilişsel ve duyuşsal özellikleri 

kapsadığı için karmaşık bir süreç olarak betimlenmektedir. İlkokulda edinilen 

okuma becerisi, ortaokulda birçok boyutlarıyla geliştirilmeye çalışılır. 

Ortaöğretimde edebiyat dersleriyle gelişerek hayat boyu devam eder. Dünya 

bilgisi ile birlikte akademik bilgi ve problem çözme becerileri, okuma 

sayesinde güçlenir. Bu yönüyle okuma, bireyin düşünme becerilerini etkileyen 

bir öneme sahiptir. Okumanın hem bireysel hem de toplumsal boyutunu 

ilgilendiren okuma becerisi eğitimde; öğretim programı, ders kitapları, öğretim 

süreci ve kullanılan yöntemler, diğer basılı ve elektronik materyaller vs. ile 

gerçekleştirilmektedir. Öğretim hayatı boyunca öğrenciler okuma becerileri 

sayesinde farklı kaynaklardan yeni bilgiler öğrenir, eğlenir, problem çözer. Bu 

durumlar hayat boyu devam edeceğinden okuma becerisi hem eğitim hayatında 

hem de sonrasında bireyin bilgi almak, öğrenmek, eğlenmek gibi etkinliklerine 

yön vermesi bakımından önemlidir. “Öğrenciler, okuma sayesinde dünya ve 

hayat hakkında birtakım duygu ve düşünceler geliştirerek kendilerini ve 

çevrelerini anlamayı, tutum ve davranışlarını yönlendirmeyi öğrenebilirler. 

Okumayı alışkanlık hâline getirdiklerinde duyuşsal ve bilişsel açıdan 

kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirebilmenin önündeki engelleri 

kaldırabilirler.” (Arı & Okur, 2013, s. 308). 

Okumayı öğrenme kod çözerek başlar. Kodlar harf-ses ilişkisi kurarak, 

harfleri tanıyarak çözülür. Çözümlemede ilkokuma sürecinden önce edinilen 

söz varlığından yararlanılır. Çocuğun kişisel söz varlığı aracılığı ile okunan 

kelimeler arasında bağ kurularak kelime tanıma temelleri atılır. Okunan 
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cümlelere nasıl bir anlam yükleneceğinin doğal kuralları öğrenilir. Okumayı 

öğrendikten sonra okuyucu, metinler ile etkileşim kurabilecek alıcı konumuna 

geçer. Bu geçiş hayat boyu okuma ve öğrenmenin de temellerini atan bir süreç 

olarak değerlendirilebilir. Her türlü metinden anlam kurma sürecini içeren, 

birbirine bağlı bilgi kaynaklarının eşgüdümlü çalışmasını gerektiren ve 

karmaşık bir beceri olan okumanın temel özellikleri şöyle özetlenebilir 

(Anderson vd., 1985, s. 17-18):   

• Bilgiyi yapılandırma sürecidir. 

• Akıcı olmalıdır. 

• Stratejik olmalıdır. 

• İsteklendirici (motive edici) olmalıdır. 

• Hayat boyu sürer. 

Bilgiyi yapılandırma süreci metinlerle etkileşimde gerçekleştirdiğimiz 

anlam kurmaya işaret eder. Akıcı okuma, okuduğunu anlamanın ön koşulu 

olarak kabul edilebilir. Okurken farklı stratejiler kullanırız. Okuduklarımızın 

bir işe yaradığını, problem çözdüğümüzü, eğlendiğimizi anlamak bizi 

isteklendirir ve diğer okuyacaklarımıza temel oluşturur. Okumanın istek, ilgi, 

beğeni doğrultusunda hayat boyu devam eden bir alışkanlığa dönüşmesi 

beklenir.  

Son zamanlarda genel olarak eğitim kalitesinin düşmesi, teknoloji 

temelli eğlence araçlarına öğrencilerin ilgilerinin artması ve salgın sebebiyle 

eğitime yüz yüze devam edilememesi okuma eğitimini de olumsuz yönde 

etkilemiştir. Salgının eğitime ve okuma eğitimine verdiği zararlarla 

yüzleştiğimizde ise gerekli tedbirlerin alınmadığı ve giderilmediğine şahit 

olmaktayız. Özellikle ilkokulda okuma eğitiminin sekteye uğraması gelecek 

için kaygı verici boyuttadır. Hem eğitim ve okumanın hem de dil 

öğretmenliğinin doğasını yansıtan okuma eğitiminin temel kavramlarını bilmek 

önem arz etmektedir. Dil öğretmenlerinin veya öğretmen adaylarının eğitim 

öğretim ortamında uygulanan öğretim süreçlerini bilimsel ve gelişimsel açıdan 

daha iyi değerlendirmesini sağlaması bakımından kavramlar, öğrenmenin ve 

uygulamanın başlangıcını teşkil eder. 

Bu bölümde okuma eğitimini şekillendiren temel özellikler ve temel 

kavramları teşkil eden göz hareketleri, okumayı öğrenme, bilgiyi yapılandırma, 
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akıcı okuma, okuduğunu anlama stratejileri ve okuma alışkanlığı gibi konuların 

tanımlama, açıklama ve betimlemelerine yer verilmiştir. 

Okumanın Temel Özellikleri 

Okuma karmaşık bir eylemdir çünkü fizyolojik, bilişsel ve duyuşsal 

unsurlar bir arada yürütülür. Bu bölümde okuma eyleminin nasıl gerçekleştiği 

üzerinde durulmuştur. 

Okumanın Fizyolojik Özellikleri: Okumanın fizyolojik özellikleri 

göz hareketleri ve beynin işleviyle ilgilidir. “İnsan beynine ulaşan bilgilerin 

%70’i göz aracılığı ile gerçekleşmektedir.” (Durna & Arı, 2016). Okumada da 

göz aracıdır. Diğer bir deyişle göz verileri algılar, beyin bu verileri işler. Okuma 

bu iki önemli organın birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. Görme engelli kişilerin 

parmakları, dolayısıyla parmak ucu hareketleri, okumada gözün işlevini yerine 

getirir. Yani okumanın fizyolojik yönü görme veya dokunma duyusu 

yardımıyla algılananların beyinde işlenmesi ile ilgilidir.   

Okumada Göz Hareketleri ve Beyin: Okuma sırasında gözler hareket 

hâlindedir. Bu hareket kayarcasına sürekli bir hareket olmayıp okumaya özgü 

“sıçrama” (sakkat) ve “saptama” (fiksasyon) olarak temelde iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Bu temel bilginin kaynağı olarak Fransız araştırmacı Louis 

Emile Javal’ı gösterebiliriz. Javal, 1879’da, gözlerin okuma esnasında sayfadan 

sürekli bilgi almadığını, bir noktadan bir noktaya durarak bilgi aldığını 

keşfetmiştir (Samuels vd., 2011).  

Sıçrama: Okunan alanda bakışın bir noktadan hareket edip diğer 

noktaya kadar gittiği alanı ve zamanı kapsayan harekettir. 

Okuma sırasında bakış, görme alanında 2 derecelik bir açıya sahiptir. 

Ancak sıçramada açı değil, harf aralığı önemlidir (Rayner, 1995). Sıçrama ve 

saptama milisaniyelerle (saniyenin binde biri) ölçülebilen çok hızlı göz 

hareketleridir. Gözler sıçrama hareketi yaparken görememektedir. Gözün çok 

kısa bir anda görememe durumu işlevsel körlük (Smith, 2004, s. 85) olarak 

nitelendirilmektedir. Bir başka deyişle sıçrama hareketi sırasında okuma 

alanından bilgi alınmamaktadır. Sıçrama hareketinin süresi ve mesafesi kişiden 

kişiye değişir (50 ms-200 ms). Sıçrama hareketi boyunca geçilen mesafe de 
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kişiden kişiye değişir. Brysbaert vd. (1996) ortalama 70 ms’lik sıçrama 

hareketinde geçilen mesafe 1-18 karakter arasında olduğunu belirtmektedir. 

Sıçrama hareketinin yönü yazı dilinin kullanıldığı alfabeyle ilişkilidir. Örneğin, 

Türkçe metinde sıçrama hareketi soldan sağa, Arapçada sağdan sola, 

Moğolcada yukarıdan aşağıya doğrudur. 

Saptama: Sıçramanın başladığı noktadan bittiği noktaya kadar geçilen 

mesafede oluşan alanda (foveal alan) geçici olarak durma hareketidir.  

Saptama hareketi de sıçrama gibi çok çabuk olmaktadır ve durma 

boyunca görsel bilgi beyne aktarılarak burada işlenmektedir. Saptama, 

sıçramadan daha yavaş bir harekettir çünkü sıçrama sırasında göze bilgi 

aktarılmazken saptama hareketi boyunca durulmakta ve bu sırada beynin sol 

oksipitotemporal bölgesinde çözülüp ilgili merkezlerinde işlenmektedir. Her 

yeni saptama hareketinde önceki görsel bilgi kısa süreli bellekte boşalır. Bu 

duruma maskeleme (Kucer, 2014, s. 128) denmektedir. Metindeki görsel bilgi 

sadece saptama sırasında çıkarılabilmektedir. Yani okuyucunun metindeki 

bilgiyi işlemesi için duraksaması (saptama) gerekmektedir. Sıçramalar ve 

sonrasındaki saptamalar boyunca milyonlarca sinir hücresinin beyne ilettiği 

görsel bilgiler, hâlihazırdaki görsel olmayan -ön bilgi- bilgiler ile beyinde 

işlenerek anlamayı sağlamaya çalışmaktadır. Saptama sırasında gözün kaç harfi 

ya da karakteri gördüğü, saptama süresi ile ilgili bulgular değişkenlik 

göstermektedir. Saptama, ortalama 6-8 harf aralığındadır (Rayner, 1995; 

Rayner & Liversedge, 2004, Samuels, vd., 2011). Bazı araştırmacılar 

(Wolverton & Zola, 1983; Reichle vd., 1998) 5-9 karakter olduğunu tespit 

etmişlerdir. Legge vd. (2007) ise %80’lik doğrulukla 6-7 harf arasında 

değiştiğini belirlemiştir. Saptama hareketinin süresi 150 ms-350 ms arasında 

değişebilir. 

Okuma sırasında gözler, metindeki bütün kelimeler için saptama 

hareketini gerçekleştirmemektedir. Bu durumun bilişsel birçok sebebi vardır. 

Okuyucular metnin genel ifadelerin veya kalıpların bittiği gibi görünen 

öngörülebilir veya kolaylıkla tahmin edilebilecek kısımlarını atlarlar (Anson & 

Schwegler, 2012). Rayner (1997) okuyucuların metindeki kelimelerin %70 ila 

%80’inde saptama hareketi yaptığını belirlemiştir. Poulson ve Goodman’ın 

(2008) çalışmasında bu oran %60’tır. Duckett (2002), birinci sınıf öğrencileri 
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üzerinde yaptığı çalışmada iyi okuyucuların saptama hareketi yapmadığı 

kelimeleri de sesli olarak okuduğunu belirtmektedir.  

Geri Sıçrama: Saptamada tanıma, bilme ve anlama ile ilgili bir sorunla 

karşılaşıldığı için veya anlamayı kontrol etmek için okuma alanında geçilen 

mesafeden geriye doğru yapılan düzensiz göz hareketleridir. 

Bakış anında gözün sıçramaya karar vermesi, doğrudan beynin kelime 

işlemesine ait bir özelliktir. Yani beynin kelimeyi ya da biçimleri bilip 

bilmemesiyle ilgili bir durumdur. Daha büyük bir anlama ulaşmak için sıçrama 

hareketine karar verilmektedir. Beyinde işlenen kelimeler ya da birimler 

tanınıyor ve biliniyorsa bakış, ileri hareket (sıçrama) eder. Beyinde işleme 

sırasında tanınmama, bilinmeme durumunda hareket olmaz ya da anlama 

ulaşmak için geriye dönüş (regresyon) gerçekleştirilebilir. Yahut yanlış 

okunmuşsa yanlışı düzeltmek için geriye sıçrama hareketi yapılabilir. Geriye 

dönüşte, bağlama ulaşmak için ileri sıçramadan daha uzun, kesintili ya da 

atlamalı göz hareketlerine başvurulabilir.  

Okumada Beynin İşlevi: Göz hareketleriyle algılanan görüntü sıçrama 

ve saptama hareketlerinin devamı ve anlamanın sağlanması için beyinde işlenir. 

Kimi araştırmacılar örneğin Engert vd. (2002) sıçrama hareketine karar 

vermenin zamana bağlı olarak otomatikleşmeyle gerçekleştiğini, bunun da bazı 

şartlara ve özelliklere bağlı olduğunu öne sürmektedir. Yani beynin dilsel 

bölümle ilgili kısmı okumadaki göz hareketlerini yönlendirmektedir. Görüntü, 

binlerce göz sinirleri ile beyne ulaştırılır. Burada ön bilgilerle birlikte işlenir. 

Her ne kadar beyinde okuma merkezi olmasa da görüntü kodları sol 

oksipitotemporal alanda çözüldüğü için bu bölge bir merkez kabul edilebilir. 

Burada netlik ve ayrıştırma işlemi yapılır. Bununla birlikte anlamada birçok 

alan ve merkez milisaniyeler içinde çalışır. Bu birliktelikte sol lobun daha etkili 

olduğu ileri sürülebilir. Sol lobun etkili olmasında okumanın yönü (sıçrama) 

önemsizdir. Dehaene (2017) bu durumun her dilde ve alfabede benzer olduğunu 

belirtmektedir. 

Ortalama bir saptama süresi saniyenin yaklaşık üçte biri (330 ms) 

kadardır (Samuels vd., 2011). Ancak saptama sırasında kod çözme ve anlama 

aynı anda gerçekleşemez. Çünkü bilinmeyen bir dildeki bir yazıyı 
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oksipitotemporal bölge çözebilir ancak beynin anlam kurmayı sağlayan 

bölgeleri bu dili bilmediği için anlama gerçekleşmez. Örneğin okuma esnasında 

Macarca “kilenc” kelimesi sol oksipitotemporalda çözülebilir ama bu 

kelimenin “dokuz” olduğu bilinmiyorsa yani kelime tanınmıyorsa anlam 

kurulmaz. Başka bir deyişle kelime görülür ancak anlaşılmaz. Sol 

oksipitotemporal alanda ne kadar sürede kod çözüldüğü ve anlama için diğer 

alanlarda ne kadar süre harcandığı henüz belirlenememiş olup araştırmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Okuma süreci boyunca zihin, okunanlarla ilgili olarak bir anlam kurma 

ve anlam yapılandırma faaliyetine odaklanır. Okuma becerisi, beyin 

sistemlerinin alt düzey algısal süreçleri ve üst düzey dil işlevleri ile ilişkili 

bilişsel işlemler arasında bağlantılar kurar (Schlaggar & McCandliss, 2007). 

Bireyin bu süreçteki bütün faaliyetleri, algısal olarak aynı olmakla birlikte 

farklı metinler, ön bilgiler, yeni bilgiler ışığında sürekli geliştirilerek bireyin 

zihnî faaliyetlerini de yapılandırır (Arı, 2014). 

Sonuç olarak okumada göz hareketleri okuyucunun yaşına, okuma 

düzeyine, okunan metnin türüne, metnin zorluğuna, en önemlisi okumanın 

amacına göre değişir. Amaç doğrultusunda, anlama durumuna göre göz 

hareketlerinin nasıl ve ne zaman olacağına ve ne kadar süreceğine beyin karar 

verir. 

Okumanın Fiziksel Özellikleri: Okumanın olması için göz bakışının 

okuma yapılacak materyale (sayfa, ekran) düşmesi gerekir. Bakışın düştüğü 

yerde alanlar oluşur ve bunlar okumanın fizyolojik özelliklerine konu olan 

fiziksel özelliklerdir.  

Netlik açısı: Göz bir bakışta sıçrama sayesinde bir netlik alanı oluşturur. 

Bu alanın oluşturulması için gözün 13-19 derecelik bir açıyla (Yalçın, 2002) 

bakışı sabitlemesi ve alanda 2 derecelik görsel açıyla netliğin sabitlenmesi 

gerekir.  

Foveal (netlik) Alan: Netlik açısıyla oluşan alan gözün bir sıçrayışta 

oluşturduğu saptama yapılacak alandır (Bu alan 10-12 yazı karakterine karşılık 

gelmektedir). 
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Parafoveal alan: Foveal alanın -duruma göre- sağında ve solunda 

kalan birkaç kelimenin (15-20 harf) olduğu bölgedir. Bu alan, sıçrama ve 

saptama planı için milisaniyeler içinde bilgi akışını sağlamaya yarayan 

bölgedir. Parafoveal alan, foveal alanda saptama hareketi için kelime tanıma, 

kelime uzunluğu hakkında ipuçları verir.  

Perifoveal Alan: Foveal ve parafoveal alanın dışında kalan, algılanan 

ama oradaki bilgilerin çıkarılmadığı daha geniş alandır. Okuması bitirilmiş 

veya okunacak olan kısımdır. Parafoveal alan kadar olmasa da periferik görüşe 

bağlı olarak çeşitli ipuçları verebilir. 

Okuma Mesafesi: Görme keskinliğini ve netliği sağlayan, okuma alanı 

ile göz arasındaki mesafedir. Gözün sayfadan uzaklığının genellikle 30 cm 

olması tavsiye edilir. Ancak ekrandan okuma mesafesi ekranın büyüklüğüne 

veya piksel özelliğine bağlı olarak değişir. Elektronik cihazın fonksiyonları 

(büyütme veya küçültme) ekrandan daha uzak veya ekrana daha yakın 

olmamızı sağlayan unsurlardır.  

Okumanın fizyolojik ve fiziksel unsurlarının akıcı okumayı, doğru 

okumayı ve anlamayı doğrudan etkilediği görülmektedir. Özellikle okumayı 

öğreten öğretmenler fizyolojik ve fiziksel kavramları bilmesi, bunlarla ilgili 

bilgilerini güncellemesi, bilimsel araştırmaları takip etmesi gerekir. Çünkü 

teknoloji geliştikçe, nesiller değiştikçe; algı, istek yani duyuşsal özellikler, 

bilişsel özellikler ve okuma performansı göstergeleri de değişmektedir. 

Okumanın Duyuşsal Özellikleri: Okumanın hemen bütün yönleri 

kendi içerisinde karmaşıktır. Duyuşsal özelliklerin birbirini etkilemesi 

okumanın doğasındaki karmaşıklığı artıran bir durum sergilemektedir. Ayrıca 

duyuşsal özellikler fiziksel, fizyolojik, bilişsel ve sosyal unsurlarla iç içedir. 

Önemli duyuşsal özelliklerden biri de motivasyondur. Motivasyon kişiyi 

eyleme geçiren bütün unsurları betimlemek için kullanılabilir. Kaygı, öz-

yeterlik, tutum, zorluk algısı vs. diğer duyuşsal özellikler olarak sayılabilir. 

Okuma Motivasyonu: Kişinin amaçlarını, değerlerini ve inançlarını 

içeren okuma süreçlerine ve sonuçlarına etki eden itici bir güçtür. 
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Birçok çalışmada motivasyonun okuduğunu anlamayı etkilediği 

belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin okumada sınırlı bir motivasyona sahip 

oldukları (OECD, 2017) bilinmektedir. Bir başka deyişle çocukların ve 

ergenlerin okumada içsel motivasyonu düşüktür. Bu sebeple öğretmenlerin 

dışsal motive edici unsurları işlemesine ve öğrencilerin okumaya katılımını 

(bağlılık) artırmasına gereksinim duyulmaktadır. Öğrencilerin içsel motivasyon 

kaynakları genellikle merak, hoşlanmak, rekabet, kendini can sıkıntısından 

kurtarmak, eğlenmek vs.dir. 

Okuma Öz-Yeterliği: Kişinin okuma sürecini düzenleme, okuma 

görevini tamamlama inancı ve becerisidir. 

Okullarda verilen okuma eğitimi kişinin motivasyonu ve birçok unsurla 

birlikte okuma öz-yeterliğine etki eder. Okuma öz-yeterliği okuma 

performansını etkileyen bir unsur olarak kabul edilir. Yani öz-yeterliği yüksek 

olan bireylerin okuma performansının da yüksek olacağı varsayılır. Bu durum 

birçok değişkene göre değerlendirilebilir. Örneğin erkek öğrencilerin okumada 

algıladıkları yüksek öz-yeterliğe rağmen düşük performans, kız öğrencilerin 

okumada algıladıkları düşük öz-yeterliğe rağmen yüksek bir performans 

sergiledikleri belirlenmiştir (OECD, 2019).  

Okuma Kaygısı: Okumaya karşı birçok sebeple ortaya çıkan olumsuz 

duygusal tepkidir. 

Okuma kaygısı, korku ve çaresizliği beraberinde getiren ve okumaktan 

kaçınmaya sebep olan, yani okumayı engelleyen olumsuz bir duygudur. Bazı 

araştırmalarda topluluk önünde sesli okumanın okuma kaygısına yol açtığı 

ifade edilmiştir (Jalongo & Hirsh, 2010). Aslında okuma kaygısı okumadan 

önce, okuma sırasında veya okuma sonrasında görülebilir. Okuma öncesinde 

okumaktan hoşlanmama, isteksizlik; okuma sırasında kafasını kaşıma, 

hayallere dalma, okumayı bırakma; okuma sonrasında sorulara cevap vermeme 

gibi durumlarla kendini gösterebilir. 

Okumanın Toplumla İlgili Özellikleri: 

Okuma Alışkanlığı: Kişinin okumaya harcadığı zamanı, okuma 

sıklığını ve okuma zevkini içeren bir kavramdır. Her alışkanlıkta olduğu gibi 
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okuma alışkanlığında da bilişsel ve duyuşsal unsurların etkileşimli önemli 

rolleri vardır. 

Alışkanlıkla ilgili temel kavramlar: okuma ihtiyacı (gereksinim), okuma 

zevki (okumaktan keyif alma, hoşlanma), okumaya harcanan zaman, okuma 

sıklığıdır. Okuma alışkanlığının temeli okumaya ihtiyaç duymaya 

dayanmaktadır. Okuma ihtiyacı erken yaşlarda hissedilebilen bir durumdur. 

Hatta okumayı öğrenmeden önceki dönemi içine almaktadır. Okumayı 

öğrenmeden önce çocuğa resimli kitap göstererek bundan anlam kurmasını 

sağlamaya çalışmak da çocuğun okuma ihtiyacı hissetmesine sebep olur. 

Okumayı öğrendikten sonra aslında eğitim süresince ve hayat boyu okumaya 

ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaç doğrultusunda basılı ya da dijital metinlerin belirli 

sıklıkta (örneğin günde bir buçuk saat, akşamları kırk beş dakika vs.) okunması 

bu eylemin alışkanlığa dönüşeceğinin işaretlerinden biridir.  

Okuma ihtiyacı ve okuma zevki arasında güçlü bir ilişki vardır. Her 

ihtiyaç duygusu giderildikten sonra sönebilir. İhtiyacın devam etmesi o şeyden 

zevk almayla ilintilidir. Okumayı bir zorunluluk olarak görüp her materyali 

okumak mümkün değildir. İhtiyaç ve zevk duymak okumayı sürdürmeyi 

sağlayabilir. Bu kavramlar aynı zamanda motivasyon ve tutum ile de ilintilidir. 

Okumaya olumlu tutum geliştiren, ihtiyaç doğrultusunda okuma motivasyonu 

olan, birçok alanda okuduklarından zevk alan ve okumaya zaman ayıran 

kişilerin okuma alışkanlığı vardır. Okuma alışkanlığını geliştirmede 

okuduğunu anlama potansiyeli, önceki okuma deneyimlerinin de önemli 

etkileri olduğu söylenebilir.  

Okuma alışkanlığını doğrudan kitap okumaya bağlamak doğru değildir. 

Günümüzde her yaştan insan artık internet yoluyla dijital metinleri okuma 

eğilimindedir. Bu sebeple okuma alışkanlığının tek göstergesi olarak kitap 

okuma işaret edilemez. 

Kişilerin gelişim özellikleri de okuma alışkanlığını etkileyen başka bir 

unsurdur. Okuma zevki masalla başlayabilir. Belirli bir dönemde fantastik 

hikâyelerle gelişebilir. Ergenlik döneminde çoklu okuryazarlıkları edinme 

sürecinde ergenler birçok şeyden zevk alabilir, birçok şeyden nefret edebilir. 

Bu gelgit döneminden sonra edinilen deneyim ve gelecek hedeflerine göre 

okuma alışkanlığı şekillenebilir. 
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Okuma alışkanlığının edinimi ve gelişiminde sosyolojik, diğer bir 

ifadeyle toplumsal yapının da etkisi vardır. Okuma sürecinin ve okuma 

kültürünün oluşmasında en önemli destekleyici unsur ailedir. Ebeveyn ve diğer 

aile üyelerindeki okuma kültürü çocuğa da yansır. Okuldaki bütün derslerle 

birlikte sosyal etkinlikler okuma alışkanlığının gelişmesine etki eder.  

Türkçe dersinin önemli özel amaçlarından biri de öğrencilerin “okuma 

yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması”dır (MEB, 2019, s. 

8). Bu amacı gerçekleştirmek ihtiyaç, ilgi, sevgi, zevk ve zamana bağlıdır. 

Okuma metinlerinden öğrencilerin zevk alması gerekir. Ancak bizzat okulun 

kendisi okumaktan zevk almayı, okuma alışkanlığını edinmeyi ve geliştirmeyi 

engelleyen bir yapı olarak görülebilir. “Var olan yüksek riskli sınav 

ortamlarında okullar istemeden de olsa zevk için okuma yerine sınav için 

okumaya önem verebilir” (Merga & Mat Roni, 2018, s. 216). Son yıllarda 

sınavların önem kazanması, okuma zevkini ve alışkanlığını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Okuma Kültürü: Eleştirel okuma ve değerlendirmeyi kullanarak farklı 

bağlamlarda bilgi ve potansiyelini geliştirme becerisidir. Okuryazarlığı ve 

okuma alışkanlığını da kapsayan bir kavramdır. 

Okuma kültürünün oluşmasında aile, okul, kütüphane ortamları etkilidir. 

Erken yaşlarda okuma alışkanlığı edinen bireylerin okuyacağı materyalleri, 

stratejileri seçmesinden bir edebi ortamda bağlamla ilgili tartışmalara katılımını 

içeren okuma kültürü, topluma katılımın önemli bir taşıyıcısıdır. 

Okuryazarlıklar 

Okuryazarlık: “Tanımlama, anlama, yorumlama, yaratma, iletişim 

kurma ve değişen bağlamlarla ilişkili basılı ve yazılı materyalleri kullanarak 

ilişkilendirme yeteneğidir.” (UNESCO, 2005).  

Yeni Okuryazarlıklar: 21. yüzyıl becerilerinin önde gelenlerinden 

biri de iletişimdir. Okuryazarlık ise günümüzde iletişimin en temel unsurudur. 

Bu bağlamda okuryazarlık sadece okuma eylemi değil, aynı zamanda 

okuduklarından hareketle bir ürün ortaya koymaktır. Facebook, İnstagram, 

Youtube gibi sosyal medya kanallarında ya da blog gibi kişisel dijital 
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sayfalardaki her paylaşım bir üretimdir. Yani okuryazarlık tek başına anlamayı 

değil, anlatmayı da içeren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktır. Bununla 

birlikte okuryazarlık bir öğrenme alanı olarak da kabul edilmektedir. PISA 

(Programme for International Student Assessment) uygulamalarında okuma 

okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı alanlarında on beş 

yaşındaki öğrencilerin öğrenmeleri değerlendirilmektedir. PISA’da okuma 

okuryazarlığı; kişinin amaçlarını gerçekleştirmek, bilgi ve potansiyelini 

geliştirerek toplumda yer edinmek için metinleri anlaması, değerlendirmesi, 

kullanması, yansıtması ve okumaya katılması (OECD, 2019) olarak 

tanımlanmaktadır. Her okuryazarlık bir öğrenme alanını simgelemesi 

bakımından bir disiplini ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır: coğrafya 

okuryazarlığı, edebiyat okuryazarlığı, beslenme okuryazarlığı, hukuk 

okuryazarlığı, eğitim okuryazarlığı, kültür okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, 

finans okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, su okuryazarlığı, vergi okuryazarlığı, 

görsel okuryazarlık… Bu örneklerle ifade etmek istediğimiz şey okuryazarlığın 

evrimleşmesidir. Bu sebeple de okuryazarlığın başına bir sıfat eklenmiştir: 

“yeni”.  

Yeni okuryazarlıklar bir taraftan öğrenme alanına atıfta bulunurken bir 

taraftan da günlük hayatımızda önemli bir yer işgal eden iletişimde teknoloji 

kullanımını ifade etmektedir. Akıllı cihazlara indirilen ve iletişimi, öğrenmeyi, 

eğlenmeyi, seyretmeyi, oynamayı, alışveriş yapmayı sağlayan uygulamaların 

kullanımı da yeni okuryazarlık olarak kabul edilmektedir: Facebook 

okuryazarlığı, blog okuryazarlığı, e-kitap okuryazarlığı vb. Sonuç olarak 

toplumda bir birey olarak yaptığımız alıcı ve üretici eylemler bir okuryazarlık 

alanıyla ilgidir. Okuryazarlığa yön veren, çeşitlendiren, bağlamlaştıran, amaca 

yönelik kullanım sağlayan unsur teknolojidir. Teknolojiyi temsil eden dinamik 

unsur ise dijitalleşme, yani İnternettir.  

Çoklu Okuryazarlıklar: Günümüzde birçok ve çok çeşitli bilgiyle ve 

bilgi türleriyle karşılaşıyoruz. Bunun yanında teknolojiyi kullanarak farklı 

alanlardaki bilgilere maruz kalıyoruz. Zamanın hızlı akması sebebiyle birçok 

şeyi aynı anda, hızlı ve yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunları yaparken 

de okuryazarlıklardan yararlanıyoruz. İnternetten bir yazı okurken aynı anda 

dijital okuryazarlığın, fen okuryazarlığının, okuma okuryazarlığının, grafik 

okuryazarlığının belirli unsurlarını işe koşuyoruz. Hayatın bir rutini olarak 
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çoğumuz sinema okuryazarlığı, televizyon okuryazarlığı, İnternet 

okuryazarlığı, gazete okuryazarlığı, tablo okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığının 

ilgili unsurlarına sahip olmak durumundayız. Dolayısıyla çoklu 

okuryazarlıklar, bizi hayatta tutan birden fazla yetenekten yararlanmamızı, aynı 

anda birçoğuna sahip olmamızı ifade etmektedir. 

Çok Katmanlı Okuryazarlık: Farklı biçimlerin bir arada sunulduğu 

metinleri anlamak ve işlemektir. Özellikle dijital mecralarda hareketli metinler 

sürekli, süreksiz ve karma metinlerle müteşekkil olmakla birlikte bu metinlere 

erişmek, okumak ve anlamak için menüleri, köprüleri, sekmeleri kullanmayı ve 

yönetmeyi de kapsar (Arı & Soylu, 2020). 

Çok Katmanlı Metin: Ses, mimik, görsel, hareketli görüntü, yazı gibi 

farklı biçimlerin en az ikisinin bir arada sunulduğu metinlerdir. Bu metinlerde 

hareketsiz görsel, hareketli görüntü, uzamsal unsurlar, konuşma, yazı, akıllı 

işaret gibi unsurlar bir arada bulunur. Çok katmanlı metnin dijital olması 

zorunlu değildir. En standart iki örneği infografikler, podcastlerdir. 

İnfografikler harita, yazı, grafik, tablo, resim gibi unsurları üzerinde taşır. 

İnfografikler basılı ve dijital olabilir. Podcastler ise ses ve hareketsiz görüntüyü 

bir arada sunar. 

Okumada Eğitsel Kavramlar 

Söz Varlığı: Dildeki bütün kelimelere atıfta bulunan bir terim olarak 

söz varlığı, kelimelerle birlikte deyim ve atasözü gibi anlamsal ve biçimsel 

bütün söz gruplarını içine alır. Kişisel söz varlığı ise bireyin bildiği, 

anlamlandırabildiği; kullandığı, kısaca bilişindeki etkin ve edilgin kelime ve 

söz gruplarını kapsar. 

Kişisel söz varlığı üç boyutta ele alınabilir (Russel, 1960’tan akt. Göğüş, 

1978, s. 360): kelimelerin çeşitli anlamlarını bilmek, derinlik boyutunu; çeşitli 

konularda kelimeler bilmek, genişlik boyutunu; bir konuda çok kelime bilmek 

ağırlık boyutunu karşılar. Okuma eğitiminin söz varlığı ile ilgili hedefi 

öğrencilerin söz varlığını derinlik, genişlik ve ağırlık boyutlarıyla 

genişletmektir. Bu hedef Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2019) 

“okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil 

zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 
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geliştirmelerinin sağlanması” ifadesiyle özel amaç olarak yer almaktadır. Yani 

Türkçe dersinde işlenen dinleme ve okuma metinleri sayesinde söz varlığı 

genişletmek, öğrencinin bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkı sağlayacağı 

varsayılmıştır. Ancak kazanımların öğrencinin kelime ve kavram öğrenmelerini 

sağlamaktan ziyade dil bilgisi bilgisini genişletmeye yöneliktir (Arı, 2017).  

Metin İşleme Süreci: Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen 

kazanımları gerçekleştirmek ve öğrencilerin okumaya katılımını sağlamak 

amacıyla ders kitabındaki ya da öğretmen tarafından eğitim öğretim ortamına 

getirilen metinle ilgili etkinliklerin uygulanmasını kapsar.  

Metin işleme sürecine metnin içeriğiyle ilgili hazırlık çalışmaları ile 

başlanır.  Hazırlık çalışmaları ön bilgileri harekete geçirmek veya ön bilgi 

edinmek için yapılır. Bu çalışmalar genellikle metnin okunmasından hemen 

önce soru-cevap veya tartışma şeklinde yapılabilir. Bazı çalışmalar kısa bir 

araştırma sürecini içerebileceği için birkaç gün önceden konunun verilmesi 

gerekebilir.  

Hazırlık çalışmalarının ardından metnin bir stratejiyle sınıf içerisinde 

sessiz okunmasının ardından öğretmen sesli okur (bk. bu bölüm içinde: sesli 

okuma). Ardından metnin belirli bölümlerini birkaç öğrencinin sesli 

okumasından sonra bu aşama bitmiş olur. Ancak burada metnin durumuna göre, 

işe koşulan okuma stratejisine göre okuma kesintiye uğratılabilir. Bilinmeme 

ihtimali olan kelimelerin tahmin edilmesi sağlanabilir. Öğretmen okunan 

kısımların anlaşılması için açıklamalar yapabilir ya da okunacak bölümlerin 

tahmin edilmesi için öğrencilere soru sorabilir.  

Metnin okunması bittikten sonra etkinliklere geçilir. Genellikle ilk 

etkinlikler kelime anlamı etkinlikleri üzerine yapılır. Ayrıca metin işleme 

sürecinde anlama çalışmalarının ardından kelime çalışmalarının devamı olarak 

söz varlığı etkinlikleri de yapılır. Bu etkinlikler kelime türlerini, söz gruplarını, 

dil bilgisi çalışmalarını kapsar.  

Kelime çalışmaları yapıldıktan sonra yüzey yapının anlaşılması için basit 

anlama sorularının cevaplanmasına geçilir. Bu sorular genellikle 5N1K olarak 

isimlendirilen kolay sorulardır. Bu soruların devamında derin yapı yani 

değerlendirme ve yansıtma soruları cevaplanır. Bununla birlikte hemen her 
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metinde konu, ana fikir/ana duyguyu belirlemeye yönelik etkinlikler bulunur. 

Metnin genel yapısıyla (tür, anlatım biçimleri, bakış açısı vs.) etkinliklerinin 

ardından metin işleme sürecinin okuma becerisiyle ilgili aşamaları bitirilmiş 

olur. Okuma etkinliklerinden sonra konuşma ve yazma etkinliklerine geçilir. 

Konu Belirleme: Konu metinde söz edilen fikirler, durumlar ya da 

olaylardır. Konu belirlemenin sistematik bir formülü olmasa da belirli 

ipuçlarından veya anlam ara bulucularından yani anlam birimler arası 

bağlantılardan yararlanarak konu belirlenebilir. Konuyu belirlemede metindeki 

başlık önemli bir ipucudur. Başlık okuyucuyu bir beklentiye sokar, bu beklenti 

çeşitli tahminler yapmasına ara buluculuk eder. Duruma göre metinde 

yinelenen yapılar anahtar kavram olarak değerlendirilebilir. Konu belirlerken 

metinde birbirine benzeyen anlamların genelleştirilmesi en önemli aşamadır. 

Birbirinden uzakmış gibi görünen unsurlar arasındaki bağlantıların kurularak 

bütünleştirilmesi konu belirlemede önemli bir işlemdir. Sonuç olarak konu; 

başlık ve anahtar kavramlar yardımıyla önemli bilgilerin genellenmesi ve 

bütünleştirilmesi ile belirlenir. Bununla birlikte bazı metinlerde konu ifadesi bu 

işlemlerin ışığında yazar tarafından da açıkça ifade edilebilir. Bu durumda konu 

belirleme, önce konu ifadesini bulma ile başlar. 

Konu ifadesi veya ana fikir cümlesi metnin başında, ortasında veya 

sonunda yer alabilir. Konu ifadesi veya ana fikir cümlesi başta ise metin 

tümdengelime uygun düzenlenmiş demektir. Bu sebeple muhtemelen yazar asıl 

mesajını başta verip onu destekleyecek içerik ve anlatım unsurlarını yayarak 

bir düzenleme yapmıştır. Konu ifadesi veya ana fikir cümlesi metnin sonunda 

ise metin tümevarıma uygun düzenlenmiş demektir. Bu sebeple muhtemelen 

yazar genel durumlar sergiledikten sonra asıl söyleyeceği mesajı sona 

saklamıştır. Konu ifadesinin başta veya sonda olmadığı metinlerde konu 

ifadesinin öncesinde ana fikir için hazırlayıcı birtakım bilgiler verilir. Konu 

ifadesinden sonraki kısımlarda ana fikir açılır ve desteklenir. Yazarın izleri 

takip edilerek bağlantılar kurulur. Yukarıda ifade edilen işlemler (genelleme, 

bütünleştirme) uygulanarak belirlenen konu ifadesinin kontrol edilmesi gerekir. 

Konu ifadesinin veya ana fikir cümlesinin açıkça yer almadığı metinlerde 

başlık ve anahtar kavramlar arasındaki bağlantıların yanında cümleler ve 
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paragraflar arası bağlantılar yardımıyla genelleme ve bütünleştirme, özetleme 

yapılarak konu ifadesi belirlenir. 

Metinde anlamı yapılandırmada nirengi noktalarından biri olan konu ve 

ana fikir bulma ve belirlemenin Türkçe öğretmeni tarafından metinler üzerinde 

aşamalı olarak gösterilmesi ve yöntemsel açıklamalarla desteklemesi gerekir. 

Ana Fikir Belirleme: Ana fikir, metnin kavşak noktasıdır. Diğer bir 

ifadeyle metinde ele alınan düşünce, durum ve olayların kesiştiği, 

kavramlaşmış bilginin yargıya dönüşmüş ifadesidir. Yazarın metni yazma 

amacı ve iletmek istediği mesajdır. Yazar kendi üslubuna göre bunu belirli bir 

düzende işler. Ana fikir, okuyucunun; bu düzen içinde, yani yazarın bakış 

açısıyla takip ettiği yolları, kestirmeden, en kısa şekilde cümle hâlinde ifade 

etmesidir. Ana fikri belirlemek ya da bulmak konu ifadesinde izlenen adımlarla 

örtüşür. Ancak genelleme yaptıktan sonra sınırlamayı gerektirir. Başlık, anahtar 

kavramlar, içeriğin genellenip bütünleştirmesinde önemli ipuçlarıdır. Okuyucu, 

her paragrafın ana fikrini belirleyerek özetlemesi gerekirse çıkarım yaparak bir 

noktaya getirip bütünleştirmesi gerekir. Okuyucunun ana fikri belirlemesinde, 

metni ele alışında dünya bilgisi, konu hakkındaki yüzeysel veya derinlemesine 

bilgileri, anlatım bilgisi vs. arka planda çalışır. Metnin türü, yapısı, metinde 

kullanılan anlatım biçimleri, kullanılan düşünceyi geliştirme yolları, geçiş ve 

bağlantı ifadelerinin kullanımı, metnin düzeni (organizasyonu), yazarın bakış 

açısı ve üslubu vs. okuyucunun ana fikri belirlemesinde tamamlayıcı bir şema 

oluşturur. 

Çıkarım Yapma: Metindeki anlamın yapılandırılmasında okuyucunun 

kişisel çabasına atıfta bulunan bir bilişsel eylemdir. Okumanın karmaşık 

süreçlerden oluştuğu ve karmaşıklığın nedenlerine daha önce değinilmişti. Her 

metnin farklı bir anlam dünyası olduğu düşünülünce karmaşıklığın daha da 

karmaşıklaştığı sonucuna ulaşılabilir. Çünkü her yazar kaleme aldığı metnin her 

anlamını açıkça ifade etmez. Metinde direkt olarak belirtilmeyen ifadeleri yani 

gömülü anlamı yapılandırmak için okuyucu dünya bilgisinden veya konuyla 

ilgili ön bilgilerinden yararlanmak zorundadır. Bununla birlikte metindeki açık 

ifade edilen birkaç bilgiyle metindeki bir örtük bilgiye de ulaşılabilir. Bu iki 

durum çıkarım yapmayı gerektirir. Yani açıkça ifade edilen bilgilerle ve dünya 

bilgisi ile gömülü olan bilgi ortaya çıkarılır. Çıkarım yapabilmek için 
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bağdaşıklık özellikleri önemli ara buluculardır. Muğlak ifadeleri belirli hâle 

getirmek, çelişkileri çözmek ve bunları irdelemek, gönderimleri takip etmek, 

amaç-sonuç; neden-sonuç ilişkileri kurmak, tahminler yürütmek, cümleleri 

yorumlamak gibi bilişsel eylemler çıkarım yapmanın unsurlardır. Bütün 

yöntemsel ve bilişsel müdahalelerin arka planında eleştirel düşünme becerisi 

vardır.  

Sessiz Okuma: Bağımsız bir biçimde yapılan sessiz okuma insanın 

hayatı boyunca yaptığı okuma eylemidir. Sessiz okumada dudaklar 

kıpırdatılmaz, fısıltı şeklinde okunmaz; elle veya kalemle sayfadaki veya 

ekrandaki satırlar takip edilmez. Sessiz okuma sadece göz hareketleriyle 

yapılır. Sessiz okuma, akıcı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 

Sesli Okuma: Sınıfta sesli okuma çalışmalarının amacı kelimelerin 

telaffuzunu ve okuma prozodisini doğru bir biçimde uygulamaktır. Bu sebeple 

metni önce öğretmen sesli okumalı, o okurken öğrenciler metni dinlemeli ve 

sessizce gözleriyle takip etmelidir. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 

sınıf içi sesli okuma uygulamalarına katılımları akıcı okumalarını geliştirmeye 

yardımcı olur. Sesli okuma çalışmaları ile hem diğer dil becerileri hem de 

okuma becerileri gelişir. 

Akıcı Okuma: Kelime tanıma, otomatikleşme, doğru okuma, 

ayrıştırma, prozodi [vurgu, ton, durak, ritim] (Kuhn vd., 2010) ve okuma hızı 

gibi unsurları barındıran akıcı okuma, okuma becerisinin edinilmesinde ve 

geliştirilmesinde önemli bir boyutu teşkil eder. Zuttel ve Rasinski (1991)’ye 

göre akıcı okuma, kelime tanımaya fazla çaba sarf etmeden otomatik olarak 

cümle içindeki anlam gruplarına dikkat ederek tonlamaları, vurgulamaları 

doğru bir biçimde uygulayarak metindeki duyguyu yansıtarak yapılan 

okumadır (akt. Keskin, 2012). Akıcı okumanın temel bileşenleri kelime tanıma, 

otomatikleşme, hız ve prozodidir. Prozodi, akıcı okuma ve konuşma becerisi 

ile ilişkilidir. 

Kelime Tanıma: Okumada kelimenin üç boyutu vardır: biçim 

(kelimenin sesleri ve yazılışı), anlam ve kullanım (cümle içindeki yeri ve 

anlamı). Bu boyutlarıyla kelimeyi tanımak doğru okumayı ve telaffuz etmeyi, 

prozodiyi doğru uygulamayı sağlar. 
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Boğumlama: Ses organlarını kullanarak belirli çıkaklarda açılma, 

daralma, hırıldama, hışırdama, kapama ve nazallaştırma yaparak sesin 

çıkmasını sağlamaktır. 

Okuma Hızı: Okuma hızının belirlenmesi belli süre içinde okunan 

kelime sayısının ölçülmesine dayanmaktadır. Okuma hızı çeşitli yöntemlerle 

ölçülebilir. Saniye tutulup bir metnin ne kadar sürede okunduğu belirlenir, 

metindeki kelimeler sayılır. Kelime sayısı, saniyeye bölünür. Bu metni okuma 

hızıdır. Sonuç 60 ile çarpıldığında ise 1 dakikada okunan kelime sayısı 

belirlenmiş olur. En kabul gören ölçme yöntemi ise şudur: Kronometre sayacı 

çalıştırılır ve metin okunur. Bir dakika bitince sayaç durdurulur. Kelimeler 

sayılır. Ancak doğru okunmayan kelimeler bu sayıdan düşülmelidir. 

Doğru Okuma: Boğumlamada kelimeyi oluşturan sesleri doğru 

noktalardan çıkararak sese ekleme, atlama, çıkarma gibi işlemler 

uygulanmadan tam, açık, işitilebilir ve başka anlama gelmeyecek şekilde 

hecelemeden söylemektir. 

Okuma Prozodisi: Konuşur gibi okumak için tonlama, vurgulama, 

duraklama, ulama gibi unsurları uygulamaktır.  

Hızlı Okuma: Hızlı okuma, metnin tam olarak okunması değildir. 

Metindeki anlamı kurmak veya yapılandırmak için gerekli anlam birimleri 

incelemek ve ipuçlarından yararlanarak bir fikir oluşturmak için yapılan 

okumadır. Metnin biçimsel belirli yerlerine odaklanmaktır. Temelde tarama 

(scanning) ve kaymağını alma (skimming) stratejileri kullanılarak 

gerçekleştirilir. Metin bu stratejilerle Z okuma, sütun okuma ve çapraz okuma 

şeklinde parçasal anlam birimlerle okunur.  

Görsel Okuma: Şekil, sembol, resim, karikatür, fotoğraf, grafik, tablo, 

diyagram, akış şemaları gibi materyalleri anlamayı kapsamaktadır. “Görsel 

okuma, anlama ve zihinde yapılandırma süreçlerini kolaylaştırır. Görsellerle 

zihinsel görüntüler oluşturmak, anlamak, bazı kavram ve olayları zihinde 

canlandırmak daha kolay olmaktadır.” (MEB, 2005). Görsel okuma ve görsel 

okuryazarlık iç içedir. Görsel okuryazarlık insanların nesneleri nasıl 

algıladıklarını, gördüklerini; nasıl yorumladıklarını ve onlardan ne 

öğrendiklerini anlamaktır (Elkins, 2009). Görsel okuryazarlık düşünmeyi, karar 
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vermeyi ve anlamayı geliştiren bir türdür. Görseller ve görsel mesajlar her çeşit 

medya araçlarında, her çeşit kamu alanında (devlet kurumları, alışveriş 

merkezleri, parklar, plajlar, havuzlar, ulaşım noktaları ve yollar, mabetler, 

yeme-içme alanları vs.), her türlü metinde şekil, simge, emoji, akıllı işaret, 

tablo, grafik, harita, levha, çizim, karikatür, resim, hareketli resim, fotoğraf vs. 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Görsel okuma kapsamında bunlar da metin 

olarak değerlendirilmelidir.  

Dijital Okuma: Herhangi bir elektronik cihazın ekranındaki anlamlı 

görüntüyü (yazı, görsel vs.) okumaktır, geniş anlamda ekrandan okumadır. 

Bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve okuma uygulaması (örneğin e-book reader) 

kullanılarak yapılan okumadır. Bu bakımdan basılı ya da dijital okuma aslında 

okuma materyalinin biçimiyle ve okuma deneyimiyle ilgilidir. Dijital okuma 

dar anlamıyla PDF, HTML, ePUB biçimindeki metinleri okumadır. Dijital 

okuma ile online okuma, ekrandan okuma ile ilintilidir. Aralarında küçük anlam 

farklılıkları vardır. 

Okunabilirlik: Okunabilirlik, okuyucunun metni anlamlandırmasını 

kolay veya zor bulmasıdır. Okunabilirlik kavramı okuyucuyu, okunaklılığı ve 

anlamayı da içine alır. Okunaklılık; metnin dijital özellikleri, baskı özellikleri, 

sayfa düzeni, el yazısı, harf büyüklükleri gibi özellikleri kapsar. Okunabilirlik 

açısından anlamada metindeki kelime sıklığı, kelime tanıma, kelime ve cümle 

uzunluğu, metnin düzeni vs. etkilidir. 

Okuyucu, metindeki anlamı yapılandırırken dünya bilgisi, konu bilgisi 

kelime bilgisi (kişisel söz varlığı), okuma potansiyeli, kavramsallaştırma 

becerisi, bağlam kurma becerisi, bilişsel ve duyuşsal algılarından da yararlanır.  

Türkiye'de, okunabilirlik araştırmaları genellikle metin merkezli 

yapılmaktadır. Oysa okunabilirliği algılayan unsur okuyucudur. Okuyucuyu 

merkeze alan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmalarda genellikle çıkartmalı 

okunabilirlik (cloze test) işlemi kullanılmaktadır. Çıkartmalı okunabilirlik 

işlemi, metnin ilk ve son cümlesi hariç diğer cümlelerinde her beşinci, altıncı 

veya yedinci kelimenin metinden atılıp boş bırakılarak okuyucunun oraya 

gelecek kelimeyi tahmin etmesine dayanmaktadır. Metin merkezli okunabilirlik 

çalışmalarına göre daha rasyonel sonuçlar vereceği düşünülebilir. 
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Metin merkezli çalışmalar okunabilirlik formülleri doğrultusunda metnin 

güçlüğünün kestirilmesine dayanmaktadır. Bu araştırmalarda genellikle 

Ateşman (1997) ve Çetinkaya-Uzun (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan 

formüller kullanılmaktadır. Metinler üzerinde uygulanan formüller güçlüğün 

derecesini belirler. İki okunabilirlik formülünde sabit sayılarla katsayılar, 

kelime ve cümle uzunlukları esas alınmaktadır.  Formüllerin uygulanması için 

hecelerin, kelimelerin, cümlelerin sayılması gerekir. 

Ateşman okunabilirlik puanı: 

198.825 - (40.175 × Ortalama kelime uzunluğu) - (2.610 × ortalama cümle 

uzunluğu). İşlem sonucunda metin 90-100 arası çok kolay, 70-89 arası kolay, 

50-59 arası orta, 30-49 ardası zor ve 1-29 arası çok zor düzey olarak tahmin 

edilir. 

Çetinkaya-Uzun okunabilirlik puanı:  

118.823 - (25.987 × Ortalama kelime uzunluğu) - (0.971 × ortalama cümle 

uzunluğu). İşlem sonucunda metin 0-34 arası yetersiz, 35-50 arası eğitsel, 51 

ve üstü bağımsız düzey olarak tahmin edilir. 

Okuduğunu Anlama: Anlama, duyuşsal ve bilişsel işlemleri içeren 

bir süreçtir. Okuduğunu anlama süreci, metin temelli bilgiyi yapılandırma 

sürecidir. Bu süreç boyunca okuyucu, metnin özelliklerini ve kendi dünya 

bilgisini kullanarak metnin anlamının zihnî bir temsilini yaratır. Diğer bir 

deyişle zihninde şemalar oluşturur. Okuyucu metin temelli bilgi ile ön 

bilgilerini bütünleştirdiğinde derin anlama gerçekleşir (Hock, vd., 2015, s. 

100).  Ön bilgiler, dünya bilgisi ve metinlerarası ilişkilere dayanır.  

Anlamayı sağlayan önemli üç etken vardır: “Okuma sürecinde okuyucu 

metin yapısını kontrol altında tutmalıdır. Metni okurken içerikle ilgili bilgi 

almada üstbilişsel özellikleri kullanmalıdır. Bunları yapabilmek için yeterli bir 

söz varlığına sahip olmalıdır.” (Tankersley, 2003, s. 90). Bu etkenlerle birlikte 

okumanın basit (yüzeysel), derin (çıkarımsal) ve eleştirel düzeylerde anlama 

boyutları değerlendirilir. Basit anlama, metindeki bir bilgiye erişme; derin 

anlama, metindeki örtük bilgileri ortaya çıkarma; eleştirel değerlendirme, 

metindeki bilgileri üstbilişi kullanarak yorumlayıp değerlendirmedir.  
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Literatürde dinleme ve okuma becerileri, anlamayı sağlayan alıcı beceriler 

olarak nitelendirilmektedir. Okuma beyin sistemlerinin alt düzey algısal 

süreçleri ve üst düzey dil işlevleri ile ilişkili bilişsel işlemler arasında bağlantı 

kurarak (Schlaggar & McCandliss, 2007’den akt. Arı, 2014) anlamayı sağlar. 

Duffy (2009) anlamanın temel özelliklerini şöyle sıralamaktadır (akt. Arı, 

2014: 540):   

Anlama düşünmek ve anlamı takip etmek için aktiflik gerektirir. Anlam 

kurmak ve yapılandırmak, tahmin etmeyi gerektirdiği (tahminlerin doğru çıkıp 

çıkmamasına göre) için geçicidir. Çünkü tahminler değişkendir. Anlamak için 

düşünme ve tahmin etme çıkarım gerektirir. Okuma kişiseldir. Metin ile iletişim 

açısından yazarın amacı ve okuyucunun bilgileri arasında etkileşimdir. 

Düşünce ve dikkat gerektirir. Anlama, zihinde şema oluşturması bakımından 

simgeseldir. Okuduğunu yorumlama ve değerlendirme açısından yansıtıcıdır.  

Bu özellikler okuyucunun metinde bazı belirlemeler yapmasını 

gerektirir: Konu, ana fikir ve yardımcı fikirleri belirlemek. Bunları belirlemek 

için de anahtar kavramları takip etmek ve cümleler arası ilişkileri (amaç-sonuç, 

sebep-sonuç, koşul-sonuç vs.) belirlemek gerekmektedir. Bunlara ek olarak 

çıkarım yapmayı sağlayacak ipuçlarını ve referansları belirlemek iyi 

okuyucuların yaptıkları önemli işlemlerdir. 

Anlamayı olumsuz etkileyen durumlar metin ya da okuyucu kaynaklı 

olabilir. Doğru anlamı kuramama ya da yanlış anlamaya sebep olan durumlar 

şunlardır (Göğüş, 1978): Metinde okuyucunun bilmediği birçok kelime olması, 

içeriğe veya kavramlara aşina olunmaması, karşıt ya da tutarsız düşünceleri 

yorumlayamama, ön yargılardan kurtulamama, ana düşünceyi bulamama. 

Bunlara ek olarak birçok duyuşsal sebep okuduğunu anlamayı olumsuz 

etkileyebilir. 

Metin  

Göstergeleri bir bağlamda sunan ve anlam taşıyan her tür yapıya metin 

denir. Aslında metin sadece dille ilgili değil, aynı zamanda disiplinler arası bir 

terimdir. Okuryazarlıkla ilgili olarak herhangi bir grafik, bir tablo, resim ya da 

beste de metindir. Dilde metin kavramı her ne kadar cümleden büyük yapıları 

(Coşkun, 2014; Günay 2001; Onursal, 2003; Tanyolaç-Ertokat, 2005) 
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vurgulasa da bağlam çerçevesinde tutarlı ve anlamlı herhangi bir yapı metin 

olarak kabul edilmelidir. Ancak bu bölümde metin terimi ile ilgili temel 

kavramlar dil bilimi ve okuma eğitimi bağlamında ele alınacaktır.  

Metin, “kendisini oluşturan cümle dizilerinin birbirine bağdaşıklık ve 

tutarlılık ölçütleriyle bağlanarak bir anlam bütünü oluşturmasıyla meydana 

gelen, belli bir amaçla üretilmiş, başı ve sonu kesin çizgilerle sınırlandırılan 

yazılı ya da sözlü bir dil ürünüdür” (Onursal, 2003, s. 124). Metin bir üründür 

ancak metnin alıcısı okurdur. Bu sebeple okuyucunun metni anlama çabası her 

zaman başarıya ulaşamaz ya da okuyucu, okuma anında anlamayı zorlayan 

durumlarla başa çıkamaz. “Okurun bilinci metnin bir aşamasında beklentisiyle 

uyuşmayan bir durumla karşılaştığında bellek metnin öncesine uzanır. Bu, yeni 

durumun metin içi bir art alana bağlanma çabasıdır. Ancak bu çabayla o anda 

varlık kazanan her anlam kesin değil, sonraki okuma aşamalarında gelişmeye 

açıktır” (Göktürk, 1988, s. 124). Her metnin anlaşılması ya da metinle ilgili 

fikir yürütülmesi başka metinlerin de anlaşılmasını sağlar. Böylece okuma ve 

anlama süreklilik kazanır. Metnin anlaşılmasını ve iletişimi sağlayan, metin 

olma ya da metin olmama durumlarını gösteren kavram ise metinselliktir. 

Metinsellik Özellikleri: Bir dil yapısının metin olabilmesi, 

anlaşılması ve alımlanması için belirli özellikler taşıması, ölçütlere uyması 

gerekir. Metinsellik sadece dil ve edebiyat açısından değil, bilişsel psikoloji, 

bilgisayar gibi disiplinler açısından da önemlidir. De Beaugrande ve Dressler 

(1981) metindilbilim çerçevesinde, metnin bir dil ürünü olarak kabul edilmesi 

ve iletişim sağlaması için yedi özelliği taşıması gerektiğini belirtmiştir.  

Bağdaşıklık (Cohesion): Metnin yüzey yapısındaki söz dizimi 

işlevleriyle ilgilidir. Metin birimlerinin dil bilgisi bakımından birbirleriyle 

ilişkilerini ve birimlerin anlamla bağlantılarını düzenleme özellikleridir. Metin 

üreticisi bu özellikleri birbiriyle bir bağlam oluşturacak biçimde düzenler. 

Bağdaşıklık temel cümle ile yan cümle bağlantılarını, gönderimleri, 

yinelemeleri, modları (kip, zaman, görünüş), eksiltili yapıları, bağlaçları, 

kelime seçimleri ile kelimenin görevlerini, kalıp sözleri, eşdizimleri ve tüm 

bunlar arasındaki ilişkileri kapsar. 

Tutarlılık (Coherence): Metnin derin yapısındaki anlam yapılarıyla 

ilgilidir. Metni oluşturan kavramlar, kavram alanları ve kavramsal ilişkiler, 
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kesinlik, belirsizlik, çelişki, metnin düzeni, şeması, söylem, dünya bilgisi ve 

metindeki bilgi bağlantıları, kısaca metnin anlamsal ve mantıksal bütünlüğünü 

içerir. 

Tutarlılık metinde küçük yapı ve büyük yapı ile ilişkilendirilir. Büyük 

yapıdaki alanlar, küçük yapıdaki bağlantılarla oluştuğundan bir tutarlılık 

sağlanır. Büyük yapıdaki tutarlılık metni özetlememize, anlamamıza, ana fikre 

ulaşmamıza yardımcı olur. Bir metnin okuyucu tarafından anlaşılmasını, 

bilgilerin hatırlanması büyük yapı tutarlılığı sayesinde gerçekleşir. Her tür 

bağlantıya ve bütünlüğe rağmen tutarlılık, tek başına metin olan ile metin 

olmayan arasındaki farkı tek başına ortaya koymasa da metinselliğin en önemli 

ölçütüdür. 

Amaçlılık (Intentionality): Kısmi bağdaşıklık ve kısmi tutarlılık 

çerçevesinde anlamaya ara buluculuk eden unsurdur. Metni üreten belirli bir 

bağlamda bağdaşık ve tutarlı bir yapı kurmayı amaçlar. Metinde eylem-söylem 

ilişkisi, dil bilgisi, üslup ve plan amacı ortaya koyar. Bazı metinlerde amaç 

çıkarımla bulunabilir. Amaçlılık ve kabul edilebilirlik sıkı sıkıya bağlıdır çünkü 

kullanılan dil yapısının metin olması amaçlanır. Bu amacın gerçekleşmesi 

okuyucunun kabulüne bağlıdır.  

Kabul Edilebilirlik (Acceptibility): Okuyucunun iletişimdeki 

tutumudur. Okuyucu, bir dil yapısını, kullanım becerisiyle uyumlu ve tutarlı bir 

metin olarak kabul etmelidir. Kabul edilebilirlik; cümlelerin anlamı, dil bilgisi 

bağlantıları ve amacı yansıtmayla ilintilidir.  

Durumsallık (Stiuationality): Metnin konuya, amaca, okuyucuya 

göre düzenlenmesidir (Bu ölçüt, belagatte mukteza-yı hâl ve makama 

mutabıklık olarak nitelendirilir, yani anlatılanların muhatabın seviyesine uygun 

olmasıdır). Bu özellik aynı zamanda metnin bağlamıdır. Belirleme, sıralama, 

izleme ve yönetme stratejileri sayesinde metnin bağlamı yansıtılır.  

Bilgilendiricilik (Informativity): Metin sunumunun okuyucu için 

yeni ve beklenmedik olduğunu belirtmek için kullanılır. Bilgilendiricilik dil 

yapısından çok içerik ile ilgilidir. Bu sebeple bilgilendiricilik; dünya bilgisi, 

tutum, inançlar, önem derecesi, belirsizlikler, varsayımlar, tercihler, 
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bağlantılar, sıralama stratejileri, beklentiler, metin türlerinden hareketle bağlam 

bilgisini içerir. 

Metinlerarasılık (Intertextuality): Metinde sunulan bilgi ile dünya 

bilgisi arasındaki etkileşimlerdir. Bu terim; metin türleri, şiirsellik, söylem, 

çıkarım, zihinsel imgeler, şema oluşturma ve hatırlama ile ilişkilidir. 

Okuyucunun bir metni anlaması ve alımlaması başka metinler hakkındaki 

bilgisiyle bağlantılıdır. Diğer metinlerden edinilen bilgi o anda okunan metnin 

anlaşılmasına ara buluculuk eder. Geniş ara buluculuk metin sınıfları ve 

türlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Dar ara buluculuk ise görece iyi 

bilinen bir metinden yapılan alıntılamadır. Metinlerarasılık; amaçlılık, 

durumsallık ve bilgilendiricilik ile doğrudan ilişkilidir. 

Metin Formatları: 

Sürekli Metin: Sadece yazıdan oluşan metindir. Yani geleneğe bağlı 

olarak metinde kelimeler, cümleler, paragraflar bulunmaktadır. Bir başka 

deyişle harf, kelime, cümle ilişkileriyle oluşan ve belirli bir düzen içeren 

metinlerdir (Arı & Soylu, 2020).  

Süreksiz Metin: Sadece liste, tablo, şekil, grafik, kroki, resim vb.nin 

kullanıldığı metindir. Süreksiz metinler, sürekli metinlerden farklı bir 

düzenleme ile oluşturulduğundan okuma yaklaşımı da farklıdır (akt. Arı & 

Soylu, 2020). 

Karma Metin: Hem yazı hem de görsel materyalin birlikte sunulduğu 

metindir. Ancak yazı ve görselin birbiriyle bağlantılı olması gerekir. Yani 

sürekli metin içinde yer alan tablo, grafik, şekil vb. unsurlar birbirini 

desteklemelidir. 

Metin Kaynakları: Metin üreticisi ve üretim tarihi ile ilgilidir. 

Tek Kaynaklı Metin: Aynı yazara veya yazarlara; aynı yayımlanma 

tarihine ait metindir (akt. İstanbullu, 2021). 

Çok Kaynaklı Metin: Birbirinden farklı yazar veya yazarlara; farklı 

yayımlanma tarihlerine ait metindir (akt. İstanbullu, 2021). 
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Metin Türleri: Ortaokul düzeyinde Türkçe derslerinde bilgilendirici, 

hikâye edici ve şiir olmak üzere üç tür sınıfı esas alınır. 

Bilgilendirici Metin Türleri: anı, biyografi, blog, broşür, deneme, 

dilekçe, efemera, e-posta, haber, köşe yazısı, kullanım kılavuzu, gezi yazısı, 

makale, mektup, otobiyografi, söyleşi, cümle düzeyinde metinler. 

Hikâye Edici Metin Türleri: destan, efsane, fabl, fıkra, hikâye, 

karikatür, masal, roman, çizgi roman, tiyatro. 

Şiir Türleri: bilmece, mani, ninni, şarkı, sayışmaca, şiir, türkü. 

Metin türleri üzerinde açık bir uzlaşmaya dayanan bir sınıflama 

yapılamasa da öğretim açısından gerekli bir düzenlemedir. Yukarıdaki 

sınıflama Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki bakış açısı ile aktarılmıştır. 

Okuma Stratejileri 

Öğretim programlarında (2006, 2017 ve sonrası) Türkçe dersi işleyiş 

sürecinde sessiz okuma, sesli okuma, göz atarak okuma, özetleyerek okuma, 

not alarak okuma, soru sorarak okuma, söz korosu, okuma tiyatrosu, ezberleme, 

metinlerle ilişkilendirme, tartışarak okuma, eleştirel okuma gibi stratejilerden 

yararlanılması tavsiye edilmektedir. Öğretim Programı’nda (bk. MEB, 2006) 

kullanılması önerilen bu stratejiler dersin amaçları ve kazanımlarıyla ilişkili 

olmakla birlikte hem sınıf içi çalışmalar hem de bireysel okumalar için uygun 

görünmektedir. Aslında okuma bireysel bir eylemdir ve tek bir strateji 

kullanmak yetersizdir. Türkçe öğretmeninin görevi birçok strateji kullanmayı 

öğretmektir. Buradaki amaç aslında öğrencinin stratejileri kullanmayı 

öğrenmesini ve birçok kriteri değerlendirerek karşılaştığı metinlerde farklı 

stratejileri bir arada kullanmasını sağlamaktır. Karmaşık süreçlerden oluşan 

okumada kullanılan stratejiler de karmaşık olmalıdır çünkü okuduğunu 

anlamanın doğasına uygun olan budur. Okuma doğrusal bir çizgide 

ilerlemediğinden anlamayı sağlayan bilişsel işlemleri (sınıflandırma, 

karşılaştırma, ilişkilendirme, somutlama, soyutlama, yorumlama, çözümleme, 

değerlendirme vs.) gerçekleştirmek de doğrusal olamaz. Ancak bilimde önemli 

bir uğraşın sınıflama yapmak olduğu düşünüldüğünde araştırmacılar doğrusal 

olmayan durumlara rağmen yine de okuma/anlama stratejilerini okuma öncesi, 
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sırası, sonrası olarak sınıflamaya çalışmaktadır. Buradan hareketle okumanın 

doğasındaki stratejiler ve buna bağlı eylemler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Okumada kullanılan stratejik eylemler 

Strateji  Okuma 

öncesi 

Okuma 

sırası 

Okuma 

sonrası 

Amaç belirleme X  X 

Ana düşünceyi belirleme  X X 

Anahtar kavramları belirleme X X X 

Anlama sürecini izleme ve değerlendirme  X X 

Bağlantı kurma (ön bilgileriyle ve kelimeler arası, 

cümleler arası, düşünceler arası, paragraflar arası, 

bölümler/kesitler arası, metinler arası vs.) 

 X X 

Başka bir kaynağa yönelme  X X 

Bilinmeyen kelimeler üzerine yoğunlaşma  X X 

Çıkarım yapma  X X 

Değerlendirme   X X 

Durma   X  

Empati kurma  X X 

Geri dönme  X X 

Görselleri inceleme X X X 

Göz gezdirme X   

Gözden geçirme   X 

Grafik düzenleyicilerden yararlanma  X X 

İlişkilendirme (benzerlik-zıtlık, neden-sonuç, 

öncelik-sonralık vs.) 

 X X 

İşaretleme/altını çizme   X X 

Kontrol etme  X X 

Metnin yapısını çıkarma   X 

Not alma  X X X 

Odaklanma   X  

Okuma hızını belirleme X   

Önceki bilgileri harekete geçirme X   

Önemli noktaları belirleme  X X 

Özetleme   X X 

Planlama  X  X 

Soru sorma  X X X 

Stratejiler belirleme X   

Tahmin etme  X X X 

Tekrarlama/yeniden okuma  X X 

Yavaşlama   X  

Zihinde canlandırma/şema oluşturma X X X 
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Tablo 1’de gösterilen okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasındaki 

stratejik eylemleri birçok okuyucu karmaşık bir biçimde gerçekleştirir. 

Okuyucunun okumada kullandığı stratejik eylemler şöyle özetlenebilir: 

Okuma Öncesi: Okuyucu, bir metni okumaya başlamadan önce amaç 

belirler. Metin; öğrenmek, eğlenmek, anlatmak, bir bilgiyi kontrol etmek, 

problem çözmek gibi genel amaçlarla okunur. Okuma amacını belirlemek 

önemli bir stratejidir çünkü hangi stratejileri kullanacağının, okumayı 

planlamanın ve daha sonra hangi metinleri okumayı belirlemenin ön koşuludur. 

Okuyucunun metne eşlik eden -varsa- görselleri (resim, çizim, şekil, tablo, 

grafik vs.) incelemesi, metinde ne tür bilgilerle karşılaşacağını tahmin etmesine 

yardımcı olur. İyi bir okuyucu görsellerle birlikte, başlığa, alt başlıklara göz 

atar çünkü bir kanaat oluşturmak ve metnin konusunu tahmin etmek ister. Bu 

işlemlerle önceki bilgilerinin ne olduğunu kontrol eder, metni okurken hangi 

stratejileri kullanması gerektiğini belirler ve nasıl okuyacağını planlar. 

Planlamada metnin türü; -varsa- özetin, bölümlerin ve cümlelerin uzunluğu gibi 

unsurları da dikkate alır. Bu arada metinle ilgili sorular sorar, cevaplar vermeye 

çalışır; bunları tahmin eder, daha özel amaçlar belirlemeye çalışır. Okumadan 

önce notlar alabilir. Aslında okuma öncesi işe koşulan stratejiler ve eylemler 

birbirini tetikler, böylece karmaşık bir döngü oluşur. Bütün bu işlemler ön 

bilgileri harekete geçirerek okuyucunun metni okumaya ve anlamaya 

odaklanmasına yardımcı olur.  

Okuma Sırası: Okuyucu, okumaya başlamadan önce yaptığı tespitler 

ve hedefler doğrultusunda okumaya başlar. Okumayı noktalama işaretlerine ve 

anlam gruplarına dikkat ederek akıcı bir biçimde gerçekleştirmeye gayret eder. 

Ancak akıcı okumanın önünde birtakım engeller olabilir. Okuma sırasında 

bilmediği kelimeler, anlamadığı kısımlar olabilir. Bu tür engelleri 

yavaşlayarak, durarak, geri dönerek, tekrar okuyarak, tahminlerde bulunarak, 

sorular sorarak aşmak ister. Okurken anlamadığı noktalara odaklanarak bu 

eylemleri karmaşık biçimde gerçekleştirebilir. Duruma göre anlamasını 

değerlendirir ve okuma öncesinde belirlediği stratejileri gözden geçirerek yeni 

stratejilere başvurabilir. Anlamadığı ya da önemli olduğunu düşündüğü 

kısımların altını çizebilir, bunları işaretleyebilir. Anlamasını değerlendirerek 

okumayı sürdürmeye çalışır. Anlamayla ilgili olarak metindeki ipuçlarını 

değerlendirir, cümleler arasında, düşünceler arasında bağlantılar kurar; önceki 
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bilgileriyle metindeki bilgileri karşılaştırır, yeniden okur, metnin bağlamından 

hareketle çeşitli çıkarımlarda bulunur. Okuduğu kısma kadar yaptığı 

değerlendirmelere göre okuyacağı kısımlarla ilgili yeni tahminler üretir. Metnin 

türüne göre yazarla, metindeki karakterle empati kurmaya çalışır. Anlamayı 

yapılandırmak için yeni sorular sorar, benzerlik-zıtlık, neden-sonuç, öncelik-

sonralık ilişkilerini değerlendirir, şema oluşturmaya çalışır. Okuduğu kısma 

kadar metni özetleyebilir, birtakım notlar alabilir. Bunları yaparken durmalar, 

geri dönüşler, atlamalar kaçınılmazdır. Metinde cümleler arası, düşünceler 

arası, bölümler/kesitler arası, metinler arası bağlantılar sayesinde kendi 

anlamasını değerlendirebilir. Bu arada ana fikre ve yardımcı fikirlere ulaşmak 

ister. Okuyucu bunu yaparken yine işaretleme, not alma, özetleme, bağlantı 

kurma, ilişkilendirme gibi stratejilerden yararlanmasının yanı sıra yeniden 

okuyarak, atlayarak, şemalar oluşturarak okumayı sürdürebilir. Okuduklarını 

değerlendirerek, anlamasını kontrol ederek, diğer stratejilerden karmaşık 

biçimde yararlanarak metni okumayı bitirir. 

Okuma Sonrası: Okuyucu metni okuduktan sonra metnin türüne göre 

metnin yapısını çıkarmaya çalışır. Örneğin metin hikâye edici bir metin ise 

olayı, olay örgüsünü, kişileri, çatışmaları tespit eder; serimde, düğümde, 

çözümde olanları özetler. Gerekirse hikâye haritasını (grafik düzenleyici) 

çıkarır. Bilgilendirici metin ise konuyu, ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri 

belirler; özetler, notlar alır, şemalar oluşturur. Bunları yapmak için atlayarak, 

seçerek metni yeniden okur. Gerekirse metni anlatır. Metinle, türle ilgili 

değerlendirmeler yapar. Metinde -varsa-  çelişkileri belirler. Önceki bilgileriyle 

uyuşmazlık varsa değerlendirir. Önceki bilgileriyle metinden ürettiği bilgileri 

karşılaştırarak yeni bilgilere ulaşır. Metin bitmiştir ama sonra olabilecekleri de 

tahmin eder. Okuma sonrası sorular sorar, cevaplar verir. Yeni sorular üreterek 

yeni amaçlar belirlemek ister. Okuduklarını ve kendini değerlendirerek sonraki 

okumalar için yeni amaçlar, planlar ve yeni metinler (okuma hedefleri) belirler.  

Okuma öncesi, sırası ve sonrası kullanılan stratejilerin kesin bir 

hiyerarşisi yoktur, stratejilerin işaret ettiği işlemler karmaşıktır. Ancak 

gelişmekte olan okuyucunun en temel kullanması gereken stratejiler soru 

sorma-cevaplama, tahmin etme, özetleme ve çıkarım yapmadır. 
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Okuyucu metnin durumuna uygun olarak bildiği okuma stratejilerinden 

birini bir veya birkaçını seçerek okuma eylemini gerçekleştirir. Genel olarak 

çok kullanılan başka okumalarda küçük değişikliklerle farklı düzenlenerek 

kullanılan birkaç strateji vardır (Duffy, 2009’dan akt. Arı, 2014): tahmin ederek 

okuma, izleme ve sorgulama, tahminleri düzenleme, zihinde simgeler 

oluşturma ve anlamayı engelleyen durumların üstesinden gelme ve okumanın 

özünü yansıtma. 

1981 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndan sonraki programlarda (MEB, 

2006; MEB, 2015; MEB, 2017), gelenekselleşen okuma stratejilerinin 

kavranması ve uygulanması için metin işleyişinde kullanılması önerilmektedir. 

Bu stratejiler aslında yukarıda belirtildiği gibi okuma sırasında birden fazla 

başvurduğumuz ve karmaşık eylemlerdir. Strateji öğretimi için bunlar özel 

olarak vurgulanır ve uygulanır. Bu bölümde sadece anlamayla ilintili 

stratejilere değinilmiştir. 

Göz Atarak Okuma: Metnin çerçevesini anlamak için başvurulan 

stratejidir. Bu strateji, metnin başlığına, görsellerine göz gezdirilip uzunluk ve 

şekil açısından değerlendirilmesidir. Anlam kurmak için ipuçları elde etmeye 

yarayabilir. Göz gezdirirken birbiriyle ilgili veya sık geçen kavramlar okuyucu 

için önemli ipuçlarıdır. Göz atarak okuma anlaşılacağı üzere anlamak ve fikir 

yürütmek için bilgi toplamaktır. Bu strateji ana fikrin tahmin edilmesinde 

önemli bir rol oynar.  

Sınıfta bu strateji şöyle uygulanabilir: Öğretmen, öğrencilere metne göz 

atmaları için kısa bir süre verir, ana fikri tahmin etmelerini ister. Bir tartışma 

ortamı oluşturarak öğrencilerin birbirinden etkilenmesini sağlar. Öğretmen 

model olarak göz atma sırasında nelere dikkat edeceklerini, hedeflerinin ne 

olması gerektiğini belirtir. Öğrencilerden öğretmenin ve diğerlerinin ana fikri 

nasıl tahmin ettiklerini anlamaya çalışarak sonraki okumalarında da bu 

stratejiyi kullanmaları beklenir.  

Özetleyerek Okuma: Özetleme, okuyucunun metni anlamasını 

sağlayan önemli üstbilişsel bir beceridir. Özetleme, soyutlama gerektirdiği için 

soyut işlemler döneminde başlaması gerektiği kabul edilebilir. Güncel öğretim 

programında “Metni özetler.” kazanımı beşinci sınıftan itibaren verilmektedir. 

Bu bakımdan Türkçe öğretmenlerinin özetlemeyi öğretmeleri ve düzenli 
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aralıklarla bu stratejiyi uygulayarak öğrencilere özetleme becerisi 

kazandırmaları gerekmektedir.  

Özetlemek için metindeki gereksiz ayrıntılar ve betimlemeler silinmeli, 

belirli bölümlerin ana fikirleri ya da önemli bilgileri birbiriyle tutarlı olacak 

şekilde ele alınmalıdır. Bazı alt bilgiler genelleştirilmeli veya kısaltılmalıdır.  

Sınıf içinde özetleyerek okuma şöyle yapılabilir: Öğretmen metni 

bölümlere ayırır ve her bölüm okunduktan sonra özetlenir. Örneğin metnin bir 

kısmı okunduktan sonra önemli ve önemsiz noktaları belirlenmeli, konu ve ana 

fikri belirlenmeli, okunan kısım birkaç cümleyle kısaltılmalıdır. Kısaltılırken 

metnin içeriğinden kopmadan öğrencilerin kendi cümleleriyle özetlemeleri 

vurgulanmalıdır. Bölümler bittikten sonra metnin bütününün özeti kontrol 

edilmeli, tutarlılık sağlanmalıdır. Öğretmen kendi yaptığı özeti öğrencilere 

okuyarak öğrencilerin karşılaştırmasına fırsat vermelidir. 

Not Alarak Okuma: Not alma, okuduklarını anlama ve hatırlama için 

kullanılan eski stratejilerden biridir. Not alma, yazmaya dayanmaktadır ancak 

dört dil becerisinin tamamında kullanılabilir. Yani dinlediklerimizi, 

okuduklarımızı anlamak için not aldığımız gibi konuşacaklarımızı ve 

yazacaklarımızı hatırlamak veya çerçevelemek için not alabiliriz.  

Not alarak okuma, metinde önemli görülen bilgilerin hatırlanması için 

kavramsal düzeyde kaydedilmesidir. Not almada metindeki cümleler aynen 

aktarılmaz. Bu stratejide ifadeler cümle düzeyinde değil de kavram düzeyinde 

kayda geçirilmelidir. Çünkü amaç okuduğunu hatırlamaktır. Ancak alt 

sınıflardaki öğrenciler cümle şeklinde de yazabilir.  

Not alarak okuma stratejisinin öğretiminde okuma bittikten sonra 

öğrencilerin aldıkları notlar yardımıyla metnin tamamını ya da bir kısmını 

anlatmaları istenmelidir. Neyin önemli, neyin gereksiz olduğunu bilmeden yani 

bilinçsiz alınan notların hatırlamaya etkisi kısmidir. 

Tahmin Ederek Okuma: Öğrencilerin metinde olacaklarla ilgili merak 

uyandırmak, tahmin etmek ve tahminlerin doğruluğunu kontrol edip yeni 

tahminler üretmelerini sağlamak amacıyla kullanılan stratejidir. Bu strateji 

farklı biçimlerde uygulanabilir. Öğretmenin sınıfa getirdiği metnin tamamı 

öğrenciler tarafından görülmemelidir. Öğretmen metni kesitlere ayırmalıdır, 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI | 154 

 

mümkünse kesitlerle ilgili tahmin yürütmeye yarayacak görseller bulmalıdır. 

Metinde duracakları noktaları ve soracağı soruları belirlemelidir. Görseller 

gösterilerek öğrencilerden metnin geneli ile ilgili tahminleri alınır. Metin 

okundukça metinde olanları öğrencilerin anlaması ve sonra olacakları tahmin 

etmesi beklenir. Öğretmen metinde okumayı durdurduğu yerlerde “Bundan 

sonra ne olabilir?”, “Bu tahmini yapmanın gerekçesi nedir?” “Tahminin doğru 

olmasının nedeni nedir? “Tahminin tutmamasını neye bağlıyorsun?” türünden 

tahmin etmeye ve tahmini doğrulamaya yönelik sorular sorar. 
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GİRİŞ 

Yazma; duygu, düşünce, hayal ve tasarıların yazı yoluyla ifade edilmesi 

olarak tanımlanabilir. Yazma becerisi sayesinde düşüncelerimizi görünür kılar, 

dile kalıcılık kazandırırız. Yazma bir anlatma süreci olarak bireyin kendini 

ifade etmesinin başlıca yollarından biridir ve yazılı iletişim kurmak isteyen 

herkes için bir ihtiyaçtır. Bu yönüyle yalnızca entelektüel birikime sahip 

yetenekli kimselere özgü bir faaliyet değil, herkesin geliştirebileceği bir 

beceridir. Dolayısıyla yazma becerisini geliştirmenin temel amacı yazar olmak 

değildir.  

Yazma becerisi, genellikle zor ve karmaşık bir beceri olarak 

nitelendirilir. Bunun başlıca nedeni bilişsel, devinişsel, sosyal ve duyuşsal 

birtakım özellikleri olması, yani doğasındaki çok yönlülüktür. Yazma, bilişsel 

bir beceri olarak en başta bir düşünme ve problem çözme faaliyetidir. Sıralama, 

sınıflama, ilişki kurma, değerlendirme gibi birçok bilişsel işlemin bir arada 

yapılmasını zorunlu kılar (Alamargot & Chanquoy, 2001). Yazma sürecinde bu 

bilişsel işlemlerin üretim ve aktarım olmak üzere iki temel boyutu olduğu 

söylenebilir. Üretim boyutu bir konu hakkında düşünce üretmek, düşünceler 

arasında çeşitli ilişkiler kurmak ve düşünceleri düzenlemek gibi üst düzey 

bilişsel işlemleri gerekli kılar. Aktarım boyutu ise yazım kurallarını uygulamak 

ve noktalama işaretlerini kullanmak gibi daha alt düzey bilişsel işlemleri 

kapsar. Buna ek olarak yazma becerisinin sosyal yönünden de söz edilebilir. 

Yazma, sosyal bir etkinliktir. Yani yazar (gönderici) ve okur (alıcı) arasında 

gerçekleştirilen bir iletişim biçimidir. Bir yönüyle yazmak aslında okunmaktır. 

Her yazı bir hedef kitleye, alıcıya, okura yönelik olarak yazılır. Bu sayede yazar 

ve okur arasında ikna, talep, istek, rica vb. çeşitli iletişimsel amaçlar karşılanır. 

Yazma aynı zamanda çeşitli yazma araçlarını kullanmayı ve kas hareketlerinin 

eş güdümünü gerektirdiğinden devinişseldir (Köksal, 2001). Kalem ya da 

klavye gibi çeşitli araçları kullanmak buna bir örnek olarak verilebilir. Son 

olarak yazmanın duyuşsal yönünden de söz edilebilir. Yazma sürecinde 

düşüncelerimiz kadar hislerimiz de rol oynar. Tıpkı diğer pek çok insan 

davranışında olduğu gibi yazma becerisi de öz yeterlik, tutum ve kaygı gibi 

duyuşsal etmenlerden etkilenir.  
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Yazma becerisi, her ne kadar karmaşık ve zor bir beceri olarak 

nitelendirilse de insanoğlunun geliştirmesi gereken en temel becerilerdendir. 

Bunun başlıca nedeni bu becerinin yazılı iletişim kurmanın anahtarı olmasıdır. 

Zira yazma; duygu, düşünce ve tasarılarımızı başkalarıyla paylaşmanın en 

yaygın yollarından biridir. Günümüzde içinde bulunduğumuz yazılı iletişim 

ortamları göz önüne alındığında yazma becerisinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle dijital iletişim araçlarının giderek yaygınlaşarak çevremizi kuşatması, 

yazma becerilerini hiç olmadığı kadar önemli bir noktaya getirmiştir (Graham 

& Perin, 2007). Diğer yandan yazma başlı başına bir düşünme ve problem 

çözme etkinliği olduğundan düşünme becerilerini geliştirir. Akıl yürütmeye, 

düşünce üretmeye (Peterson, 2007), üst düzey düşünme becerilerine (Marzano, 

1991) ve eleştirel düşünmeye (Quitadamo & Kurtz, 2007) katkı sağlar. Yazma; 

düşünme, sorgulama, çıkarım yapma gibi becerileri kullanma olanağı 

sunduğundan erken yaşlardan itibaren bireyin düşünme becerilerinin 

geliştirilmesine yardım eder (Gammill, 2006). Yazma aynı zamanda bir 

öğrenme tarzıdır. Öğrenme üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve öğrenmeyi 

geliştirir (Bangert-Drowns vd., 2004). Birey, öğrendiklerini yazarak 

pekiştirebilir, ayrıca yazma yoluyla düşünce ve deneyimlerini yeniden 

biçimlendirerek genişletebilir (Langer & Applebee, 1985). Diğer yandan 

yaşamımızdaki akademik faaliyetlerin önemli bir bölümü yazmayla ilgili 

çalışmaları içerir. Ödev, sınav, proje, sunum vb. pek çok etkinlikte yazma 

becerileri yaygın bir biçimde kullanılır. Dolasıyla yazma becerisinin 

geliştirilmesi akademik başarının da belirleyicisi olabilir. Yazmanın insan 

yaşamındaki yeri o denli büyüktür ki yazma becerisinin niçin önemli olduğuna 

dair daha pek çok örnek verilebilir. Ancak burada yalnızca belli başlı birkaçına 

değinilmiştir. 

Yukarıda kısaca tanımı, temel özellikleri ve önemi anlatılan yazma 

becerisinin eğitimi, dil eğitimi alanının önemli boyutlarından birini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu becerinin çatısı altında yer alan kavramlara 

hâkim olmak, dil eğitiminin sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerin ve gelecekte 

bu sorumluluğu üstlenecek olan öğretmen adaylarının alan bilgisi birikimi için 

değerli ve gereklidir. Buradan hareketle, kitabın bu bölümünde yazma eğitimi 

çatı bir kavram olarak kabul edilmiş, bu çatı kavramla doğrudan ve dolaylı 

ilişkili olan çeşitli kavramlar aşağıda açıklanmıştır. 
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Yazıyla İlgili Kavramlar 

Yazı: Konuşma dilinin fiziksel bir tezahürü olan yazı, dilin çeşitli harf 

ve sembollerle kaydedilmesidir. İnsanlar düşündüklerini anlatmak için 

herhangi bir yüzeye yazı adı verilen şekil ve işaretler çizer, kazar veya yazar 

(Erdal, 2015). Böylece düşünceler; kaydedilir, saklanır ve yayılma olanağı 

bulur. Yazı, insanlık tarihinin görece yeni icatlarından biridir. İnsan varlığının 

başladığı günden bugüne iletişime hüküm süren başat dil, sözlü dildir. Söz, 

yazıdan daha kadimdir. Her ne kadar tarihin yazıyla başladığı kabul edilse de 

yazının kendi geçmişi insanlık tarihinin görece yeni dönemlerine karşılık gelir. 

Yazı insanlığın ortak eseridir. Dolayısıyla geliştirilmesi bir kişiye yahut bir 

kavme mâl edilemez. Yazının bugünkü hâlini alabilmesi uzun ve karmaşık bir 

süreçte gerçekleşmiştir. "Mağara resimleri ile başlayan yazının serüveni 

Sümerlerin çivi yazısı, Mısırlıların hiyeroglif yazısı, daha sonra Finikelilerin 

fonetik alfabe yazısı ile gittikçe gelişerek İbranice, Arapça ve Latinceye doğru 

evrilmiştir." (Gümüşhan, 2018, s. 1128). Yazı, mağara resimlerinden bugüne 

gelene kadar birçok değişim ve dönüşüme uğramıştır.  

Uygarlık tarihinin en büyük buluşlarından biri olarak nitelendirilen yazı; 

bilgiyi toplamak, işlemek, saklamak ve iletmek için insanoğlunun geliştirdiği 

temel bir teknolojidir. Yazıyla birlikte iletişimin çehresi değişmiş, dil yalnızca 

sözelliğin bir parçası olmaktan çıkarak yeni bir boyut kazanmıştır. Dil, yazının 

kullanılmasıyla birlikte somut ve fiziksel bir biçim kazanarak görünür kılınmış, 

insanoğlunun fikir ve deneyimleri yazı sayesinde kalıcı hâle gelmiştir. Yazının 

uygarlığa sunduğu bu kalıcılık ise bilim ve sanatın gelişmesine büyük katkı 

sağlamıştır.  

Yukarıda tanımı, tarihsel süreci ve insanlık tarihine etkilerine değinilen 

yazının iletişimde oynadığı rol de oldukça önemlidir. Yazı, yazılı anlatımın 

temel aracı ve aktarıcısıdır. Bu nedenle anlatılmak istenilen düşüncelerin doğru 

aktarılmasında yazının önemli bir işlevi vardır.  

Piktogram (Resim Yazı): Resim yazı anlamına gelen piktogram, en 

eski yazı biçimlerinden biridir. Piktogram, "hiyeroglif ve benzeri yazı 

sistemlerinde bir kavramın karşılığı olarak kullanılan resimsel ögedir."  (Sözen 

ve Tanyeli, 1992, s. 190) ve gerçek bir nesneyi temsil eder. Bu yazı 
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biçimlerinden meydana gelen yazı sistemine ise piktografi adı verilir. 

Piktogram günümüzdeki yazı sistemlerinin öncüsü olarak görülebilir. 

Piktogramlar günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Geçmiş çağlarda 

yazı sistemi olarak işlev gören piktogramlar günümüzde bir bildirişim aracı 

olarak kullanılmaktadır. Piktogramlar, "hiç yazı kullanmadan ya da çok az 

sözle, ağırlıklı olarak görsel bir imge ile herkesin (değişik yaş, dil ve kültürden) 

kolayca, zaman yitirmeden algılayabileceği bildirişim araçlarıdır" (Çavuşoğlu, 

1996, s. 1). Piktogramlar, günümüzde yaşamımızın hemen her alanında 

karşımıza çıkmaktadır. Havaalanlarında bulunan yol bulma tabelaları birer 

piktogram örneğidir.  

İdeogram (Kavram Yazı): Kavram yazı anlamına gelen ideogram, 

piktogramdan sonra ortaya çıkan yazı biçimidir. Yazının tarihsel serüvenine 

bakıldığında, yalnızca gösterdikleri nesneyi temsil eden piktogramların yerine, 

yazının anlatım olanağını somuttan soyuta doğru taşıyan ideogramlar 

kullanılmaya başlanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde piktogramlar giderek daha 

karmaşık bir hâle gelerek Güneş resminin insanlara ısıyı hatırlatması gibi kendi 

asıl görünümlerinin dışında kavramsal anlamlar vermeye başlamıştır 

(Yeşilmen, 2014). Böylece ideogramlar oluşmuştur. Yani piktogram gerçek bir 

nesnenin yerini tutarken, ideogram o nesneyle ilgili zihnimizdeki soyut 

kavramın yerini tutmaktadır (Erkman-Akerson, 2000, s. 23).  

Harf: Harf, dildeki sesleri yazı ile gösteren işaretlerdir. "Bir ses birimi 

veya ses birimi demetini, yani sesi veya heceyi yazıya geçirirken kullanılan 

işarete harf denir." (Karaağaç, 2013, s. 452). Harf ve ses kavramları zaman 

zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Oysa harf görsel, ses ise işitsel bir 

kavramdır. Her harfin; adı, sesi ve yazı işareti vardır (Durmuş, 1997). Türkçede 

her harf, bir sesi temsil etmektedir. Bununla birlikte bazı dillerde birkaç harf 

yalnızca bir sesi temsil etmek için bir araya gelebilir. Örneğin İngilizcede yer 

alan “bridge” (köprü) kelimesi, 6 harften meydana gelmesine rağmen “/b/-/r/-

/i/-/j/” olmak üzere 4 farklı sese sahiptir.  

Alfabe (Abece): Alfabe (abece), bir dilin seslerini temsil eden harflerin 

sabit bir sırayla düzenlenmiş dizisidir. Alfabenin içerisinde yer alan harfler, 

standart bir dizilime sahiptir. Her dilin kendine özgü bir alfabesi olmasına 

karşın bazı dillerin yazımında aynı alfabe sistemleri kullanılabilir. Günümüzde 



165 | DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 

 

yaşayan pek çok dil; Latin, Arap yahut Kiril alfabesiyle yazılmaktadır. Bununla 

birlikte aynı alfabe sisteminin kullanılması, dillerin birbiriyle tamamen aynı 

harf dizileriyle yazıldığını göstermez. Örneğin hem İngilizce hem de Türkçe 

Latin alfabesiyle yazılmasına karşın "ç, ğ, ı, ö, ş, ü" harfleri Türkçeye özgüdür 

ve İngiliz alfabesinde bulunmaz. Benzer şekilde İngiliz alfabesinde yer alan "q, 

x, w" harfleri de Türk alfabesinde yer almaz.  

Bir dilin okunması veya yazılması ancak o dile ait alfabenin bilinmesiyle 

mümkündür. Bu nedenle hem ana dili öğretiminde hem de yabancı dil 

öğretiminde ilk ele alınan konulardan biri alfabedeki harflerin ve bu harflerin 

temsil ettiği seslerin öğretimidir. Özellikle yabancı dil öğretiminde kaynak dil 

ve hedef dilin alfabeleri birbirinden farklıysa bu durum daha da önem 

kazanmaktadır (Tiryaki, 2013). Örneğin Latin alfabesiyle yazılan bir dile 

mensup öğrenicilerle, Kiril alfabesi kullanılan bir dili konuşan öğrenicilerin 

Türkçe öğrenirken yaşadığı alfabe temelli zorlukların aynı olması beklenemez. 

Grafoloji (Yazı Bilimi): Yazı bilimi olarak da adlandırılan grafoloji, 

el yazısından kişilik analizi yapan bir bilim dalıdır (Gökmener, 2009). Özellikle 

adli incelemelerde sıkça başvurulan grafoloji; psikoloji, hukuk, eğitim ve 

ticaret gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Örneğin eğitimsel bakış açısıyla 

bu bilimi değerlendiren Sarıyıldız (2013), grafolojinin; öğrencileri tanımada, 

sorunları olan çeşitli öğrencileri belirlemede ve mesleki yönlendirmelerde 

kullanılabileceğine, ayrıca bu yöntemin yapay ve maliyetsiz olduğuna 

değinerek Türkçe öğretmenlerinin yazı bilimi eğitimi alması gerektiğini dile 

getirmiştir.  

El Yazısı: El yazısı; kalem, dijital kalem veya başka bir araç 

kullanılarak yazılan yazıdır. Yazıların kişi tarafından doğrudan 

oluşturulmadığı, harfleri yazmak için tuşların kullanıldığı daktilo, klavye vb. 

araçlarla yazılan yazılar el yazısı olarak nitelendirilemez. El yazısı kişiye 

özgüdür ve kişiliğin bir ifadesi olarak görülür. Diğer yandan el yazısı 

denildiğinde harflerin bitiştirilmesiyle oluşan ve bitişik eğik yazı adı verilen 

yazı türü de anlaşılmaktadır. "Oysa el yazısı, bitişik eğik yazı ve dik temel yazı 

gibi stilleri kapsayan çatı kavramdır." (Yıldız, 2019, s. 209).  

El yazısı, bireylerin erken dönemlerde kazanması gereken bir 

okuryazarlık becerisi olarak da ele alınmaktadır. Bu bakış açısına göre el yazısı 
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okunaklı ve hızlı yazma becerisi olarak tanımlanır (Berninger vd., 1997). 

Yazma becerisinin aktarım/kaydetme (transkripsiyon) yönüyle ilgili bir 

akademik beceri olan el yazısı, motor ve bilişsel becerilerin etkileşimini 

gerektiren karmaşık bir görevdir (Abbott ve Berninger, 1993). El yazısı 

becerisi, erken dönemde yazma becerilerinin gelişimi için önem taşır. Bu 

dönemlerde el yazısının otomatikleşmesi yazma başarısına katkıda bulunur 

(Medwell ve Wray, 2014). Zira el yazısının akıcı ve zahmetsiz olması 

öğrencilerin yazmanın içerik, organizasyon ve strateji kullanımı gibi diğer 

yönlerine odaklanmalarını sağlar (Berninger & Amtmann, 2003).  

Kaligrafi (Güzel Yazı): Kaligrafi, güzel ve zarif yazma sanatı olarak 

tanımlanabilir. Sanat Ansikopedisi'ne göre kökeni Yunancaya dayanan bu 

kelime, "kallos" (güzellik) ve "graphos" (yazı) kelimelerinin birleşiminden 

oluşmuştur (Akt. Çopur, 1996). Bu iki kelimenin bir araya gelmesi aslında 

kaligrafinin doğuşuna ilişkin de ipucu vermektedir. Yazının bulunmasıyla 

birlikte insanoğlu yalnızca iletişim gereksinimini karşılamakla yetinmemiş, 

yazının estetik boyutuna da önem vermiştir. Kaligrafinin ortaya çıkışında 

özellikle yazma kitaplar etkili olmuştur (Artan ve Uçar, 2019). Kaligrafi, pek 

çok alfabeyi kapsayan evrensel bir sanattır (Winters, 2004). Bu nedenle birçok 

kültürde kaligrafi sanatının izleri görülür. Türk-İslam medeniyetinde kaligrafi, 

"hat sanatı" olarak bilinmektedir. Bu sanatı icra edenlere de "hattat" adı verilir.  

Tipografi: "Typos" (şekil, sembol) ve "graphein" (yazmak, çizmek) 

kelimelerinin birleşiminden meydana gelen tipografi (Yeşilyurt, 1989), en yalın 

hâliyle harf ve sembollerin kullanıldığı yazı sanatı olarak tanımlanabilir. Daha 

kapsamlı bir tanımla, tasarımın temel ögelerini, ilkelerini ve niteliklerini 

anlayarak harfleri, sayıları, sembolleri ve şekilleri mekanik olarak üretme 

sanatıdır (Solomon, 1994, s. 8). Yazı seçimi, harf karakterlerinin boyu, dizgi 

alanı, sayfa düzeni, çizgi, motif vb. ögeler tipografiyi oluşturan özelliklerin 

birkaçıdır. Kitaplardan dergilere, televizyon ekranından web sitelerine kadar 

her iletişim ortamında tipografinin izleri görülür. 

Yazı Karakteri: Yazı karakteri, Türkçe Sözlük'te "Bilgisayarda 

birbiriyle uyumlu büyüklüğe ve biçime sahip, belirli bir özelliği olan harfler 

dizisi, font" olarak tanımlanır. Başka bir tanımla, "aynı belirgin tasarıma sahip 

karakterlerin, harflerin, rakamların, sembollerin, noktalama işaretlerinin (vb.) 
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bir koleksiyonudur." (Ambrose ve Harris, 2020, s. 17). Her yazı karakterinin 

kendine özgü bir yazı biçimi vardır.   

Ülkemizde özellikle bilgisayar kullanımının etkisiyle yazı karakteri 

kavramını ifade etmek için font kelimesinin yaygın bir biçimde kullanıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte tipografiyle ilgili çeşitli kaynaklarda font ve 

yazı karakteri kelimelerinin farklı anlamlara geldiği ifade edilir (Ambrose ve 

Harris, 2020; Apaydın, 2017; Felici, 2012). Apaydın'a (2017, s. 21) göre yazı 

karakteri "birbiriyle uyum içerisinde tasarlanmış harf, rakam, noktalama 

işaretleri vb. biçimlerin tümü"; font ise "yazı karakterinin üretim sürecine ait 

bir araç" anlamına gelmektedir. Bir benzetmeyle font bir kurabiye kalıbıysa, 

yazı karakteri bu kalıpla üretilmiş bir kurabiyedir (Felici, 2012).  

Punto: Punto, en yalın biçimiyle yazı büyüklüğünü ifade eden bir ölçü 

birimidir. 1737 yılında yazı tasarımcısı Pierre Simon Fournier de Jeune 

tarafından geliştirilmiştir (Uğur, 2019). İtalyanca bir sözcük olmasına rağmen 

dilimize yerleşen punto, Türkçe Sözlük'te "matbaacılıkta, bilgisayarda harflerin 

büyüklük ve küçüklüklerine göre aldığı ad" olarak tanımlanmaktadır. Punto, 

sayısal değerlerle ifade edilir. Örneğin "Başlıkların yazımında 11 punto 

kullanılacaktır." dediğimizde 11 sayısı, yazının büyüklüğünü gösteren sayısal 

bir değerdir.  

Okunaklılık: Yazının biçimsel ve estetik yönüne ilişkin bir kavram 

olan okunaklılık; yazının kolaylıkla okunabilme niteliğini ifade etmektedir. 

Okunaklılık kavramı, okunabilirlik ile karıştırılmamalıdır. Okunabilirlik, 

"metnin okuyucuya göre anlaşılma kolaylığı" olarak tanımlanır (Ateşman, 

1997) ve bir metnin, hitap ettiği okurların düzeyine uygun olup olmamasıyla 

ilgilidir. Okunabilirliğin belirlenmesinde kelime uzunluğu, cümle uzunluğu vb. 

ölçütler dikkate alınır. Oysa okunaklılığın belirlenmesinde harflerin biçimi ve 

boyutu, büyük-küçük harflerin oranı, harf ve kelime arasındaki boşluklar, eğim, 

çizgi takibi ve harfleri oluşturan çizgilerin kalitesi önemlidir (Tompkins, 2005). 

Dolayısıyla okunaklılığın tipografik, okunabilirliğin ise dilsel bir temele 

dayandığı söylenebilir.  

Okunaklı yazamama, anlatılmak istenilenlerin bir kısmının ya da 

tamamının okura aktarılmasında çeşitli sorunlara yol açarak yazılı anlatımın 

niteliğini etkileyebilir. Eğer bir yazı tamamen okunaklı bir biçimde yazıldıysa 
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metni oluşturan harf, kelime, sembol vb. bütün ögeler okur tarafından 

kolaylıkla tanınır. Oysa metinde yer alan bazı harfler yahut kelimeler 

okunamadığında ya da yazılar bir çizgi doğrultusunda konumlandırılmayarak 

düzensiz bir biçimde yerleştirildiğinde iletilmek istenilen düşünceler okur 

tarafından anlaşılmayabilir. Dolayısıyla okunaklı yazma, yazılı iletişimin 

niteliğini kısmen ya da tamamen etkileyecek önemli bir beceridir. 

Sayfa Düzeni: Sayfa düzeni, yazılı anlatım açısından metnin sayfadaki 

konumlandırılış biçimini, bir bütün olarak nasıl göründüğünü ifade eder. Sayfa 

kenarlarında boşluk bırakmak, satır hizasını takip ederek yazmak, başlığı doğru 

yerde konumlandırmak, sayfa numarası vermek, yazılan kâğıdın temizliği gibi 

biçimsel unsurlar sayfa düzenini oluşturan çeşitli ögelerdir. Sayfa düzeni 

denildiğinde bu ögelerin tamamının oluşturduğu bütünlük akla gelmelidir. 

İmza: İmza, Türkçe Sözlük'te "bir kimsenin herhangi bir belgeyi 

yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı 

işaret" olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2022). İmza, kişiye özgü bir ifade 

kalıbıdır ve insan yaşamında önemli bir işleve sahiptir. Örneğin, resmî bir 

kurumdan herhangi bir talepte bulunurken, ödeme yaparken, bir belgeyi kabul 

ettiğimizi ya da reddettiğimizi beyan ederken, düşüncelerimizi açıklarken ve 

burada değinilmeyen yaşama ilişkin pek çok işte imzaya başvurulur.  

Peki, doğru ve etkili bir imza nasıl olmalıdır? Bu soruya net bir yanıt 

vermek güç olsa da kanunlardan hareketle birtakım çıkarımlarda bulunulabilir. 

2525 sayılı Soyadı Kanunu'nun 2. maddesinde “Söyleyişte, yazışta, imzada öz 

ad önde, soyadı sonda kullanılır.” ifadesi ile imzanın ad ve soyadı içermesi 

gerektiği belirtilirken, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 15. maddesinde 

"İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur." şeklinde bir 

ifade bulunmaktadır. Dolayısıyla kanunlardan yola çıkarak imzanın adı ve 

soyadı kapsaması gerektiği ve el yazısıyla oluşturulması gerektiği ifade 

edilebilir. Ayrıca imzanın önemli özelliklerinden biri de her zaman aynı 

biçimde atılmasıdır. 

İmza, el yazısının bir biçimidir. Dolayısıyla imzayı bir yazılı anlatım 

biçimi yahut kalıbı olarak nitelendirmek yanlış olmaz. İmza, kişinin kendini 

ifade etme olanağı bulduğu resmî ve estetik bir yazılı anlatım biçimi 

olduğundan, yazma eğitimi içerisinde ele alınması gereken bir beceridir 
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(Altunbay ve Uysal, 2016). Bu bakış açısı öğretim programına da yansımıştır. 

2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın yazma kazanımları içerisinde 4. sınıf 

düzeyinde "İmza atar." kazanımına yer verilmiştir. Kazanıma ilişkin yapılan 

açıklamada da imzanın anlamına ve imzayı oluştururken ismin baş harfi ile soy 

ismin bütününü sembolleştirmek gerektiğine değinilmiştir (MEB, 2019, s. 33).  

Paraf: Fransızcadan dilimize giren paraf sözcüğü, "yalnız adın veya ad 

ve soyadının baş harfleriyle atılan kısa imza" olarak tanımlanır (TDK, 2022). 

Bununla birlikte paraf ve imzanın birbirinin yerine kullanılamayacağını 

belirtmek gerekir. İmza hukuki temelleri olan bir yazılı anlatım biçimidir, oysa 

parafın böyle bir işlevi yoktur. Paraf genellikle evrakların okunup 

okunmadığının denetimini sağlamak için kullanılır.  

Yazılı Anlatım Ögeleriyle İlgili Kavramlar 

Başlık: Yazıların "etiketi" yahut "adı" olarak nitelendirilen başlık, bir 

metinde bulunması gereken en önemli ögelerden biridir. Başlık, yazının içeriği 

hakkında bilgi verdiğinden metnin kimliği olarak da değerlendirilebilir. Başlık, 

okurların metinle etkileşime girdiği ilk ögedir. Dolayısıyla okurların bir metni 

okuyup okumama kararını etkileyebilecek kadar özel bir öneme sahiptir. Etkili 

başlıklar yazıya karşı merak ve istek uyandırabilirken, etkisiz başlıklar okurun 

metni okumaktan vazgeçmesine neden olabilir. Bu nedenle metin oluşturma 

sürecinde başlık özenle hazırlanmalıdır.  

İyi bir başlıkta bulunması gereken temel özellikler şunlardır: 

• Yazının konusu ve ana düşüncesiyle ilişkili olmalıdır. 

• Kısa ve öz olmalıdır. 

• İlgi çekici olmalıdır. 

• Okura yazının içeriği hakkında fikir vermeli, okuru yanıltıcı nitelikte 

olmamalıdır (Coşkun, 2007, s. 67). 

Konu: Yazılı anlatımın temel unsurlarından biri olan konu, "üzerinde 

söz söylenen, fikir yürütülen düşünce, olay ya da varlıktır (Cemiloğlu, 2009, s. 

10). Diğer bir deyişle üzerinde durulan, yazı yazılan şeyin anlatım dilindeki 

adıdır (Özdemir, 2014). Paragraf bir çark olarak düşünülürse konu bu çarkın 

etrafında döndüğü merkez noktası olarak nitelendirilebilir. Çünkü paragrafta 
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anlatılanlar, belirli bir konu etrafında şekillenir. "Metinde anlatılan/söz edilen 

nedir?" sorusu yazılı bir metnin konusunu belirlemeye yardımcı olur.  

Konu, yazma eğitiminin önemli yönlerinden biridir. Konu seçimi, 

öğrencilerin yazmaya karşı olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmelerinde 

belirleyici olabilir. Bu nedenle yazma eğitiminde seçilen konular öğrencinin 

seviyesine, bilgi birikimine ve yazma kapasitesine uygun olmalıdır (Doğan, 

2020). Yazma çalışmalarında konu seçmenin çeşitli yolları vardır. Bunlar; 

öğretmenin doğrudan bir konu vermesi, öğretmenin belirlediği bir dizi konu 

arasından öğrencilerin seçim yapması, öğrencilerin kendi belirlediği bir konu 

hakkında yazması olarak üç gruba ayrılabilir. Konu seçiminde işe koşulan bu 

uygulamaların hangisinin ya da hangilerinin ne zaman ve nasıl kullanılacağı, 

avantajları ve dezavantajları ise tartışmalıdır. Çeşitli kaynaklarda öğrencilerin 

serbestçe seçim yapmalarının faydası vurgulanırken (Calkins, 1994; Graves, 

1983), bazı kaynaklarda da öğrencilerin konularını kendilerinin 

belirlemelerinin zorluğu dile getirilmektedir (Watts, 2007; Yılmaz, 2007). Bu 

nedenle yazma eğitiminde farklı konu seçme yollarını dengeli bir biçimde 

kullanmanın en akılcı yol olacağı iddia edilebilir.  

Tema: Yazılı anlatımın içeriğine ilişkin bir terim olan tema (izlek), 

yazarın konusunu işlerken okurda uyandırmak istediği temel duygu, düşünce 

ve hayallerdir. Başka bir tanımla "Yazarın eserinde veya yazısında sürekli 

olarak belirtmeye çalıştığı temel düşünce ve görüşlere, gösterdiği ana 

yönelimlere tema denir." (Oğuzkan, 2010, s. 374). Tema ve konu ilişkili 

olmakla birlikte birbirinden farklı kavramlardır. Tema soyut bir düşünce, konu 

ise bu soyut düşüncenin belirli bir bağlamda sınırlandırılarak somut hâle 

getirilmiş biçimidir. Yani konu, temaya göre daha özeldir. Bu nedenle tema, 

ana konu olarak da nitelendirilebilir. Örneğin "özgürlük" temasıyla kaleme 

alınan bir metnin konusu "ülkemizdeki kadınların özgürlüğü" şeklinde 

tasarlanabilir.  

Anlatım Düzeni: Plan, düzenleme, düzenleyiş ve organizasyon gibi 

çeşitli terimlerle de ifade edilen anlatım düzeni, içeriğin metin içerisinde nasıl 

sunulduğunu ifade eden bir kavramdır. Diğer bir deyişle, yazılı metin 

üretiminde fikirlerin, olayların ve duyguların mantıksal olarak düzenlenişidir 

(Kantemir, 1991, s. 153). Anlatım düzeni, metnin iskeletine benzetilebilir. 
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Metin üreticisi, konuyla ilgili düşüncelerini belirli bir mantıksal düzen 

içerisinde yapılandırarak metninin iskeletini oluşturur.  

Anlatım düzeni hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli olarak 

tasarlanabilir. Büyük ölçekli bir anlatım düzeni; giriş, gelişme ve sonuç 

bölümlerinin içeriğinin genel hatlarıyla belirlenmesi şeklinde oluşturulur. 

Küçük ölçekli düzenleme ise metnin daha ince ayrıntılarına odaklanılmasıyla 

mümkündür. Örneğin yalnızca belirli bir paragrafta anlatılması tasarlanan 

fikirler kendi içerisinde belirli bir mantıksal düzene göre bölümlendirilebilir, 

sıralanabilir ve sunulabilir.  

Metin yazma sürecinde anlatım düzeni oluşturmanın pek çok yararı 

vardır:  

• Yazıda birlik, uyumluluk ve bütünlük sağlar. 

• Düşüncelerin ve olayın gelişiminde mantık düzenini kurar. 

• Düşünce ve söz tekrarlarını önler. 

• Yazmayı kolaylaştırır. 

• Yazma süresini kısaltır. 

• Yazının anlaşılmasını kolaylaştırır.  

• Paragrafların uygun yerlerde bulunmasını sağlar (Çetindağ, 2017, s. 

46). 

Üslup: Biçem, stil, eda, deyiş ve tarz gibi çeşitli biçimlerde de 

adlandırılan üslup, anlatıma ilişkin bir kavramdır. "Üslup, dilin mecazi gücünü, 

renk ve eylem zenginliğini, kısacası dilin anlatım dağarcığını kişisel beceriyle 

söze veya -özellikle- yazıya dökmek, dile hayatiyet (canlılık) kazandırmak 

demektir." (Tekin, 2002, s. 166-168). Daha özlü bir ifadeyle yazarın dilin 

olanaklarını kullanarak kendine özgü bir biçimde oluşturduğu anlatım tarzı 

veya anlatma şeklidir. Kendine özgülüğü nedeniyle üslup, yazarın parmak izine 

benzetilebilir. Yazar; kelime seçimi, cümle düzenlemesi, dil bilgisi kullanımı 

ve söz sanatlarına başvurma gibi dil kullanımına ilişkin pek çok ögeyi kişisel 

becerileriyle yazıya dökerek kendi üslubunu inşa eder. Ürettiği metne kendi 

kimliğini yansıtır.  

Kelime Seçimi: Yazarın duygu, düşünce ve hayallerini 

anlatabilmesinde kelimelerin önemli bir işlevi vardır. Bu nedenle "yazılı 
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anlatım, aktif kelime hazinesinin yanı sıra anlatılmak isteneni tam karşılayacak 

kelimeyi seçme ve bu kelimeyi yerli yerinde kullanma becerisini gerektirir" 

(Özön, 1960, s. 61). Buradan hareketle, yazılı metin üretirken kelime seçiminin 

çeşitlilik ve doğruluk olmak üzere iki temel yönü olduğu söylenebilir.  

Kelime ve kavram zenginliği ile düşünce zenginliği birbiriyle ilişkilidir. 

Düşünce üretmek ve üretilen bu düşünceleri yazıya dökebilmek için zengin bir 

kişisel söz varlığı gerekir. Ele alacağı konuyla ilgili yeterli düzeyde söz 

varlığına sahip olmayan bir birey, anlatmak istediklerini aktarmakta güçlük 

çeker. Oysa yazacağı konuyla ilgili kavram alanını, kelimeleri bilen; bunun 

yanında atasözü ve deyimler gibi dilin diğer temel söz varlığı unsurlarını 

özümsemiş bir bireyin anlatımı daha güçlü ve etkili olur. Yazılı anlatımda 

kişisel söz varlığının yanı sıra kelimelerin doğru kullanımı da oldukça 

önemlidir. Zira kelimelerin yerli yerinde ve bağlama uygun kullanılması anlam 

belirsizliklerini engeller, ifade edilmek istenenlerin okura doğru bir biçimde 

aktarılmasına yardımcı olur. Aksi takdirde anlatılmak istenen düşünceler tam 

olarak ifade edilemez, okurun zihninde anlam boşlukları oluşabilir. 

Bunlara ek olarak, kelime seçimi amaca yönelik olmalıdır. Kelime 

seçimi; hedef kitle, yazar-okur ilişkileri, metnin türü ve yazılma amacı gibi 

çeşitli etmenlerin göz önüne alınmasını gerektirir. Örneğin, metin türü odağa 

alınırsa, ikna edici metinlerde yazarın doğru ve haklı olduğunu gösteren, 

kesinlik derecesi belirten çeşitli kelime ve kelime grupları kullanılır. Bunlar; 

yazarın düşüncelerinde herhangi bir şüphe olmadığını gösteren “kuşkusuz, 

gerçekten, muhakkak, kesinlikle, elbette” gibi kelimeler ve yazarın haklılığını 

belirten zorunluluk eylemleridir (Günay, 2007).  

Cümle: Yargı bildiren kelime veya kelime dizisi (Karahan, 2006) olarak 

tanımlanan cümle, anlatımın en temel birimidir. Kelime ve kelime dizilerinden 

farklı olarak cümle, anlatılmak istenenlerin yargı olarak aktarılmasını sağlar. 

Kelimelerin anlatım gücü, kelime dizilerinden oluşarak yargı bildirme işlevi 

bulunan cümleye göre daha sınırlıdır. Dolayısıyla anlatılmak istenilenlerin tam 

olarak ifade edilebilmesinin en önemli aracı cümledir.  

Sağlam, doğru ve etkili cümle kurma becerisine sahip olunmadan 

düşüncelerin istenildiği şekilde ifade edilmesi güçtür. “İyi cümleler, yerinde 

kullanılan kelimelerden, iyi paragraflar iyi cümlelerden, iyi işlenmiş bir yazının 
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iyi paragraflardan teşekkül ettiği düşünülünce, cümlenin ehemmiyeti 

kendiliğinden ortaya çıkar.” (Tansel, 1978, s. 68). Dolayısıyla yazılı anlatımın 

niteliği ile kurulan cümlelerin niteliği arasında yakından ilişki olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Yazılı anlatımı etkili kılmak için metni oluşturan 

cümlelerin birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler: dil 

kurallarına uygunluk, mantık hatalarından arınıklık, anlatımda açıklık, ahenk, 

akıcılık ve duruluk olarak sıralanabilir (Aktaş ve Gündüz, 2004).  

Paragraf: Paragraf, kendi içerisinde bütünlük taşıyan metin kesitidir. 

Yazılı anlatımda paragraf, cümle ile metin arasındaki düşünce birimidir. 

Yapısal olarak cümleden uzun, metinden ise kısadır. Cümlelerin 

birlikteliğinden paragraf, paragrafların birlikteliğinden metin meydana gelir. 

Paragraf, kendisini oluşturan cümlelerin ortak bir amaçla bir araya gelmesiyle 

oluşur (Warriner, 1977). Burada ortak amaç ifadesiyle anlatılmak istenen 

paragrafta yer alan cümlelerin belirli bir düşünce çerçevesinde kümelenmesidir. 

Nasıl ki metnin bütününden çıkarılan bir ana fikir varsa, paragrafların da kendi 

içerisinde bir ana fikri bulunur. Paragraftaki tüm cümleler bu ana fikri 

açıklamak veya ayrıntılandırmak için bir araya gelir. Bu birlikteliği de her bir 

cümlenin birbiriyle anlam ve dil bilgisi bakımından kurduğu metinsel ilişkiler 

sağlar. Paragrafı kendine özgü kılan esas ayrım kendi içerisindeki bu anlam 

birliğidir. Bunun yanı sıra her paragrafın birbirinden ayrı bölümler şeklinde 

düzenlenmesi ve satır başı yapılarak yazılması da paragrafın biçimsel olarak 

ayırt edici yönleridir.  

Metin içerisinde paragraflar yoluyla düşünce geçişleri sağlanır.  

Paragrafların üstlendiği bu işlev, okur açısından büyük önem taşır. Paragraf 

yapmak; okura düşünsel bir düzen sunar, okurun metni anlamasını kolaylaştırır. 

Çünkü "planı ne denli sağlam olursa olsun, paragraflandırılmadan yazılan bir 

yazı, okunması ve anlaşılması güç bir cümleler yığını olmaktan öteye 

geçemez." (Özdemir, 2014, s. 81).  

Peki, etkili bir paragraf nasıl oluşturulmalıdır? İlk olarak paragraf; belirli 

bir düşünce, duygu, durum ya da olayı içermelidir. Ayrıca paragrafı oluşturan 

cümleler; kendi içerisinde anlam bağına sahip olmalı, paragrafın ana 

düşüncesine hizmet etmeli, mantıksal olarak çelişmemeli, üslup özellikleri 

bakımından uyumlu olmalı ve uygun bağlantılar kullanılarak belirli bir 
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mantıksal düzen içerisinde sıralanmalıdır. Bunların yanı sıra paragraflar ihtiyaç 

duyulan bilgileri ifade edecek şekilde tasarlanmalı, biçimsel olarak ne çok kısa 

ne de çok uzun olmalıdır.  

Kompozisyon: Dilimize Fransızcadan giren bir sözcük olan 

kompozisyon, Türkçe Sözlük'te "Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir 

bütün oluşturma biçimi" anlamına gelmektedir (TDK, 2022). Kompozisyon; 

duygu, düşünce ve tasarıların belirli bir düzen ve bütünlük içerisinde ifade 

edilmesidir. Kompozisyonun malzemesi dil birimleridir. Kompozisyon 

yazarken sözcük, cümle ve paragraf vb. dil birimleri bütünlük taşıyacak bir 

biçimde bir araya getirilir. Esasında hem yazılı hem de sözlü çalışmaları 

kapsayan kompozisyon kavramı, ülkemizde genellikle yazılı anlatımla 

özdeşleştirilmektedir. Kompozisyon yarışması, kompozisyon sınavı gibi 

ifadeler genel olarak yazılı metin oluşturma faaliyetlerini çağrıştırmaktadır.  

Kompozisyon kavramını, ülkemizde yapılan yanlış öğretim 

uygulamalarının bir sembolü olarak değerlendirmek ve bu kavram üzerinden 

yazma eğitimindeki mevcut uygulama örneklerini eleştirmek mümkündür. Zira 

okullarımızda yerleşen ve neredeyse bir alışkanlık hâline dönüşen atasözü ve 

özdeyiş açıklatma yahut basmakalıp konularda yazdırma gibi çocukların duygu 

ve düşünce dünyalarına hitap etmeyen yanlış konu seçimi örnekleri ile içerikten 

ziyade yazı güzelliği, sayfa düzeni, yazım ve noktalama gibi biçimsel ögeleri 

ön plana alan değerlendirme mantığı ülkemizde genellikle kompozisyon 

geleneği çerçevesinde yeşermiştir. Ayrıca değinilmesi gereken bir başka konu 

da kompozisyonun kapsamıdır. Ne yazık ki ülkemizde kompozisyon yazma, 

deneme yazmayla özdeşleştirilmektedir. Kompozisyon denildiğinde pek 

çoğumuzun aklına öykü yahut şiir gelmez. Okullarımızda kompozisyon yazma 

çalışması adı altında aslında deneme türünde metinler yazılmaktadır. Oysa 

kompozisyon yazınsal bir tür değil, esasında metnin bütünlüğüne gönderimde 

bulunan bir özelliktir (Ayyıldız ve Bozkurt, 2006). Türü ne olursa olsun yazılan 

her metin bütünlük taşıyabilir ve bu yönü sayesinde kompozisyon olarak 

nitelendirilebilir. Dolayısıyla öykü, roman, şiir vb. türler de birer yazılı 

kompozisyon örneğidir (Yörük, 1976). Belki de kompozisyonu yazma 

eğitiminin geleneksel bir kavramı olarak kabul ederek geride bırakmak en 

sağlıklısıdır. Zira yazmanın bir metin üretme süreci olduğu göz önüne alınırsa 
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metin kavramı zaten yazılı bir üründe olması gereken bütünlüğü 

yansıtmaktadır.  

Yazmanın Mekanik Yönüyle İlgili Kavramlar 

Yazım: Dilin sözcük ve eklerinin belirli kurallar doğrultusunda yazıya 

aktarılmasına yazım (imla) denir (Baraz, 1992; Püsküllüoğlu, 2004). Yazım 

kurallarının temel işlevi, bir dilin yazıyla gösterimine standart getirmektir. Bu 

standart sayesinde aynı dile mensup insanlar birbirleriyle aynı şekilde okuyup 

yazabilme olanağına sahip olur.  

Yukarıda değinilen genel bilgilerin yanında bir de yazım kavramının 

bireysel kullanıma ilişkin anlamından söz edilebilir. Esasında yazımın, yazma 

becerisiyle doğrudan ilişkili olan yönü de budur. Karmaşık bir beceri olan 

yazma; hem üretme/yaratma gibi üst düzey becerileri hem de çeşitli alt düzey 

becerileri kapsar. Yazım; noktalama ve dil bilgisiyle birlikte işte bu alt düzey 

becerilerden biridir. Çünkü duygu ve düşünce üretmenin değil yalnızca bunları 

aktarmanın bir aracıdır (Tompkins, 2005). Başka bir deyişle, bir 

kaydetme/aktarma (transkripsiyon) becerisidir.  

Yazmanın alt düzey becerilerinden biri olması, yazımın (imla) önemsiz 

olduğu anlamına gelmez. Anlatılmak istenilenlerin doğru ve etkili bir biçimde 

aktarılmasında yazım kurallarını doğru uygulamanın önemi yadsınamaz. 

Yazım kurallarına özen gösterilmediği takdirde yazarın iletmek istediği 

düşünceler okur tarafından yanlış anlaşılabilir yahut hiç anlaşılmayabilir. Tüm 

bunlarla birlikte yazım; bir kişinin okuryazarlık düzeyini, eğitim seviyesini, ana 

dili duyarlılığını ve kişiliğini yansıtan bir gösterge olarak görüldüğü için de 

önem taşımaktadır (İpek, 2020). 

Noktalama: Noktalama, yazıda okuma ve anlamayı kolaylaştırmak 

amacıyla kullanılan imler/işaretler olarak tanımlanabilir. Türkçede "nokta, 

virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, 

uzun çizgi, eğik çizgi, ters eğik çizgi, tırnak işareti, tek tırnak işareti, denden 

işareti, yay ayraç, köşeli ayraç ve kesme işareti" olmak üzere 17 noktalama 

işareti kullanılmaktadır (Karaağaç, 2013). Bu işaretlerin her birinin kullanım 

amaçları göz önüne alındığında noktalamanın önemi ortaya çıkmaktadır.   
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Noktalama işaretleri, sözlü anlatımın doğasında olan birtakım özellikleri 

kısmen de olsa yazıya yansıtmanın en temel aracıdır. Durak, vurgu ve ton gibi 

bürünsel özellikler (Hengirmen, 2007) ile jest ve mimik gibi beden dilinin 

çeşitli ögeleri (Göker, 1996) yazıda noktalama işaretleri aracılığıyla gösterilir. 

Örneğin virgül kullanarak esasında bürünsel bir özellik olan duraklamaları, 

ünlem işareti kullanarak ise şaşırma ve kızma gibi beden diliyle yansıttığımız 

duyguları yazıya aktarma olanağı buluruz.  

Noktalama işaretleri hem yazma hem de okuma açısından önem 

taşımaktadır. Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı; yazıya netlik katar, 

anlam belirsizliklerini ve anlatım bozukluklarını engeller. Böylece anlatılmak 

istenenlerin doğru ifade edilmesine olanak sağlayarak yazılı anlatımda başarıyı 

artırır. Bu işaretlerin yanlış kullanımı ise cümlenin anlamını değiştirebilir, hatta 

bazen cümleleri tamamen anlamsız bir hâle getirebilir. Noktalama işaretleri 

okuma açısından ise durak, vurgu vb. ögeleri belirleyerek okura yol gösterir, 

yanlış okumayı önler. Kelimelerin binişikliğini engeller, cümlelerin sınırlarını 

çizer, okuma sırasında söz ve söz öbeklerinin birbirlerine karışmamasını sağlar. 

Böylece okurun yazılanları anlamasına yardımcı olur. 

Anlatım Tarzlarıyla İlgili Kavramlar 

Betimleyici Anlatım: Betimleme, okurda zihinsel bir görüntü 

oluşturmak amacıyla herhangi bir kişi, yer, nesne ya da duruma ilişkin 

özelliklerin sözcüklere dökülmesidir. Başka bir tanımla, "okuyucunun 

göremeyeceği fakat hayal edebileceği bir imgeyi ayrıntılı olarak tanımlama, 

sergileme" olarak ifade edilebilir (Günay, 2007, s. 240). "Betimlemelerde 

kavramların oluşturduğu anlamsal çerçeveye dayanan nitelemeler yapılır, 

örnekler verilir ve özelleştirme yapılır." (Dilidüzgün, 2017, s. 98-99). Böylece 

okurun göremedikleri hakkında zihinsel tasavvur yoluyla ayrıntılı bilgi 

edinmesi sağlanır. Betimleyici anlatım, pek çok metin türünde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Öykü, masal, roman ve teknik raporlar bunlardan en bilinen 

birkaçıdır.  

Dilin temel işlevlerinden olan betimleme, dil kullanıcılarının öğrendiği 

ilk becerilerden biridir (Knapp ve Watkins, 2005, s. 97). Henüz çocukluk 

döneminde varlıkların ve nesnelerin özelliklerini tarif ederiz. Bununla birlikte 

yazılı metin üretiminde betimleyici anlatım tarzının etkili bir biçimde 
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kullanması biraz daha zorlu bir iştir. Zira betimleyici anlatım, gözleme 

dayalıdır. Dolayısıyla yazılı metin üretirken bu anlatım tarzının başarıyla 

kullanılabilmesinde gözlem yapma yeteneğinin önemli olduğu söylenebilir. 

Diğer yandan betimleyici anlatımda yalnızca gözlem yapmak yeterli değildir. 

Yazarın aynı zamanda gözlemlerini etkili bir biçimde ifade edebilmesi gerekir. 

Bunun yolu da özellikle zengin bir kişisel söz varlığından geçer. Zira herhangi 

bir şeye ait ayrıntıları sözcüklerle canlandırabilmenin ön koşulu zengin bir söz 

varlığına sahip olmaktır.  

Öyküleyici Anlatım: Tahkiye olarak da adlandırılan öyküleme; 

gerçek ya da tasarlanmış olayların yer, kişi, zaman belirterek anlatılmasıdır 

(Özkırımlı, 2007, s. 249). Başka bir tanımla "sorunları, düşünceleri, düşleri, 

söylemek istediklerimizi bir olay içinde anlatma işine öyküleme denilmektedir" 

(Binyazar ve Özdemir, 1969, s.104). Öyküleyici anlatımda yazar düşüncelerini 

düşsel yahut gerçeklere dayalı belirli bir olay ya da olaylar dizisi üzerinde ifade 

eder. Dolayısıyla bu anlatım tarzının belirleyici ögesinin olay olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte kişi, yer ve zaman öyküleyici anlatımın yapı 

taşlarını oluşturan diğer ögelerdir. Öyküleyici anlatım tarzı; anı, öykü ve roman 

gibi olaya dayalı metin türlerinde yoğun olarak kullanılır.  

Güneş (2013, s. 267) öyküleyici metinlerin yapısını şöyle açıklamıştır: 

1. Başlangıçta bir giriş yapılmakta ve hemen ardından öyküde yer alan 

kişilerin, zamanın ve yerin tanımlanması gerçekleştirilmektedir.  

2. Girişten sonraki bölümde bir dizi olay sunulmaktadır. Bunlar 

başlangıç olayları, bunları harekete geçiren olaylar ile başlangıç olaylarını 

değiştiren, önemli etkiler yapan, belirli sonuçlara götüren olaylar olmak üzere 

üç grupta toplanmaktadır. Bu bölümde olaylar, sorunlar, sorunu çözmek için 

yürütülen girişimler sergilenir.  

3. Son bölümde olayların sonucu ve sorunların çözümü ile yazı 

sonuçlandırılır.  

Tartışmacı Anlatım: Tartışmacı anlatım, yazarın belirli bir konuda 

hangi görüşe katıldığını gerekçeleriyle anlattığı anlatım tarzıdır. Yazar, kendi 

bakış açısını farklı bakış açılarına sahip okurlara karşı savunur (Van Eemeren, 

2001). Tartışmacı anlatımda yazar kendi görüşünün geçerli ve kabul edilebilir 
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bir görüş olduğunu okurunun kabul etmesi için gerekçe ve kanıtlar sunar, 

bunları da nesnel bir dil kullanarak detaylandırır. Tartışmacı anlatımın 

amaçlarından biri okuru ikna etmek olsa da asıl amacı ortaya konulan gerekçe 

ve kanıtlarla bir konuya katılma yahut katılmama derecesini açıklamaktır. 

Makale ve eleştiri gibi türlerde tartışmacı anlatım tarzı yoğun bir biçimde 

kullanılır.  

Toulmin (1958), tartışmacı söylemin yapısal özelliklerini açıklayan bir 

model geliştirmiştir. Toulmin’e göre argüman; bireyin kendi görüşünü belirten 

iddia, iddianın dayanaklarını içeren veri, iddia ve veri arasındaki bağı 

güçlendiren gerekçe, iddianın kabul edilebilirliğini artıran genel kurallar olan 

destek, iddianın gücünü, özelliklerini belirten niteleyici ve karşı iddianın 

geçersizliğini ortaya koyan reddedici ögelerinden oluşmaktadır. Bu ögeler, 

tartışmacı söylemin temelini temsil eder ve tartışmacı anlatımı kurgulamak için 

örgütsel bir çerçeve oluşturur (Chase, 2011).  

Coşkun ve Tiryaki (2011) tartışmacı metin yapısına ilişkin bir model 

tasarlamışlardır. Şekil 1’de görseli verilen modele göre tartışmacı metin 

yapısının işlevli birimleri ana ve yardımcı elementler olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Ana elementler; veri, iddia, karşı iddia ve sonuçtur. Yardımcı 

elementler; koşullu kabul, destek gerekçesi ve çürütme gerekçesidir. Şekilde 

yer almayan işlevsiz birimler ise gereksiz tekrar ve ilgisiz birimler olarak 

sınıflandırılmıştır.  

 

Şekil 1. Tartışmacı metin yapısı (Coşkun & Tiryaki, 2011) 

Coşkun ve Tiryaki’ye göre veri, tartışma konusunun anlaşılmasını 

kolaylaştırmak için konuyla ilgili verilen genel bilgilerdir. İddia, yazarın 

savunduğu temel düşüncedir. Karşı iddia, yazarın iddiasıyla ters düşen 
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görüştür. Sonuç, okura temel mesajın verildiği birimdir. Yardımcı birimlerden 

ilki olan koşullu kabul, karşı iddianın belirli koşullar altında geçerli olarak 

kabul edilmesidir. Destek gerekçesi, yazarın iddiasını desteklemek, çürütme 

gerekçesi ise karşı iddiayı çürütmek için kullandığı açıklama ya da kanıtlardır 

(Coşkun ve Tiryaki, 2013, s. 103-104). 

Açıklayıcı Anlatım: Açıklayıcı anlatım, bir konuda bilgi vermek yahut 

açıklama yapmak amacıyla kullanılan anlatım tarzıdır. Bu anlatım tarzının 

temel amacı öğreticiliktir. Yazar açıklayıcı anlatımı kullanarak okurunun belirli 

bir konuda bilgilenmesini amaçlar. Bu nedenle bu anlatım tarzında anlatılanlar 

söz sanatlarından uzak, yalın ve nesnel olarak sunulur (Karadağ, 2011; Korkut, 

2016). Açıklayıcı anlatım tarzı, öğretici niteliğe sahip düşünce yazılarında 

sıklıkla kullanılır. Örneğin makale, tez, rapor, ansiklopedi maddeleri vb. metin 

türlerinde açıklayıcı anlatıma yoğun bir biçimde başvurulmaktadır. 

Açıklayıcı anlatım tarzını başarılı bir biçimde kullanmak için dikkat 

edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar; "1) Konuyu iyice 

kavramak, 2) Bilgileri doğru ve düzenli olarak vermek, 3) Gerektikçe levha, 

grafik, istatistik, resim benzeri gereçlerden faydalanmak, 4) Konunun 

ayrıntılarıyla açıklanmasında örneklerden ve karşılaştırmalardan yararlanmak, 

5) Açık, seçik, yalın, sade ve süssüz bir anlatım kullanmak" olarak sıralanabilir 

(Kantemir, 1991, s. 226). 

Yazma Yaklaşımlarıyla İlgili Kavramlar 

Ürün Yaklaşımı: Ürün yaklaşımı, okullar yoluyla kurumsallaşan 

kompozisyon geleneğinin bir nüvesi olarak yazma pedagojisinde karşılık bulan 

geleneksel bir yazma eğitimi yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre yazma edimi, 

öğrencilerin dil bilgisi ve söz varlığı birikiminden meydana gelen bir ürün, 

yazma eğitimi ise öğretmenin sunduğu model metinlerin taklit edilmesinin bir 

sonucu olarak görülür (Hyland, 2003). Ürün yaklaşımının benimsendiği 

sınıflarda öğrencilere bir model metin verilir ve üretecekleri metinlerde 

öğrencilerin bu model metindeki standartları sağlamaları beklenir (Gabrielatos, 

2002). Dolayısıyla ürün temelli yazmanın metin (ürün) odaklı bir yazma eğitimi 

yaklaşımı olduğu ve taklit üzerine temellendirildiği söylenebilir.  
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Hairston'a göre klasik retorikten türeyen ve bilimsel araştırmalara 

dayanmayan geleneksel ürün temelli yazma eğitimi paradigmasının temelinde 

üç ana görüş yatmaktadır. Bunlardan ilki yazarların yazmaya başlamadan önce 

ne söyleyeceklerini bilmeleridir. Bu nedenle yazarın en önemli görevi içerik 

düzenlenmesi olarak görülmüştür. İkincisi, yazma sürecinin doğrusal 

olduğunun düşünülmesidir. Bu bakış açısına göre metin oluşturma, yazma 

öncesinden yazma sonrasına kadar sistematik bir şekilde ilerler. Son olarak 

geleneksel paradigmada düzenlemeyi öğretmek, yazmayı öğretmek anlamına 

gelmektedir (Hairston, 1982). 

Ürün yaklaşımı, yazılı bir ürünün hangi süreçlerle oluşturulduğundan 

ziyade ortaya çıkan yazılı ürünü merkeze almaktadır. Bu yaklaşımın uygulama 

süreci genellikle “bir yazma görevi verme, bu görevin sonucunda oluşan 

ürünleri öğrencilerden toplama ve toplanan bu ürünlerdeki hataları düzelterek 

öğrenciye geri verme” aşamalarından oluşur (Raimes, 1983b). Ürün temelli 

yazmada, "öğretmen ve öğrenci rolleri metin oluşturma ekseninde 

gelişmektedir. Metin oluşturma sürecinin ne öncesine ne sonrasına ne de 

oluşturanına dikkat edilir. Öğrenciler aktif değil pasif bir konuma sahiptir, 

yazma tamamen bireysel bir etkinliğe dönüşmekte ve öğrenciler süreçte dikkate 

alınmamaktadır" (Tabak ve Göçer, 2013, s. 149). 

Süreç Yaklaşımı: Süreç yaklaşımı, yazma eğitiminin temel 

vurgusunun ne yazıldığından (üründen) nasıl yazıldığına (sürece) yani metin 

yönelimli bakış açısından yazar yönelimli bakış açısına evrilmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Süreç yaklaşımının temel varsayımı da buraya dayanır. Bu yaklaşıma 

göre etkili bir biçimde yazabilmenin yolu, yazarların metin üretirken ne gibi 

yollar izlediklerini anlamakla mümkündür. Süreç yaklaşımında yazma; fikir 

üretme, metin oluşturma ve gözden geçirme süreci olarak görülür ve yazma 

sürecine üründen daha fazla önem verilir (Zamel, 1982).  

 Nystrand'a göre süreç yaklaşımının ortaya çıkmasında 1966 yılında 

yazmanın nasıl öğretileceği konu başlığı altında yapılan Dartmouth Konferansı 

önemli bir rol oynamış, bu konferansın yarattığı etki pek çok araştırmanın 

yapılmasına zemin hazırlamıştır. Konferansın yarattığı etkiyle birlikte yazma 

eğitimi araştırmaları, metin yerine metni üreten öğrenci yazarlarla ilgili 

çalışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır. Böylece bireylerin yazma süreci 
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aydınlatılmaya çalışılmıştır (Nystrand, 2006). Süreç yaklaşımı, özellikle 

bilişsel psikolojinin etkisiyle ortaya çıkmış ve yazma eğitiminde önemli bir 

paradigma değişikliğine yol açmıştır (Hairston, 1982). Yazmanın bilişsel 

yönüyle ilgili yapılan öncü araştırmalar sonucunda yazma sürecinin doğrusal 

olmadığı, yani birbiriyle iç içe geçen yinelemeli bir süreç olduğu ortaya 

konulmuştur (Emig, 1971). Süreç yaklaşımına göre yazma tek aşamalı değil, 

aksine yinelemeli bir sürece sahiptir. Birçok yetkin yazar, yazma sürecinin 

aşamaları arasında geçişler yaparak yinelemeli bir yaklaşım kullanmaktadır 

(Krashen, 1984, s. 17). Ayrıca süreç yaklaşımında yazma, bir problem çözme 

süreci olarak görülmektedir (Bereiter ve Scardamalia, 1987). Bunun nedeni ise 

yazmanın esasında birçok kez karar almayı gerektiren bir sürece sahip 

olmasıdır.  

 Süreç yaklaşımının benimsendiği yazma eğitimi uygulamaları 

genellikle hazırlık, planlama, taslak oluşturma, gözden geçirme/düzeltme ve 

düzenleme ve paylaşma gibi bir dizi süreç içerisinde zamana yayılarak 

yürütülmektedir. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında (MEB, 2019) 

kısmen, 2018 Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Öğretim Programında (MEB, 

2018) ise tamamen yer bulan süreç yaklaşımının yazma eğitiminde vurguladığı 

temel ilkeler şunlardır:  

• Yazma sürecine odaklanır, öğretmenler süreç boyunca öğrencilerle 

ilgilenir. 

• Öğretmenler çeşitli stratejiler öğretir, öğrencilerin amacı 

keşfetmesine ve içerik oluşturmasına yardımcı olur. 

• Yazma yinelemeli bir süreçtir, yazma süreçleri birbiriyle iç içe 

geçmiştir. 

• Yazma bir öğrenme yolu olduğu kadar aynı zamanda bir iletişim 

becerisidir. 

• Yazma tanımlanabilen ve çözümlenebilen yaratıcı bir etkinliktir. 

• Yazma öğretmenleri, yazan insanlar olmalıdır (Hairstone, 1982). 

Tür Yaklaşımı: Ürün ve süreç yaklaşımlarının ardından ortaya 

konulan başlıca yaklaşımlardan biri de tür yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, adından 

da anlaşılacağı üzere yazma eğitiminde metin türünü odağa almaktadır. Tür 

yaklaşımında, öğrencilerin farklı türlerdeki model metinleri inceleyerek bu 
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türlerin çeşitli yönlerden benzerlik ve farklılıklarını algılamaları, bunun 

sonucunda da öğrendiklerini kendi yazılarına aktarmaları hedeflenir (Yan, 

2005). Bu anlayışa koşut olarak tür yaklaşımı, belirli bir türün özelliklerinin 

öğretimini içeren bir öğretim çerçevesi sunarak, farklı metin türlerinin nasıl 

yazılacağına dair belirtik bir öğretimi savunmaktadır (Christie ve Unsworth, 

2005). 

Tür yaklaşımının odağındaki metin türü kavramı, geleneksel anlamdaki 

edebî tür tanımlamalarıyla karıştırılmamalıdır. Yazmanın sosyal bir etkinlik 

olduğunu vurgulayan bu yaklaşımda tür kavramı, "sosyal bağlamın taleplerine 

verilen yanıtlar olarak işlev gören ayırt edici bir söylem kategorisi" (Swales, 

1990, s. 33) ve "üyelerinin birtakım iletişimsel amaçlar kümesini paylaştığı bir 

iletişimsel olaylar sınıfı" (1990, s. 58) olarak tanımlanır. Bu nedenle tür 

yaklaşımında yazının üretildiği, ortaya çıkarıldığı sosyal bağlam vurgulanır 

(Badger ve White, 2000) ve çeşitli sosyal bağlamlarda dilin işleyiş biçimlerinin 

açık ve sistemli bir şekilde sunulması, bu yaklaşımın odak noktasını oluşturur 

(Hyland, 2003). Zira farklı türlerde oluşturulan metinler, ortaya çıktıkları sosyal 

bağlamla çeşitlenir. Örneğin deneme, makale, anı, duvar yazısı, yemek tarifi, 

ilaç prospektüsü, talimatname gibi çeşitli yazı türleri temelde farklı sosyal 

bağlamlarda farklı iletişimsel amaçları yerine getirir. Hatta bazen aynı tür 

içerisinde bile farklılıklarla karşılaşılabilir. Örneğin, mektup türü kendi 

içerisinde kişisel mektup, şikâyet mektubu, açık mektup vb. çeşitlere 

ayrılmaktadır. Fakat bunların her biri iletişimsel amaç, yazar-okur ilişkileri gibi 

çeşitli yönleriyle kendilerine özgüdür. Bundan ötürü tür yaklaşımı, metin türleri 

ve bu türlerin sosyal bağlamları arasındaki ilişkiye önem atfetmektedir (Hyon, 

1996). 

Tür yaklaşımı, yazma eğitiminde örnek metin yahut model metin olarak 

adlandırılan türü temsil eden çeşitli metinlerin çözümlenmesine önem 

vermektedir. Böylece öğrenciler, üzerinde çalıştıkları metin türünün metin 

yapısını, dil ve anlatım özelliklerini, biçimini kavrayabilir. Ardından da bu 

bilgileri kullanarak metin türünün doğasına uygun bir biçimde yazılı 

metinlerini üretebilir. Ancak tür yaklaşımının bu bakış açısı, ürün temelli 

yazmadaki model metin kullanımıyla karıştırılmamalıdır. Ürün yaklaşımında 

örnek metinleri ayrıntılı olarak incelemeden taklit etme uygulamaları 
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yapılırken, tür yaklaşımında üzerinde çalışılan türü doğru temsil eden nitelikli 

yazıların örnek alınması hedeflenir (Özdemir, 2019).  

Süreç-Tür Yaklaşımı: Süreç-tür yaklaşımı; ürün, süreç ve tür 

yaklaşımlarına yapılan eleştiriler doğrultusunda, sözü edilen bu yaklaşımların 

güçlü yönlerinin sentezlenmesiyle ortaya atılan seçmeci bir yazma öğretimi 

yaklaşımıdır. İlk modellemesi Badger & White (2000) tarafından 

geliştirilmiştir.  

Süreç-tür yaklaşımını anlamanın yolu, önceki yaklaşımların (ürün, süreç, 

tür) üstünlük ve sınırlılıklarını anlamaktan geçer. Zira yazma yaklaşımlarını 

bağımsız olarak kullanmak yazma becerisinin belirli yönlerine ilişkin katkı 

sağlasa da beraberinde birtakım sınırlılıklar doğurmaktadır. Ürün yaklaşımının 

kuralcı ve biçimci bir anlayışı benimsemesi; süreç yaklaşımının sosyal bağlamı, 

dilsel yapıları ve tür özelliklerini yeterince dikkate almaması; tür yaklaşımının 

ise yazma sürecini göz ardı etmesi gibi çeşitli hususlar bu sınırlılıklara 

verilebilecek en temel birkaç örnektir. Bu sınırlıkları en aza indirgemek için 

ürün, tür ve süreç yaklaşımlarının bütünleştirilmesini savunan süreç-tür odaklı 

görüşler ortaya atılmıştır. Zira süreç ve ürün/tür yaklaşımları dengeli bir 

biçimde kullanılırsa öğrenciler türlerin sosyal işlevleri ve bu türlerin 

kullanıldığı bağlamları edinmenin yanı sıra yazma sürecini de deneyimleyerek 

yazma becerilerini geliştirebilirler (Kim, 2006). Süreç-tür yaklaşımı, yazma 

edimini belirli bir durumdan metne götüren bir dizi aşama olarak görür. Bu 

yaklaşıma göre yazma eğitimi, tür yaklaşımında olduğu gibi metnin tasarlandığı 

bağlamın bilgisine ve yazma amacına önem verir. Ayrıca süreç yaklaşımında 

olduğu gibi öğrencilerin potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışır (Badger ve 

White, 2000).  

Yazma Yöntem ve Teknikleriyle İlgili Kavramlar 

Kontrollü Yazma: Kontrollü yazma, uzun yıllardır yabancı dil 

öğretiminde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin ortaya çıkışında konuşma 

ağırlıklı bir yaklaşım olan işitsel-dilsel yaklaşımın izleri görülür. Raimes'a göre 

kontrollü yazma, dil öğretiminde işitsel-dilsel yaklaşımın baskın olduğu 1950-

1960 arasındaki yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu dönemde konuşma becerisi başat 

kabul edilmiş, yazma yalnızca konuşma becerisini pekiştirmek için 

öğretilmiştir. Dil bilgisi kurallarına hâkim olmanın konuşma becerisini 
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desteklediğine inanıldığı için bu dönemde yazma öğretimi dil bilgisiyle 

bütünleştirilmiştir (1983a, s. 6).  

Kontrollü yazma, dil bilgisi yapılarını temel alan bir yöntem olduğundan 

yazma çalışmalarında akıcılık ve özgünlükten ziyade doğruluğu geliştirmeyi 

amaçlar. Bu yöntem, öğrencilere hedef dildeki sözcükleri ve yapıları doğru 

şekilde yazma olanağı sağlar (Demirel, 1993). Kontrollü yazma; dil bilgisi, 

sözcük dağarcığı ve söz dizimini belirli bir bağlam içerisinde pekiştirir, aynı 

zamanda da yazma yoluyla imla kuralları ve noktalama işaretleri gibi hususların 

kazandırılmasına yardım eder (Raimes, 1983a). Kontrollü yazmanın önemli bir 

yönü de aşamalı olmasıdır. Yöntem uygulanırken yapılan öğretim etkinlikleri 

cümleden paragrafa doğru aşamalı olarak ilerler.  

Kontrollü yazma yönteminde; örnek cümlelerdeki sözcükleri değiştirme, 

cümle ve metin içerisinde bir dil bilgisi yapısını başka bir dil bilgisi yapısına 

dönüştürme, sözcüklerden cümle oluşturma, cümlelerden paragraf oluşturma, 

önceden belirlenmiş sorulara yanıt olarak paragraf yazma ve cümle tamamlama 

gibi çeşitli alıştırma türlerinden yararlanılır. Bu tür çalışmalar; öğrencilerin ana 

dillerinin etkisiyle yaptıkları hataları önlemede, hedef dilin kalıplarının doğru 

kullanımını güçlendirmede etkili olduğu gibi (Silva, 1990), aynı zamanda dil 

bilgisi yapılarının kullanımı yoluyla bol miktarda yazma pratiği yapılmasına 

olanak sağlar. 

Güdümlü Yazma: "Guided writing" yöntemi Türkçeye güdümlü 

yazma olarak çevrilmiştir. Yöntemin adında yer alan güdümlü sözcüğü, Türkçe 

Sözlük'te "belirli bir plan veya yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan" 

anlamına gelmektedir. Güdümlü yazma ise hazırlanan yönergeler 

doğrultusunda öğrencilerin dil bilgisi yapılarını ve öğrendikleri söz varlığı 

unsurlarını denetim altında kullanmalarını sağlamak için yapılan metin üretme 

çalışmalarıdır. Güdümlü yazma etkinliklerinde öğretmen yönlendirmesi 

doğrultusunda öğrenciden hedef dildeki birtakım kalıpları kullanması ve dil 

bilgisi kurallarını uygulaması beklenir. Yabancı dil öğretimi için geliştirilen bu 

yöntem, öğrencilerin edindikleri sözcük ve cümle yapılarını denetimli bir 

şekilde kullanmalarını sağlar (Demirel, 1993).  

Güdümlü yazma çalışmalarında aşağıda sıralanan yazma etkinliklerine 

yer verilmektedir (Kılıç, 2019, s. 46).  
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• Dinlenen bir metnin aşamalı bir şekilde aynen yazılması 

• Bir metnin tümüyle dinlendikten sonra yeniden yazılması 

• Dinlenilen bir metnin önemli kısımların not alınması ve alınan notlar 

ile yeniden yazılması 

• Okunan ya da dinlenen bir metnin anlamını kaybetmeden kısa ve öz 

olarak yeniden yazılması 

• Bir metnin belirli sınırlarla özünü veren yeni bir metnin yazılması 

• Bir metindeki ana fikirlerin ve başlık cümlelerinin birbirleriyle 

ilişkilerini ve sıralarını vurgulayacak şekilde listelenmesi 

Güdümlü yazma, serbest yazmaya geçişin bir ön aşamasıdır (Kubilay, 

2006). Kategorik olarak kontrollü yazma ve serbest yazma arasındaki öğretim 

düzeyini yansıtan yarı kontrollü bir yöntemdir. Güdümlü yazma çalışmalarında 

öğrenciler ne kontrollü yazmadaki gibi tamamen kısıtlı ne de serbest yazmadaki 

gibi tamamen özgürdür. Raimes'a göre güdümlü yazma, öğrencilere 

kullanacakları cümlelerin biçim ve içeriklerinin tamamını olmasa da bir kısmını 

verdiği için kontrollü yazmanın bir uzantısıdır. Dolayısıyla öğrencilerin bu 

yönteme göre hazırladıkları metinler birbirine benzer olacak ancak tam olarak 

aynı olmayacaktır (1983a, s. 103). 

Yukarıda özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılan ve kontrollü yazmanın 

bir uzantısı olarak yabancı dilde yazma becerisinin geliştirilmesi amacıyla 

kullanılan güdümlü yazma ile Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda (2006) 

değinilen ve hâlen de güncel programlarda yer bulan güdümlü yazmanın aynı 

anlama gelmediğini, bu iki yöntemin birbirleriyle karıştırılmaması gerektiğini 

ifade etmek gerekir. Güdümlü yazma ülkemizde daha ziyade "sınıf ortamındaki 

yönlendirilmiş tartışmalarla öğrencilerin zihin dünyalarını genişletmeyi ve 

eleştirel düşünme becerisi kazandırarak yazılı anlatım becerilerini geliştirmeyi 

amaçlayan bir yazma uygulaması" (Coşkun, 2022, s. 200) olarak 

anlaşılmaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programı'na (2006, s. 71) göre güdümlü 

yazma şöyle uygulanmaktadır: 

• Öğretmen belirli bir konu hakkında öğrencileri bilgilendirir. 

• Konu sınıf ortamında çeşitli yönleriyle tartışılıp değerlendirilir. 

• Öğrenciler konuyla ilgili edindikleri bilgileri yazılı olarak ifade eder. 
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Görüldüğü üzere ilk anlatılan güdümlü yazma ile Türkçe dersi için 

hazırlanan öğretim programlarına yansıyan güdümlü yazma birbirinden 

farklıdır. Yabancı dil öğretimi için geliştirilen güdümlü yazma, dil yapılarının 

yazılı anlatımda doğru kullanımını hedefler. Programda yer alan güdümlü 

yazma ise öğrencilerin ön bilgilerini destekleyerek kendilerini ifade etme 

becerilerini odağa alır. Aslında güdümlü yazmanın örtük amacı konuyla ilgili 

ön bilgi sorununu ortadan kaldırarak öğrencileri yazabileceklerine dair 

cesaretlendirmek ve onları yazmaya teşvik etmektir. Çünkü pek çok öğrenci 

konuyla ilgili yazacak bir şey bulamadığından şikâyet ederek yazma eylemine 

devam etmemekte ve dolayısıyla yazma becerisine karşı olumsuz tutum 

geliştirmektedir. Sonuç olarak hedefi ve uygulama biçimi tamamen farklı olan 

bu iki tekniğin birbirleriyle karıştırılmaması, yazma eğitiminin amacına uygun 

olarak gerçekleştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.  

Serbest Yazma: Serbest yazma, belirli bir süre içerisinde akla gelen 

herhangi bir düşüncenin duraklamadan yazılmasıdır (Elbow & Belanoff, 2000). 

Bu yöntemin en temel kuralı, sınırlı bir süre içerisinde durmaksızın yazmaktır. 

Serbest yazma uygulamalarında öğrenciler mümkün olduğu kadar çok metin 

yazar ve böylece her yazma çalışmasında deneyim kazanır. Serbest yazmanın 

önemli yönlerinden biri yazarken düzenleme sürecini içermemesidir. Serbest 

yazma çalışmalarında öğrenciler dil bilgisi, kelime bilgisi ve yazım gibi 

konularda doğruluğa zorlanmaz, diledikleri gibi yazma fırsatı bulurlar (Tan, 

2020, s. 20). Bu yöntemi geliştiren Elbow'a göre serbest yazma, "kelimeleri 

düşünmenin ve aynı zamanda bunların doğru olup olmadığı konusunda endişe 

duymanın" verdiği zihinsel yükü hafifletir (1998, s. 5). Ayrıca yoğun dikkat ve 

odaklama gerektiren kısa süreli yazma çalışmalarına dayalı olduğu için 

öğrencilerin daha fazla düşünce üretmelerine yardımcı olur (Li, 2007). Bu 

yöntem hem öğrencilerin yazma becerisini geliştirmek amacıyla kullanılan bir 

araç hem de psikolojide bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır (Chen, 

2019).  

Özetleme: Okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde 

kullanılan bir yöntem olan özetleme, kısaca bir metnin özünün bozulmadan 

kısaltılması olarak tanımlanabilir. Özetlemede metinde sunulan önemli bilgiler 

ayrıntılarından arındırılarak yeniden yapılandırılır (Karatay ve Okur, 2012). 

Özetleme, okuduğunu anlamayla doğrudan ilişkilidir. Anlaşılmayan bir metin 
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özetlenemez. Hedef/kaynak metni temsil eden daha kısa bir metne ulaşmak için 

metnin doğru bir biçimde anlaşılması ve ana düşüncesinin kavranması gerekir 

(Yazıcı Okuyan ve Gedikoğlu, 2011).  

İyi bir özet üretmenin yolu, metnin ana düşüncesini ve bu ana düşünce 

merkezinde kümelenen yardımcı düşünceleri belirlemekten geçer.  Eğer kaynak 

metinde bunlar belirgin bir biçimde verilmemişse metindeki önemli 

ayrıntılardan yola çıkılarak genellemelere gidilmesi gerekir. Örneğin kaynak 

metinde tavuk, kaz ve hindilerden bahsediliyorsa bunlar kümes hayvanları 

olarak genellenebilir. Bu süreçte yapılacak bir başka işlem de önemsiz ve 

gereksiz bilgilerin silinmesidir. Tüm bu işlemlerin sonucunda kaynak metin 

tutarlı ve kısa bir özet metne dönüştürülür.  

Dikte: Söylenenlerin yazıya aktarılması olarak tanımlanan dikte, tarihi 

çok uzun yıllara dayanan geleneksel bir öğretim yöntemidir. Dikte, yazdırım 

(Nas, 2003) ve yazdırı (Göğüş, 1978) olarak da adlandırılmaktadır. Dikte 

yöntemiyle sözcük, cümle ve paragraf düzeyinde çalışmalar yapılabilmektedir 

(Karatay ve İpek, 2017). Dikte uygulanırken öncelikle öğretmen bir paragrafı 

bir ya da iki kez okur, öğrenciler dinler. Ardından yazma aşamasına geçilir. Bu 

aşamada öğretmen üç ya da dört sözcükten oluşan öbekleri okur ve 

söylediklerini öğrencilerin yazmasını bekler. Bu süreçte öğrenciler, 

öğretmenlerinden duyduklarını yazar. Dikte uygulaması, paragrafın tamamı 

okunduktan sonra öğrenci yazılarının denetlenmesiyle sonuçlanır (Brown, 

2001, s. 343-344).  

Dikte başta dinleme becerisi olmak üzere dil becerileri, sözcük dağarcığı 

ve dil bilgisi gibi dil yetkinliğinin çeşitli yönlerini geliştirmek için işe 

koşulmaktadır. Bu alanlardan biri yazma eğitimidir. Dikte, yazma eğitiminde 

kullanım amacına göre hem bir öğretim tekniği hem de ölçme aracı olarak 

kullanılabilir (İpek, 2020). Diktenin bir yazma tekniği olarak kullanılmasının 

en önemli nedeni yazma mekanikleri adı verilen yazım, noktalama ve dil bilgisi 

öğretimine katkı sağlayacak çeşitli özelliklere sahip olmasıdır (De La Paz ve 

Graham, 1997, s. 204). Alanyazında diktenin bu ögeler bakımdan yararlarına 

değinen pek çok görüş ve araştırmaya rastlanmaktadır. Örneğin Frodesen 

(2001), diktenin yazılı metin üretiminde karşılaşılan dil bilgisi hatalarının 

sağaltılmasında etkili bir yol olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde diktenin 
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yazım kurallarının öğretiminde kullanılmasının yararlı olduğunu ifade eden 

çeşitli araştırmalara rastlanmaktadır (Bölükbaş, 2011; Elbil, 2005; Göçer, 

2010). Bu görüşlere ek olarak yaptıkları araştırmada Hamzadayı ve Çetinkaya 

(2013), yazım öğretiminde dikte yöntemi kullanmanın öğrencilerin yazım 

kuralları ve noktalama işaretlerini kullanmaya ilişkin başarılarını önemli ölçüde 

artırdığını ortaya koymuştur. Öte yandan dikte, yazma mekaniklerinin 

değerlendirilmesi için bir araç olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin 

öğrencilerin yazım kurallarını uygulama düzeyini belirleyebilmek ve bir 

kuralın öğrenilip öğrenilmediğini denetlemek amacıyla dikte yöntemine 

başvurulabilir (Nas, 2003). 

Kümeleme: Kelime ağı, salkım oluşturma, Cluster metodu gibi çeşitli 

isimlerle de anılan kümeleme, düşünce ve hayal gücüne dayalı serbest bir 

çağrışım yöntemidir (Rico, 2000). Kelime ağı yöntemi, beyinle ilgili yapılan 

araştırmalardan hareketle geliştirilmiştir (Tekşan, 2001). Bu yöntem bir 

yönüyle beyin fırtınasına benzer. Öğrencilerin bir konu hakkında ne 

düşündüklerini keşfetmelerini veya ortaya çıkarmalarını sağlayan güçlü bir araç 

olan kümeleme yöntemi hem bir düşünme yolu olarak hem de yazma için bir 

kılavuz olarak kullanılabilir (Steele, & Steele, 1991).  

Kümeleme yöntemi; düşüncelerin üretimine, geliştirilmesine ve 

düzenlenmesine yardımcı olan güçlü bir araçtır (Sinaga, 2017). Bu yöntem, 

yazma öncesi aşamada anahtar kelimelerden hareketle yeni düşüncelerin 

üretilmesini ve çağrışımlar yoluyla üretilen bu düşüncelerin birbirleriyle 

ilişkilendirmesini sağlar. Bu yöntemde ilişkilendirme oldukça önemlidir. 

"Kelime ağı oluşturmak kelimeleri ve cümleleri kâğıda rastgele dizmek 

değildir. Düşüncelerin ve tasavvurların çağrışımlarla birbirine bağlanması 

demektir." (Tekşan, 2001, s. 99). Böylece konuyla ilgili ifade edilecek 

hususların hatırlanması kolaylaşır ve metin yazarken gereksiz tekrarlara 

düşülmesi engellenir. Kümeleme bilginin haritalandırılmasını ve açığa 

çıkarılmasını sağlayarak anlama ve hatırlamaya yardım eder (Rico, 2000, s. 12). 

Kümeleme yöntemiyle metin yazma çalışması yapılırken izlenecek 

adımlar şöyle sıralanabilir (Aydın, 2017, s. 22):  

• Ana konuya uygun bir anahtar kelime belirleme ve üzerinde 

düşünme 
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• Anahtar kelimeyle ilgili yeni çağrışımlar oluşturarak kelimeler 

türetme ve bunları birbiriyle ilişkilendirme 

• Yeni kelime üretemeyecek kadar çok yaratıcı imge ve çağrışım 

gücünden yararlanma 

• Üretilen kelimeler arasında anlam grupları oluşturarak gereksiz 

olduğu düşünülen kelimeleri eleme 

• Oluşturulan anlam gruplarından hareketle taslak cümleler oluşturma 

• Biçimsel endişe taşımaksızın ana metni oluşturma 

 

Şekil 2. Kümeleme örneği 

 

Listeleme: Listeleme yazma öncesinde düşünce üretmek, üretilen 

düşünceleri düzenlemek ve metnin ana hatlarını oluşturmak için kullanılan bir 

tekniktir. Bu teknik uygulanırken yazma konusuyla ilgili duygu, düşünce, 

izlenim ve çağrışımlar alt alta yazılarak listelenir (Anılan, 2005). Ayrıca akla 

gelen düşünceler kendi içerisinde ilişkilendirilerek birbiriyle ilgili kelime ve 

kavramlar bir araya toplanır. Böylelikle konuyla ilgili üretilen düşünceler belirli 

bir düzen içerisinde görülür. Listeleme, metni planlamak amacıyla da 

kullanılabilir. Örneğin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde hangi düşüncelerin 

işlenileceğine dair bir içerik listesi hazırlanabilir. Listeleme tekniğini daha 

ayrıntılı kullanmak da mümkündür. Örneğin listeleme yapılırken istenildiği 

takdirde düşünceler arasında kurulan ilişkilerle ilgili notlar alınabilir (Kellogg, 

1994).  
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Küpleştirme: Küpleştirme, ele alınacak konuyu yazma öncesinde 

çeşitli yönleriyle düşünmeyi sağlayan bir tekniktir. Küpleştirme tekniğinin adı, 

geometrik bir şekil olan küpün kenar sayısından gelir. Bilindiği gibi küpün altı 

kenarı vardır. Bu teknik, öğrencilerin belirli bir konuya -sanki bir küpün altı 

kenarıymış gibi- altı farklı bakış açısıyla bakmalarını gerektirir (Cowan Neeld, 

1990). Bu bakış açıları; tanımlama, karşılaştırma, ilişkilendirme, çözümleme, 

uygulama ve tartışmadır (McAndrew ve Reigstad, 2001). Aşağıda küpleştirme 

uygulamasının işlem basamaklarında izlenebilecek yollar bir film örneği 

üzerinden anlatılmıştır:  

Tablo 1. Örnek küpleştirme uygulaması 

İşlem Basamakları Uygulama 

1. Tanımlayın.  Filmin; yönetmeni, oyuncuları, yapım yılı, vizyona girme 

tarihi, konusu vb. yönleri hakkında fikir yürütülebilir. 

2. Karşılaştırın.   Filmin başka filmlerle benzer yönleri; senaryo, konu vb. 

ölçütler açısından ele alınabilir.  

3. İlişkilendirin.  Filmi izlerken hissedilen duygular, akla gelen düşünceler, 

çağrışımlar ve anılar gibi kendi yaşamımızla kurduğumuz 

bağlantılar anlatılabilir. 

4. Çözümleyin. Film; olay örgüsü, karakterler, oyunculuk vb. ögelere 

ayrılır. Böylece her bir öge bağımsız olarak yorumlanabilir. 

5. Uygulayın. Filmin başka alanlarda nasıl kullanılabileceği 

düşünülebilir. Örneğin izlenen bu film herhangi bir tarih 

konusunun öğretiminde etkili olabilir mi?  

6. Tartışın. Filmle ilgili olumlu ve olumsuz düşünceler ele alınabilir. 

 

Yetizleme: Yetizleme, kısaca bir metinden hareketle yeni bir metin 

oluşturma yöntemidir (Göçer, 2012). Bu yöntem, bir yönüyle yeniden yazma 

ve metin değiştirimiyle de ilişkilendirilebilir. Yetizleme çalışmalarında yeni bir 

metin üretmek için kaynak metinden yararlanılır ancak bu süreçte kaynak 

metnin çerçevesi içerisinde kalma zorunluluğu yoktur. Kaynak metnin konusu, 

izleği veya çağrıştırdığı düşüncelerden yola çıkarak yetizleme yapılabilir. Fakat 

düşünceler, kaynak metindekinden farklı verilerle desteklenir. Ayrıca konu 

belirlenirken kaynak metinde geçen tek bir sözcükten yararlanılabileceği gibi, 

bir soru ya da bir alıntı üzerinden de yetizleme çalışması yapılabilir (Göçer, 

2019).  



191 | DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 

 

Dört Kare Yazma Yöntemi: Dört Kare Yazma Yöntemi, dört ayrı 

karenin birleşiminden oluşan bir grafik örgütleyici üzerinde metnin 

bölümlerinin adım adım tasarlanmasına dayanır. Öğrencilerin belirli bir konu 

hakkındaki düşüncelerini aşamalı bir biçimde yapılandırmasına, düzenlemesine 

ve ayrıntılandırmasına yardım eder (Karatay, İpek ve Karabuğa, 2018). 

Belirlenen bir konu cümlesi etrafında öncelikle çeşitli yardımcı düşüncelerin 

üretilmesi, ardından bu düşünceleri desteklemek için anahtar kelimeler 

yardımıyla cümle kurma çalışmalarının yapılması, bu cümlelerin düşünceyi 

geliştirme yollarıyla ayrıntılandırılması ve buradan bağdaşıklık araçlarından da 

yararlanarak paragraf yazmaya doğru ilerlenmesi, sürecin kartopu gibi 

büyüyerek yürütülmesini sağlar (İpek ve Karabuğa, 2022).  

 

Şekil 3. Grafik örgütleyici örneği 

Dört Kare Yazma Yöntemi, dört genel aşamada uygulanmaktadır. İlk 

aşamada öncelikle yazma konusu belirlenir ve sınırlandırılır. Belirlenen konu 

cümlesi, grafik örgütleyicinin ortasında bulunan alana yazılır. Ardından ilk üç 

karede konuyla ilgili birer cümle tasarlanır. Son olarak ilk üç karedeki cümleler 

genellenerek 4. kareye bir özet cümlesi yazılır. İkinci aşama, anahtar kelime 

aşamasıdır. Bu adımda ilk üç kareye yazılan cümlelerle ilgili üçer anahtar 

kelime eklenir. Ardından bu anahtar kelimelerin hangi kare için daha uygun 

olduğu gözden geçirilir. Herhangi bir sorun saptanırsa anahtar kelimeler tekrar 

sınıflandırılır. Daha sonra anahtar kelimelerden hareketle dördüncü karedeki 

özet bölümü geliştirilir, yeni ayrıntıları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenir. 

Üçüncü aşama, anahtar sözcükleri cümleye çevirmeye dayalıdır. Bu aşamada 

öncelikle ilk üç kareye yazılan anahtar kelimeler birer cümle hâline getirilir. 

Ardından anlatım zenginliği sağlamak amacıyla bu cümleler gözden geçirilerek 
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sıfatlar yardımıyla ayrıntılandırılır. Ayrıca metin türüne uygun olarak farklı 

duyu organlarına hitap eden ayrıntılara yer verilir. Dördüncü aşamada, öğrenci 

her bir kareyi kendi bilgi ve deneyimleriyle ilişkilendirir. Kendi duygularını, 

düşüncelerini ve yaşantılarını karelere ekler. Örnekler vererek içeriğini 

zenginleştirir. Ardından dördüncü karede yazılan sonuç bölümü tekrar gözden 

geçirilir ve bu bölümü daha etkili kılacak bir tekniğe başvurulur. Bu teknikler; 

kişisel yargılarla, çağrı ya da sorularla yahut özetlemeyle metni 

sonlandırmaktır. Son olarak öğrencilere verilen bağlayıcı ifadeler listesinden 

her bir kareye uygun bağlaçlar seçilerek metnin paragrafları arasında bütünlük 

sağlanır (Gould ve Gould, 1999; Karatay vd., 2018). 

Yaratıcı Yazma: Yaratıcı yazma; bireylerin duygu, düşünce ve 

izlenimlerini özgün bir biçimde ortaya koydukları yazma türüdür. Başka bir 

deyişle "kişinin belirli bir konudaki duygu ve düşüncelerini hayal gücünü 

kullanarak özgürce kâğıda dökmesidir." (Oral, 2014, s. 6).  

Yaratıcı yazma, yaratıcılıkla ve yaratıcı düşünmeyle yakından ilişkilidir. 

Yaratıcılık, yaratıcı yazma çalışmalarında düşünce ve anlatım boyutuyla ortaya 

çıkar (Temizkan, 2010). Düşünce boyutunda basmakalıplığı, sıradanlığı terk 

ederek yeni, farklı ve özgün bir düşünce yahut kurgu ortaya koymayı, anlatım 

boyunda ise bunları dilin anlatım olanaklarını yaratıcı bir biçimde kullanarak 

anlatmayı gerektirir. Dolayısıyla yaratıcı yazma yalnızca öykü, roman vb. 

kurguya dayalı edebî türlere indirgenemez. Her ne kadar kurgusal metin türleri 

yaratıcılığı kullanmaya daha uygun olsa da diğer türlerde de düşünce ve anlatım 

açısından yaratıcılık sergilenebilir.  

Yaratıcı yazma denilince genellikle iki farklı anlayış akla gelmektedir. 

Bunlardan ilki giderek popülerleşen yaratıcı yazma kurslarında ünlü 

yazarlardan örneklerle yazım teknikleri öğretilen öykü, senaryo, roman vb. 

kurguya dayalı yazılardır. Bu bakış açısının, kurgusal metin yazma tekniklerini 

esas alan görece daha profesyonel bir anlayış olduğu iddia edilebilir. Bu bakış 

açısıyla ilgili olarak Akbayır (2019, s. 5), yazarlığın önemli bir iş alanı hâline 

gelmesiyle birlikte bu tür bir eğilimin ortaya çıktığını ve yaratıcı yazma 

kurslarının aslında edebiyat yazarlığı eğitimi verdiğini ifade etmiştir. 

Ülkemizdeki ve dünyadaki çeşitli örneklerine bakıldığında bu kursları 

çoğunlukla yazarların verdiğini de belirtmek gerekir.   
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Yaratıcı yazmanın diğer anlamı ise öğrencilere yazmayı sevdirmek, 

onların yaratıcı düşünme ve anlatma becerilerini geliştirmek amacıyla 

gerçekleştirilen eğitici ve eğlenceli yazma etkinlikleridir (Yıldız vd., 2013). 

Örgün eğitim kurumlarında yazma eğitimi için esas olan daha ziyade bu ikinci 

anlayıştır ve rehberi/sorumlusu yazarlar değil öğretmenlerdir. Bu anlayışa göre 

yaratıcı yazma çalışmalarının başlıca amaçları; deneyim, düşünce, gözlem ve 

hayal gücünden yola çıkarak çeşitli yazma etkinlikleri yoluyla öğrencilerin 

yaratıcı düşünme ve anlatım becerilerini geliştirmek, ayrıca onları yazmaya 

isteklendirmek ve cesaretlendirmektir. Bu nedenle yaratıcı yazma 

çalışmalarında metin üretiminin biçimsel özelliklerine değil içeriğine 

odaklanılır, doğruluktan ziyade özgünlük ön planda tutulur.  "Alışılmışın dışına 

çıkmak, hayal gücünden yararlanarak herkesten farklı düşünceler ortaya 

koymak, özgünlüğü yakalayabilmek, akıcı ve hoşlanarak yazmak, yazmadan 

zevk almak, standartların dışına çıkmak gibi durumlar söz konusudur" (Küçük 

2007, s. 11). 

Yazmanın Duyuşsal Yönüyle İlgili Kavramlar 

Yazma Motivasyonu: Motivasyon; öz yeterlik inancı, ilgi, algılanan 

görev değeri, tutum, hedef yönelimi gibi pek çok ögeden oluşan çok boyutlu 

bir kavramdır (Troia, Harbaugh, Shankland, Wolbers, & Lawrence, 2013) ve 

bu yönüyle öğrenmenin en önemli boyutlarından biridir. Dil öğreniminde 

öğrenenleri belirli bir hedefe ulaşmaya iten ve başarı ya da başarısızlığı 

belirleyen kilit bir etmendir (Thornbury, 2006, s. 137). Motivasyon, kişinin 

inançlarını, değerlerini, hedeflerini içerir ve davranışlarını yönlendirir (Guthrie 

vd., 2012). Öğrenciler motivasyon sayesinde bir görevi sürdürmeye daha istekli 

olabilir, öğrenmelerinde stratejik davranışlar sergileyebilir, pes etmek yerine 

zorluklarla başa çıkma stratejileri bulabilir ve öğrenme sürecinde kendilerini 

cesaretlendirmenin yanı sıra tüm potansiyellerini kullanabilirler (Troia & 

Shankland & Wolbers, 2012).  

Yazma motivasyonu ise bireylerin yazmaya yönelik eğilim, ilgi ve 

enerjilerini ifade eden bir terimdir. Öğrencileri yazmak için tetikleyen 

psikolojik bir güç olan yazma motivasyonu, nitelikli bir metin oluşturma 

sürecinde istekli olma durumudur (Erbilen, 2021, s. 51). Yazmaya 

isteklendirmek, yazma becerisini geliştirmenin ilk adımıdır. Yazma becerisine 
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yönelik görev ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, öğrencilerin yazma 

görevlerine karşı ilgi ve istekliliği önemli bir rol oynar. Ülper ve Çeliktürk 

Sezgin (2019, s. 151), bireyin yazmak için gerekli bilgi ve becerileri 

taşımasının, nitelikli bir metin yazacağını kesin olarak göstermeyeceğini, aynı 

zamanda bireyin yazmaya isteklenmesi ve duyuşsal açıdan hazır olmasının da 

gerekli olduğu ifade etmiştir.  

Hidi & Boscolo (2006), yazma motivasyonunu etkileyen etmenleri şöyle 

sıralamıştır: 

• Yazmaya isteklilik 

• Yeterli konu bilgisi 

• Konunun açıklığı ve anlaşılırlığı 

• Değerlendirme sürecinde anında geri bildirim verilmesi 

• Yazma süreci boyunca sürekli çaba gösterme 

Yazma Tutumu: Yazma becerisinin doğasını oluşturan duyuşsal 

etmenlerden biri de tutumdur. Kişinin bir tepkiye veya eyleme yönelik alışılmış 

eğilimleri (Musgrove, 1999, s. 2) anlamına gelen tutum, bir kişinin bir şeyi ne 

kadar sevdiğini ya da sevmediğini gösterir (Maio & Haddock, 2014). Yazmaya 

ilişkin tutum ise yazma eyleminin yazara kendisini nasıl hissettirdiğini 

kapsayan, mutluluk ve mutsuzluk arasında değişebilen duygusal bir eğilimdir 

(Graham, Berninger & Fan, 2007, s. 518). Yazma tutumu aynı zamanda 

“öğrencilerin yazma becerileri ve yazılı dil görevleri hakkında sahip oldukları 

duygu ve inançlar” olarak da tanımlanmaktadır (Sturm ve Rankin-Erickson, 

2002, s. 128).  

Bireylerin yazma becerilerini geliştirebilmelerinde yazmaya karşı 

olumlu bir tutuma sahip olmalarının önemi yadsınamaz. Yazmaya yönelik 

tutumun, bireyin yazma başarısı üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Lipstein 

& Renninger'e (2007) göre yazmaya ilgi duyan öğrenciler, yazma görevlerinde 

zorluklarla karşılaştığında ilgi duymayanlara göre daha az hüsrana uğrar, 

kendilerine verilen yapıcı geri bildirimleri memnuniyetle karşılar ve yazma 

görevini sürdürmek için kendilerini zorlar. Bununla birlikte yazmaya karşı 

olumsuz tutum geliştiren öğrenciler ise başarısızlık korkusu nedeniyle 

yazmaktan olabildiğince kaçınır, dolayısıyla yazma becerisini geliştirmede 
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başarısız olur. Yazmaya karşı olumlu tutumu bulunan öğrenciler, daha iyi 

yazma becerileri gösterme eğilimindedir (Bruning ve Horn, 2000). Nitekim 

birçok araştırmada yazmaya yönelik tutumun yazma başarımıyla ilişkili olduğu 

ortaya konulmuştur (Baştuğ, 2015; Erkan ve Saban, 2011; Graham vd., 2007; 

Lee, 2013; Pajares, 2003).  

Yazma Öz Yeterliği: Bandura'nın Sosyal Bilişsel Öğrenme 

Kuramı'nın temel kavramlarından biri olan öz yeterlik, bireyin bir görevi yerine 

getirirken kendi yeterliğine ilişkin algısıdır (Zimmerman, 1995). Örneğin bir 

öğrencinin gireceği bir sınavdan düşük bir puan alacağına inanması, öz yeterlik 

inancıyla ilgilidir. Bu kuram, insanların sahip olduğu inançların davranışlarını 

öngördüğünü ve eylemlerinin sonuçlarını etkilediğini savunur (Bandura, 1997). 

Bandura, öz yeterliğin bir göreve ilişkin başarımı yetenekten daha büyük 

ölçüde belirleyebileceğini iddia eder (1993). Öz yeterlik kavramı, tutum ile 

karıştırılmamalıdır. Öz yeterlik, temelde bireyin bir görevi tamamlama 

kapasitesine ilişkin inançlarını vurgularken; tutum bireyin, görevin bizzat 

kendisine ilişkin algı ve inançlarını kapsar (Stockett, 2021).  

 Öz yeterlik dil öğretimi bakımından dolayısıyla da yazma becerisi için 

önemli bir duyuşsal değişkendir. Yazma öz yeterliği, “kişinin kendi yazma 

becerilerine ilişkin inançları” olarak tanımlanabilir (Sanders-Reio vd., 2014, s. 

1). Yazma öz yeterliği; bireylerin kompozisyon, dil bilgisi, kullanım ve 

mekanik beceriler (yazım, noktalama) hakkındaki değerlendirmelerine 

dayanarak bir yazma görevini ne kadar iyi başarabileceklerine dair yargılarını 

ifade eder (Pajares ve Valiante, 2001, s. 369). Yazma sürecini etkileyen en 

önemli etmenlerden biri de bireyin yazabileceğine ilişkin kendisine inanması 

yani öz yeterlik inancıdır. Atasoy'un (2021) 37 çalışma üzerinde 

gerçekleştirdiği meta-analiz araştırması, yazma öz yeterliliği ile yazma becerisi 

arasında olumlu yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koyması 

bakımından bu savı güçlü bir biçimde desteklemektedir. Ayrıca öz yeterlik 

inancı yüksek olan kişilerin yazma sürecinde daha çok sebat gösterdikleri 

(Pajares, 2003), daha az endişe yaşadıkları (Woodrow, 2011) ve daha yüksek 

motivasyona sahip oldukları (Zhang & Guo, 2012) ortaya konulmuştur. 

Yazma Kaygısı: Yazma başarımını etkileyen başlıca duyuşsal 

özelliklerden biri yazma kaygısıdır (Daly & Miller, 1975b; Pajares & Johnson, 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI| 196 

 

1993; Saito & Samimy, 1996). Yazma kaygısı, "bireylerin yazmaktan kaçınma 

ve yazmaya istekli olmama eğilimi" (Faigley vd., 1981, s. 16) olarak tanımlanır. 

Bu kaygı türü, kişinin yazma eylemi sırasında hissettiği olumsuz duyguları 

ifade eder. Yazma kaygısı bulunan bireyler, yazma sürecinde yaşadıkları 

zorluklar karşısında endişe duyar (McLeod, 1987, s. 427) ve yazmayla ilgili 

olarak "sıkıntı ve derin bir rahatsızlık" hissederler (Cheng, 2002, s. 648). Aynı 

zamanda bu duyguları yaşayan kişiler yazmaktan rahatsızlık duyabilir, 

korkabilir ve yazmayı bir ceza olarak görebilir (Teichman & Poris, 1989).  

Bireylerin kaygı düzeyi, yazma davranışlarını pek çok açıdan 

etkileyebilmektedir. Kaygı düzeyi yüksek olan kişilerin, düşük olanlara göre 

yazmayla ilgili derslerden daha az tatmin olduğu (Walsh, 1989), daha az yazma 

görevi gerektiren meslekleri tercih ettiği (Daly & Miller, 1975a; Reeves, 1997), 

yazılarında daha az sözcük kullandıkları (Burgoon & Hale, 1983; Reeves, 

1997), daha kısa metinler yazdığı (Daly, 1977), daha fazla yazım ve noktalama 

hatası yaptığı (Reeves, 1997) ve yazılarında cümle çeşitliliğinin daha sınırlı 

olduğu (Garcia, 1977) belirlenmiştir. Ayrıca yazma kaygısı düzeyi, bireylerin 

yazma sürecindeki davranışlarını da etkiler. Yazma kaygısı yüksek olan 

kişilerin, düşük olanlara göre yazma öncesinde fikir üretmeye, planlamaya 

(Bannister, 1992; Bloom, 1980a; Reeves, 1997; Selfe 1981a; Selfe 1981b) ve 

taslak oluşturmaya (Selfe 1981a; Selfe 1981b) daha az önem verdikleri, yazma 

esnasında daha fazla ve gözden geçirme/düzenleme aşamalarında daha az 

zaman harcadıkları (Bannister, 1992; Bloom 1980a, Selfe 1981a; Selfe 1981b) 

ortaya konulmuştur. 

Diğer Kavramlar 

Yazma Tutukluğu: Yazma eylemi, doğası gereği hiçbir zaman 

sorunsuz ve kolaylıkla yürütülebilen bir süreç değildir. Profesyonel yazarların 

dahi yazma eylemi sırasında ara sıra tıkandığı, ilerleyemediği veya 

yaratıcılığını kullanamadığı bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte bazen 

yazarken olağan olan bu durumdan daha büyük zorluklarla karşılaşabilir. İşte 

bu durum yazma tutukluğuna işaret etmektedir. Yazma tutukluğu, en genel 

hâliyle metin üreticisinin yazmak istemesine rağmen yazmayı 

gerçekleştirememe durumudur (Rose, 1984). Ayrıca "sözcükleri kâğıda 

dökmede geçici ya da kronik yetersizlik" (Nelson, 1993, s. 1), "akıcı ve 
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zamanında yazamama" (Boice, 1993, s. 19), "yazarların entelektüel olarak 

yapabilecek kapasitede olmalarına rağmen yazamamaları ve bu durumdan acı 

çekmeleri" (Flaherty, 2004, s. 80) olarak da tanımlanır. Bu sorunu yaşayan 

yazarlar yazmaya karşı bir istek duyar ancak bunu başaramaz (Boice, 1992). 

Yazma tutukluğu, bir yazarın yeni fikirler üretmesini yahut mevcut fikirlerini 

geliştirmesini engeller.  

Yazma tutukluğu birçok nedenden kaynaklanabilir. Ahmed (2019), 

yazma tutukluğunun nedenlerini psikolojik, motivasyon temelli, bilişsel ve 

davranışsal olmak üzere dört kategoride sınıflandırmıştır. Yazma tutukluğunun 

psikolojik nedenleri stres, kaygı, yoğun duygusal durumlar (keder, depresyon 

vb.) ve tükenmişlik/yorgunluk; motivasyona bağlı nedenleri değerlendirilme 

kaygısı, isteksizlik ve yazmayı zevkli bulmayı bırakmak; bilişsel nedenleri 

mükemmeliyetçilik, zamanı ve emeği verimsiz kullanma, sabit bir bakış 

açısıyla yazma; davranışsal nedenleri erteleme, yazamayacak kadar meşgul 

olma, rutin veya yapılandırılmış bir programı takip etmeme olarak sıralanabilir 

(Ahmed, 2019, s. 10-19).  

Yazma Eğilimi: Yazma eğilimi, kısaca yazma eylemine yatkınlık 

olarak tanımlanabilir (Baştuğ, 2015). Bu kavram, yazma becerisi ve eğilim 

arasında bağlantı kurar. Piazza ve Siebert'e göre yazma sürecinde karşılan 

zorluklara karşı bireyin; azim, gayret, özerklik, risk almaya isteklilik, 

motivasyon, öz yeterlik ve ilgi gibi kaynakları yazma sürecine getirmesidir 

(2008, s. 275). Bilişsel değişkenler, duyuşsal etmenler ve sosyal bağlam 

arasındaki ilişkileri yansıtan yazma eğilimi, yazma süreci boyunca sürece 

güvenle devam etme istekliliğidir (Mcclenny, 2010, s. 9). Yazma eğilimi, 

bireylerin yazma becerilerini geliştirmelerinin temelinde yer alan itici bir 

güçtür. Zira öğrencilerin yazmayı sevmesi, yazma uygulamaları yapmaya içten 

yönelmesi ve bu beceri için gerekli çabayı harcaması yazma becerisinde 

yetkinlik kazanmalarında oldukça önemlidir.  

Yazar Körlüğü: Yazar körlüğü, gözden geçirme (revizyon) süreciyle 

ilgili bir kavramdır. Yazarın denetim amacıyla defalarca okumasına rağmen, 

ürettiği metindeki sorunları görememesi anlamını taşır. Yazar körlüğü, her 

metin yazarının karşılaşabileceği bir durumdur. Bu durumdan kaçınmanın 

başlıca yolu yazılan metin hakkında başkalarının görüşlerine başvurulmasıdır. 
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Deneyimli kişilerin metni okuması, metinle ilgili düşünce ve eleştirilerini 

paylaşması, yazar tarafından görülemeyen sorunların saptanmasına yardımcı 

olabilir. Yazar körlüğünün önüne geçmenin bir başka yolu da yazılan metni 

belirli bir aradan sonra tekrar okumaktır. 

Düzeltme Sembolleri: Düzeltme sembolleri, yazılı anlatım 

çalışmalarında yapılan hatalarla ilgili geri bildirim vermek amacıyla kullanılan 

semboller bütünüdür. Yazılan bir metni düzeltme sürecinde başvurulan bu 

sembollerin amacı, öğrencilerin ürettikleri yazılı metinlerde karşılaşılan çeşitli 

hatalarla ilgili geri bildirim vermek ve bunu yaparken de zaman tasarrufu 

sağlamaktır. Bununla birlikte yazma eğitiminde düzeltme sembollerini 

kullanmanın yararı ve gerekliliği tartışılabilir. Her ne kadar sembol 

kullanmanın yazılı anlatım sürecindeki öğrenci etkinliğini artıracağı ve metin 

düzeltme süresini kısaltacağı (Takak, 2012) iddia edilse de Türkçe derslerinde 

yazma çalışmalarına ayrılan zaman ve öğrencilerin yaş grubu göz önüne 

alındığında öğrencilerin bu sembolleri öğrenmeleri, hatırlamaları ve 

uygulamaları kolay değildir.  

 

Şekil 4. Düzeltme sembolleri (Şen, 2012, s. 78) 
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GİRİŞ 

Dilbilim, en genel tanımıyla dili inceleyen bilim dalıdır. Dilbilim, 

dillerin ses, anlam, biçim gibi çeşitli özelliklerini yapı ve kullanım açısından 

incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca fizyoloji, anatomi, sinirbilim, felsefe, 

ruhbilim, toplumbilim, budunbilim gibi pek çok bilim dalı ile kesişen, 

disiplinler arası bir alan niteliği göstermekte, bu açıdan pek çok alt alana 

ayrılmaktadır. Bu bölümde, dilbilimin alt alanlarında kullanılan temel 

kavramlara ilişkin tanım ve betimlemeler yer almaktadır. 

Sesbilim 

Sesbilim, dilin seslerini inceleyen, ses üzerine çalışan dilbilim alt 

alanıdır. Ergenç (2002, s. 25) sesbilimi “bir dilin ses dizgesini oluşturan 

seslerin nerede ve nasıl çıkarıldıklarını, geçirdikleri evrimi, konuşma 

organlarının işleyişini inceleyen söyleyiş ve akustik özelliklerine göre 

sınıflandıran bilim dalı” şeklinde tanımlamaktadır. Bir dilin en küçük birimi 

sestir. Seslerin tek başına anlamları ve işlevleri yoktur, sesbirimler ise dilin 

anlam ayırıcı en küçük yapı taşlarıdır. Sesbilim genel olarak dünya dillerinde 

var olan seslerin neler olduğunu, bu seslerin özelliklerini, ses dizgesi 

açısından dillerdeki farklılaşmanın nedenlerini, seslerin ses aygıtından 

çıkışını, çıkış yeri ve çıkış biçimi açısından incelerken görevsel sesbilim veya 

sesbilgisi alanı, seslerin ses çevresindeki ayrıcı ve ortak özelliklerini, bu 

özelliklerin sesleri sesbirim yapma koşullarını, dil ve konuşma bozukluklarını 

konu edinmektedir. Sesbilim seslerin ve sesbirimlerin nasıl gerçekleştiği ile 

ilgilenmektedir. Görevsel sesbilim ise sesi anlamla ilişkilendirmektedir. 

Literatürde sesbilim ve sesbilgisi kavramları kimi zaman birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Aksan (2000, s. 26) sesbilgisi ve sesbilim kavramlarının 

inceleme alanı açısından şu şekilde farklılaştıklarını belirtmektedir: “Sesbilim, 

yalnızca bir dilin ses özelliklerinin incelenmesine yönelirse buna sesbilgisi 

adını vermek daha doğru olur (örneğin Türkçenin sesbilgisi, Fransızcanın 

sesbilgisi gibi)”.  

Sesbilim konularına göre çalışma alanları farklılaşmaktadır. Konuşma 

seslerinin oluşumunu ve hava basıncına dayalı fiziksel değişimlerini araştıran 

akustik sesbilgisi, sesin anatomik ve fizyolojik görünümlerini araştıran 

eklemleyici sesbilgisi, sesin insan beynindeki algılama ve anlamlandırma 
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süreçlerini araştıran işitsel sesbilgisi gibi alt alanları bulunmaktadır (Ergenç 

ve Uzun, 2020, s. 23). Sesbilim çalışmaları belirli bir zaman dilimi 

içerisindeki seslerle ilgiliyse durgun sesbilim, tarihsel bakış açısıyla seslerin 

geçirdiği değişimden bahsediliyorsa gelişmeli sesbilim adını almaktadır. İki 

ya da daha fazla dilin ses özelliklerinin karşılaştırılması için karşılaştırmalı 

sesbilim çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Bir sesbirimin olası 

gerçekleşme alanları sesdizim kuralları tarafından yönetilmektedir. Bir dildeki 

seslerin ve sözcüklerin dağılımını ise dağılımsal dilbilim incelemektedir. 

Görevsel Sesbilim: Ses dizgesindeki sesleri, tek başlarına değil 

dildeki işlevleri ve ayırıcı özellikleri açısından ele alan bilim dalı görevsel 

sesbilimdir (Ergenç, 1989, s. 121-125). Başka bir deyişle dilde anlam ayırıcı 

en küçük birimler olan sesbirimlerle ilgilenmektedir. Sesbirimler evrensel 

değil, dile özgü nitelik taşımaktadır. Her ses sesbirim olarak nitelendirilemez. 

Bir sesin sesbirim değeri taşıyıp taşımadığı ancak o sesin kullanıldığı ses 

çevresi içindeki konumuna bakılarak saptanabilir. Buna göre örneğin “kar” 

sözcüğü ile “kâr” sözcüğünü birbirinden ayıran ses çevresindeki farklılaşma, 

birinde “k” ve “a” seslerinin kalın, diğerinde ince olmasından 

kaynaklanmaktadır. Sesbirimleri oluşturan ayırıcı özelliklerin her bir 

değişkesine sesbirimcik denir. Tüm sesbirimciklerin sesletimi sesçil abece 

aracılığıyla gösterilmektedir. Görevsel sesbilimin inceleme nesnesi olan 

sesbirimler parçalı sesbirimler ve parçalar üstü sesbirimler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır.  

Parçalı sesbirimler ses çevresindeki en küçük çiftlerine bakıldığında 

anlam ayırıcılık özelliği taşıyan seslerdir. Konuşma organlarımızın düzenli ve 

uyumlu çalışmasıyla anlamlı sözcükler ve tümceler oluşturmak amacıyla 

ağzımızdan çıkardığımız birimler düzenli sesler olarak adlandırılmaktadır 

(Selen, 1979, s. 21). Akciğerlerden gelen soluğun hiçbir engele takılmadan ve 

sürtünmeye uğramadan dilin üstünden geçerken çıkardığı sesler olan ünlüler 

gürültüsüz sesler olarak adlandırılmaktadır (Ergenç, 2002, s. 20).  

Parçalı sesbirimler parça özelliği taşıdığından birim niteliklidir ve 

genelde sözcük anlamını değiştirirler. Tümce anlamını ise süre, vurgu, ton, 

durak, kavşak ve ezgiyi karşılayan parçalar üstü sesbirimler değiştirir. 

Parçalar üstü sesbirimler dilin bürün dizgesini oluştururlar, bu alandaki 



215 | DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI 

 

çalışmalar da bürünbilim alanının kapsamına girmektedir. Sesbilimde anlam 

ayırıcı işlevi olan bürün olgularına bürünbirim adı verilmektedir (İmer, 

Kocaman & Özsoy, 2011, s. 65). Türkçede kimi durumlarda anlam ayırıcı 

özellik sergilediklerinden bürünbirim olarak adlandırılan bazı bürün ögeleri 

kısa açıklamalarla aşağıda yer almaktadır.  

Konuşma organlarından seslerin çıkarılışı sırasında kapladığı zaman 

dilimi şeklinde tanımlanan süre, kimi dillerde anlam ayırıcı işlev yerine 

getirir. Örneğin Türkçede katil [katil] (öldürme eylemi) ile katil [ka:til] 

(eylemi gerçekleştiren kişi) sözcükleri arasındaki ayrım süreden 

kaynaklanmaktadır. 

Son sesinde ünsüz bulunan bir sözcükle ön sesinde ünlü bulunan bir 

sözcük arasında söyleyişte ulamayı ortadan kaldırmak amacıyla verilen kısa 

aralar (kaldır ‘aç/kaldıraç) kavşak; bir tümce ya da sözce içindeki birden çok 

bilgi öbeği arasında verilen kısa aralar ise durak olarak adlandırılmaktadır 

(Ergenç, 2002, s. 26).  

Çince, Japonca, İsveççe, Norveççe gibi tonlama dillerinde bütünüyle 

anlam ayırıcı olmasına karşın Türkçede anlam ayırıcı özelliği sınırlı bir birim 

olan ton İmer vd. (2011, s. 242) tarafından “ses oluşumunda titreşim sayısının 

az ya da çok oluşu” şeklinde tanımlanmakta, aynı terim Vardar (2002, s.195) 

tarafından titremleme şeklinde adlandırılarak, “tümcenin ezgisini oluşturan ve 

seslem ya da sesbirimi aşan boyuttaki öğeler üstünde yer alan yükseklik 

değişiklikleri” şeklinde tanımlanmaktadır. Anlam ayırıcı özellik sergilediği 

zaman tonbirim (İmer vd., 2011, s. 242) ya da titremlemebirim (Vardar, 2002, 

s. 195) adını almaktadır. Dildeki ton türlerini ve bunların işlevlerini inceleyen 

alan ise tonbilimdir. 

Seslemden büyük birimler üstündeki ton değişikliklerinin tümü 

tümcenin ezgisini oluşturmaktadır. Türkçede üç temel ezgi türü 

bulunmaktadır: Tümcenin ya da sözcenin bittiğini gösteren biten ezgi, sıralı 

ya da bağlı tümcelerde görülen, konuşmanın sürdüğünü gösteren süren ezgi, 

soru sorulduğunu belirten soru ezgisi. Ezginin en önemli işlevlerinden biri 

odaklamadır (Ergenç, 2002, s. 28). Sesbilim, anlambilim ve sözdizim terimi 

olan odak bir tümcede yeni bilginin ya da vurgulanmak istenen birimin öne 

çıkarılmasıdır.  
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Vurgu, bir sözcükte bulunan bir seslemin diğerlerine oranla daha 

soluklu, daha baskılı çıkarılmasıdır (Ergenç, 1989, s. 42). Seslem, bir solukta 

çıkarılan bir ses veya yine aynı şekilde tek bir sesleme ile çıkarılan birden çok 

sesin oluşturduğu ses öbeğidir. Sesler bir araya gelip eklemlenerek seslemleri 

ve sözcükleri oluştururlar. Eklemleme kavramı, nefesin konuşma organlarında 

konuşma seslerine dönüşüp biçimlenmesidir.  

Anlambilim 

Dilin anlam dizgesini inceleyen dilbilim alt alanı anlambilimdir. 

Anlambilim çalışmaları insan ilişkileri ve dil üzerine yoğunlaşırsa genel 

anlambilim çerçevesinde değerlendirilir, dilbilim açısından ele alındığında 

dilbilimsel anlambilim, mantık çalışmalarıyla örtüştüğünde mantıksal 

anlambilim çalışmaları kapsamına girer. Sözcük anlamı üzerine yoğunlaşan 

çalışmalar sözcük anlambilimi, tümce ve sözce anlamı üzerine yoğunlaşan 

çalışmalar ise tümce anlambilimi olarak adlandırılır. Anlambilim çalışmaları 

eş zamanlılık içeriyorsa durgun anlambilim, art zamanlılık içeriyorsa 

gelişmeli anlambilim adını almaktadır.  

Gelişmeli Anlambilim: Art zamanlı bakış açısıyla yani zaman içinde 

tarihsel değişimler ve gelişimler göz önünde bulundurularak dildeki 

anlamların nasıl değiştiğini, geliştiğini diller arasındaki anlamsal benzerlikleri 

ve anlam etkileşimlerini gelişmeli anlambilim ele alır. Anlam olayı olarak 

nitelendirilen anlam değişmeleri ve deyim aktarması, ad aktarması, benzetme 

gibi söz sanatları gelişmeli anlambilimin çalışma kapsamına girmektedir. 

Deyim aktarması, eş değerli anlam öğelerinden birini, diğerinin yerine 

kullanma; ad aktarması dizimdeki öğeler arasında benzetme amacı olmaksızın 

genel-özel, bütün-parça, neden-sonuç, somut-soyut gibi ilişkiler kurma; 

benzetme ise bir nesnenin ya da eylemin belli bir özelliğini o nesne veya 

eyleme benzeyen bir başkasından yararlanarak anlatma şeklinde 

tanımlanmaktadır. Dilde zaman içinde gerçekleşen anlam değişmeleri; 

sözcüğe yüklenen anlamların çoğalması olarak tanımlanan anlam genişlemesi, 

sözcüğe yüklenen anlamların sınırlandırılması, birkaçının zaman içinde 

kullanılmaması şeklinde tanımlanan anlam daralması, olumsuz anlamdan 

olumlu anlama geçiş olan anlam iyileşmesi, olumlu bir anlamdan olumsuz 

anlama geçiş olan anlam kötüleşmesi şeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra 
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bir birimin içeriğinin daha kapsamlı hâle gelmesi, aynı türdeki diğer birimleri 

de kapsaması genelleştirme (selpak > kâğıt mendil), birimin içeriğinin daha 

kapsamlı bir hâlden dar bir hâle geçmesi ise özelleştirme adını almaktadır. 

Ad Bilim: Gelişmeli anlambilim içerisinde özel adların anlamını ve 

tarihsel gelişimini ise adbilim alanı incelemektedir. 

Durgun Anlambilim: Durgun anlambilim ise eş zamanlı bakış 

açısıyla yani tarihsel gelişmelerden ve değişmelerden bağımsız dildeki anlam 

özelliklerini, anlam türlerini ve anlam ilişkilerini inceler. Zaman içerisindeki 

değişim ve gelişimler göz önünde bulundurulmaksızın sözcük, kavram, 

anlam, kapsam, eşdizimlilik, eş anlamlılık, zıt anlamlılık, eş adlılık, çok 

anlamlılık gibi anlama ilişkin sorunlar durgun anlambilimin çalışma konuları 

arasındadır.  

Anlam dildeki bir birimin aktardığı ya da uyandırdığı kavram tasarım, 

düşünce; içeriktir (Vardar, 2022, s. 18). Kavram ise insanın dünyayı 

algılamasını sağlayan imgelerdir. Trier kavramların birbirinden soyutlanmış 

olarak zihinde ayrı ayrı bulunmadıklarını, birbirini etkiledikleri alanlar 

oluşturduklarını belirterek bu terime kavram alanı adını vermiştir (Aksan, 

1997, s. 42).  

Anlambilimde belli bir ses bileşimiyle simgeleştirilerek nesne ve 

olayların kavramlaştırılmasına anlamlama adı verilmektedir (Aksan, 1997, s. 

31). Saussure’e göre dilde anlamlamayı sağlayan gösterge kavramıdır ve dil 

dizgesi bir göstergeler sistemidir. Anlam, dilin çok çeşitli yönlerini 

kapsamakla birlikte göstergebilim açısından gösteren ve gösterilen arasındaki 

ilişkiyi betimlemek için kullanılmaktadır. Göstergebilim, göstergeleri 

inceleyen bilim dalıdır. Gösterge, Rifat (2009, s. 11) tarafından sözcükler, 

simgeler, işaretler gibi “kendi dışında bir şeyi (gösterilen) temsil eden, 

dolayısıyla temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, 

nesne, olgu, vb. (gösteren)” şeklinde tanımlanmaktadır. Gösteren ve gösterilen 

olmak üzere iki boyutu olan gösterge kavramı dilsel ve dil dışı göstergeleri 

kapsamaktadır. Gösterilen boyutu kavramı karşılamakta, gösteren boyutu ise 

dilsel göstergelerde sözcük, dil dışı göstergelerde ise simge, işaret gibi 

kavramı temsil eden birimleri ya da imgeleri belirtmektedir. Bir kavramın 

uzamsal varlığı ise gönderge karşılığını almaktadır.  
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Göstergeler çağrışımların odağında yer almaktadır. Çağrışım, bir dil 

biriminin kendiyle ilişkilendirilebilen öteki dil birimlerini akla getirmesidir. 

Bir sözcük işitildiğinde kişide çağrıştırdığı anlamların tümü çağrışımsal 

anlamdır (İmer vd., 2011, s. 71). Anlambilim açısından dildeki en küçük birim 

anlambirimdir. Anlamı oluşturan her bir anlambirim özelliği ise 

anlambirimcik olarak adlandırılmaktadır. Sözcüklerin, kavramların anlamları 

ve çağrışım ilişkileri anlambirimcikleri aracılığıyla oluşmaktadır. Sözcük 

anlamının çözümlenmesi işi ise anlambirimcik çözümlemesi aracılığıyla 

gerçekleşmektedir (Günay, 2007b). Anlambirimcik çözümlemesinde 

sözcükler arası bağıntı ilişkileri önemlidir. Bağıntı, ilişkilendirilebilecek iki 

sözcüğün ortak yanlarını ve aykırılıklarını belirtmektedir. Greimas anlamın 

mutlak koşulunun öğeler arasındaki bağıntı olduğunu vurgulayarak, tek 

öğenin anlamının bulunmadığını ileri sürmektedir (Aksan, 1997, s. 46-47). 

Aynı şekilde Firth (1957) dildeki bir birimin anlamını, öteki birimlerle 

kurduğu ilişkilerle çerçevelendirmiş ve eşdizim terimini önermiştir. Eşdizimli 

sözcük birlikteliklerinin anlam yapılarını, niteliklerini ve birliktelik koşullarını 

anlam belirleyiciler ve anlam ayırıcılar açısından inceleyen yöntem bileşen 

çözümlemesidir. 

Genel olarak dildeki tüm birimler anlamlarını içinde bulundukları 

bağlam içerisinde kazanmakta ve çevresindeki birimlerle 

belirginleştirmektedir. Gerek anlambilim açısından gerekse metindilbilim ve 

söylem çözümlemesi açısından bağlam iki alt türde ele alınmaktadır: Dil içi 

bağlam ve dil dışı bağlam. Dilsel bağlam salt dil içi ilişkilerden oluşan ve 

metindeki, söylemdeki dağınıklığı, anlam bulanıklığını gidermek amacıyla 

kullanılan bir terimdir (İmer vd., 2011, s. 95). Durum bağlamı da denen dil 

dışı bağlam ise bir dil biriminin çevresinde onu yapı, anlam ve işlev yönünden 

etkileyen dil dışı etmenlerin tümünü kapsamaktadır (İmer, vd., 2011, s. 41). 

Bağlam bağımsız bir çözümleme ile anlama ulaşmak mümkün olmamaktadır.  

Anlambilim çalışmalarında anlam sözlük anlamı, gönderimsel anlam, 

deyişsel anlam, vb. gibi alt türlere ayrılarak ele alınmaktadır. Sözlükte yer 

alan anlam sözlük anlamı, iletişim bağlamındaki anlam pragmatik anlam, dil 

kullanıcılarının iletişim bağlamında zihninde canlanan imgeleri gösteren 

göndergesel anlam, bir dil topluluğu tarafından kullanılan, o topluluğun 
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özelliklerini, bireylerin toplumsal konumunu, ağız ve lehçe özelliklerini 

yansıtan deyişsel anlamdır. 

Sözlüklerde sözcüklerin birden çok anlamı bulunmaktadır. Sözlük 

madde başında numaralarla ayrılıp listelenen bu anlamlar bir sözcüğün ne 

kadar farklı anlamlar yüklenebildiğini göstermektedir. Aynı sözcüğün farklı 

anlamlara sahip olması çokanlamlılık kapsamında değerlendirilmektedir 

(Palmer, 2001, s. 82). Sözcüğün, söz öbeğinin temel ya da birincil sözlük 

anlamı, gönderimsel anlam ya da düzanlam adını almaktadır. Sözcüğün bütün 

çağrışımlarını içeren anlamı ise yan anlam adını almaktadır. Alt anlamlılık iki 

sözcükten birinin diğerini içerdiği durumlar için kullanılmaktadır.  

Eş adlılık gösterenleri (biçimi) aynı, gösterilenleri (anlamları) farklı 

sözcükleri karşılamaktadır. Eş anlamlılık ise sözcük ve tümcelerin özdeş 

anlamları olmasıdır. Anlambilimciler açısından iki sözcüğün bütünüyle birbiri 

yerine kullanılabilir olması eşdizimlilik dahil pek çok duruma aykırı olduğu 

için anlam açısından tam bir özdeşlikten söz etmek zordur. Bunun yerine 

yakın anlamlılık teriminin kullanılması daha uygun görülmektedir. 

Eş anlamlılığın karşıtı olarak düşünülen zıt anlamlılık ise anlamca 

birbirine karşıt olan sözcükleri belirtmektedir. Anlambilim açısından eş 

anlamlılık tartışmalı bir konu iken zıt anlamlılık tam ve net bir şekilde 

tanımlanabilen doğal bir dilsel özelliktir. Bunun yanı sıra bazı sözcük çiftleri 

ilişkisel zıtlıklar içermektedir (karı-koca, ebeveyn-çocuk, vermek-almak, 

öğretmen-öğrenci vb. gibi) (Palmer, 2001, s. 100-104). 

Biçimbilim  

Dilin yapısını inceleyen dilbilim alt alanı biçimbilimdir. Biçimbilimin 

inceleme alanları dildeki sözcükler ve eklerdir. Sözcük, yazıda önünde ve 

arkasında boşluk olan, söyleyişte bir ya da birden çok sesbirimin oluşturduğu, 

anlamlı ya da görevli birimler şeklinde tanımlanabilir. Bu tür bir tanımlamaya 

gerek olmaksızın hem yazılı dilde hem sözlü dilde doğal konuşucular 

tarafından sezgisel olarak tanınabilen sözcükler, biçimbilim alanında “sözcük” 

değil sözcükbirim şeklinde adlandırılmaktadır. Biçimbilim çalışmalarında 

sözcük yerine kullanılan soyut bir üst birim olan sözcükbirimin, sesbilimsel 

olarak sözcüğün her olası biçimlenişini içerdiği varsayılır. Sözcüklerin 
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alabileceği eklerle birlikte tüm olası biçimlenişleri ise sözcükbiçim olarak 

adlandırılmaktadır. Sözcüklerin kök ve gövde hâlleri ve alabilecekleri eklerle 

birlikte biçimlenişlerinin tümü aslında birer anlamlı en küçük birim 

olduğundan biçimbirim sayılmaktadır. Çeşitli sesbilimsel etmenlere bağlı 

olarak biçimbirimlerin farklı her bir biçimlenmesine biçimcik, bunların sayısı 

birden çoksa her bir biçimciğe alt biçimcik adı verilmektedir (Uzun, 2006, s. 

23). Biçimbirimler aynı zamanda bağımlı ve bağımsız biçimbirimler olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Ekler, kökler ve eylemler gibi dilde tek başlarına 

kullanılmayan ama biçimbirim olduklarına dair belirli ölçüde sezgisellik 

taşıyan biçimlere bağımlı biçimbirimler; kök sözcükler ve bu köklerden 

türemiş sözcükler olarak yalnız başına kullanılabilen biçimbirimlere ise 

bağımsız biçimbirimler denir (Uzun, 2006, s. 25). Sesbilimsel olarak 

görünmeyen ancak işlevsel olarak var olduğu varsayılan biçimbirimlere sıfır 

biçimcik adı verilmektedir. Birden fazla biçimbirimi temsil eden ama sesçil 

içeriği, temsil ettiği biçimbirimlerle bire bir eşlenemeyecek kadar 

çözümlenemez olan biçimcik türü ise portmanto biçimciktir (Uzun, 2006, s. 

27). Bir biçimbirim yalnızca bir tek kullanım gösteriyorsa, başka değişkesi 

yoksa, başka sözcük ve eklerle birlikte gözlemlenmiyorsa tekçil biçimbirim 

adını almaktadır (örn. yağ-mur).  

Biçimsesbilim: Sözcüklerin biçimbilim çözümlemesinde etkili olan 

sesbilim etkileşimleri, biçimsesbilim adı altında ele alınır (Uzun, 2006, s. 58). 

Çünkü sözcükler biçim değiştirirken sesleri ya değişir, ya düşer ya da bazı 

sesler türer. Benzeşme Vardar (2002, s. 38) tarafından ses zinciri içerisinde bir 

sesin kendisinden önce ya da sonra gelen bir başka sesle birlikteliğinden 

doğan ve birinden öbürüne özellik aktarımı yoluyla gerçekleşen değişim 

şeklinde tanımlanmaktadır. Önceki sesin kendinden sonraki sesi etkilemesi ve 

kendine benzetmesi anlamında ilerleyici benzeşme, sonraki sesin öncekini 

etkilemesi ve kendisine benzetmesi anlamında gerileyici benzeşme, yan yana 

olan seslerin birbirine benzemesi anlamında yakın benzeşme, birbirinden uzak 

seslerin birbirine benzemesi anlamında uzak benzeşme gerçekleşmektedir. 

Dillerde ünlü uyumu ve ünsüz uyumu da benzeşme kapsamında biçimsesbilim 

arakesitinde incelenmektedir. 

Biçimbilim açısından uyum kavramı bir ya da daha fazla dil bilgisel 

kategoriye ait sözcüğün ortak olarak yeniden biçimlenişi anlamındaki eş 
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biçimlenmelerini içermektedir. Uzun (2006, s. 51-52) adcıl uyum 

çerçevesinde Türkçe tamlamalarda görülen kişi uyumlarını (ben1.kişi-tekil-im 

ev-im1.kişi-tekil), eylemcil uyum çerçevesinde ise özne-yüklem uyumlarını 

(ben1.kişi-tekil geldi-m) eşbiçimlenme terimi için örneklemektedir. 

Türetimsel Biçimbilim ve Çekimsel Biçimbilim: Sözcüklerin 

biçimbilimsel olarak yeniden biçimlenmesi türetim ve çekim koşullarına göre 

gerçekleşmektedir. Türetim sözcüklerden başka sözcükler oluşturma, çekim 

ise sözcüklerin uğradığı biçimbilimsel değişimlerdir. Bu ayrıma bağlı olarak 

biçimbilim alanı da türetimsel biçimbilim ve çekimsel biçimbilim diye ikiye 

ayrılır (Uzun, 2006, s. 46). Herhangi bir sözcük oluşturma kuralı uygulanarak 

ortaya çıkan sözcüklere türetimsel sözcük denir. Sözcüklerin çekimsel olarak 

ortaya çıkan biçimlerine aslen birer sözcükbiçim olmalarına karşın bazen 

dilbilgisel sözcük, bazen de biçimsözdizimsel sözcük denir (Uzun, 2006, s. 

49-50). Sözcüklerin zaman, görünüş, kip, cinsiyet, sayı, kişi, durum, iyelik 

gibi çekimlenişleri dil bilgisel kategori olarak adlandırılmaktadır. Sözdizimi 

alanında bu kategorilere başka kategoriler de eklenmekte ve işlevsel 

kategoriler olarak adlandırılmaktadır. 

Sözdizim ve biçimbilim arakesitinde ise biçimsözdizim yer almaktadır. 

Kaynaşma, geçişme, yerleştirme gibi kavramlar biçimsözdizim alanında 

kullanılmaktadır. Kaynaşma sözdizim açısından bir dizilişteki sözcüklerin 

sesbilgisel yitimlerle değişerek kendinden önceki (sona kaynaşma) ya da 

sonraki (öne kaynaşma) sözcüğe eklenmesi anlamına gelmektedir. Geçişme 

iki ayrı sözlük biriminin ayrılamaz şekilde birbirine yapışması, araya başka 

sözcük almaması durumudur. Bu durumda anlambilim açısından eşdizim 

olarak adlandırılan sözcük birliktelikleri ortaya çıkmaktadır. Geçişme, 

sözdizim açısından ögenin konumuna bakılarak ad geçişmesi, eylem 

geçişmesi, nesne geçişmesi (çivi çak-), özne geçişmesi (arı sokması) gibi alt 

türlere ayrılmaktadır.  

Dilin çekim ve türetim özelliklerinin kullanılması sonucu bazı 

sözcükler dilde tutunup sözvarlığına yerleşirken bazıları benimsenip 

yerleşmez ve anlık oluşumlar şeklinde sınıflandırılır. Yeni bir sözcüğün dilde 

belirli bir içerikle yaygınlaşması, tutunması sözlükselleşme olarak adlandırılır 

(Uzun, 2006, s. 89). Tüm bu kategoriler sözlüksel birer özellik kazandığında 
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dilin sözvarlığında yer alır. En yalın hâliyle, sözcüklerin depolandığı alan 

olarak tanımlanabilen sözvarlığı dilin sözvarlığı ya da temel sözvarlığı ve 

bireylerin sözvarlığı yani sözlükçe şeklinde ayrıştırılmaktadır. Her iki 

sözvarlığı da sözcüklerin kullanım sıklığına göre aktif ve pasif sözvarlığı 

olarak ayrılmaktadır.  

Sözcükbilim ve Sözlükbilim 

Dilin sözvarlığında sözcükler sözlükbirimler olarak depolanmaktadır. 

Bireylerin sözvarlığında ise sözcüğün alabileceği tüm eklerle olası tüm 

çeşitlenmelerini ve değişkelerini içeren sözcük-biçimleri de yer almaktadır. 

Dilin sözvarlığına ilişkin çalışmalar sözcükbilim alanının kapsamına 

girmektedir. Sözcükbilim çalışmaları dildeki öğelerin biçim özelliklerini, 

kökenlerini, tarihsel gelişimlerini incelemenin yanı sıra sözvarlığı unsurlarını, 

eşdizimleri, kavram alanlarını ele almaktadır. Sözvarlığındaki sözcüklerin 

bulunduğu sözlüklerin hazırlanması ise sözlükbilim alanının konusudur. 

Sözdizimi 

Dildeki sözcüklerin dizilişini, seçme ve birleştirme kurallarını, buna 

göre sözcükler ve öğeler arasında yer değiştirilebilirliği sözdizimi alanı 

incelemektedir. Sözdizimi kurallarına göre yan yana getirilen sözcükler 

sözcük gruplarını, öbek yapıları veya tümceleri oluşturmaktadır. Tümce 

Karahan (2012, s. 9) tarafından bir duyguyu, düşünceyi, durumu ya da olayı 

yargı bildirerek anlatan sözcük veya sözcük öbeği şeklinde tanımlanmaktadır. 

Tümce içerisinde sözcüklerin sıralanışı sözcük dizilişi terimiyle 

karşılanmaktadır. Sözcükler dildeki dizisel ve dizimsel bağıntı kuralları 

çerçevesinde yan yana getirilmekte, birbirinin yerini alabilmekte ve yer 

değiştirebilmektedir. Dizimsel bağıntı dizgedeki birimler ve dizimler 

arasındaki yatay ilişkileri; dizisel bağıntı ise bu dizimde yer alan birimlerin 

birbirinin yerini alabilme, yer değiştirebilme özelliklerini kapsayan dikey 

ilişkileri açıklamaktadır. Bir dilin konuşucuları dizisel ve dizimsel düzeyde 

sözcüklerin yan yana geliş ve yer değiştirebilme koşullarını sezgisel olarak 

bilmektedir. Sezgisel dil bilgisi adı verilen bu kavram, anadili konuşucularının 

dile ilişkin içsel bilgisini yansıtmaktadır. Dilbilim alanında özellikle dilin 

kullanımına ilişkin araştırmalar yapılırken sezgisel dil bilgisinden yararlanılır. 

Bir dilin ideal konuşucularının o dile ilişkin anlama ve üretme yetisi edinç; 
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herhangi bir konuşucunun söz gelimi sözvarlığı zenginliği, sesletim 

özellikleri, konuşma biçimi gibi bireysel dil kullanımı ise edim olarak 

adlandırılmaktadır (Uzun, 2000, s. 4). Edinç sezgisel dil bilgisiyle 

ilişkilendirilirken edim dilin somut kullanımıdır. Üretim ya da kullanım 

aşaması edim, bu üretimlerin gerçekleşmesini sağlayan zihinsel beceriler 

düzlemi ise edinç terimiyle karşılanmaktadır. Tümcelerin bir doğal 

konuşucuya göre hangi boyutta düzgün olduğu, bir tümcenin doğal 

konuşucunun diline ait olup olmadığı, o tümcenin kabul edilebilirlik boyutunu 

belirler (Uzun, 2000, s.6). Kabul edilebilirlik, sözcelerin bir doğal konuşucu 

tarafından tam anlamıyla doğal ve anlaşılır bulunması anlamına gelmektedir. 

Ancak dil bilgisel özellik taşıyan her tümce anlam açısından dil kullanıcılarına 

kabul edilebilir gelmeyebilir. Chomsky’ye (2002, s. 15) göre dil bilgisel 

kavramı anlambilimsel olarak anlamlı tümceleri karşılamaz. Sözdizim 

açısından doğru, anlambilim açısından kabul edilemez ifadeler olduğunu 

belirten Chomsky, tümceleri sözdizim ve anlambilim açısından dil bilgisel-

anlamlı, dil bilgisel-anlamsız, dil bilgisi dışı-anlamsız şeklinde ayırmaktadır. 

Tümcelerin ve tümceleri oluşturan birimlerin biçim ya da dizim açısından 

çözümlenmesine dil bilgisel çözümleme denir. Dil bilgisi dilin işleyişindeki 

yapısal kurallara ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Genel ya da evrensel dil 

bilgisi, tüm dillerde ortak olan genel dil bilgisi kurallarını kapsamaktadır. 

Evrensel dil bilgisi soyut dil sistemi içerisindeki ortak kurallar bütünüdür. 

Evrensel Dil Bilgisi Kuramı’na göre tüm insanlar dil edinim mekanizmasıyla 

doğarlar. İlkeler ve Değiştirgenler Kuramı’nda da belirtildiği gibi tüm dil 

sistemlerinde ortak olan birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerin dillere 

özgü uygulanışı ve farklılıkları ise değiştirgenler olarak adlandırılmaktadır. 

Dillerde sözdizimi çözümlemeleri en basit hâliyle öbek yapılar aracılığıyla 

yapılmaktadır. Öbek yapıları oluşturan birim olarak öbek Uzun (2000, s. 18) 

tarafından “birbirine yakın öğeler arasındaki bütünlük; birden fazla sözlüksel 

öğe ile kurulan bütünlük” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu öbekler ikili 

dallanmalar içeren dizim ağaçları oluşturmaktadır. Dizim ağaçlarındaki 

dallanmalar dilden dile farklılık gösterebilmektedir. Bu kurallar yani 

değiştirgenler özel dil bilgisi terimiyle de karşılanabilmektedir. Özel dil 

bilgisi, belirgin, tek bir dile ait dil bilgisi kurallarını belirtir. Özel dil bilgisi 

karşılaştırmalı dil bilgisi, betimlemeli dil bilgisi şeklinde ayrılmaktadır. 

Betimlemeli dil bilgisi ise sözdiziminin eş zamanlı bakış açısıyla betimlendiği 
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durgun dil bilgisi ve yapıyla ilgili tarihi gelişmelerin, değişikliklerin konu 

edildiği gelişmeli dil bilgisi şeklinde alt dallarına ayrılmaktadır. Bir dilin o 

gün geçerli olan kurallarını öğretmeyi hedefleyen dil bilgisi türü ise 

öğretimsel dil bilgisi olarak adlandırılmaktadır.  

Dilbilim, aynı zamanda dilin edinimini, kullanımını, metnin üretim ve 

algılanma süreçlerini inceler. Diğer bilim dalları ile etkileşim içerisinde 

çalışılarak dilbilimle diğer bilimlerin kesişim alanında bazı dilbilim alt 

alanları da bulunmaktadır.  

Dilbilimin Disiplinler Arası Diğer Alt Alanları 

Ruhdilbilim: Ruhdilbilim alanı, psikoloji ve dilbilim arakesitinde yer 

almaktadır. Dilin edinimine, gelişimine, dil aşınmalarına dil kullanımına 

ilişkin bilgilere ruhdilbilim alanının verileri ışığında ulaşılabilir. Dil edinimi 

özel bir çaba ve öğretim gerektirmeksizin anadilinin (bazı yaklaşımlar için 

ikinci dilin ve yabancı dilin) doğal ortamda kendiliğinden kazanılmasıdır. 

İnsanın dili edinme, üretme ve algılama süreçlerinin bilişsel gerçekleşmesini 

sağlayan ve sezgisellik özelliği gösteren bu yeteneğine dil yetisi adı 

verilmektedir. Dil yetisi, dil edinimini olanaklı kılmaktadır. Bu yeti sayesinde 

insan doğduğu toplulukta konuşulan dili kritik dönem içerisinde edinebilir. 

Kritik Dönem Hipotezi olarak bilinen bu varsayıma göre bireyin belli bir yaşa 

kadar dil kullanılan herhangi bir ortamdan ve sosyal çevreden yoksunluğu 

anadili edinimini imkânsız kılabilmektedir. Dil aşınması bir dilin 

konuşulmamaya başlanması sonucu kurallarının unutulması anlamına 

gelmektedir. İki dilli konuşucularda dil aşınması yeti kaybına sebep olurken 

toplumsal düzeyde dil aşınmaları dil ölümüne neden olmaktadır (İmer vd., 

2011, s.87). İkinci dil bireyin anadili dışında iletişim amacıyla öğrendiği 

dildir. İki dillilik ise bireyin ya da toplumun iki dil bilme ve kullanma 

durumudur. Bireyin anadilinden başka bir dil bilmemesi ya da toplumda 

yalnızca bir dil kullanılması tek dillilik terimiyle karşılanmaktadır. Bireyin 

anadili veya yabancı dil olarak birden çok dil bilmesi ya da toplumda birden 

çok dil kullanılması ise çok dillilik terimi ile karşılanmaktadır. Çok dilli 

bireylerde veya toplumlarda dillerden birinin diğerine oranla daha baskın 

olma durumu ise dilsel baskınlık terimini karşımıza çıkarmaktadır. İki dillilik 
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ve çok dillilik konuları aynı zamanda toplumdilbilim alanının çalışma 

kapsamına girmektedir. 

Toplumdilbilim: Toplumdilbilim, sosyoloji ve dilbilim arakesitinde 

yer almaktadır. Dilin kültürle ve çevreyle ilişkisi, cinsiyetin dil 

kullanımındaki etkileri, çok dillilik, çok kültürlülük, dilsel tutum, toplumsal 

dil vb. gibi dilin toplumsal yanına ilişkin çalışmalar toplumdilbilim alanının 

kapsamına girmektedir.  

Kültür tarihsel, toplumsal gelişme sürecindeki maddi ve manevi 

değerler bütünüdür. Bir toplumda farklı kültürlerin bir arada bulunması ise 

çok kültürlülük terimi ile karşılanmaktadır. Dilbilim ve dil eğitimi açısından 

bakıldığında bir toplumun kültürünü anlamak ve aktarmak için en iyi araç 

dildir. Çok dillilik ve çok kültürlülük kavramları kültürel farkındalık açısından 

birbirine bağımlıdır. Kültürler arası etkileşim sayesinde diller arası etkileşim 

gerçekleşmektedir. Diller arası etkileşim başka dillerden alınan sözcükler 

anlamına gelen ödünçleme sözcüklerde kendini sıklıkla göstermektedir.  

Dil ile kültür, çevre, hatta düşünce etkileşimi dilbilim ve dil eğitimi 

alanlarında sıklıkla vurgulanmaktadır. Dilsel görecelik ilkesi Sapir-Whorf 

Hipotezi olarak bilinen, dilin düşünceyi ve dünya görüşünü şekillendirdiğine 

yönelik varsayımdır. 

Dilin farklı bölgelere, toplumsal gruplara, mesleklere, farklı durumlara 

vb. bağlı kullanılan türlerine dilsel değişke adı verilmektedir (İmer vd., 2011, 

s. 95). Bir ülkede dilin iki farklı değişkesinin bulunması ise iki değişkelilik 

adını almaktadır (İmer vd., 2011, s. 153). Bireyin kendi diline ve diğer dilsel 

değişkelere ilişkin duyarlılığı dilsel farkındalık; bireyin kendi diline ve diğer 

dilsel değişkelere karşı sergilediği duygusal tavır ise dilsel tutum olarak 

adlandırılmaktadır. 

Aynı dil dizgesini paylaşan bireyler dilsel topluluk oluşturmaktadır. 

Yaşadıkları ülkede baskın dilden (çoğunluğun dilinden) başka bir dil kullanan 

insanlar ise dilsel azınlık oluşturmaktadır. Toplumsal, kültürel vb. nedenlerle 

birden çok dilin karıştırılarak kullanılması durumunda karma diller ortaya 

çıkmaktadır. Anadilleri birbirinden farklı olup içinde bulundukları dilsel 

toplulukta anadilleri ile anlaşamayan insanların iletişim için kullandıkları 
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karma diller bu dilleri konuşanlardan sonraki nesillerin anadili hâline 

gelebilmektedir. Anadilinden başka bir dilin konuşulduğu ülkede yaşayan 

insanların anadillerini kullanmayı sürdürmeleri dil sürdürümü terimiyle 

karşılanmaktadır. Dil sürdürümü genellikle dilsel bağlılık ile birlikte ortaya 

çıkmaktadır. Dilsel bağlılık dilin tehlikede olduğu kaygısına bağlı olarak 

geleneksel biçiminin korunmasına gösterilen özen şeklinde açıklanabilir. Bu 

durumun aksi yaşanırsa yani bir dilin konuşucuları zaman içinde ya da 

birdenbire o dili kullanmayı bırakıp bir başka dili kullanmayı seçerse dil 

kayması oluşmaktadır. Bir dilin kullanılmaması sonucu zamanla yok olması 

durumunda ise dil aşınması ve dil ölümü gerçekleşmektedir.  

Bireysel dil kullanımı bireysel dil terimi ile karşılanmaktadır. 

Toplumsal dil ise bir topluluğa ait dil kullanımlarını belirtmektedir. Dilin belli 

bir alanda yaşayan bir topluluk tarafından konuşulan biçimine lehçe denir 

(İmer vd., 2011, s. 187). Bir dilin ayrıştığı lehçelere, ağızlara ilişkin olguların 

saptanması ve betimlenmesiyle ilgilenen dilbilim dalı ise lehçebilimdir 

(Vardar, 2002, s. 142). Bir bölgedeki belli bir dil kullanım biçiminin değişik 

lehçelerdeki görünümlerini yansıtan ya da dil ve lehçelerin dağılımını 

gösteren dil haritalarının oluşturduğu bütüne dil atlası adı verilmektedir 

(Vardar, 2002, s. 72). 

Metindilbilim: Metindilbilim, metni konu edinen, metni oluşturan 

birimler ve metin çözümlemeleri ile ilgilenen alandır. Metindilbilim, tümce 

üstü yapılar olarak metin yapısı, türleri, anlamı, işlevleri, metinsellik 

özellikleri, metin çözümleme yöntemleri, metinde konu akışının düzenlenişi 

vb. gibi çalışmaları kapsamaktadır. 

Metinsellik Ölçütleri: Metin; göstergebilim, dilbilim, anlatıbilim, 

yazınbilim açısından farklı bakış açılarıyla tanımlabilen bir terimdir. En genel 

yapısıyla işlevsel bir dil bütüncesi olarak ele alınabilir (Ögeyik, 2008, s. 9). 

Metin olmak için belirli ölçütler bulunmaktadır. Metinsellik ölçütleri olarak 

adlandırılan bu ölçütler metinleri sözcük ve tümce yığınlarından ayırmak için 

kullanılmaktadır. Metinsellik ölçütleri metin içi ölçütler ve alıcıya yönelik 

ölçütler olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Metin içi ölçütler 

bağdaşıklık ve tutarlılık; alıcıya yönelik ölçütler ise amaçlılık, durumsallık, 

kabul edilebilirlik, bilgisellik ve metinlerarasılıktır. 
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Bağdaşıklık: Beaugrande ve Dressler’e (1981, s. 3) göre 

“sözdiziminin işlevi olarak metnin yüzey yapısında yer alan öbek, yan tümce 

ve tümce gibi bileşenler arasındaki dil bilgisel ilişkilere dayanan bağdaşıklık 

bu ilişkilerin ortaya çıkardığı kullanımları kapsamaktadır”. Dil bilgisel 

bağdaşıklık ve sözcüksel bağdaşıklık olarak alt türlerine ayrılmaktadır.  

Sözcüksel bağlaşıklık metinlerde adılların, gösterme sıfatlarının, 

belirtme durum eklerinin, iyelik, ilgi, kişi, zaman, görünüş, kiplik eklerinin 

kullanımı ve sözcük tekrarı aracılığıyla sağlanmaktadır. Bir metin içerisindeki 

bağlaçlar, değiştirim öğeleri, zaman, görünüş ve kip unsurları bağdaşıklığı 

oluşturmaktadır (Subaşı Uzun, 1995, s. 36). Dil bilgisel bağdaşıklık da 

gönderim, değiştirim, eksilti, yineleme ve bağlantı ögeleri ile kurulan 

bağdaşıklık ilişkilerini kapsamaktadır.  

Gönderim dilin yeterli, etkili, akıcı kullanılmasını sağlamak, metinde 

konu bütünlüğünü oluşturmak ve konuyu alıcının zihninde aktif tutmak için 

metindeki bazı sözcük, kavram ya da ifadelerin metin boyunca farklı dilsel 

ögelerle yinelenmesidir (Dilidüzgün, 2017, s. 51-52). Gönderim ögeleri metin 

dışı gönderim ve metin içi gönderim olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Metin dışı gönderimde gönderim öğesinin karşılığı metinde doğrudan 

bulunmamakta, alıcı bağlamdan hareketle çıkarım yapabilmektedir. Metin içi 

gönderimde ise gönderim ögesinin karşılığı metnin yüzey yapısında yer 

almaktadır. Gönderim öğesinin ilişkilendirildiği açık addan önce ya da sonra 

kullanılmasına göre metin içi gönderimler sırasıyla ön gönderim ve art 

gönderim olmak üzere kendi içinde ayrılmaktadır. 

Değiştirim bir sözcük ya da tümce yerine onu çağrıştıran ya da ona 

gönderimde bulunan bir başka sözcük seçimidir. Eksilti önceki tümce veya 

tümcelerde yer alan bazı birim, öbek ya da ifadelerin sonraki tümcelerde 

eksiltilmesidir. Yineleme ise tümceler arası geçişlerde sözcüklerin veya söz 

dizimlerin tekrarlanmasıdır (Ögeyik, 2008, s. 15).  

Tutarlılık: Metin içindeki ilişkilerin metnin anlamsal ve mantıksal 

yapısına etkisi tutarlılık yaratmaktadır. Tutarlılık ilişkileri ele alınırken metin 

yapısı önem taşımaktadır. Bütün metinlerin ortak noktası olan üç temel yapı 

metnin anlamlı ve mantıklı bir bütün olarak algılanmasını sağlamaktadır. 

Küçük ölçekli yapı sözcükler, söz öbekleri ve tümceler arasındaki anlam 
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bağlarını ve düzenlemeyi kapsamaktadır. Bağıntı, yineleme, art gönderim, ön 

gönderim, eksiltili yapı, bağıntı ögeleri vb. metnin küçük yapısı kapsamında 

incelenen unsurlardır (Günay, 2007a, s. 67-68). Büyük ölçekli yapı metnin 

paragrafları arasındaki anlam ilişkilerini ve metnin geneline yansıyan anlamı 

içermektedir. Paragraf, bölüm, cilt gibi metnin temel bölümleri ya da tutarlılık 

gibi metin içi genel anlam yapısının incelenmesi büyük yapının 

betimlenmesiyle ilgilidir (Günay, 2007a, s.68). Üst metin yapısı ise metnin 

türünü belirleyen yapıdır. Anlatının türüne ilişkin belirtilen genel özellikler 

üst metin yapısını karşılamaktadır.  

Alıcıya Yönelik Ölçütler: Alıcıya yönelik ölçütlerden amaçlılık, 

üreticinin metni üretme amacını göstermektedir. Kabul edilebilirlik, metnin 

hedef kitlesi tarafından benimsenmesi anlamına gelmektedir. Bilgisellik 

ölçütüne göre bir metnin metin olabilmesi için bilgilendirici özellik taşıması, 

alıcıya bir bilgi aktarımı sağlaması gerekmektedir. Durumsallık ölçütü, metnin 

üretildiği bağlam içerisinde anlam kazanmasını ifade etmektedir. Her metin 

üretildiği bağlam içerisinde anlam ve değer kazandığı için metin 

çözümlemeleri bağlam bağımsız yapılamamaktadır. Metinlerarasılık ölçütü 

ise bir metnin diğer metinlerle açık ya da örtük ilişkisini belirtmektedir. 

Söylem Çözümlemesi: Metin kavramı, çoğu zaman söylem 

kavramını akla getirmektedir. Literatürde bu iki terimin kimi zaman birbiri 

yerine kullanımına rastlandığı gibi kimi zaman aralarındaki anlam farkına 

vurgu yapıldığı görülmektedir. Tümce ötesi ya da tümceler arası dil ilişkilerini 

çalışan iki temel alan olan söylem çözümlemesi ve metindilbilim alanlarının, 

bir ve aynı alan mı olduğu; benzerliklerinin mi yoksa farklılıklarının mı daha 

belirgin ve belirleyici olduğu; hangisinin bir diğerini kapsadığı ya da bir 

diğerinin alt alanı olduğu gibi sorular bu alanlarda çalışanlar tarafından kabul 

edilebilir yanıtların verildiği sorular değildir (Aksan ve Aksan, 1991, s. 90). 

Farklı yaklaşımlar tarafından benimsenen farklı adlandırmaların ve tanımların 

olduğu bilinmektedir. Beaugrande (1985) her iki yaklaşımın da aynı alanın 

farklı akademik adları olduğunu belirtmektedir. 

Söylem; tümce ötesi, tümceden büyük dil birimleridir, tek sözcük 

boyutunda olabileceği gibi tümce hatta paragraf boyutundaki metinleri de 

içerebilmektedir. Sözlü ve yazılı dildeki tümcelerin, sözcelerin ya da işlevsel 
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birimlerin yani dil kullanımının incelenmesi işlemi söylem çözümlemesi 

olarak bilinmektedir (İmer vd. 2011, s. 227). Sözce, bir sözcelem ediminin 

sonucu ya da ürünü olarak tanımlanır, belli bir iletişim durumunda 

gerçekleşmiş kısacık bir tümce de olabilir, uzun bir paragraf, hatta metin de 

olabilir (Tanyolaç Öztokat, 2005, s.40). Sözceleme ise bireylerin belli bir 

bağlam içinde sözce üretme edimidir. Sözceleme anında üretilen sözlü ve 

yazılı metinlerin oluşturulması sözbilim alanının konusudur. Yazılı ve sözlü 

metinlerin kullanımına yönelik çalışan alan ise kullanımbilimdir. 

Kullanımbilim: Edimbilim olarak da bilinen kullanımbilim, iletişim 

bağlamında bir üretici (konuşucu ya da yazar) tarafından üretilen ve bir alıcı 

(dinleyici ya da okuyucu) tarafından yorumlanan sözcelerdeki sözcük veya 

öbeklerin anlamları ile ilgilenmektedir (Yule, 2000, s. 3). Her sözcenin 

kullanım amacı ve anlamı bulunmaktadır. Sözcelerin önerme yapısına 

kullanım amaçları eklenmekte; böylece iletişim anlamları öne çıkmaktadır. 

Sözcenin anlamı ile kullanım amacının birleşiminden oluşan iletişim anlamı 

ise dilde söz eylemler ile kodlanmaktadır. Austin tarafından ortaya atılıp 

Searle tarafından geliştirilen söz eylem kuramına göre; söz edimleri 

sözcelerde farklı şekillerde yer almaktadır. Herhangi bir bağlamda üretilen bir 

sözce, birbiriyle ilişkili üç farklı eylem edimi içerebilmektedir: Düz söz edimi, 

edim söz edimi ve etki söz edimi (Yule, 2000, s. 48). Sözcenin temel işlevini 

yansıtan düz sözler, doğrudan bilgi aktarma amacı taşımaktadır. Edim sözler, 

sözcelerin, iletişim rollerine ve durum bağlamına dayalı etkileşimlerini 

yansıtmaktadır. Etki sözler ise alıcıda sözün etki yaratmasını hedeflemektedir. 

Sözcelerin söylem anlamına ilişkin değerleri dil dışı bağlam içinde 

yüklenmektedir. Sözceleme anına ve bağlama bağlı olarak aynı sözce farklı 

anlamlar ortaya çıkarabilmekte, birden çok edim söz değeri taşıyabilmektedir.  

Sinirdilbilim: Sinirdilbilim alanı dilin beyindeki işleyişine, dilin 

edinim ve kullanım sürecine, dille ilgili hastalıklara ilişkin çalışan, sinirbilim 

ve dilbilim arakesitinde yer alan dilbilim dalıdır. Bu alanın çalışma konuları 

arasında beyinde dilin konumlanışı ve beyin hasarlarında dilin etkilenişi, dil 

üretim aşamasında ortaya çıkan bozuklukları belirten dilsel düzensizlik, afazi 

(söz yitimi), agrafi (yazma yitimi), anomi (adlandırma yitimi), disleksi gibi 

sorunlar ile şizofreni, otizm vb. gibi durumların alıcı ve üretici dil becerilerine 

yansımaları yer almaktadır. 
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Karşılaştırmalı Dilbilim: Karşılaştırmalı dilbilim diller arasındaki 

ilişkileri (akrabalık ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları) karşılaştırmalı 

olarak araştıran dilbilim alanıdır. Tarihsel dilbilim ve kökenbilim alanları ile 

iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Tarihsel dilbilim dil birimlerini 

art zamanlı bakış açısıyla gelişim ve değişimleri açısından ele almaktadır. 

Tarihsel dilbilimin kapsamında değerlendirilen kökenbilim de dil birimlerinin 

kökenini, tarihini, kaynağını, hangi dilden geldiğini ve değişimlerini 

araştırmaktadır. 

Bilgisayar Dilbilimi: Bilgisayar Dilbilimi bilişim ve dilbilim 

arakesitinde yer almaktadır. Bu alanda bilgisayar biliminin tekniklerinden 

yararlanılarak dil çalışmaları yapılmakta ve dil sorunları ele alınmaktadır. 

Çalışma alanları arasında bilişsel anlam, bilgisayar çevirisi, yapay zekâ, dizin 

oluşturma sayılabilir. Bütünce çalışmalarında da bilgisayar destekli dilbilim 

araştırmaları yürütülmektedir.  
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GİRİŞ 

Dilbilgisi birtakım bileşenlerden oluşur. Bu bileşenlerden biri de 

sesbilimdir. Bu bölümde sesbilimle ilgili temel kavramlar üzerinde 

durulacaktır. Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bu bölümde 

açıklanan temel kavramları bilmeleri, hem sesbilim konusunda kendilerine bir 

temel oluşturarak ileri okumalar yapabilmeleri hem de öğretim sürecinde 

öğrencilerine doğru bilgiler verebilmeleri açısından önemlidir. Nitekim kimi 

öğretmen adaylarının harf ve ses, ağız ve lehçe kavramlarını birbirine 

karıştırdıkları, kimi adayların hecelemeyi bilmedikleri, noktalama işaretlerini 

içselleştiremedikleri için birçok noktalama yanlışı yaptıkları, parçalarüstü 

sesbirimlerden haberdar olmadıkları, ünlülerin ve ünsüzlerin özelliklerini tam 

olarak bilmedikleri, yardımcı ünsüz ve yardımcı ünlülerin farkında 

olmadıkları, ünlü ve ünsüz uyumlarını iyi kavramadıkları, yazım kurallarına 

dikkat etmedikleri, ses olaylarının birçoğundan haberdar olmadıkları 

görülmektedir. Oysa iyi bir Türkçe öğretmeni adayının yukarıda belirttiğimiz 

hususlarda kendisini yetiştirmiş, yetkin bir hâle gelmiş olması gerekir. Yetkin 

bir Türkçe öğretmeni adayı demek, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 

bulunan ve öğrencilere kazandırılması gereken kazanımlara ilişkin iyi bir 

temeli olan öğretmen adayı demektir.  

Türkçe Dersi Öğretim Programı’na bakıldığında Program’da sesbilimle 

ilgili birtakım kazanımların bulunduğu görülecektir. Bunlardan 1, 3 ve 5. sınıf 

düzeylerindeki bazı kazanımlar şöyledir (MEB, 2019):  

T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder,  

T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur,  

T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar,  

T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır,  

T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur,  

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. 

Yukarıdaki kazanımların bir kısmı ilkokul düzeyindeki kazanımlardır. 

Bu kazanımlardan hareketle ilkokul düzeyinde harf, hece, noktalama 
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işaretleri, vurgu, tonlama, telaffuz gibi birtakım temel bilgilerin öğrenilmesi 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, öğretmen adaylarının bu temel 

bilgileri lisans düzeyine kadar kavramış olmaları, lisans düzeyinde daha 

ayrıntılı olarak öğrenmeleri meslek yaşamlarında farklı hazırbulunuşlukla 

karşılarına çıkacak öğrencilerine de Program’da belirtilen kazanımları 

edindirmeleri gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen nedenlerle özellikle öğretmen adaylarının Türkçenin 

sesbilimine dair bir temel oluşturmaları için aşağıda birtakım kavramlar 

açıklanmıştır. 

Ağız ve Lehçe 

Ağız ve lehçe kavramları özellikle Türk diliyle ilgili araştırmalarda 

zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Alan uzmanlarının yerli yerinde 

kullandıkları bu kavramların, alan uzmanı olmayanlar tarafından ya da 

konuşma dilinde birbirine karıştırıldığı, birbirinin yerine kullanıldığı 

görülmektedir. Bu nedenle bu iki kavramı tanımlayıp açıklamak 

gerekmektedir. 

Ağız: Bir dil ya da lehçenin daha küçük yerleşim bölgelerinde yazı 

diline göre birbirinden az çok farklılıklar gösteren konuşma biçimlerine ağız 

denir (Korkmaz, 1992, s. 4). Ağızlar, standart (ölçünlü) dilde bulunmayan 

birtakım ses, biçim, anlam ve söz varlığı özellikleri gösterir. Ağızları, standart 

dille kıyaslamak; standart dilin doğru, ağızların yanlış olduğunu düşünmek 

doğru değildir. Her ikisinin de yeri ayrıdır. Ağızlar, esasında bir dilin 

zenginliğidir. Ülkemizde de Sivas ağzı, Isparta ağzı, Muğla ağzı, Malatya ağzı 

vb. birçok ağız bulunmaktadır. Günümüzde internet ve TV gibi iletişim 

araçlarının yaygınlaşması, köyden kente göçün hızla artması ve ölçünlü dilin 

baskısıyla ağızların, konuşulduğu bölgede bile özellikle genç kuşaklarca 

tercih edilmediği görülmektedir. Ayrıca ağız kullanımının düşük bir sosyal 

statüyü gösterdiği, kabalık olarak algılandığı da gözlemlenmektedir. 

Ağızlar, “belirli bir dizi sözcük ve dilbilgisi yapısıyla tanımlanmış, 

bölgesel ya da toplumsal olarak ayırt edici bir dil çeşididir. Konuşulan ağızlar 

genellikle ayırt edici bir telaffuz ya da aksanla da ilişkilendirilir. Çok sayıda 

konuşuru bulunan herhangi bir dilde, özellikle de insan gruplarını birbirinden 
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ayıran coğrafi engeller veya toplumsal sınıf ayrımları varsa ağızlar ortaya 

çıkacaktır. Bir ağız, dilin resmî ya da standart biçimi olarak baskın olabilir ve 

bu ağız yazıya geçirilebilir” (Crystal, 1991, s. 102). Bilindiği gibi ülkemizde 

de İstanbul Türkçesi, standart (ölçünlü) dil olarak kabul edilmiştir. Standart 

dilin dışında kalan ağızlar, belli bölgelerde hâlâ günlük iletişim dili olarak 

kullanılmaktadır. 

Lehçe: Lehçe, ülkemizdeki Türkoloji çalışmalarında çoğunlukla “Bir 

dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel sebeplerle değişik bölgelerde, zamanla 

ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla 

birbirinden ayrılan kolları” biçiminde tanımlanmaktadır (Korkmaz, 1992, s. 

107). Türk dilinin Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbek Türkçesi 

vb. lehçeleri vardır. Lehçeler arasında karşılıklı anlaşılabilirlik oranı 

birbirinden farklılıklar gösterir. Bu bakımdan birbirine yakın lehçeler 

olabileceği gibi uzak lehçeler de söz konusudur. Örneğin Türkiye Türkçesiyle 

Azerbaycan Türkçesi birbirine yakın, Yakutçayla (Saha Türkçesi) Türkiye 

Türkçesi birbirine uzak lehçelerdir. 

Ülkemizdeki Türkoloji çalışmalarında bir süre İstanbul Üniversitesi 

Türkoloji ekolünün benimsediği lehçe-şive-ağız bölümlenmesi kullanılmışken 

günümüzde bu bölümlenme yerini lehçe-ağız bölümlenmesine bırakmıştır ve 

şive terimi neredeyse kullanılmaz olmuştur. Hatta ülkemizdeki kimi 

üniversitelerde bulunan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin 

adında da lehçe teriminin tercih edildiği görülmektedir. 

Alfabe (Abece) 

Alfabetik bir yazı sisteminin standart bir sıraya göre dizilmiş yazılı 

işaretlerinin listesine alfabe denir. Latin temelli alfabetik işaretlerin (harflerin) 

listesi ve sırası dilden dile hemen hemen aynıdır. Ancak her bir dilin 

alfabesinde ilave harfler bulunabilir (Bussmann, 2006, s. 45). Örneğin Latin 

temelli Türk alfabesinde, İngiliz alfabesinde bulunmayan ç, ş, ğ, ö, ü gibi 

harfler vardır. 1 Kasım 1928’de kabul edilen Türk alfabesindeki 29 harften 

sekizi ünlü, diğerleri ünsüzdür. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bir alfabeyi 

oluşturan harfler, o dilin konuşma dilindeki tüm sesleri karşılamaz. Örneğin 

Türkçe konuşma dilinde artdamak ve öndamak ünsüzü olmak üzere iki adet 

/k/ vardır. Ancak alfabemizde sadece tek bir /k/ harfi bulunmaktadır. kaçık ve 
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kemik sözcüklerindeki /k/ ünsüzleri görüldüğü gibi iki sözcükte de aynı harfle 

yazılmaktadır. Ama aslında kaçık’taki /k/ ile kemik’teki /k/ birbirinden 

farklıdır. kaçık’taki /k/ artdamak ünsüzüdür, kemik’teki /k/ ise öndamak 

ünsüzüdür.  

Harf 

Sesleri yazıya yansıtabilmek, yazıda gösterebilmek amacıyla kullanılan 

işaretlere harf denir. Harf ve ses kavramları çoğunlukla birbirine 

karıştırılmaktadır. Oysa bunlar farklı kavramlardır. Harf sadece yazıda 

geçerlidir. Dilde esas olan sestir. Örneğin konuşan ancak yazısı olmayan 

toplumlar harflerle değil seslerden oluşan sözcüklerle, tümcelerle, sözcelerle 

anlaşırlar. Yazıyı kullanan toplumlar birbirinden farklı ya da birbirine benzer 

harflerden oluşan alfabeleri kullanırlar. 

Hece (Seslem) 

Tek nefeste çıkarılan ses ya da ses öbeğine hece denir (Yılmaz ve 

Demir, 2016, s. 174).  

Türkiye Türkçesinde, Türkçe kökenli sözcüklerde altı tür hece vardır. 

Ancak dilimize Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça vb. dillerden girmiş alıntı 

sözcükleri de dikkate alırsak hece türü artacaktır. Biz burada Türkçe kökenli 

sözcüklerde görülen altı tür hece üzerinde duracağız. Buna göre seslerin 

sıralanışı bakımından Türkçe kökenli sözcüklerdeki hece türleri şöyledir: 

1. Bir ünlüden oluşan hece: o-muz, e-vim 

2. Bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan hece: ak, il, iş, al-mış 

3. Bir ünsüz ve bir ünlüden oluşan hece: ba-kı-cı, ça-tı, ka-pı 

4. Bir ünlü ve iki ünsüzden oluşan hece: alt, ilk, üst, alt-mış  

5. Bir ünsüz, bir ünlü ve bir ünsüzden oluşan hece: gör-düm, yaz-dık, 

bul-muş 

6. Bir ünsüz, bir ünlü ve iki ünsüzden oluşan hece: Türk, kırk, kor-

kunç, sarp 
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Türkçede hecenin çekirdeğini ünlü oluşturur ve her hecede mutlaka bir 

ünlü bulunur. Demek ki Türkçede bir sözcükte kaç ünlü varsa o sözcükte de o 

kadar hece vardır. Örneğin geliyorum sözcüğünde dört adet ünlü vardır ve bu 

sözcük dört heceden oluşmaktadır: ge-li-yo-rum 

Heceler, açık hece ve kapalı hece olarak ikiye ayrılır. Bir hecenin 

sonunda ünlü varsa o hece açık hecedir. Örneğin ı-sı-tı-cı sözcüğündeki tüm 

heceler açık hecedir. Bir hece ünsüzle bitiyorsa o hece kapalı hecedir. Yan-mış 

sözcüğündeki iki hece de kapalı hecedir. Ayrıca uzun ünlüyle sonlanan 

heceler de kapalı hece olarak değerlendirilir: şa-hit, ma-hir vb. Bir sözcükte 

açık ve kapalı heceler bir arada bulunabilir. Örneğin söz-le-ri-miz 

sözcüğündeki ilk ve son heceler kapalı, ikinci ve üçüncü heceler açık hecedir. 

Günümüzde özellikle lisans düzeyindeki Türkçe Öğretmenliği, Türk 

Dili ve Edebiyatı ve Dilbilim bölümlerine ne yazık ki hece konusunu 

bilmeyen öğrenciler gelebilmektedir. Oysaki bu konu ilkokul düzeyinde 

öğrenilmesi gereken konulardandır. Bu konuyu iyi kavramamış olmak, satır 

sonunda sözcüklerin yanlış bölünmesine, dolayısıyla yazım sorunlarına yol 

açmaktadır.  

Heceleme konusundaki başka bir sorun da öğrencilerin heceleme 

işlemiyle biçimbilimsel çözümlemeyi birbirine karıştırmalarıdır. Oysa ikisi 

farklı işlemlerdir. Şimdi şu örneklere bakalım: 

Heceleme işlemi: se-nin gö-rül-dü-ğü-nü 

Biçimbilimsel çözümleme: sen-in gör-ü-l-dük-ü-n-ü 

Heceleme işlemi: ka-za-na-cak-tır 

Biçimbilimse çözümleme: kazan-acak-tır 

Noktalama ve Noktalama İşaretleri 

Konuşma ediminde başvurulan durak, vurgu ve ton gibi parçalarüstü 

birimlerin, jest ve mimik gibi beden hareketlerinin karşılığı olarak önceden 

üzerinde uzlaşılmış birtakım işaretlerin yazıda kullanılmasına noktalama adı 

verilir.  Önceden üzerinde uzlaşılmış bu işaretlerin tümüneyse noktalama 

işaretleri denir. Elbette ki noktalama işaretleri; durak, vurgu ve tonlamanın, 
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jest ve mimiklerin yerini bütünüyle tutmaz. Öte yandan noktalama 

işaretlerinin, yazılı bir metni okuyup anlamada okura büyük bir kolaylık 

sağladığı da inkâr edilemez.  

Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesine (tdk.gov.tr) göre Türk yazı 

dilinde kullanılan noktalama işaretleri şunlardır: nokta, virgül, üç nokta, 

noktalı virgül, ünlem, soru, tırnak işareti, tek tırnak işareti, ayraç (parantez), 

köşeli ayraç (köşeli parantez), denden işareti, iki nokta, kısa çizgi, uzun çizgi, 

eğik çizgi, ters eğik çizgi, kesme işareti.  

Örnekseme (Analoji) 

Dildeki kimi sözcük ve biçimlerden örnek alınarak ya da bunların 

etkisinde kalınarak yeni sözcükler türetilmesini sağlayan benzetme yoluna 

örnekseme adı verilir. Türkçede sağlam sözcüğü örneksenerek toplam 

sözcüğünün, vergi sözcüğü örneksenerek saygı, sergi, duygu sözcüklerinin, 

kurultay sözcüğü örneksenerek Danıştay, Sayıştay, Yargıtay sözcüklerinin, 

eşit ve yaşıt sözcükleri örneksenerek koşut sözcüğünün, binit sözcüğü 

örneksenerek taşıt sözcüğünün türetilmesi birer örneksemedir (Topaloğlu, 

1989).  

Parçalarüstü Sesbirimler 

Sesler, parçalı sesbirimler ve parçalarüstü sesbirimler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Parçalı sesbirimler yazıda gösterebildiğimiz ünlüler ve ünsüzlerdir. 

Yazıda gösterilemeyen ancak konuşmada son derece etkili olan durak, vurgu, 

ton, ezgi, süre gibi ögelere ise parçalarüstü sesbirimler denir. Dilde sadece 

parçalı sesbirimlerin değil, parçalarüstü sesbirimlerin de ayırt edici özelliği 

vardır. Örneğin Türkçedeki BAK-ma ve bak-MA biçiminde karşımıza çıkan 

iki sözcük de aynı yazılır. Ancak bu iki sözcüğün vurgulanışları farklıdır. 

BAK-ma sözcüğündeki -ma eki olumsuzluk ekidir ve vurgu taşımaz, vurguyu 

kendisinden önceki heceye yükler. Bu nedenle de tekil 2. kişi olumsuz emir 

çekimindeki bu sözcükte vurgu ilk hecededir. bak-MA biçimindeki ikinci 

sözcükteyse vurgu ikinci hecededir. Bu sözcükteki -ma olumsuzluk eki değil 

ad-eylem ekidir ve vurguyu kendi üzerinde taşır. Dolayısıyla bu iki sözcüğü 

birbirinden farklı hâle getiren vurgudur.  
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Durak (Durgu): Konuşma esnasında ya da bir metni seslendirirken 

soluk almak ve güçlü bir anlatım sağlamak için tümceler, sözcük öbekleri ve 

sözcükler arasındaki bekleme süresine durak denir. Duraklar, süresi 

bakımından kısa, normal ve uzun süreli olmak üzere üçe ayrılır. Kısa süreli 

duraklarda nefes alınmazken normal süreli duraklarda söze başlamadan önce 

uygun biçimde nefes alınır. Uzun süreli duraklardaysa süreye ve ihtiyaca göre 

birkaç kez nefes alınıp verilebilir (Özdemir, 2021, s. 171). Özellikle Türkçe 

öğretmenlerinin, sınıfta bir metni seslendirirken metindeki durak yerlerine 

dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle de Türkçe öğretmeni, bir metni 

sınıfta okumadan önce durak yerlerini belirleyip üzerinde çalışarak hazır bir 

biçimde sınıfa gelmeli ve metni ona göre okumalıdır.   

Ezgi: Ezgi, bir tümcedeki veya “bir konuşma zincirindeki seslem, 

biçimbirim ve sözcükleri kapsayan ton değişimlerinin tümüne” denir (Onan, 

2013, s. 110). Üç tür ezgi vardır (Özdemir, 2021, s. 162-163): 

a) Biten Ezgi: Bu ezgiyle, tümce sonuna doğru ses tonundaki düşmeyle 

dinleyiciye tümcenin bittiği iletisi verilir. 

b) Süren Ezgi: Tümcenin henüz bitmediğini, söylenecek başka sözler de 

olduğunu dinleyiciye hissettiren ezgidir.  

c) Soru Ezgisi: Herhangi bir konuda muhataptan bilgi almak, bir merakı 

gidermek ya da bir düşünceyi onaylatmak için sorulan sorularda 

ortaya çıkan ezgidir.  

Coşkun’a (2015, s. 148) göre seslem (hece) ve sözcüklerdeki vurguların 

toplamı, başka bir deyişle vurguların bir araya gelerek art arda birleşmeleri 

tonu oluştururken, tümcedeki tonların toplamıysa ezgiyi oluşturmaktadır.  

Ton: Ton, “Konuşma sırasında seslerin titreşimlerindeki yükselip 

alçalma farklarından kaynaklanan perdelenme olayı, ses perdelenmesi; 

hecenin tiz veya pes söylenmesi” biçiminde tanımlanmıştır (Korkmaz, 2019, 

s. 228). Başka bir tanıma göreyse ton “sesin yüksekliği ya da düşüklüğü, 

tizliği ya da pesliğidir” (İmer, Kocaman ve Özsoy, 2011, s. 242). Tonun düz 

ton, alçalan ton, yükselen ton gibi türleri vardır (Demir ve Yılmaz, 2018, s. 

49) 
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Vurgu: Konuşma sırasında bir sözcükteki veya sözcük öbeğindeki bir 

heceyi diğer hecelerden daha baskın, daha belirli söylemeye vurgu denir 

(İmer, Kocaman ve Özsoy, 2011, s. 258). 

Vurgu, dilde anlam farklılığı yaratan parçalarüstü bir birimdir. 

Konuşucunun önemli gördüğü ve dinleyicinin de özellikle önemli görmesini 

istediği sözcük ya da sözcük öbeğini daha da belirginleştirir. Böylece vurgu, 

hem konuşan kişinin vermek istediği iletinin doğru olmasını hem de iletinin 

dinleyici tarafından doğru anlaşılmasını sağlar. Kısacası vurgu, konuşanla 

dinleyen arasındaki iletişimin doğru kurulmasında önemli bir etkendir 

(Coşkun, 2015, s. 146). Bu bakımdan özellikle iletişimde yadsınamaz bir yeri 

olan vurgunun ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere örnekler 

verilerek kavratılması gerekmektedir. 

Vurgunun sözcük vurgusu, öbek vurgusu ve tümce vurgusu olmak üzere 

üç türünden söz edilebilir. Bir konuşma yaparken ya da şiir okurken bu vurgu 

türlerine dikkat edilmelidir. Özellikle Türkçe öğretmenleri ve öğretmen 

adaylarının önemli gün ve haftalarda sunuculuk ve konuşma yapma, şiir 

okuma gibi faaliyetlerde bulunurken okuyacakları metindeki vurgulanacak 

heceleri ve sözcükleri önceden belirlemeleri konuşmanın etkisini artıracaktır.  

Ses 

“Ciğerlerden gelen havanın etkisiyle ses çıkarma organlarında oluşan, 

kulağın algılayabildiği titreşim” şeklinde tanımlanabilir (Topaloğlu, 1989, 

s.125). Ses; nefes alma, nefes verme, sesleme ve boğumlanma aşamaları 

sonucunda oluşur (Yılmaz, 2014, s. 85).  

Ses ve harf kavramlarının öteden beri birbirine karıştırıldığı 

görülmektedir. Özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerin bu iki kavramı 

birbirine karıştırmaları, lisans öncesi öğrenimlerine dayanmaktadır. Öncelikle 

şunu belirtmeliyiz ki ses, sesbilimle; harfse yazımla (imla) ilgilidir. 

Konuşmanın en küçük birimi ses, yazılı anlatımın en küçük birimiyse harftir. 

İnsanoğlu önceleri sesle anlaşmış, sonra da sesleri türlü resimler, şekiller ve 

harfler aracılığıyla ifade etmiş, böylece bir bakıma kalıcılığı sağlayarak 

gelecek nesillere birtakım birikimlerini, deneyimlerini iletebilmiştir. Harfler, 

sesleri yazıda görünür duruma getirirler. Ancak alfabelerdeki harflerin 
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dillerdeki bütün sesleri karşılaması da olanaklı değildir (Coşkun, 2015, s. 26). 

Alfabelerin kullanışlı olması gerekir. Herhâlde bir dildeki bütün sesleri 

karşılayan bir alfabe kullanışlı olmazdı. Nitekim Türkiye Türkçesi için 

kullandığımız alfabede 29 harf varken konuşma dilimizde 40 ses 

bulunmaktadır (Ercilasun, 2020, s. 129).  

Sesbilim (Fonoloji) 

Sesbilim, seslerin işlevsel değerlerini, anlam ayırıcı özelliklerini ele 

alan bir dilbilim dalıdır. Sesbilgisi (fonetik), sesleri genel olarak inceler; 

ancak sesbilim belirli bir dildeki sesleri işlevleri bakımından ele alır. Başka 

bir deyişle sesbilim belli bir dilin sesbirimlerini belirlemeye çalışır (Kocaman 

ve Osam, 2000, s. 102).  

Sesbilim, bir dilin ses dizgesini, seslerin o dil içindeki her türlü 

kullanımlarını inceler. Konuşma seslerinin kullanım sırasında uğradığı 

değişimleri, bu değişimlerin bir kurala bağlı olup olmadığını belirler. 

Benzeşme, ses düşmesi, ses türemesi gibi pek çok ses olayı da sesbilimin 

inceleme ve araştırma alanına girer. Kısaca ifade etmek gerekirse sesbilgisi 

daha çok evrensel bir görünüm sergilerken sesbilim bir dil üzerine odaklanır 

(Demirci, 2015, s. 76). 

Sesbilgisi (Fonetik)  

Sesbilgisi, işlev bakımından değerlerini dikkate almadan konuşma 

seslerini genel fiziki özellikleri yönünden ele alan dilbilim dalı olarak 

tanımlanabilir (Kocaman ve Osam, 2000, s. 102). Sesbilgisinin birtakım alt 

dalları vardır. Bunlardan bazıları söyleyiş sesbilgisi, dinleyiş sesbilgisi, akustik 

sesbilgisi, araçlı sesbilgisi, genel sesbilgisi, deneysel sesbilgisi olarak 

belirtilebilir (İmer, Kocaman ve Özsoy, 2011, s. 220). Örneğin söyleyiş ses 

bilgisi; dildeki seslerin çıkarılış yerlerine, söyleniş biçimine, ses tellerinin 

titreşip titreşmemesine, seslerin sınıflandırılması gibi konulara odaklanır 

(İmer, Kocaman ve Özsoy, 2011, s. 228; Kocaman ve Osam, 2000, s. 17). 

Türkçedeki /a/ ünlüsü söyleyiş ses bilgisi açısından değerlendirilecek olursa 

bu sesin dudaklar düz bir durumdayken çıktığı, alt damak ve üst damak 

arasındaki mesafe genişken oluştuğu, dilin arka tarafının kabararak yumuşak 
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damakla arasındaki mesafeyi daraltması sonucu meydana geldiği görülür 

(Demir ve Yılmaz, 2016, s. 127).  

Sesbilgisi ve sesbilim terimlerini birbirine karıştırmamak gerekir. 

Özellikle Türk dilbilgisi alanyazınında bu terimlerin birbirinin yerine 

kullanıldığı görülmektedir. 

Sesbirim (Fonem) ve Alt Sesbirim (Alofon)  

Sesbirim, dildeki anlam ayırt edici en küçük birimdir. Bir dilde bulunan 

her bir sesbirim, en az bir özelliğiyle o dildeki öteki sesbirimlerden ayrılık 

gösterir. Buna dilbilimde ayırt edici özellik adı verilir. Sesbirimler; ünlü 

sesbirimler ve ünsüz sesbirimler olarak ikiye ayrılır (Demirci, 2015, s. 76). 

Örneğin il ve iz sözcüklerinde /l/ ve /z/ sesleri, anlam ayırt edici ünsüz 

sesbirimlerdir. Benzer biçimde yıl ve yol sözcüklerindeki /ı/ ve /o/ sesleri de 

ünlü sesbirimlerdir. 

Sesbirimle ilgili kavramlardan biri de alt sesbirimdir. Alt sesbirim, bir 

sesbirimin anlam farkı yaratmayan, özellikle ağızlarda ya da günlük 

kullanımda zaman zaman görülen kullanımlarıdır. Örneğin kapalı-gapalı 

sözcüklerinde [g] sesi, /k/ sesbiriminin alt sesbirimidir. Görüldüğü gibi alt 

sesbirimler, sesbirimlerin kullanım sırasında ortaya çıkan farklı biçimleridir. 

Alt sesbirimler, iki düzlemde ortaya çıkar. Bunlardan biri, ağız 

özelliklerinin dile yansımasıdır. Bununla ilgili olarak yukarıda kapalı-gapalı 

örneğini vermiştik. Alt sesbirimin ortaya çıktığı ikinci düzlemse bir sesin 

komşu seslerle birlikte bulunduğu konumdur. Örneğin ev, av, sev, sav 

sözcüklerindeki düz ünlülerden sonra gelen [v]’lerin; öv, döv, vur, söv 

sözcüklerindeki yuvarlak ünlülerden sonra gelen [v]’lerle aynı özellikte 

olmadığı, dolayısıyla da bu örneklerdeki [v] seslerinin /v/ sesbiriminin alt 

sesbirimi olduğu görülmektedir (Demircan, 2015, s. 20). Başka bir örnek 

verecek olursak al ve kadın sözcüklerinde bulunan /a/ seslerinin söylenişi 

birbiriyle aynı değildir. İlk sözcükteki /a/ sesi, ikinci sözcükteki /a/ sesinden 

daha açık söylenir. Ancak bu söyleyiş farklılığı anlam ayırıcı bir özellik 

yaratmaz (Demir ve Yılmaz, 2018, s. 12). 

Bu arada ğ sesi anlam ayırt edici bir unsur, yani bir sesbirim 

olmamasına karşın alfabemizde bir harf olarak bulunmaktadır (Demir ve 
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Yılmaz, 2018, s. 12). Örneğin yazı dilinde çağır- biçiminde yazılan eylem 

konuşma dilinde ça:r-, yazı dilinde ağız biçiminde yazılan sözcük konuşma 

dilinde a:z biçiminde söylenir. Dolayısıyla da bir dilin alfabe sisteminde yer 

alan bir harfin karşıladığı ses, sesbirim özelliği taşımayabilir. 

Ses Olayı ve Türkçedeki Ses Olayları 

Gerek işletim (çekim) gerek türetim gerekse birleşim sırasında sözcük 

ve eklerde ortaya çıkan ses değişmelerine ses olayı denir. Türkçedeki başlıca 

ses olayları şöyle belirtilebilir: ses düşmesi (ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi), 

ses türemesi (ünlü türemesi, ünsüz türemesi), yer değiştirme (göçüşme, 

metatez), hece düşmesi (seslem düşmesi, haploloji), benzeşme (ilerleyici 

benzeşme, gerileyici benzeşme vb.), aykırılaşma (benzeşmezlik, 

disimilasyon), ikizleşme, ünlü kısalması, ünlü daralması, ünlü 

yuvarlaklaşması, ünlü düzleşmesi, ünlü genişlemesi, akıcılaşma, sızıcılaşma, 

öndamaksıllaşma (incelme), artdamaksıllaşma (kalınlaşma), ötümlüleşme 

(tonlulaşma), ötümsüzleşme (tonsuzlaşma), ulama, ağızsıllaşma, büzüşme, 

örnekseme (analoji), genizsilleşme, gırtlaksıllaşma, nöbetleşme.  

Yukarıda sıraladığımız ses olaylarını bazı kaynaklardan yararlanarak 

(Böler, 2020; Demir ve Yılmaz, 2018; Eker, 2005; Karaağaç, 2012; Korkmaz, 

2019) aşağıda kısaca açıklamaya ve örneklendirmeye çalışacağız. Ancak 

açıklamaları okumadan ve örnekleri incelemeden önce bir açıklama 

yapmamız gerekecek. Aşağıdaki ses olaylarıyla ilgili örneklerin bazıları 

ağızlardan, bazıları konuşma dilinden, bazıları da Türkçenin tarihsel 

dönemlerinden verilmiştir. Burada vurgulamamız gereken başka bir husus da 

ses olayına uğramış sözcüklerden bir kısmının yazı diline geçmesi (ur- ˃ vur- 

vb.) ve yazıda kullanılır olmasıdır. Ancak ses olayına uğramış kimi örnekler 

sadece ağızlarda (ırahat, körpü vb.) ya da konuşma dilinde (muhattap, rakkam 

vb.) görülür. Bunlar yazı diline geçmemiştir.  

Ağızsıllaşma: Bir sözcükteki burun (geniz) ünsüzlerinin (/m/, /n/) ağız 

ünsüzlerinden birine dönüşmesi olayıdır. Dilimizdeki /m/ ve /n/ dışındaki 

ünsüzler ağız ünsüzdür. 

anla- ˃ ağna-, bana ˃ bağa, sana ˃ sağa, dinle- ˃ diğne- 
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Akıcılaşma: Bir sözcükte bulunan patlayıcı süreksiz niteliğindeki /b/, 

/c/, /ç/, /d/, /g/, /k/, /p/ ve /t/ ünsüzlerinden birinin akıcı ve sürekli /l/, /m/, /n/, 

/r/ ve /y/ ünsüzlerinden birine dönüşmesidir. 

adır- ˃ ayır-, adgır ˃ aygır, adak ˃ ayak, gök ˃ göy, kod- ˃ koy- 

Artdamaksıllaşma (Kalınlaşma): Bir sözcükteki ön ünlülerden 

birinin ya da ön ünlülerin tümünün art ünlü durumuna gelmesi olayıdır. 

bahçe ˃ bahça, haber ˃ habar, beraber ˃ barabar, Teňri ˃ Tanrı 

Aykırılaşma (Benzeşmezlik, Disimilasyon): Bir sözcük içindeki 

aynı ya da benzer özellikleri taşıyan yan yana ya da birbirine uzak iki sesten 

birinin farklılaşarak başka bir sese dönüşmesi olayıdır. 

berber ˃ belber, birader ˃ bilader, tepme ˃ tekme, hammal ˃ hambal, 

aşçı ˃ ahçı, attar ˃ aktar  

Burunsulaşma (Genizsilleşme): Bir sözcükteki ağız ünsüzlerinin 

burun (geniz) ünsüzlerinden (/m/, /n/) birine dönüşmesi olayıdır. 

bin- ˃ min-, ben ˃ men, pancar ˃ mancar 

Büzülme (Büzüşme, Hece Kaynaşması): Bir sözcükte yan yana 

gelen iki ya da daha çok hecedeki seslerin veya yan yana gelen iki sözcükten 

ilkinin son sesiyle ikincisinin ilk sesinin birleşerek kaynaşması, bu nedenle de 

hece sayısının eksilmesi olayına büzülme denir (Karaağaç, 2012).  

kahve altı ˃ kahvaltı, ne için ˃ niçin, ne asıl ˃ nasıl, cuma ertesi ˃ 

cumartesi 

Dudaksıllaşma: Kendisinden önce ya da sonra yuvarlak ünlü veya 

dudak ünsüzü bulunan ünsüzlerin /b/, /f/, /m/, /p/ ve /v/ ünsüzlerinden birine 

dönüşmesi olayıdır. 

çenber ˃ çember, tenbel ˃ tembel, yaguklu ˃ yavuklu, kagur- ˃ kavur- 

Gerileyici Benzeşme: Bir sözcükteki seslerden birinin önceki 

seslerden birini kendisine benzeterek aynı ya da benzer ses durumuna 
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getirmesine gerileyici benzeşme denir. Gerileyici benzeşme ünlülerle ünlüler, 

ünsüzlerle ünsüzler arasında görülebilir. 

sünbül ˃ sümbül, çenber ˃ çember, sigara ˃ sıgara, eczane ˃ ezzane, 

zindan ˃ zından  

Gırtlaksıllaşma: Sözcükteki ünsüzün ya da ünsüzlerin gırtlak ünsüzü 

hâline gelmesi olayıdır. 

yok ˃ yoh, yak- ˃ yah-, dokuz ˃ dohuz, açacak ˃ açacah, bak- ˃ bah- 

Hece Düşmesi (Hece Yutulması, Seslem Düşmesi, Haploloji): 

Bir sözcükteki aynı ya da benzer seslerden oluşmuş hecelerden birinin 

söylenmemesi olayıdır. 

görmeyeyim ˃ görmeyim, almayayım ˃ almayım, kilitle- ˃ kitle-, 

götürürüz ˃ götürüz, pazar ertesi ˃ pazartesi 

İkizleşme: Bir sözcükteki ünsüzün iki kez söylenmesi olayıdır. 

eşek ˃ eşşek, ısır- ˃ ıssır-, döşek ˃ döşşek, hemen ˃ hemmen 

İlerleyici Benzeşme: Bir sözcükteki seslerden birinin sonraki 

seslerden birini kendisine benzeterek aynı ya da benzer ses durumuna 

getirmesine ilerleyici benzeşme denir. Ünlülerle ünlüler, ünsüzlerle ünsüzler 

arasında görülebilir. 

māye ˃ maya, haber ˃ habar, insanlar ˃ insannar, çünki ˃ çünkü  

Nöbetleşme: Herhangi bir anlam değişikliğine neden olmaksızın 

seslerin birbirinin yerine geçmesi olayına nöbetleşme denir (Korkmaz, 2019). 

Korkmaz’ın (2019) nöbetleşme ses olayına ilişkin verdiği örneklerden bazıları 

şöyledir: çağır- ~ çığır-, birader ~ bilader, öldür- ~ eldür-. Türkçedeki 

nöbetleşmeler açık ünlü ~ kapalı ünlü nöbetleşmesi, geniş ünlü ~ dar ünlü 

nöbetleşmesi, yuvarlak ünlü ~ düz ünlü nöbetleşmesi, ön ünlü ~ art ünlü 

nöbetleşmesi, ünlülerin sıfırla nöbetleşmesi, uzunluk ~ kısalık nöbetleşmesi, 

ötümlülük ~ ötümsüzlük nöbetleşmesi, söz sonunda tek ünsüz ~ ikiz ünsüz 

nöbetleşmesi, ünsüzlerin sıfırla nöbetleşmesi başlıkları altında incelebilir 

(Demir ve Yılmaz, 2018). Ancak biz burada bu kadar ayrıntıya girmeyeceğiz. 
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Öndamaksıllaşma (İncelme): Bir sözcükteki art ünlülerden birinin 

ya da art ünlülerin tümünün ön ünlü durumuna gelmesi olayıdır. 

mezar ˃ mezer, normal ˃ normel, çanta ˃ çente, arkadaş ˃ arkadeş, 

lastik ˃ lestik, yaşıl ˃ yeşil 

Ötümlüleşme (Tonlulaşma): Bir sözcükteki ötümsüz (tonsuz) 

ünsüzlerin ötümlü (tonlu) bir ünsüze dönüşmesi olayıdır. 

tepe ˃ depe, soba ˃ zoba, kendi ˃ gendi, kapı ˃ gapı, tara- ˃ dara-, te- ˃ 

de-, yemek ˃ yemeğe, bacak ˃ bacağı, ağaç ˃ ağacı   

Ötümsüzleşme (Tonsuzlaşma): Bir sözcükteki ötümlü (tonlu) 

ünsüzlerin ötümsüz (tonsuz) bir ünsüze dönüşmesi olayıdır. 

vişne ˃ fişne, bıçak ˃ pıçak, desti ˃ testi, derzi ˃ terzi, yalancı ˃ 

yalançı, tesbit ˃ tespit, mudhiş ˃ müthiş, mechûl ˃ meçhul 

Sızıcılaşma: Bir sözcükte bulunan patlayıcı süreksiz niteliğindeki /b/, 

/c/, /ç/, /d/, /g/, /k/, /p/ ve /t/ ünsüzlerinden birinin sızıcı ve sürekli /f/, /ğ/, /h/, 

/j/, /s/, /ş/, /v/ ve /z/ ünsüzlerinden birine dönüşmesidir. 

meclis ˃ mejlis, uç- ˃ uş-, yakın ˃ yahın, tecrübe ˃ tejrübe, baktı ˃ 

bahdı 

Süreksizleşme: Bir sözcükteki sürekli ünsüzlerden birinin süreksiz 

ünsüze dönüşmesi olayıdır. 

fayton ˃ payton, jandarma ˃ candarma, pijama ˃ picama, jant ˃ cant, 

jüri ˃ cüri  

Tekleşme: Bir sözcüğün özgün biçiminde bulunan ikiz ünsüzlerin tek 

ünsüz durumuna gelmesidir. 

sahhāf ˃ sahaf, hammāl ˃ hamal, kassāb ˃ kasap, ammā ˃ ama, 

milliyyet ˃ milliyet, fenn ˃ fen, tıbb ˃ tıp, zann ˃ zan 

Ulama: Bir sözcüğün sonunda bulunan bir ünsüzle bu sözcükten sonra 

gelen bir sözcüğün başındaki ünlünün bir hece oluşturacak biçimde arka 
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arkaya söylenmesidir. Konuşma ve seslendirme esnasında sıklıkla 

kullandığımız ulama, ifadede akıcılığı sağlar.  

Çok‿acıktığım͜͜͜͜ ‿için geçen‿akşam bir‿ekmek yedim. (Ço-ka-cık-tı-

ğı-mi-çin ge-çe-nak-şam bi-rek-mek yedim.) 

Ünlü Daralması: Bir sözcükteki geniş ünlülerden birinin çeşitli 

nedenlerle dar bir ünlü hâline gelmesi olayıdır. 

okumayor ˃ okumuyor, bilmeyoruz ˃ bilmiyoruz, eyi ˃ iyi, gözel ˃ 

güzel 

Ünlü Düşmesi: Sözcükteki ünlülerden birinin düşmesi olayıdır. 

çevire ˃ çevre, devirik ˃ devrik, ısıcak ˃ sıcak, kavurul- ˃ kavrul-, 

öğrenici ˃ öğrenci 

Ünlü Düzleşmesi: Bir sözcükteki yuvarlak ünlülerin türlü nedenlerle 

düz ünlü durumuna gelmesidir. 

furun ˃ fırın, funduk ˃ fındık, yumurta ˃ yımırta, fursat ˃ fırsat, furtuna 

˃ fırtına, altun ˃ altın 

Ünlü Genişlemesi: Bir sözcükteki dar ünlülerin geniş ünlü durumuna 

gelmesidir. 

hürmet ˃ hörmet, ihtiyar ˃ ehtiyar, ortu ˃ orta, töpü ˃ tepe, şehir ˃ 

şeher 

Ünlü Kısalması: Bir sözcükteki ünlülerden birinin ya da ünlülerin 

tümünün kısalmasıdır. 

mektūb ˃ mektup, kitāb ˃ kitap, āvîze ˃ avize 

Ünlü Türemesi: Bir sözcüğün aslında bulunmayan bir ünlünün 

sonradan türlü nedenlerle ortaya çıkması olayıdır.  

darcık ˃ daracık, emr ˃ emir, keyf ˃ keyif, limon ˃ ilimon, ilm ˃ ilim 

Ünlü Yuvarlaklaşması: Bir sözcükteki düz ünlülerin türlü 

nedenlerle yuvarlak ünlü durumuna gelmesidir. 
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kapu ˃ kapı, baba ˃ buba, tavuk ˃ tovuk, bebek ˃ böbek, yabız ˃ yavuz 

Ünsüz Düşmesi: Sözcükteki ünsüzlerden birinin düşmesi olaydır. 

alçakçık ˃ alçacık, ufakçık ˃ ufacık, çiftçi ˃ çifçi, çirkin ˃ çikin, biliyor 

˃ biliyo 

Ünsüz Türemesi: Bir sözcüğün aslında bulunmayan bir ünsüzün 

sonradan türlü nedenlerle ortaya çıkması olayına denir. 

şimdi ˃ şimdik, esir ˃ yesir, elbet ˃ helbet, mai ˃ mavi, ur- ˃ vur- 

Yer Değiştirme (Göçüşme, Metatez): Bir sözcükteki seslerden 

ikisinin yer değiştirmesi olayına yer değiştirme denir.  

memleket ˃ melmeket, toprak ˃ torpak, ekşi ˃ eşki, yaprak ˃ yarpak, 

öksür- ˃ öskür- 

Ses Organları (Konuşma Organları) 

Konuşma seslerinin oluşmasında ve algılanıp çözümlenmesinde etkili 

olan organlara ses organları denir. Başlıca ses organları; burun, burun 

boşluğu, ön damak, art damak, yutak, gırtlak, gırtlak kapağı, alt dişler, üst 

dişler, dil, küçük dil, ağız boşluğu, alt dudak, üst dudak, diş eti ve diş ardı, 

diyafram, akciğerler, soluk borusu, ses telleri, alt çene, kulak (dış kulak, orta 

kulak, iç kulak ve beyindir (Coşkun, 2015, s. 27-32; Malkoç, 2020, s. 270-

272). Bu organlar hem sesin üretilmesinde hem de sesin algılanıp 

çözümlenmesinde birtakım rolleri bulunan ve birbiriyle bağlantısı olan 

organlardır. 

Ses Uyumları 

Ses uyumu, gerek işletim (çekim) ve türetim sürecinde bulunmayan 

gerekse işletim ve türetim sürecine katılan sözcüklerdeki seslerin birbirlerini 

etkileyerek aynı ya da benzer özellikler göstermelerine denir. Ses uyumları 

Türkçenin önemli özellikleri arasında yer alır. Özellikle artlık-önlük uyumu 

ve düzlük-yuvarlaklık uyumu gibi uyumlar, dilimizi dünyadaki birçok dilden 

ayıran önemli bir özelliktir. Türkçedeki uyumları aşağıdaki başlıklar altında 

inceleyebiliriz: 
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Artlık-Önlük Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu, Büyük Ünlü 

Uyumu): Türkçe kökenli bir sözcükte art ünlüleri (a, ı, o, u) art ünlülerin, ön 

ünlüleri (e, i, ö, ü) ön ünlülerin izlemesine artlık-önlük uyumu denir: gelenek, 

izleyici, kapalı, yakın, boğaz, oyun vb. Açıklamadan da anlaşılacağı gibi bu 

uyum Türkçe kökenli sözcüklerde geçerlidir. Ancak Türkçe kökenli olmadığı 

hâlde uyuma tesadüfen giren sözcükler de görülebilmektedir: ilim, akıl vb. Bu 

uyum tek seslemden oluşan sözcüklerde (aç, yok, tok, saç vb.) ve bitişik 

yazılan birleşik sözcüklerde (beşbıyık, sıçandişi vb.) aranmamalıdır. Türkçe 

kökenli olmalarına karşın sonradan geçirdikleri birtakım ses değişimleri 

sonucunda bu uyuma girmeyen elma, şişman, anne, kardeş, hangi, hani, dahi, 

inan- gibi sözcükler de vardır. Türkçedeki kimi bağımlı biçimbirimler de 

Türkçe kökenli sözcüklere eklendiklerinde artlık-önlük uyumunun 

bozulmasına neden olabilmektedir. Bunun nedeni de bu eklerin tek biçimli 

olmasıdır: -yor (geliyor, geziyor), -gil / -giller (dayımgil), -daş /-taş (ülküdaş), 

-mtırak (ekşimtırak), -ki (dışarıdaki), -ken (yazarken). Bu eklerden -daş / -taş 

eki iki biçimlidir. Ancak ikisinde de sadece art ünlü olan /a/ sesi vardır. Bu 

ekin ön ünlülü biçimi yoktur. Şayet olsaydı -deş ve -teş biçimlerinin de olması 

gerekirdi. TDK’nin Türkçe Sözlük’ünde ev-deş örneği bulunmaktadır, ancak 

adı geçen sözlükte bu sözcüğün halk ağzında kullanıldığı belirtilmektedir 

(www.sozluk.gov.tr, 28.11.2022). 

Dilimize girmiş yabancı sözcükler, Türkçe kökenli ek aldıklarında 

yabancı sözcüğün son hecesiyle Türkçe ekler arasında da artlık-önlük uyumu 

görülür. Bu durumda Türkçenin bir yabancı sözcüğü kendi karakterine kısmen 

de olsa benzetmeye çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin Arapça kökenli 

kalem sözcüğüne -lik ve -ler eklerini getirdiğimizde sözcüğün ka-lem-lik-ler 

biçimini aldığını -lem hecesi ile -lik ve -ler ekleri arasında artlık-önlük 

uyumunun devreye girdiğini görüyoruz. 

Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu (Küçük Ünlü Uyumu, Dudak 

Uyumu): Düzlük-yuvarlaklık uyumu iki kuraldan oluşur:  

1. Türkçe kökenli sözcüklerde ön-düz ünlüden sonra ön-düz ünlü, art-

düz ünlüden sonra art-düz ünlü gelebilir. Ancak burada şu husus daima göz 

ardı edilmekte ve öğretim sırasında “Düz ünlüden sonra düz ünlü gelir.” 

denerek kural eksik öğretilmektedir. Bu yüzden kitap sözcüğünün düzlük-

http://www.sozluk/
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yuvarlaklık uyumuna girdiğini iddia edenler görülebilmektedir. Oysa kitap 

sözcüğü Türkçe olmadığı gibi uyuma aykırı olarak ön-düz ünlüden sonra art-

düz ünlü taşıdığı için uyuma girmez. Belirttiğimiz bu önemli ayrıntıya 

özellikle öğretim esnasında son derece dikkat edilmelidir. Dolayısıyla düzlük-

yuvarlaklık uyumu, artlık-önlük uyumunu da kapsamaktadır. Şu örnekler 

yukarıda belirttiğimiz kurala göre incelenmelidir: ışıklandırma, alışkanlık, 

gecelemek, inceleyici vb. 

2. Türkçe kökenli sözcüklerde yuvarlak ünlüleri (o, ö, u, ü), düz-geniş 

(a, e) veya dar-yuvarlak (u, ü) ünlüler izler: gözlük, görev, soygun, buyruk, 

gözlem vb. Örneklerde de görülebildiği gibi uyumun yine bu kuralında da 

artlık-önlük uyumunu göz ardı etmemek gerekir.  

Türkçe kökenli kimi sözcüklerin türlü tarihsel ve sesbilimsel nedenlerle 

bu uyuma girmedikleri görülmektedir: çamur, yağmur, kavrul-, yamul- vb. 

Yine artlık-önlük uyumunda olduğu gibi bu uyum da tek heceli 

sözcüklerde ve bitişik yazılan birleşik sözcüklerde aranmamalıdır: devetüyü 

(renk adı), ördekgagası (renk adı) vb. 

Türkçe kökenli bir sözcükte hangi ünlüden sonra hangi ünlünün 

geleceği bellidir. Aşağıdaki liste bu amaçla yapılmıştır ve hem artlık-önlük 

uyumunu hem de düzlük-yuvarlaklık uyumunu kapsamaktadır (TDK, 2012, 

s.7): 

/a/’dan sonra /a/ ve /ı/ ünlüleri gelir: sarma, kaçık 

/e/’den sonra /e/ ve /i/ ünlüleri gelir: çevre, sezgi 

/ı/’dan sonra /ı/ ve /a/ ünlüleri gelir: ışık, kırmak 

/i/’den sonra /i/ ve /e/ ünlüleri gelir: silgi, ince 

/o/’dan sonra /u/ ve /a/ ünlüleri gelir: dolu, ocak  

/ö/’den sonra /ü/ ve /e/ ünlüleri gelir: ödünç, ödev 

/u/’dan sonra /u/ ve /a/ ünlüleri gelir: buyruk, uzak 

/ü/’den sonra /ü/ ve /e/ ünlüleri gelir: üzgün, günler 
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Ötümlülük-Ötümsüzlük Uyumu (Ünsüz Uyumu, Ünsüz 

Benzeşmesi): Sonu ötümsüz (tonsuz) ünsüzle biten bir sözcüğe, ötümlü 

(tonlu) bir ünsüzle başlayan bir ek geldiği zaman ekte bulunan ünsüz 

ötümsüzleşir (Eker, 2005, s. 291): kaş-dan > kaş-tan, baş-da > baş-ta, yak-dı 

> yak-tı vb. 

Ayrıca bu uyumda ünlüyle sonlanan bir sözcüğe ve ötümlü (tonlu) 

ünsüzle biten bir sözcüğe de ötümlü bir ünsüzle başlayan ek gelmektedir 

(Korkmaz, 2019, s. 243): sav-cı, dört-te, ser-gi, yüz-geç, bura-da vb. 

Ünlü-Ünsüz Uyumu: Türkçede bir sözcükteki ön damak ve art 

damak ünsüzlerinin ön ünlüler ve art ünlülerle bir arada bulunabilmesi 

şeklindeki uyumdur. Daha açık bir biçimde söyleyecek olursak bir sözcükte 

ön damak ünsüzleri ancak ön ünlülerle, art damak ünsüzleri ancak art 

ünlülerle bir arada bulunabilir. Türkçedeki /g/, /ğ/ ve /k/’nin ön ve art 

biçimleri vardır. Bunları şu örneklerde görebiliriz: kadın, kesim, saygı, gelmiş; 

değil, sağım (sağma işi) vb. 

Ünlüler: Ses yolundan herhangi bir engele uğramadan, herhangi bir 

takıntıya maruz kalmadan ve ses tellerinin titreşmesiyle çıkan seslere ünlü 

denir. Alfabemizde harf karşılığı olan 8 ünlü bulunmaktadır. Ancak konuşma 

dilindeki ünlü sayısı alfabemizdekinden daha fazladır. Ercilasun’a (2020, s. 

129) göre Türkiye Türkçesinde 17 adet ünlü bulunmaktadır. Bunlardan sadece 

8’i alfabede gösterilmektedir.  

Ünlüler genellikle dilin durumuna, ağız boşluğunun durumuna, 

dudakların durumuna ve süresine göre şöyle sınıflandırılır (Böler, 2020, s. 30-

32; Demir ve Yılmaz, 2005, s. 152-154): 

Dilin durumuna göre ünlüler: Dilin arka tarafının kabarması ve 

yumuşak damakla arasındaki mesafeyi daraltması sonucunda oluşan ünlülere 

art (kalın) ünlü (/a/, /ı/, /o/, /u/); dilin ön tarafının kabarması ve ön damakla 

arasındaki mesafeyi daraltması sonucu oluşan ünlülereyse ön (ince) ünlü (/e/, 

/i/, /ö/, /ü/) adı verilir.  
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Ağız boşluğunun durumuna göre ünlüler: Alt damakla üst 

damak arasındaki mesafe fazlaysa geniş ünlüler (/a/, /e/, /o/, /ö/), alt damakla 

üst damak arasındaki mesafe biraz daralmışsa dar ünlüler (/ı/, /i/, /u/, /ü/) 

oluşur. 

Dudakların durumuna göre ünlüler: Kimi ünlüler dudaklar düz 

bir biçimdeyken çıkar. Bunlara düz ünlüler adı verilir: /a/, /e/, /ı/, /i/. Kimi 

ünlülerse dudaklar, yuvarlak bir biçimdeyken çıkar. Bunlara da yuvarlak 

ünlüler adı verilir: /o/, /ö/, /u/, /ü/. 

Süresine göre ünlüler: Ünlüler süresine göre de 

sınıflandırılmaktadır. Buna göre normal uzunlukta söylenen ünlüler kısa 

ünlüler, normalden uzun sürede söylenen ünlüler uzun ünlülerdir. /a/, /e/, /ı/ 

/i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/ ünlüleri kısa ünlülerdir. 

Günümüzde kullanılan Türkçe kökenli sözcüklerde birincil (aslî) uzun 

ünlü birkaç örnek (yārın, yād eller) dışında bulunmaz. Ancak dilimizdeki 

Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerde uzun ünlüler bolca görülür. Bu alıntı 

sözcüklerdeki uzun ünlülerse ya sözcüğün aslında vardır (âlim, şair, mavi vb.) 

ya da birtakım seslerin düşerek kendilerinden önceki ünlüyü uzatmasıyla, 

başka bir deyişle ikincil olarak (telif, tesis, malum, memur vb.) ortaya 

çıkmıştır. Türkçedeki bu uzun ünlüler, alfabede ayrı bir harfle gösterilmez. 

Dil kullanıcısının bu tür sözcükleri önceden bildiği ya da kulak aşinalığı 

bulunduğu kabul edilir. Bu yüzden de konuşma sırasında özellikle uzun 

ünlülü sözcüklerin söylenişinde birçok sesletim hatası yapılır. Bu türden 

yanlışlar Türkçeyi öğrenen yabancılarda da sıklıkla görülür. 

Öte yandan Türkçe kökenli sözcüklerde söyleyiş sırasında ortaya çıkan 

uzun ünlüler de görülmektedir: bağır- > ba:r-, bağımlı > ba:mlı, alacağım > 

alıca:m, ağırla- > a:rla- vb. Ancak konuşma sırasında ortaya çıkan bu türden 

ikincil uzunluklar yazıda gösterilmez. 

Ünsüzler 

Oluşumları sırasında ses yolunda bir engelle karşılaşan, ses organlarının 

kısmen ya da tamamen birbirine değdiği seslere ünsüz adı verilir. 

Alfabemizdeki 29 harften 21’i ünsüzdür. Ancak dilimizdeki tüm ünsüzler 
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alfabemizde yer almaz. Aslında Standart Türkiye Türkçesinde 23 ünsüz 

bulunmaktadır (Eker, 2015, s. 206; Ercilasun, 2020, s. 129)  

Ünsüzler genellikle şöyle sınıflandırılmaktadır (Böler, 2020, s. 40-46; 

Demir ve Yılmaz, 2016, s. 129-131; Eker, 2005, s. 272- 274): 

Oluşum (boğumlanma) noktasına göre ünsüzler: Bu öbekte yer 

alan ünsüzler aşağıdaki gibi gruplandırılır: 

Çift dudak ünsüzleri: /b/, /m/, /p/ 

Diş-dudak ünsüzleri: /f/, /v/ 

Dil ucu-diş ünsüzleri: /d/, /n/, /s/, /t/, /z/ 

Diş eti-damak ünsüzleri: /c/, /ç/, /j/, /ş/ 

Ön damak (dil -ön damak) ünsüzleri: /g/, /k/, /l/, /r/ /y/ 

Arka damak ünsüzleri: /g/, /ğ/, /k/, /l/ 

Gırtlak ünsüzü: /h/ 

Ses tellerinin titreşim durumuna göre ünsüzler: Ünsüzler, 

oluşumları sırasında ses tellerinin titreşip titreşmemesine göre iki bakımdan 

sınıflandırılır: 

Ötümlü (titreşimli, tonlu) ünsüzler: /b/, /c/, /d/, /g/, /ğ/, /j/, /l/, /m/, /n/, 

/r/, /v/, /y/, /z/ 

Ötümsüz (titreşimsiz, tonsuz) ünsüzler: /ç/, /f/, /h/, /k/, /s/, /ş/, /p/, /t/ 

Süreklilik ve süreksizliğine göre ünsüzler: Ünsüzler, süreklilik 

ve süreksizlik bakımından iki öbeğe ayrılır: 

Sürekli ünsüzler: Sürekli ünsüzler, havanın telaffuz organlarında 

bütünüyle engellenmeden çıktığı, başka bir deyişle uzun bir sürede çıkarılan 

ünsüzlerdir. Sürekli ünsüzler; akıcı-sürekli ünsüzler ve sızıcı-sürekli ünsüzler 

olmak üzere ikiye ayrılır: 
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Akıcı-sürekli ünsüzler: /l/, /m/, /n/, /r/, /y/ 

Sızıcı-sürekli ünsüzler: /f/, /ğ/, /h/, /j/, /s/, /ş/, /v/, /z/ 

Süreksiz ünsüzler: Bu ünsüzler, havanın telaffuz organlarında 

tamamen engellenmesi, daha sonra da serbest bırakılmasıyla meydana 

gelirler: /b/, /c/, /ç/, /d/, /g/, /k/, /p/, /t/ 

Ağız ya da burun (geniz) ünsüzü olmalarına göre ünsüzler: 

Ünsüzler ağız ünsüzleri ve geniz ünsüzleri olarak ikiye ayrılır: 

Ağız ünsüzleri: Burun yolunu küçük dilin tıkamasıyla akciğerlerden 

gelen havanın burundan çıkması engellendiği için hava ağızdan çıkar. Bu 

şekilde çıkarılan ünsüzler ağız ünsüzleridir. Ağız ünsüzleri: /b/, /c/, /ç/, /d/, /f/, 

/g/, /ğ/, /h/, /j/, /k/, /l/, /p/, /r/, /s/, /ş/, /t/, /v/, /y/, /z/ 

Burun (geniz) ünsüzleri: Burun ünsüzlerinin çıkarılması sırasında 

dudakların kapatılmasıyla engellenen hava, sesleri çıkarırken aynı zamanda 

burundan da çıkar. Türkçede /m/ ve /n/ ünsüzleri burun ünsüzüdür.  

Yardımcı Sesler 

İşletim ve türetim esnasında sözcüklerle ekleri birbirine bağlarken 

zorunlu olarak ortaya çıkan ünlü ve ünsüzler yardımcı ses olarak adlandırılır. 

Türkçede yardımcı sesler, iki bölüme ayrılır: 

Yardımcı Ünlü: Sonunda ünsüz bulunan bir sözcüğe yine ünsüzle 

başlayan bir ek getirildiğinde ortaya çıkan seslere yardımcı ünlü denir. Bu tip 

durumlarda bir ek, sözcüğe doğrudan eklenemez. Çünkü Türkçenin hece 

yapısına aykırı bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle sözcükle ek arasına onları 

birbirine bağlayan ve zorunlu olarak ortaya çıkan bir ünlü girer: kalem-i-m, 

defter-i-miz; geç-i-t, bil-i-m, çöz-ü-m vb.  

Yardımcı Ünsüz: Sonunda ünlü bulunan bir sözcüğe yine ünlüyle 

başlayan bir ek getirildiğinde zorunlu olarak ortaya çıkan seslere yardımcı 

ünsüz denir. Türkçede iki ünlü bir sözcükte yan yana gelemeyeceği için böyle 

bir yardımcı sese ihtiyaç duyulur. Dilimizde aslında tarih boyunca tek bir 

yardımcı ünsüz görülür. Bu da /y/ ünsüzüdür: bağla-y-ıcı, dinle-y-ecek, dinle-

y-en vb.   
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Artzamanlı bir bakışla Türkçenin tek yardımcı ünsüzünün /y/ olduğunu 

söylemek doğru olsa da çağdaş dilbilimin öğretim esnasında eşzamanlı bir 

yöntem kullanılması gerektiği ilkesinden hareketle günümüzde eğitim 

kurumlarında öğrencilere /n/, /s/, /ş/, /y/ seslerinin yardımcı ünsüz olarak 

verilmesinde de artık bir sakınca görülmemelidir (Kerimoğlu, 2016, s. 38-39). 

Ancak yükseköğretim kurumlarındaki Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve 

Edebiyatı ve Dilbilim gibi bölümlerde Türkçenin artzamanlı olarak asıl 

yardımcı ünsüzünün /y/ sesi olduğu da özellikle vurgulanmalıdır.  

Yarı Ünlü 

Boğumlanmaları sırasında havanın ağız boşluğunda çok az engellendiği 

ya da hiç engellenmediği, başka bir deyişle boğumlanma noktalarına göre 

ünlülerle ünsüzler arasında bulunan seslerdir (Eker, 2005, s. 270; Korkmaz, 

2019, s. 252; Sebzecioğlu, 2016, s. 59). Türkçedeki yarı ünlülerin hangi sesler 

olduğu konusunda kaynaklarda tam bir anlaşma olduğu söylenemez. Örneğin 

Sebzecioğlu (2016, s. 59) /ğ/ ve /y/ seslerinin; Eker (2005, s. 270) /ğ/, /w/, /h/, 

/y/ vb. seslerin, Korkmaz (2019, s. 252) /y/, /w/, /j/ ve /v/ seslerinin, 

Kerimoğlu (2016, s. 28) ise /ğ/, /h/, /y/, /w/ (kavun) seslerinin yarı ünlü 

olduğunu belirtmektedirler.  

Yazım (İmla) 

Bir dilin yetkili bir kurum tarafından önceden belirlenmiş kurallar 

çerçevesinde yazıya aktarılmasına yazım (imla) denir. Yazı dili olan her dilin 

yazım kuralları bulunur. Bu kurallar ölçünlü dilin yazıya aktarılmasında esas 

alınır. Bir kılavuz olarak yayımlanan bu kuralların, o dilin kullanıldığı 

coğrafyada resmî ya da özel tüm kurum ve kuruluşlarca kullanılması gerekir. 

Aksi hâlde bir yazım birliğinden söz edilemez. Yazım kurallarının 

uygulanmasında en önemli görev eğitim kurumlarına düşmektedir. Bu 

bakımdan gerek bu kurumlarda çalışan öğretmenlerin gerekse öğretmen 

adaylarının yazım kılavuzu kullanmayı alışkanlık hâline getirmeleri, 

kılavuzda söz edilen kuralları iyi öğrenip içselleştirmeleri gerekmektedir. 

Öğretmen ve öğretmen adayları bunu yaptıktan sonra öğrencilerinin yazım 

kurallarını uygulayabilmelerini sağlamalıdır. Günümüzde ne yazık ki 

üniversite düzeyinde bile basit yazım kurallarını uygulayamayan öğrencilerle 

karşılaşmamızın nedeni ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren kurumlarda 
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yazım kurallarının uygulanmasında ve yazım kılavuzu kullanımındaki 

ihmallerdir. Öğrencilerin yazılı anlatımlarında görülen yazım yanlışlarını 

ortadan kaldırmanın en önemli yolu geri bildirimde bulunmaktır. Geri 

bildirimde bulunulmadığında öğrenciler yaptıkları yanlışları sürdüreceklerdir. 

Ülkemizde yazım kılavuzu konusunda yetkili kurum Türk Dil 

Kurumudur. Bu kurumun hazırladığı kılavuzun daima son baskısı esas 

alınmalıdır. Çünkü kılavuzun yeni baskısına önceki baskıda olmayan birtakım 

sözcükler eklenmiş ya da yeni baskıda kimi kurallarla ilgili güncellemeler 

yapılmış olabilir. 

Zamir N’si (Pronominal N, Adıl N’si) 

Zamir n’si, ülkemizdeki kimi dilbilgisi çalışmalarında yardımcı ünsüz 

olarak kabul edilen, ancak kimi Türkologlarca da yardımcı ses olmadığı 

belirtilen ünsüzdür. Bu ünsüzün, esasında yardımcı ünsüz olmadığını 

savunanlar, artzamanlı bir bakışla zamir n’sinin eski bir zamirin kalıntısı 

olduğunu belirtmektedirler (Demir ve Yılmaz, 2005, s. 165; Eker, 2005, s. 

271).  

Zamir n’sinin dil bilgisi öğretiminde yardımcı ünsüz olarak kabul 

edilebileceğini söyleyen dilbilimci Türkologlar da vardır. Örneğin dilbilimci 

bir Türkolog olan Prof. Dr. Caner Kerimoğlu, dilbilgisi öğretiminin çağdaş 

dilbilimin gerektirdiği biçimde eşzamanlı olarak yapılması gerektiğini, 

dolayısıyla da yükseköğretim dışında ilk, orta ve lise düzeyindeki dilbilgisi 

öğretiminde zamir n’sinin yardımcı ünsüz olarak gösterilebileceğini ifade 

etmektedir (Kerimoğlu, 2016, s. 38-39). 

Zamir n’si Türkiye Türkçesinde şu durumlarda karşımıza çıkmaktadır: 

1) İyelik ekleriyle durum ekleri arasında: onun ev-i-n-de, onların söz-leri-n-

den, 2) Aitlik eki olarak adlandırılan -ki ekiyle durum ekleri arasında: kitapta-

ki-n-de, telefon-da-ki-n-de; ev-de-ki-n-den, okul-da-ki-n-den; oda-nın-ki-n-e, 

çeşme-nin-ki-n-e, 3) Zamirlerle durum ekleri arasında: bu-n-dan, şu-n-da. 
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GİRİŞ 

Biçimbilim, dilbilgisini oluşturan bileşenlerden biridir. Sesbilim, 

sözdizim ve anlambilim bileşenlerinde olduğu gibi bu bileşenin de geniş bir 

kapsam alanı vardır. Sözcük yapımı, sözcüklerin işletime girmesi, sözcük 

türleri, sözcüklerin yapıları, çatılar vb. konular biçimbilim konuları arasında 

yer almaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının dilin işleyişini, Türkçenin 

biçimbilimsel özelliklerini iyi kavramaları gerekmektedir. Ancak lisans 

düzeyindeki gözlemlerimize göre Türkçe öğretmeni adaylarının biçimbilim 

konularında eksikleri bulunduğu, birtakım kavramları birbirine karıştırdıkları, 

birçok hatalar yaptıkları görülmektedir. Oysa Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (MEB, 2019) Türkçenin biçimbilimiyle ilgili birtakım 

kazanımlar bulunmaktadır. Öğretmen adayları, öğretmenliğe adım attıklarında 

derslerini bu program çerçevesinde işleyeceklerdir. Program’da (MEB, 2019) 

5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde yer verilen biçimbilimle ilgili kazanımlar 

şunlardır:  

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.  

T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 

T.5.4.16. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını 

açıklar.  

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.  

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.  

T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı 

ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 
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T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı 

ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.  

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  

T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 

T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 

T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.  

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını 

değerlendirir. 

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. 

T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 

Yukarıdaki kazanımlardan da görülebileceği gibi Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda biçimbilim önemli bir yer kaplamaktadır. Belirtilen bu 

kazanımların ortaokul öğrencilerine tam olarak kazandırılabilmesi için 

öğretmen adaylarının da bu konularda yetkin olması beklenmektedir. Bu 

nedenle kitabın bu bölümünde Türkçenin biçimbilimine ilişkin temel 

kavramlar açıklanmıştır. 

Ad Çekimi ve Ad Çekim Ekleri 

Adların ve ad görevli öbeklerin birbiriyle ve sözdizimi içindeki başka 

sözcüklerle sayı, iyelik, durum ve soru gibi çeşitli bakımlardan geçici anlam 

ilişkileri kurmasına ad çekimi (ad işletimi) denir. Türkçede ad çekimi beş 

başlık altında ele alınabilir: 
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Çokluk Eki: Çokluk eki (-lAr), eklendiği adın ya da ad görevli öbeğin 

birden çok sayıda olduğu gösterir. Bu ad çekimi eki, sayılabilen varlıklara 

eklendiğinde çokluk, sayılamayan varlıklara eklendiğinde abartma bildirir 

(Demir ve Yılmaz, 2016, s. 201): kalemler, silgiler; havalar, elektrikler, 

sıcaklar vb. Ayrıca bazı kalıp sözlerde rastlanan merhabalar, günaydınlar gibi 

kullanımlar da dilbilim açısından düşünüldüğünde yanlış kabul edilemez. 

Eğer yanlış kabul edilseydi iyi akşamlar, iyi geceler gibi ifadelerin de yanlış 

olması gerekirdi. Dile karşı katı bir kuralcı yaklaşım dilbilimsel değildir, 

böyle bir yaklaşım sadece popülist bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 

Durum Ekleri: Durum ekleri konusunda bu bölümün Ad Durumu ve 

Durum Ekleri başlığı altındaki açıklamaları okuyunuz. 

İyelik Ekleri: İyelik ekleri konusunda bu bölümün İyelik Ekleri 

başlığı altındaki açıklamaları okuyunuz. 

Soru Eki: Adların ya da ad görevli öbeklerin soru biçimini yapan 

ektir. Aslında ekler, Türkçede eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Ancak soru 

eki çoğunlukla ek olarak adlandırılmasına karşın kendisinden önceki sözcüğe 

bitişik yazılmaz. Bu durum, yazımdaki yaygınlığa ve kabule dayanır. Burada 

“Eğer soru eki bitişik yazılsaydı soru işlevini yitirecek miydi?” sorusunu da 

sormamız gerekir. Elbette ki yitirmeyecekti. Soru eki ayrı yazılmasına karşın 

kendisinden önceki sözcükle ünlü uyumuna girerek mı / mi / mu / mü 

biçimlerini alır. Öte yandan ad çekim eki olan soru eki mI’yı eylem çekim eki 

olan mI’yla karıştırmamak gerekir. Ad çekimi eki olan mI, adlardan hemen 

sonra gelerek onların soru biçimini yapar. Oysa eylem çekim eki olan mI, 

eylemlerin soru biçimini (biliyor musun, gidecekler mi, gelirim vb.) oluşturur. 

Lokantaya mı gideceksiniz? 

Hastaneden mi dönüyorlarmış? 

Kardeşini mi ziyaret ettin? 

Tarkan’a burada mı rastladın? 

Abant’ı mı daha çok seviyorsunuz? 
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Aitlik Eki: Adlara ve ad görevindeki öbeklere eklenerek onları 

adıllaştıran ya da önadlaştıran, içinde bulunma, bağlılık ve aitlik anlamları 

katan eke aitlik eki denir (Korkmaz, 2019, s. 68). Aitlik eki, zaman 

belirteçlerine ve yer bildiren belirteçlere doğrudan eklenebilir: aşağıki, 

yukarıki, karşıki; sabahki, akşamki, dünkü vb. Aitlik eki böyle kullanımlarda 

doğrudan doğruya zaman ve yer adlarına eklenmekte ve çekim ekleri 

kendisinden sonra gelebilmektedir. Bu yüzden de yapım eki özelliği gösterir. 

Bu ek ayrıca bulunma durumu (-DA) ve ilgi durumu eki (-im, -In, -nIn) almış 

sözcüklere de eklenebilmektedir. Bu durumda aitlik ekinin çekim eki özelliği 

gösterdiği ifade edilebilir: çaydaki, bilgisayardaki, telefondaki; okulunki, 

arabanınki, saatinki, bizimki, sizinki, benimki vb. 

Yukarıdaki örneklerde yer alan bizimki, benimki sözcüklerindeki -im 

eki, kişi eki ya da iyelik eki değildir. Buradaki -im ekinin ilgi durumu eki 

olduğu bilinmeli, bu ek kişi ekiyle veya iyelik ekiyle karıştırılmamalıdır. 

Burada yeri gelmişken zaman zaman öğrencilerimizden işittiğimiz 

“sıfat yapan -ki” ifadesinden söz etmek gerekmektedir. Bu, yanlış bir 

adlandırmadır. Böyle bir adlandırma kabul edilemez. Eğer kabul edilebilir ve 

mantıklı bir adlandırma olsaydı “adıl yapan -ki”, “sıfat yapan -lIk”, “belirteç 

yapan -CA” gibi kullanımların da olması beklenirdi. Dildeki biçimbirimler 

sayı bakımından çoktur ancak her biçimbirimin birden çok işlevi bulunur. 

Şayet biçimbirim adlandırmaları her bir işlev için ayrı ayrı yapılırsa bu defa 

hem öğretimde pratiklik ortadan kalkar hem de çeşitli karmaşıklıklara yol 

açılır. Terimler sade, kısa ve kapsayıcı olmalıdır. Tıpkı aitlik eki teriminde 

olduğu gibi. 

Ad Durumu ve Durum Ekleri  

Adlar ya da ad görevli öbekler, sözdiziminde görev alabilmek için türlü 

biçimlerde karşımıza çıkarlar. İşte adların ve ad görevli öbeklerin, 

sözdiziminde birbirleriyle ve tümcedeki öteki sözcüklerle anlam bakımından 

geçici ilişkiler içinde bulunmasını ad durumu olarak tanımlayabiliriz. Bu 

amaçla kullanılan eklere de ad durumu ekleri denir. 

Türkçedeki ad durumları ve durum ekleri şöyle özetlenebilir: 
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Yalın Durum: Yalın durumdaki adlar ya da ad öbekleri tümcede özne 

görevinde bulunur. Bu bakımdan yalın duruma özne durumu demek de 

olanaklıdır. Yalın durumdaki adlar, tekil ve çoğul olabilecekleri gibi iyelik eki 

almış da olabilirler.  

Güneş doğuyor. 

Masam iyice eskidi. 

Gökbilge işe gitti. 

İşçiler öğle tatilindedir. 

Yukarıdaki tümcelerde özne görevindeki sözcükler yalın durumdadır. 

İlgi Durumu: Ad tamlamalarında tamlayan görevindeki adın ya da 

öbeğin içinde bulunduğu durumdur. Başka bir deyişle bir adın başka bir adla 

ilgi kurmasını sağlayan durumdur. İlgi durumu eki olarak ben ve biz adılları -

im ekini; diğer sözcükler -In ya da -nIn ekini alırlar: ben-im telefonum, biz-im 

okulumuz; gözlüğ-ün camı, araba-nın lastiği vb. İlgi durumu eki, ben ve biz 

adılları ilgeçlerle birlikte kullanılırken de adıllara eklenmektedir: ben-im 

kadar, biz-im için, sizin gibi. Adılların bu tür kullanımlarda aldıkları ekler, 

iyelik eki ya da kişi eki değildir. Bu konuda dikkatli olunmalı, bu eklerin kişi 

eki ya da iyelik eki olmadıkları bilinmelidir.  

Adların ilgi durumu ekli ya da eksiz olabilir. Futbol-Ø topu örneğinde 

iki ad arasında eksiz bir ilgi durumu söz konusudur. Bu ifade genel bir varlığı 

karşıladığı için belirtisiz ad tamlaması olarak tanımlanır. Oysaki çay-ın demi 

tamlamasında iki ad arasında ekli bir ilgi vardır. Çünkü belirli ve bilinen bir 

çaydan söz edilmektedir. Bu nedenle de bu tip tamlamalara belirtili ad 

tamlaması adı verilir. 

Belirtme (Yükleme) Durumu: Adların belirtme durumu, bir 

tümcedeki yüklemin ya da bir eylemsi öbeğindeki eylemsinin etkisi altında 

bulunan adların içinde bulunduğu durumdur. Bir eylemden etkilenmek, bir 

eylemin etkisi altında kalmak demek, tümcede yüklem görevindeki eylemin 

ya da eylemsi öbeğindeki yüklemsinin geçişli bir eylem olması demektir. 

Dolayısıyla belirtme durumundaki adlar, tümcede ve eylemsi öbeğinde 

belirtili ya da belirtisiz nesne olarak görev yaparlar. Belirtme durumundaki 
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adlar ekli ya da eksiz olabilirler. Ekli olduklarında belirtili nesne, eksiz 

olduklarında belirtisiz nesnedirler.   

Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

a. Marketten su-Ø aldım. (Su sözcüğü tümcede belirtme 

durumundadır, belirtisiz nesnedir ve eksizdir.) 

b. Dayımlar mağazalarında bisiklet-Ø satıyorlar. (Bisiklet sözcüğü 

tümcede belirtme durumundadır, belirtisiz nesnedir ve eksizdir.) 

c. Su-(y)u getirir misin? (Suyu sözcüğü tümcede belirtme 

durumundadır, belirtili nesnedir ve belirtme durumu eki 

taşımaktadır.) 

d. Lastiği patlak olduğu için bisiklet-i getiremedim. (Bisikleti sözcüğü 

tümcede belirtme durumundadır, belirtili nesnedir ve belirtme 

durumu eki taşımaktadır.) 

Öğretimde a ve b tümcelerindeki su ve bisiklet sözcüklerinin yalın 

durumda bulunduğunu ileri sürenler olabilmektedir. Oysaki bu sözcükler 

tümcede eksiz görünse de belirtisiz nesne görevinde oldukları için yalın 

durumda değildir. Dilbilimde buna benzer durumlar için a ve b tümcelerinde 

yazıldığı gibi sıfır ek (Ø) kullanılır. c ve d tümcelerindeki nesneler belirtme 

durumu eki taşıdıkları için ekli belirtme durumundadırlar. 

Yönelme (Yaklaşma) Durumu: Tümcedeki eylemin ya da 

eylemsinin yöneldiği, yaklaştığı adların içinde bulunduğu durumdur. Bu 

nedenle adlar ya da ad görevindeki öbekler, eylemin ya da eylemsinin 

bildirdiği iş ya da hareketin kendilerine yönelmesi, yaklaşması için -(y)A 

ekini alırlar: 

Çiçekleri masa-(y)a bıraktım. 

Sokaktaki kediler-e su verdik. 

Banka-(y)a gidip borcumu ödedim. 

Yönelme eki taşıyan adlar ya da öbekler tümcede ve eylemsi öbeğinde 

yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) olarak görev yaparlar. 
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Yönelme durumundaki adlar ya da öbekler tümcede sadece eylemle ya 

da eylemsiyle ilişki kurmaz. Kimi zaman adların, adılların başka adlarla ve 

ilgeçlerle de bağlantı kurmasını sağlar: ban-a göre, bize dair, sabaha karşı, 

arabaya doğru; kamuya açık, eşine sadık, modaya uygun vb. 

Yönelme durumu eki daima yönelme ya da yaklaşma bildirmez. Bazen 

zaman, bedel vb. başka işlevlerde de kullanılabilir: 

Yarına gelirler.  (Zaman işlevi) 

Domatesi 20 liraya aldık. (Bedel işlevi) 

Bulunma Durumu: Eylemin gerçekleştiği yeri ifade eden adlar ya da 

ad görevindeki öbeklerin içinde bulunduğu durumdur. Bulunma durumundaki 

adlar ya da öbekler tümcede veya eylemsi öbeğinde yer tamlayıcısı (dolaylı 

tümleç) olarak görev yaparlar. 

Bugün okulda bir konferans vardı. (Tümcede yer tamlayıcısı) 

Berberde tıraş olup fotoğrafçıya gittim. (Eylemsi öbeğinde yer 

tamlayıcısı) 

Bulunma durumundaki adlar ya da öbekler sadece eylemlerle ya da 

eylemsilerle ilişki kurmaz. Kimi zaman adların adlarla bağlantı kurmasını da 

sağlar: iki-de bir, ara-da bir, dört-te üç, işinde acemi vb. 

Ayrılma (Çıkma, Uzaklaşma) Durumu: Tümcedeki eylemin ya 

da eylemsinin ayrıldığı, çıktığı, uzaklaştığı adların içinde bulunduğu 

durumdur. Bu nedenle adlar ya da ad görevindeki öbekler, eylemin ya da 

eylemsinin bildirdiği iş ya da hareketin kendilerinden ayrıldığını, 

uzaklaştığını, çıktığını bildirmek için -DAn ekini alırlar. Ayrılma 

durumundaki adlar ya da öbekler tümcede yer tamlayıcısı olarak görev 

yaparlar: 

AVM’-den geliyoruz. 

Otobüs-ten indik. 

Manzaraya uzak-tan bakıyorum. 
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-DAn eki almış adlar ve öbekler bazen zaman ya da bedel bildirebilir. 

Bu durumda tümcenin yer tamlayıcısı değil belirteç tümleci olarak görev 

yapar:  

Geceden yola çıkmışlar. (Zaman bildiriyor, belirteç tümlecidir.) 

Patatesin kilosunu 20 TL’den satıyorlar. (Bedel bildiriyor, belirteç 

tümlecidir.)  

Ayrılma durumu eki adları sadece eylemlere ya da eylemsilere 

bağlamaz. Bazen adların başka adlarla ve ilgeçlerle ilişki kurmasını sağlar: 

sonuç-tan memnun, kiracı-dan şikâyetçi; geçen yıl-dan beri, yarın-dan 

itibaren, yoksulluk-tan dolayı vb.  

Araç-Birliktelik Durumu: Bir adın veya ad görevli bir öbeğin; 

eylem ya da eylemsinin bildirdiği iş veya hareketin gerçekleşmesi için araç 

olarak görev yaptığını ya da eylemin birlikte gerçekleştirildiğini gösteren 

durumudur. Eylemin ya da eylemsinin bildirdiği iş veya hareketin neyle, 

kiminle ya da nasıl gerçekleştiğini ifade etmek üzere adlar veya öbekler araç-

birliktelik durumunda bulunur ve -lA ekini taşırlar. Bu nedenle de tümcede 

belirteç tümleci olarak görev yaparlar. 

Taşkent’e uçak-la gittim. 

Dedem gazeteyi büyüteç-le okuyordu. 

Geziye en yakın arkadaşım-la katıldım. 

Araç-birliktelik durumundaki adlar, adları sadece eyleme ya da 

eylemsiye bağlamaz. Bazen adların başka adlarla ilişki kurmasını sağlar: 

ışıkla kaplı, havayla dolu, renkli lambalarla süslü vb. 

Araç-birliktelik durumu ekinin dilbilgisi kaynaklarında sadece -lA 

olarak verilmesi tümüyle biçime odaklanmaktır. Esasında ile ilgecinin de 

araç-birliktelik görevinde bulunduğu açıktır. Bu bakımdan Türkçede ad 

durumlarının yalnızca eklerle değil birtakım ilgeçlerle de yapılabileceği 

gerçeği kabul edilmeli ve dilbilgisi kitaplarımızda buna uygun örnek ve 

açıklamalar da yer almalıdır. Aşağıdaki tümcelerde yazım dışında anlam ve 

işlev bakımından hiçbir fark bulunmamaktadır: 
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Azerbaycan’a uçakla gittik. 

Azerbaycan’a uçak ile gittik. 

Eşitlik Durumu: Eylemin ya da eylemsinin neye benzeyerek, neye 

eşit olarak gerçekleştiğini ifade eden ad durumudur. Adlar veya ad görevli 

öbekler eylemin ya da eylemsinin nasıl meydana geldiğini, nasıl yapıldığını, 

eylemin ya da eylemsinin oluş ya da yapılış biçimini bildirmek için -CA 

eşitlik durumu ekini alarak eşitlik durumunda bulunurlar (Ergin, 1998, s. 239).  

Ona her şeyi açıkça anlattım. 

Hayvancağız suda güzelce yüzüyordu. 

Eşitlik durumundaki adlar, sadece eylem ya da eylemsiyle değil bazen 

başka adlarla da ilişki içerisinde olabilirler: yaşça küçük, akılca üstün vb.  

Biçimbilim (Morfoloji) 

Biçimbilim, dildeki bağımlı ve bağımsız biçimbirimlerin yapı ve 

oluşumlarını, kullanım bağlamında ortaya çıkan çeşitli görünümlerini 

inceleyen dilbilgisi koludur. Alanyazındaki şekil bilgisi, biçim bilgisi, yapı 

bilgisi gibi terimler de biçimbilim için kullanılmaktadır. Biz bu bölümde 

biçimbilim terimini kullanmayı tercih ediyoruz. 

Biçimbilimin araştırdığı ve üzerinde durduğu konular şöyle 

özetlenebilir (Demir, 2018, s. 3): 

1. Söz yapım kuralları, 

2. İşletim (çekim) kuralları, 

3. Sözcük türleri ve sözcük türlerini belirlemek için kullanılabilecek 

biçimbilimsel ölçütler,  

4. Sözcüklerin birleşme ilkeleri, 

5. Yeni türetilmiş sözcüklerin anlamları, 

6. Dilbilgisel ulamlar (kategoriler) ve bunların birbiriyle ilişkileri, 

7. Karşılaştırmalı çalışmalarda köken bakımından akrabalık ilişkisi 

olmayan diller arasındaki tipolojik benzerliklerin tespiti için 

ölçütlere ulaşmak. 
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Biçimbilim genellikle çekim biçimbilimi ve sözcük/türetim biçimbilimi 

olmak üzere iki alana ayrılır. Çekim morfolojisi, sözcüklerin çekimlerini 

incelerken, sözcük ya da türetim morfolojisi sözcük oluşumunu ele alır 

(Crystal, 1992, s. 258; Crystal, 2008, s. 414). 

Biçimbirim (Morfem) 

Dilin anlamlı en küçük birimine biçimbirim denir. Dilbilimde sadece 

sözcüklerin değil eklerin de anlamı olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda 

biçimbirim kavramı içinde sözcüklerin yanı sıra ekler de yer almaktadır. 

Biçimbirimler aşağıdaki Tablo-1’de olduğu gibi sınıflandırılabilir. Ancak 

şunu belirtmeliyiz ki bu sınıflandırma da değişik bakımlardan eleştirilebilir. 

Tablo 1. Biçimbirimlerin sınıflandırılması  

Sözlüksel Biçimbirim Dilbilgisel (Görevsel) Biçimbirim: 

Bağımlı 

Biçimbirim 

Bağımsız 

Biçimbirim 

Bağımsız 

Biçimbirim 
Bağımlı Biçimbirim 

Eylem Ad İlgeç 
Çekim 

Ekleri 
Yapım Ekleri 

 Belirteç Adıl Çokluk eki 
Addan ad 

türetenler 

 Önad Bağlaç İyelik ekleri 
Addan eylem 

türetenler 

  Ünlem 
Durum 

ekleri 

Eylemden ad 

türetenler 

   Soru eki 
Eylemden eylem 

türetenler 

   Aitlik eki  

Öncüller Ardıllar 

Kaynak: Tablo, Sebzecioğlu’ndan (2016) yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Şimdi Tablo 1’deki kimi kavramları açıklamaya çalışalım: 

Sözlüksel Biçimbirim: Sözlüklerde bir madde olarak yer alan ve bir 

anlam taşıyan biçimbirimler sözlüksel biçimbirim olarak tanımlanabilir. Tablo 

1’de de görüldüğü gibi eylem, ad, belirteç ve önadlar sözlüksel biçimbirim 

olarak değerlendirilebilir. 

Dilbilgisel (Görevsel) Biçimbirim: Sözcüklerden yeni sözcükler 

türeten, sözcük öbekleri ve sözcüklerden sonra gelerek ya da onlara eklenerek 
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öbek ve sözcüklerin sözdiziminde işlerlik kazanmasını sağlayan 

biçimbirimlerdir. Tablo-1’deki ilgeç, adıl, bağlaç ve ünlemlerle çekim ve 

yapım ekleri dilbilgisel (görevsel) biçimbirimlerdir. 

Bağımlı Biçimbirim: Tek başına kullanılmayan, varlığı başka 

biçimbirimlere bağlı olan biçimbirimlere bağımlı biçimbirim denir. Örneğin 

yukarıdaki tabloda verdiğimiz yapım ve çekim eklerini tek başına 

kullanamayız. Benzer biçimde eylemleri de tek başına kullanmak olanaklı 

değildir. Çünkü eylemler herhangi bir çekime girmeden veya bir eylemsi eki 

ya da yapım eki almadan kullanım alanına çıkamaz. Bu konuda aşağıdaki 

örneği inceleyelim: 

Binlerce kilometre uzaktan gelip buralara göçen leylekler bir süre 

burada kalacak. 

Binlerce kilometre uzaktan gel… buralara göç… leylekler bir süre 

burada kal…. 

Yukarıdaki örnekte yer alan eylemlerin aldığı ekleri sildiğimizde tümce 

anlamsızlaşmakta, eylemlerin başka biçimbirimlere de ihtiyaç duyduğu 

görülmektedir.  

Bağımsız Biçimbirim: Bir anlam taşıyan ya da tümcede dilbilgisel 

bir görevle biçim olarak tek başına bulunabilen biçimbirimlerdir. Ad, önad, 

belirteç, ilgeç, adıl, bağlaç ve ünlem türünden sözcükler bağımsız biçimbirim 

olarak değerlendirilebilir. 

Alt Biçimbirim (Alt Biçimcik, Alomorf): Bir biçimbirimin 

kullanım sırasında sesbilimsel nedenlerle farklı biçimlerinin ortaya çıktığı 

görülür. Aynı işlevi yerine getiren bu farklı görünümlerin her birine alt 

biçimbirim (alomorf) denir. Alt biçimbirim, alt biçimcik olarak da 

adlandırılmaktadır (Sebzecioğlu, 2016). Biçimbirimler kaşlı ayraç ({ }) 

içinde, alt biçimbirimler köşeli ayraç ([ ]) içinde gösterilir. Örneğin {mIş} bir 

biçimbirimdir. Bu biçimbirimin alt biçimbirimleriyse [mış], [miş], [muş], 

[müş]’tür. Başka bir örnek verelim: {ayaK} bir biçimbirimdir. Bu 

biçimbirimin alt biçimbirimleriyse [ayak], [ayağ]’dır.  
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Bildirme Kipleri (Haber Kipleri) 

Tümcedeki eylemin konuşma anından önce gerçekleştiğini, konuşma 

anında gerçekleşmekte olduğunu, konuşma anından sonra gerçekleşeceğini ya 

da geçmiş, şimdi ve geleceği kapsayan bir zamanda gerçekleşme özelliği 

bulunduğunu bildiren eylem çekimleridir. Bu çekimler, haber kipleri olarak 

da adlandırılmaktadır. Türkçede zaman bildiren beş çekim söz konusudur: 

Belirli Geçmiş Zaman: Bir eylemin konuşma anından önce 

gerçekleştiğini bildiren çekimdir. -DI ekiyle yapılan bu çekimde konuşan kişi, 

eylemin bilinen bir geçmişte yapıldığını bizzat görmüştür ya da görmese bile 

olayın gerçekleştiğinden kesin olarak emindir: oku-du-k, yaz-dı-m, gel-di-ler 

vb. 

Belirsiz Geçmiş Zaman: -mIş ekiyle yapılan bu çekim; öğrenilen 

geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman olarak da adlandırılır. Konuşan kişinin, 

gerçekleşmiş eylemi bizzat görmediğini ancak başkasından duyarak 

öğrendiğini, gerçekleşmiş bir eylemin sonradan farkına vardığını ya da bir 

eylemin sonucuna tanık olduğunu bildirir:  

Bakar mısınız? Dolu yağmış. (Olayın sonucuna tanık olma.) 

Müzik dinlerken uyuyup kalmışım. (Eylemin sonradan farkına varma.) 

İnal, Ankara’ya gitmiş. (Eylemin gerçekleştiğini başkasında duyma.) 

Şimdiki Zaman: Eylemin konuşma anında gerçekleşmekte olduğunu 

bildiren zamandır. -Iyor/-yor ekinin yanı sıra -mAktA ve -mAdA ekleriyle de 

yapılabilmektedir. Ancak en çok kullanılan ek, -Iyor / -yor ekidir. -mAktA eki 

çoğunlukla resmî anlatımlarda kullanılır: dinliyorum, biliyorlar, çalışıyorsun; 

gitmektedir, sürmektedir, devam etmektedir vb. Şimdiki zaman eklerinden -

mAdA eki en az kullanılan ektir: beklemedeyim, dinlemedeyim vb. 

Gelecek Zaman: Bir eylemin konuşma anından sonra 

gerçekleşeceğini bildiren çekimdir. -AcAk eki kullanılır: çalışacağım, 

gelecekler, söyleyeceksin, anlatacağız vb. 

Geniş Zaman: Bir eylemin geçmiş, şimdi ve geleceği de kapsayan 

geniş bir zaman diliminde her zaman yapıldığını, gerçekleştiğini ve 
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yapılacağını, gerçekleşeceğini bildiren çekimdir. Bu çekimde -Ar /-r ekleri 

kullanılır: 

Her sabah kahve içerim. 

Hafta sonları pikniğe gideriz. 

Geniş zaman; atasözleri, kanunlar, yönetmelikler, özdeyişler gibi 

geçerliliği geniş bir zamanı kapsayan ifadelerde çok kullanılır. 

Çatı ve Türkçede Çatılar 

Çatı, eylemin ya da eylemsinin birtakım ekler kullanılarak tümcedeki 

ya da eylemsi öbeğindeki özne ve nesneyle olan bağlantısında uğradığı durum 

değişikliğidir (Korkmaz, 2003, s. 538). Türkçedeki çatıları kısaca aşağıdaki 

gibi ele alabiliriz: 

Etken Çatı: Herhangi bir çatı eki taşımayan, eylemin bildirdiği işi, 

hareketi doğrudan bir öznenin yaptığı çatıdır (Topaloğlu, 1989, s. 69; 

Korkmaz, 2003, s. 545). Etken çatılı eylemler geçişli ya da geçişsiz 

eylemlerden oluşturulur. 

Adam çatıya çıktı. 

Yarın Kayseri’ye gidiyorum. 

Gelecek ay yeni bir ev alacağız.  

Edilgen Çatı: Eylemlere -(I)l ve -(I)n ekleri getirilerek yapılan 

edilgen çatı; a) Bir eylemin kim tarafından yapıldığının bilinçli olarak 

söylenmek istenmediği, b) Eylemin bildirdiği işin kim tarafından yapıldığı 

bilinmediği için öznenin söylenmediği çatıdır. Konuşan kişi, eylemi yapanı 

gizlemek ya da eğer eylemi kendisi yaptıysa sorumluluğu üzerinden atmak 

için edilgen çatılı eyleme başvurur. Ayrıca bilimsel yayınlarda da edilgen 

çatılı tümceler kullanma eğilimi yoğun olarak görülmektedir. Ancak bilimsel 

yayınlarda sürekli edilgen çatı kullanılması, işi yapanların gizlenmesi ya da 

edilgin (pasif) olarak gösterilme çabası; tartışılması gereken bir üslup 

özelliğidir. Edilgen çatılı tümcelerde etkin (faal, yapıcı, aktif) bir özne 

bulunmaz ancak edilgin bir özne (yapılan işten etkilenen özne, pasif özne, 

sözde özne) bulunur. Başka bir deyişle özne, yüklemin bildirdiği işten 
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etkilenen konumundadır. Edilgen çatıda kullanılan ekler, geçişli eylemlere 

eklenerek onları geçişsiz duruma getirir. 

Ormandaki ağaçlar korunuyor. 

Dün caddedeki banka soyulmuş. 

Yurttaki tüm çarşaflar yıkandı. 

Öznesiz (Meçhul) Çatı: Geçişsiz eylemlere -(I)l ve -(I)n ekleri 

getirilerek yapılan öznesiz çatının kullanıldığı tümcede sözde de olsa gerçek 

de olsa bir özne bulunmaz. 

Ardahan’a üç günde gidildi. 

Buraya arka kapıdan giriliyormuş. 

Yaşlı çınarın altında iki saat kadar oturuldu. 

Dönüşlü Çatı: Bu çatı, eylemin bildirdiği işi yapanı ve yapılan işten 

etkileneni bildirir. Bu çatıda ayrıca bir eylemin kendi kendisine gerçekleştiği 

anlamı da vardır. Dönüşlü çatı için -(I)n, -(I)l ve -(I)ş ekleri kullanılır. 

Düğün için güzelce giyinmişti 

Hırsızlar bahçeye saklanmış. 

Atlarımız iyice yorulmuştu. 

İki saattir dinlediğimiz konferanstan çok sıkıldık. 

Bu bölgedeki ağaçlar iyi yetişmiş. 

İşteş Çatı: Bir eylemin birlikte ya da karşılıklı olarak yapıldığını 

bildiren çatıdır. -(I)ş eki kullanılır. Bu bakımdan eylemi gerçekleştiren varlık 

sayısı birden fazladır. Bir eylemin karşılıklı olarak yapıldığını gösteren 

eylemler: görüş-, bölüş-, sözleş-, itiş-, buluş-, karşılaş- vb. Bir eylemin 

birlikte/topluca yapıldığını gösteren eylemler: koşuş-, kaçış-, uçuş-, ötüş-, 

üşüş- vb.  

İki futbolcu sahanın ortasında itişiyordu. 
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Sokaktaki güvercinler attığım yeme üşüştüler. 

Olay nedeniyle herkes bir yana kaçıştı. 

Ettirgen Çatı: Bir eylemin başkasına yaptırıldığını, eylemin bildirdiği 

işin başka bir nesneye aktarıldığını ifade eden çatıdır (Topaloğlu, 1989, s. 61-

62). Ettirgen çatı geçişli eylemlere -t-, -DIr- ekleri getirilerek yapılır.  

Çöpleri apartman görevlisine attırdım. 

Toplantımız olduğu için ziyaretçilerimizi yarım saat kadar beklettik. 

Paraları banka görevlisine tekrar saydırdım. 

Oldurgan Çatı: Öznenin, eylemin bildirdiği işin yapılmasına neden 

olduğunu ya da aracı olduğunu, eylemin bildirdiği işin gerçekleşmesini 

sağladığını gösteren çatıdır. (Topaloğlu, 1989, s. 101). Oldurgan çatı geçişsiz 

eylemlere -Ar-, -(I)r-, -DIr-, -t- eklerinden biri getirilerek yapılır. 

Su şebekesindeki sorunları gidermişler. 

Dedemi dün gece hastaneye yatırdık. 

Sokakta yürürken önümüze çıkan köpek bizi bir hayli korkuttu.  

Düğün sahibi, sahnedekilerin üzerine para yağdırmış. 

Dilbilgiselleşme (Gramatikalizasyon) 

Dilbilgiselleşme (gramatikalizasyon), kimi sözcüklerin gerçek 

anlamlarını büyük ölçüde yitirip yapı bakımından kalıplaşmaları ve anlamsal 

bir görevden çok dilbilgisel bir görevle kullanılmalarıdır. Dilbilgiselleşme, 

sadece sözcüklerin ekleşmesi biçiminde görülmez. Kimi sözcükler de süreç 

içerisinde dilbilgisel bir işlev kazanarak yardımcı eylem, ilgeç, bağlaç gibi 

görevlerde bulunabilirler. Türkçedeki bilmek, vermek, durmak gibi eylemlerin 

yardımcı eylem olarak kullanılması, yoru- (yürü-) eyleminin zamanla şimdiki 

zaman eki -Iyor/-yor biçimini alması birer dilbilgiselleşme örneğidir 

(Demirci, 2021, s. 131). Örneğin buradaki yoru- eyleminin 

dilbilgiselleşmesini şöyle açıklayabiliriz: Bu eylem Eski Anadolu Türkçesi 

Dönemi’nde geniş zaman eki (-r) alarak asıl eylemin şimdiki zamanını 
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gösteren bir yardımcı eylem olarak kullanılıyordu: gel-i yoru-r, gid-e yoru-r, 

başla-y-u yoru-r vb. İşte Eski Anadolu Türkçesi Dönemi’nde daima birleşik 

eylem çerçevesinde kullanılan bu yorur biçimi Osmanlıca Dönemi’nde hece 

düşmesi yoluyla dilbilgiselleşerek ek hâline gelmiş ve -Iyor/-yor eki ortaya 

çıkmıştır. Böylece örnek olarak verdiğimiz eylem çekimleri; geliyor, gidiyor, 

başlıyor biçimlerini almıştır (Ergin, 1998, s. 296; Korkmaz, 2003, s. 611). 

Sözlükselleşmenin tersi olan dilbilgiselleşme, bağımsız biçimbirimlerin 

bağımlı biçimbirim durumuna dönüşmesi, sözlüksel bir ögenin yaygınlaşıp 

genelleşerek dilbilgisel bir birim durumunu alması biçiminde de açıklanabilir 

(Karaağaç, 2013, s. 288-289). Dilbilgiselleşme terimi, Fransız dilbilimci 

Antoine Meillet (1912) tarafından, bağımsız bir sözcüksel birimin aşamalı 

olarak bağımlı bir dilbilgisel kategorinin işlevini kazandığı bir dilsel değişim 

sürecini belirtmek için kullanılmıştır (Bussmann, 2006, s. 486). 

Dilbilgiselleşme üzerine yapılan araştırmalarda bağımsız sözlüksel birimlerin 

dilbilgisel birimler hâline dönüşmesi, esasında dilbilgiselleşme kuramının 

yalnızca bir alt dalını oluşturmaktadır. Bu kuramın esas gayesi, dilbilgisel 

yapıların süreç içindeki ortaya çıkışlarını ve gelişme biçimlerini izah etmektir 

(Gökçe, 2013, s. 29). 

Can’a (2018, s. 3, 5) göre dilbilgiselleşme, sözcüksel bir birimin 

dilbilgiselleşmesini ve dilbilgisel bir birimin de daha çok dilbilgiselleşmesini 

açıklayan son derece geniş kapsamlı bir süreci ifade eder. Bu süreçte dil 

birimlerinin dilbilgiselleşip dilbilgiselleşmediğini tespit etmede en önemli 

ölçütlerden biri de dil biriminin özerklik derecesidir. Buna göre bir dil birimi 

ne denli özerkse o denli bağımsız anlamına gelir. Dil biriminin özerkliği 

azaldıkça bağımlılığı, başka bir deyişle dilbilgisel derecesi artar. Örneğin 

dilbilgiselleşme bakımından köken olarak adlardan ya da eylemlerden türemiş 

olan ilgeçler ansızın bu adlar veya eylemlerden değil dilbilgiselleşmeleri 

sürecinde uğradıkları biçim, anlam, sözdizimi değişiklikleriyle çeşitli 

ulamlarda (belirteç, önad, adıl gibi) kullanılmaları sonucunda ilgeç hâline 

gelmişlerdir. 

Ek 

Geleneksel dilbilgisinde sözcüklerden yeni sözcükler türeten, sözcük 

veya öbeklerin sözdizimi bağlamında başka sözcük ya da öbeklerle 
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bağlantısını kuran bağımlı biçimbirimlerdir. Ekler Türkçede türetim ekleri 

(yapım ekleri) ve işletim ekleri (çekim ekleri) olmak üzere iki bölüme ayrılır. 

Adlardan ve eylemlerden kök ya da gövdeyle bağlantılı yeni sözcükler türeten 

türetim ekleri dört başlık altında ele alınır: 

a. Addan ad türeten ekler (ilk+e, kış+lık, yalan+cı vb.) 

b. Addan eylem türeten ekler (yaş+a-, tuz+la- vb.) 

c. Eylemden ad türeten ekler (ye-m, at-kı vb.) 

d. Eylemden eylem türeten ekler (bil-dir-, ağla-t- vb.) 

İşletim (çekim) ekleriyse ad işletim ekleri ve eylem işletim ekleri olarak 

iki bölüme ayrılmaktadır. Bu konuda ad işletimi ve eylem işletimi 

başlıklarında daha ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Ek Eylem (Ek Fiil) 

Ek eylem, adları ya da ad görevli öbekleri yüklemleştirmek, birleşik 

çekimli eylemler oluşturmak amacıyla kullanılan biçimbirimdir. Ek eylem 

çekimlerinin olumsuz biçimleri değil ilgeciyle yapılır. Ek eylem, adlara 

eklenerek onların belirteç-eylem (zarf-fiil) biçimlerini de yapar: piknikteyken, 

doktorken, Isparta’dayken vb. Burada “Adların zarf-fiil biçimi olur mu?” 

sorusu akla gelebilir. Ancak bu örneklerde adlardan sonra gelen -ken değil 

iken’dir. Başka bir deyişle i- eylemidir. Dolayısıyla -ken eki doğrudan 

doğruya bir ada değil, aslında i- eylemine eklenmektedir. Ek eylemin birleşik 

çekimleri de vardır: hasta idiysem, dürüst imişsem, borçlu idiysek vb. Bu 

birleşik çekimlerin dışında ek eylemin dört basit çekimi bulunur. Bunlar 

aşağıda açıklanmıştır: 

Ek Eylemin Geniş (Şimdiki) Zamanı: Ek eylemin bu çekiminde 

kullanılan ekler, aynı anda iki işlevi yerine getirir. Başka bir deyişle bu 

çekimde kullanılan ekler, kişinin yanı sıra zamanı da ifade eder: 

Teklik 1. kişi: -(y)Im 

Teklik 2. kişi: -sIn 

Teklik 3. kişi: -Ø/-DIr 

Çokluk 1. kişi: -(y)Iz 
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Çokluk 2. kişi: -sInIz 

Çokluk 3. kişi: -Ø/-DIr/-lAr/-DIrlAr/-lArdIr 

Örnek çekim: 

çalışkan-ım 

çalışkan-sın 

çalışkan-Ø/çalışkan-dır 

çalışkan-ız 

çalışkan-sınız 

çalışkan-Ø/çalışkan-dır/çalışkan-lar/çalışkan-dırlar/çalışkan-lardır 

Ek Eylemin Belirli Geçmiş Zamanı (Ek Eylemin Hikâyesi): 

Bu çekim adlara ya da ad görevli öbeklere -(y)DI (˂ idi) biçimbirimi 

getirilerek yapılır. Günümüzde idi biçimindeki ayrı yazım çok seyrektir. 

Yazımda artık idi’nin ekleşmiş biçimi tercih edilmektedir.  

 Teklik 1. kişi: -(y)dI-m 

 Teklik 2. kişi: -(y)dI-n 

 Teklik 3. kişi: -(y)dI-Ø 

 Çokluk 1. kişi: -(y)dI-k 

 Çokluk 2. kişi: -(y)dI-nIz 

 Çokluk 3. kişi: -(y)dI-lAr/-lAr-dI 

 Örnek çekim: 

 doktor-du-m 

 doktor-du-n 

 doktor-du-Ø 

 doktor-du-k 
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 doktor-du-nuz 

 doktor-du-lar /doktor-lar-dı 

 Ek Eylemin Belirsiz Geçmiş Zamanı (Ek Eylemin Rivayeti): 

Bu çekim adlara ya da ad görevli öbeklere -(y)mIş (˂ imiş) biçimbirimi 

getirilerek yapılır. Günümüzde imiş biçimindeki ayrı yazım çok seyrektir. 

Yazımda artık imiş’in ekleşmiş biçimi tercih edilmektedir. -(y)mIş 

biçimbirimi, bu çekimde daha çok dolaylılık bildirir. Dolaylılık; bir bilgiye, 

tecrübelere dayanarak çıkarımda bulunma, tespit, duyma vb. yollarla 

ulaşıldığını ifade eden bir terimdir (Demir ve Yılmaz, 2016, s. 206).   

Teklik 1. kişi: -(y)mIş-Im 

Teklik 2. kişi: -(y)mış-sIn 

Teklik 3. kişi: -(y)mIş-Ø 

Çokluk 1. kişi: -(y)mIş-Iz 

Çokluk 2. kişi: -(y)mIş-sInIz 

Çokluk 3. kişi: -(y)mIş-lAr/-lAr-mIş 

 

Örnek çekim:  

yalancı-(y)mış-ım 

yalancı-(y)mış-sın 

yalancı-(y)mış-Ø 

yalancı-(y)mış-ız 

yalancı-(y)mış-sınız 

yalancı-(y)mış-lar/yalancı-lar-mış 

Ek Eylemin Koşulu (Ek Eylemin Şartı): Bu çekim adlara ya da 

ad görevli öbeklere -(y)sA (˂ ise) biçimbirimi getirilerek yapılır. Günümüzde 
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yazımda daha çok ise’nin ekleşmiş biçimi olan -(y)sA biçimi tercih 

edilmektedir. 

Teklik 1. kişi: -(y)sA-m 

Teklik 2. kişi: -(y)sA-n 

Teklik 3. kişi: -(y)-sA-Ø 

Çokluk 1. kişi: -(y)sA-k 

Çokluk 2. kişi: -(y)sA-nIz 

Çokluk 3. kişi: -(y)-sA-lAr/-lAr-sA 

Örnek çekim  

sevinçli-(y)se-m 

sevinçli-(y)se-n 

sevinçli-(y)se-Ø 

sevinçli-(y)se-k 

sevinçli-(y)se-niz 

sevinçli-(y)se-ler / sevinçli-ler-se 

Enklitik (Ekimsi)  

Enklitikler; ekleşme özelliği taşıyan çekim ilgeçleri, anlamı 

güçlendirme ve pekiştirme özelliği taşıyan bağlaçlar, birleşik çekimleri 

oluşturmakta kullanılan imek eylemi gibi biçimbirimlerdir. Ek değildirler 

ancak kullanım sırasında bir ek gibi hareket ederler; ünlü uyumu ve ünsüz 

uyumu gibi eklere özgü ses olaylarına tabidirler, yalnız eklerden farklı olarak 

vurgu taşımazlar (Demir, 2018, s. 9). Ancak vurguyu kendilerinden önceki 

heceye yüklerler.  

Ölçünlü Türkiye Türkçesinde kimi enklitiklerin hem ayrı yazıldığı hem 

de ek hâline gelip sözcüğe bitişik yazılarak uyuma girdiği görülmektedir 

(Demir, 2018, s. 9): gözlük ile - gözlükle, görmüş idi - görmüştü, anlar ise - 
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anlarsa. Kimi enklitiklerse bitişik yazılmaz ancak uyuma girer: gelir mi, okur 

mu, bakacak mı; siz de, onlar da, işler de vb. 

Biçimbilimsel bakımdan dillerdeki enklitik gibi ögelerin sözcükten eke 

doğru evrilmeyi ifade ettikleri söylenebilir. Alman felsefeci ve dilbilimci 

Wilhelm von Humboldt’un ortaya attığı kurama göre sözcükler zamanla ek 

hâline gelmektedir. Bu bakımdan Humboldt’un bu kuramını dikkate alırsak 

dilimizdeki enklitiklerin de bir süre sonra geçiş dönemi özelliklerini 

tamamlayarak artık sözcük değil birer ek olarak kullanılmaya başlamaları 

görülecek demektir (Demirci, 2015, s. 146).  

Türkiye Türkçesinde kullandığımız başlıca enklitikler şunlardır: mI 

(soru eki), da / de (bağlaç), idi, imiş, ise, ile. 

Eylem Çekimi ve Eylem Çekim Ekleri 

Eylemlerin tümcede yüklem olabilmek, başka bir deyişle yargı 

bildirebilmek için kip/zaman/görünüş, kişi, sayı ve soru bildiren 

biçimbirimleri almasına eylem çekimi denir. Eylem çekiminde kullanılan ekler 

şunlardır: 

Kip/Zaman/Görünüş Ekleri: Kip konusu için bu bölümün Kip ve 

Kiplik başlığına, zaman konusu için Zaman başlığı ile Bildirme Kipleri 

başlığına, görünüş konusu için Görünüş başlığına bakınız. 

Kişi ve Sayı Ekleri: Kişi ve sayı ekleri için bu bölümün Kişi Ekleri 

(Şahıs ekleri) başlığına bakınız. 

Soru Eki: Eylemlerin soru biçimini yapan ektir: geliyor musunuz, 

gidecekler mi, almalı mıyım, gelmiş miydi vb. Soru eki, bir eylemin yapılıp 

yapılmadığını, gerçekleşip gerçeklemediğini öğrenmek için kullanılır. 

Eylemlerin Birleşik Çekimleri 

Zaman bildiren çekimlerde ve isteme kiplerinde kullanılan kip ve 

zaman eklerinden sonra ek eylemin hikâye, rivayet ve koşul biçimlerinin 

getirilmesiyle yapılan çekimlerdir. Bu çekimlere birleşik zamanlı çekimler 

denilmektedir. Ancak bir eylem tek bir zamanda gerçekleşir. Örneğin aynı 

anda hem şimdiki zaman hem de geçmiş zaman gerçekleşmez. Böyle bir şey 
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olanaklı değildir. Bu nedenle birleşik zaman terimi dilbilim açısından kabul 

edilemez. Bunun yerine birleşik çekim demek daha doğru görünüyor. Birleşik 

çekimleri kısaca şöyle açıklayabiliriz: 

Hikâye Çekimleri: Bu çekimde kullanılan idi > -(y)DI bilinen, belirli 

bir geçmiş zaman bildirir. Konuşma anından önce gerçekleşmiş, belirli bir 

geçmişte bir süre devam eden, geçmişte niyetlenilen, geçmişte alışkanlık 

olarak yapılan, geçmişte yapılması gerekli olan, istenilen, şart olan hareketler 

için kullanılır.  

Belirli Geçmiş Zamanın Hikâyesi: Çekimi -DIydI ekiyle yapılır: 

yazdıydım, baktıydı, gittiydik vb. 

Belirsiz Geçmiş Zamanın Hikâyesi: Çekimi -mIştI ekiyle yapılır: 

okumuştu, bakmıştık, almıştın vb. 

Şimdiki Zamanın Hikâyesi: Çekimi -Iyordu /-yordu ekiyle yapılır: 

biliyordu, uyuyorduk, gidiyorlardı vb. 

Geniş Zamanın Hikâyesi: Çekimi -ArdI / -rdI ekiyle yapılır: ağlardı, 

yürürdük, anlatırdın vb. 

Gelecek Zamanın Hikâyesi: Çekimi -AcAktI ekiyle yapılır: 

alacaktık, satacaktı, çalışacaktınız vb. 

Gereklilik Kipinin Hikâyesi: Çekimi -mAlIydI ekiyle yapılır: 

sormalıydık, getirmeliydiniz, gitmeliydim vb. 

İstek Kipinin Hikâyesi: Çekimi -AydI ekiyle yapılır: soraydım, 

gideydiniz, anlayaydık vb.  

Koşul Kipinin Hikâyesi: Çekimi -sAydI ekiyle yapılır: bilseydik, 

görseydim, yazsaydık, okusaydınız vb. 

Emir Kipinin Hikâyesi: Çekimi yoktur. 

Rivayet Çekimleri: Bu çekimde kullanılan imiş > -(y)mIş 

biçimbirimi zaman bildirmez. Bir eylemi, bir olayı başkasından duyarak 
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aktarma, rivayet etme, nakletme ve bir olayın, bir eylemin sonradan farkına 

varma ifade eder. 

Belirli Geçmiş Zamanın Rivayeti: Çekimi yoktur. 

Belirsiz Geçmiş Zamanın Rivayeti: Çekimi -mIşmIş ekiyle yapılır: 

söylemişmişim, anlatmışmışız, dinlememişmiş vb. 

Şimdiki zamanın rivayeti: Çekimi -Iyormuş /-yormuş ekiyle yapılır: 

anlıyormuş, biliyormuşuz, gidiyormuşsunuz vb. 

Geniş Zamanın Rivayeti: Çekimi -ArmIş / -rmIş ekiyle yapılır: 

üzülürmüş, anlatırlarmış, otururmuşuz vb. 

Gelecek Zamanın Rivayeti: Çekimi -AcAkmIş ekiyle yapılır: 

alacakmışız, çalışacakmış, görüşecekmişsiniz vb. 

Gereklilik Kipinin Rivayeti: Çekimi -mAlIymIş ekiyle yapılır: 

söylemeliymişim, gitmeliymişiz, anlatmalıymışsın vb. 

İstek Kipinin Rivayeti: Çekimi -AydI ekiyle yapılır: sataymışız, 

göndereymişim, getireymişsiniz vb. 

Koşul Kipinin Rivayeti: Çekimi -sAymIş ekiyle yapılır: arasaymışız, 

dinleseymişim, söyleseymişsiniz vb. 

Emin Kipinin Rivayeti: Çekimi yoktur. 

Koşul Çekimleri: Bu çekimde kullanılan ise > -(y)sA biçimbirimi 

dilek bildirmez, koşul bildirir. Zaman ve kip eki almış eylemlerin koşul 

biçimini yapar. 

Belirli Geçmiş Zamanın Koşulu: Çekimi -DIysA ekiyle yapılır: 

aldıysam, gördüyseniz, okudularsa, getirdiysek vb. 

Belirsiz Geçmiş Zamanın Koşulu: Çekimi -mIşsA ekiyle yapılır: 

söylemişsem, anlatmışsak, dinlememişseniz, yazmışsalar vb. 

Şimdiki Zamanın Koşulu: Çekimi -Iyorsa / -yorsa ekiyle yapılır: 

algılıyorsan, uyguluyorsanız, belirliyorsak, beğeniyorlarsa vb. 
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Geniş Zamanın Koşulu: Çekimi -ArsA / -rsA ekiyle yapılır: 

gelirlerse, gidersek, ağlarsanız, yanıtlarlarsa vb. 

Gelecek Zamanın Koşulu: Çekimi -AcAksA ekiyle yapılır: 

alacaklarsa, çağıracaksanız, çözeceksen vb. 

Gereklilik Kipinin Koşulu: Çekimi -mAlIysA ekiyle yapılır: 

ödemeliysem, getirmeliysek, kavuşmalıysanız vb. 

İstek Kipinin Koşulu: Çekimi yoktur. 

Koşul Kipinin Koşulu: Çekimi yoktur. 

Emir Kipinin Koşulu: Çekimi yoktur. 

Eylemsi ve Eylemsi Türleri 

Belirli ekler alarak ad, önad ya da belirteç görevinde kullanılabilen 

eylem kökenli sözcüklere eylemsi denir. Eylemsiler, bir tümcede tek başına 

kullanılabileceği gibi tümcenin yüklemini çeşitli yönlerden tamamlayan bir 

sözcük öbeğinde de görev alabilirler. Eylemsiler üç başlık altında incelenir: 

Ad-Eylem (İsim-Fiil, Mastar): Eylem kök ya da gövdelerine -mA, 

-mAk ve -(y)Iş eklerinden biri getirilerek oluşturulan eylemsilerdir. 

Sözdiziminde tek sözcük olarak bulunabileceği gibi bir eylemsi öbeğinin 

yöneticisi (yüklemsi) olarak da yer alabilir: 

Okumak yararlı bir eylemdir. (Özne görevindedir.) 

Hastanede saatlerce bekleyiş, hepimizi yormuştu. (Özne görevindedir.) 

Sabretmenin yararını görmüştük. (Belirtili ad tamlamasında tamlayan 

görevindedir.) 

Sancar’ın böyle bir duruma sabretmesine hayran olduk. (Belirtili ad 

tamlamasında tamlanan görevindedir.) 

Sıfat-Eylem (Sıfat-Fiil, Ortaç): Eylem kök ya da gövdelerine -

AcAk, -An, -Ar /-r, -AsI, -DIk, -mAz ve -mIş eklerinden biri getirilerek 

oluşturulan eylemsilerdir. Sözdiziminde tek sözcük olarak bulunabileceği gibi 
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bir eylemsi öbeğinin yöneticisi (yüklemsi) olarak da yer alabilir. Sıfat-

eylemler ayrıca kendisinden sonra nitelediği ad düşürüldüğünde ad durumuna 

geçer; ad tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olarak da yer alabilir.  

yemeğe katılanların / yaşları (Belirtili ad tamlamasında tamlayan 

görevindedir.) 

Aybilge’nin / okuduğu (Belirtili ad tamlamasında tamlanan 

görevindedir.) 

Kazayı görenler, olay yerine koştular. (Tümcede ad türüne geçmiştir ve 

özne görevindedir.) 

Belirteç-Eylem (Zarf-Fiil, Ulaç, Bağ-Eylem): Eylem kök ya da 

gövdelerine -(y)A …   -(y)A, -AcAğInA, -AcAğIndA, -Ar … -mAz / -(I)r … -

mAz, -AsIyA, -(y)ArAk, -(y)AlI, -DI … mI, -DIğIndA, -DIkçA, -(y)Ip, -

(y)IncA, -IşIndA, -ken / -mIşken / -Iyorken / -AcAkken /  -Arken, -mAdAn, -

mAksIzIn, -mAklA, -mAsIylA, -mIşçAsInA, -Iyorcasına, -Iyormuşçasına, -

ArcAsInA / -(I)rcAsInA, -mAcAsIna, -mAmAcAsInA, -mIşçAsInA, -

AcAkçAsInA, -AcAkmIşçAsInA eklerinden biri getirilerek oluşturulan 

eylemsilerdir. Sözdiziminde tek sözcük olarak bulunabileceği gibi bir eylemsi 

öbeğinin yöneticisi (yüklemsi) olarak da yer alabilir. Tümcede ve sözcük 

öbeğinde belirteç tümleci olarak görev yaparlar: 

Bahçeye / koşarak (belirteç tümleci) / geldik. 

Kitaplarını masanın üzerine bırakarak (belirteç tümleci) / yanımıza 

geldi. 

Geçişli Eylem ve Geçişsiz Eylem 

Eylemler nesne isteyip istememelerine göre ikiye ayrılır: geçişli 

eylemler, geçişsiz eylemler. Aslında geçişlilik ve geçişsizlik eylemlerde içkin 

olarak bulunur. Ancak Türkçede konuşurların müdahalesiyle geçişli 

eylemlerin geçişsiz, geçişsiz eylemlerin geçişli hâle getirilme olanağı vardır.  

Geçişli Eylemler: Kimi eylemler, bir tümcenin yüklemi olduklarında 

ya da bir eylemsi öbeğinde yüklemsi olarak görev yaptıklarında bildirdikleri iş 

ve hareketten etkilenen, iş ve hareketin etkisi altında bulunan bir nesneye 
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ihtiyaç duyarlar. Böyle eylemlere geçişli eylem denir. Örneğin gör-, al-, duy-, 

böl-, kes- vb. eylemleri geçişli eylemlerdir. Bu eylemlerin gerçekleşmesi için 

bir nesne gereklidir. Gör- eyleminin gerçekleşmesi için bir şeyi, bir nesneyi 

görmemiz, al- eyleminin gerçekleşmesi için bir şeyi, bir nesneyi almamız 

gerekir. Bir eylemin geçişli olup olmadığını belirlemek için o eyleme neyi ya 

da kimi sorularından biri yöneltilir. Bu sorulardan birine yanıt alabiliyorsak o 

eylem geçişlidir. Geçişli eylemler, tümcede ve eylemsi öbeğinde belirtili 

nesne veya belirtisiz nesne görevinde bulunurlar.  

Türkçedeki kimi eylemler geçişsizken -t-, -Ar-, -(I)r- ve -DIr- ekleri 

kullanılarak geçişli duruma getirilebilir: büyü- ˃ büyü-t-, piş- ˃ piş-(i)r-, kop- 

˃ kop-ar-, uyu- ˃ uyu-t-, gül- ˃ güldür- vb.  

Geçişsiz Eylemler: Kimi eylemler, bir tümcenin yüklemi 

olduklarında ya da bir eylemsi öbeğinde yüklemsi olarak görev yaptıklarında 

bildirdikleri iş ve hareketten etkilenen, iş ve hareketin etkisi altında bulunan 

bir nesne yer almaz. Böyle eylemlere geçişsiz eylem denir. Geçişsiz eylemler, 

olma ve oluşma bildirir, oluşun yapana yöneldiğini belirtirler (Korkmaz, 

2003, s. 531, 542). Ayrıca hareket hâlinde olmayan bir durumu ya da takınılan 

bir tavrı ifade eden durum eylemleri de genellikle geçişsiz eylemlerdir 

(Korkmaz, 2003, s. 532). Bu nedenle bu eylemlerin gerçekleşmesi için 

tümcede ya da eylemsi öbeğinde bir nesneye gerek yoktur. Örneğin tüt-, sız-, 

benze-, sol-, büyü-; uyu-, üşü-, yat-, bık-, sus- vb. eylemleri geçişsiz 

eylemlerdir.  

Türkçedeki kimi eylemler de geçişliyken geçişsiz duruma getirilebilir: 

bil- ˃ bilin-, at- ˃ atıl-, kır- ˃ kır-(ı)l-, kes- ˃ kes-(i)l- vb.  

a. Gökberk (özne) / camı (belirtili nesne) / kırdı. (yüklem) 

b. Cam (özne) / kırıldı. (yüklem) 

c. Tülay (özne) / çöpü (belirtili nesne) / attı. (yüklem)   

d. Çöp (özne) / atıldı. (yüklem) 

Örneklerde görüldüğü gibi a ve c tümcelerindeki kır- ve at- eylemleri 

geçişliyken ve tümcede nesne alıyorken, b ve d tümcelerinde aynı eylemler 

kırıl- ve atıl- biçimlerini aldıklarında tümcelerde nesne bulunmamaktadır. 
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Görünüş 

Görünüş, işletime girmiş bir eylemin bildirdiği iş, oluş ya da hareketin 

süresi, tamamlanması, tekrarlanıcı olması gibi geçici özelliklerini açıklayan, 

eylemlere özgü bir dilbilgisi kategorisidir. Görünüş kategorisinde, konuşan 

kişinin çekimli eylemde kip ya da zaman eklerini aslî anlamı dışında 

kullanarak eylemin bildirdiği zaman ya da süreç bakımından öznel bir 

değişiklik yapması, onu başkalaştırması söz konusudur (Yılmaz, 2014, s. 52). 

Görünüş, çekime girmiş eylemin taşıdığı kavramda konuşan kişinin süreç 

bakımından özel bir başkalaşım yapmasıdır. Nesnel bir özellik göstermez, 

yani özneldir; ayrıca mastarda değil, çekim biçimlerinde bulunan bir iç 

anlamdır (Dilâçar, 1974, s. 161).  

Dilâçar’ın (1974, s. 164) görünüşe ilişkin şu örnekleri daha açıklayıcı 

olacaktır: 

a. Gördüm, kaçıyordu, arkasından da koşanlar vardı. 

b. Kaçıyordu ama bırakmadım. 

c. Anne, ben teyzeme gidiyorum. 

d. Günaydın, böyle acele nereye gidiyorsun? 

Dilâçar (1974, s. 164) yukarıda verilen tümcelerdeki görünüş farklarını 

şöyle açıklamaktadır: Bu tümcelerden a tümcesinde gerçekleşmiş bir kaçma, b 

tümcesindeyse niyet hâlinde bir kaçma söz konusudur. Görüldüğü gibi 

kaçıyordu biçimindeki iki eylem de şimdiki zamanla çekimlenmiştir. c 

tümcesindeki gidiyorum çekiminde sadece bir niyet varken ve henüz eyleme 

geçilmemişken d tümcesindeki gidiyorsun çekiminde -Iyor eki aslî görevinde 

kullanılmıştır ve yürüyüşe devam edilmektedir. 

Türkçedeki görünüş kategorisi konusunda değişik sınıflandırma 

çalışmaları yapılmıştır. Bu konuda Zeynep Gençer Baloğlu’nun (2020, s. 48) 

önerisi aşağıda verilmiştir: 
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Tablo 2. Gençer Baloğlu’nun (2020, s. 48) görünüş kategorisi sınıflandırması 

Görünüş 

Dilbilgisel Görünüş Sözlüksel Görünüş 

Bitmişlik Bitmişlik 

Bitmemişlik / Sürme Bitmemişlik / Sürme 

Hâl / Sonuç Hâl / Sonuç 

 Tamamlanmışlık 

 

Gençer Baloğlu (2020, s. 48) tablodaki kavramları şöyle 

açıklamaktadır: 

Bitmişlik: Konuşma sırasında ya da olay zamanında eylemin 

bildirdiği hareketin bitmesi ve ardından bağımsız bir hareketin başlaması, 

sıralama ifade eder. 

Bitmemişlik / Sürme: Konuşma ya da olay zamanında eylemin 

bildirdiği hareketin devam etmesini ifade eder. 

Hâl / Sonuç: Biten bir hareket sonucunda ortaya çıkan yeni bir 

durumu ya da sonucu ve bunların devam etmesini ifade eder. 

Gövde 

Geleneksel dilbilgisinde türetim eki alarak ad ve eylem hâline gelmiş 

sözcüklere gövde denir. Gövdeler, ad gövdesi ve eylem gövdesi olarak ikiye 

ayrılır. Buna göre adlar, addan ad ve eylemden ad türeten ekler kullanılarak 

gövde hâline getirilebilir. Bu durumda ad gövdeleri oluşur: göz+cü, göz+lü, 

göz+lük, göz+lük+çü, göz+cü+lük, göz+lük+çü+lük, göz+le-m, göz+le-

m+ci, göz+le-m-+ci+lik vb. Eylemlerse addan eylem ve eylemden eylem 

türeten eklerle eylem gövdesi olabilirler: söz+le-, taş+la-, çoğ+al-, ev+er-, 

mor+ar-, gec+(i)k-, hoş+lan-, dert+leş-, ben+(i)mse-; tık-a-, kov-ala-, çık-

ar-, yaz-dır-, kaz-ı-, gör-(ü)l-, duy-(u)l-, kaç-(ı)n-, gez-(i)n-, ağla-t-, piş-(i)r-, 

doy-(u)r-, gör-(ü)ş-, bul-(u)ş-, oku-t- vb. 
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İsteme Kipleri (Tasarlama Kipleri, Dilek Kipleri) 

Türkçede eylemlerin basit çekimleri iki ana öbekte ele alınır. Bunlardan 

biri kaynaklarda haber kipleri biçiminde de adlandırılan bildirme kipleri; 

diğeriyse dilek kipleri, tasarlama kipleri gibi adlar verilen isteme kipleridir.  

İsteme kipleri, bildirme kipleri gibi doğrudan bir zaman ifadesi 

taşımayan, ancak henüz gerçekleşmemiş olan, başka bir deyişle gerçekleşmesi 

buyrulan, istenen, dilenen, şart koşulan, gerekli olan eylemlerdir. Esasında 

dilde tek gerçek zaman olan geçmiş zamanı temel alırsak tasarlama kiplerinin 

geçmiş dışı bir zaman ifade ettikleri ortaya çıkacaktır. Tasarlama kipleri bu 

bakımdan geçmişlik-geçmiş dışılık karşıtlığında, geçmiş dışılığa konumlanır. 

Bu da demektir ki isteme kipleriyle çekimlenmiş eylemlerin ifade ettikleri iş, 

oluş ve hareketlerin yönü zaman olarak esasen geleceğe dönüktür. 

Tasarlama kiplerini beşe ayırarak inceleyebiliriz: 

Emir Kipi: Konuşurun, gerçeklemesini muhatabından kesin olarak 

istediği iş, hareket ve davranışın buyrularak ifade edildiği kiptir. Emir kipinde 

asıl muhatap, doğrudan muhatap konuşurun karşısındaki kişidir. Kimi 

araştırmacılar teklik ve çokluk birinci kişiler için de emir kullanımı olduğunu 

dile getirmekte ya da çalışmalarında teklik ve çokluk birinci kişiler için de 

çekim örneği vermektedirler (Böler, 2021, s. 320; Ercilasun, 1994, s. 3; Ergin, 

1998, s. 305; Karaağaç, 2012, s. 370; Korkmaz, 2003; s. 670-671). Kimi 

araştırmacılarsa (Demirci, 2017, s. 180; Eker, 2005, s. 378) teklik ve çokluk 

birinci kişiler için emir çekimi olmadığını ifade etmektedirler.  

Aslında emir çekimi, üçüncü kişiler için emir olup olmadığı açısından 

da tartışılabilir (bk. Karademir, 2012). Çünkü yukarıda belirttiğimiz gibi emir, 

muhataba doğrudan yapılan bir edimdir. Oysa üçüncü kişiler için kullanılan 

çekim örneklerine baktığımızda (oku-sun, oku-sunlar) ortada doğrudan bir 

emir olmadığı görülecektir. Bu durumda üçüncü kişiler için kullanılan 

çekimlerin dolaylı bir emri, hatta güçlü bir isteği ifade ettiği anlaşılacaktır. Bu 

nedenle, emir çekiminde teklik ve çokluk birinci kişilerin kendilerine emir 

veremeyeceği ve üçüncü kişilere de doğrudan emredilemeyeceği gerçeğinden 

hareketle burada emir kipi çekimini ikiye ayırarak vermenin hem dilbilim hem 

de öğretim açısından uygun olacağını sanıyoruz:   
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● Doğrudan (birincil, asıl) emir çekimi 

Teklik 1. kişi: Yok   Yok   

Teklik 2. kişi: -Ø                oku-Ø   

Teklik 3. kişi: Yok   Yok 

Çokluk 1. kişi:-Yok   Yok 

Çokluk 2. kişi: -(y)In / -(y)InIz  oku-(y)un /oku-(y)unuz 

Çokluk 3. kişi: Yok   Yok 

● Dolaylı (ikincil) emir çekimi 

Teklik 1. kişi: Yok   Yok   

Teklik 2. kişi: Yok   Yok   

Teklik 3. kişi: -sIn   git-sin 

Çokluk 1. kişi: Yok   Yok 

Çokluk 2. kişi: Yok   Yok 

Çokluk 3. kişi: -sIn/-sInlAr  git-sin/git-sinler 

İstek Kipi: Konuşurun, muhatabından bir işin, bir eylemin 

yapılmasını istediği kiptir. Günümüzde geleneksel yaklaşıma göre hazırlanmış 

dilbilgisi kitaplarında istek kipi için yapılan çekim örnekleri adeta değişmez 

bir formül gibi verilmektedir:  

Teklik 1. kişi: -(y)AyIm   uyu-(y)ayım  

Teklik 2. kişi: -(y)A-sIn   uyu-(y)asın  

Teklik 3. kişi: -(y)A-Ø   uyu-(y)a 

Çokluk 1. kişi: -(y)AlIm   uyu-(y)alım 

Çokluk 2. kişi: -(y)A-sInIz  uyu-(y)asınız 

Çokluk 3. kişi: -(y)A-lAr               uyu-(y)alar 
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Ancak yukarıdaki istek çekimi, dilbilgisi kitapları dışındaki Türkçeyi, 

kullanımdaki Türkçeyi yansıtmamaktadır. Çünkü teklik ve çokluk birinci 

kişiler için kullanılan çekimler istek kipini yansıtsa bile teklik ve çokluk ikinci 

ve üçüncü kişiler için verilen çekimler, artık günümüzde kalıplaşmış kimi 

anlatımlar, iyi ve kötü dilekler (sağ olasın, Allah kolaylık vere vb.) dışında son 

derece az kullanılmaktadır. Bu bakımdan yukarıdaki geleneksel çekimin 

sadece teklik ve çokluk birinci kişi çekimlerinin isteği yansıttığı ve çekim 

tablosunun buna uygun olarak verilmesi gerektiği otaya çıkmaktadır. Bu görüş 

ve tespitlerden hareketle istek kipinin çekim tablosunun dilbilimin 

eşzamanlılık ilkesi gereği aşağıdaki gibi güncellenmesi gerekmektedir: 

Teklik 1. kişi: -(y)AyIm  görüş-eyim  

Teklik 2. kişi:  -  -   

Teklik 3. kişi:  -  - 

Çokluk 1. kişi: -(y)AlIm  görüş-elim 

Çokluk 2. kişi: -   - 

Çokluk 3. kişi: -   - 

Bu arada istek çekiminde kullanılan teklik ve çokluk birinci kişi 

eklerinin, özellikle ortaokul ve lise düzeylerinde yapılan biçimbilimsel 

çözümlemelerde kimi zaman -A-yIm ve -A-lIm biçiminde ayrıldığı, eklerdeki -

A’nın istek eki olduğu, -yIm ve -lIm parçacıklarının da kişi eki olduğuna 

yönelik çözümlemeler doğru değildir. Çünkü Türk dili tarihi ve artzamanlı 

incelemelerde bu tip parçacıklar görülmemektedir (Demir ve Yılmaz, 2005, s. 

193). Bu nedenle biçimbilimsel çözümlemeler yapılırken bu hususa dikkat 

edilmeli, belirttiğimiz ekler bölünmeden, bir bütün olarak -AyIm ve -AlIm 

olarak alınmalıdır.  

Öte yandan istek kipinin sadece birtakım eklerle yapıldığı anlayışının 

da gerek ders kitaplarında gerekse dilbilgisi kitaplarında egemen olduğu 

görülmektedir. Oysa kimi kipler sadece belirli ve tek bir ekle değil başka 

yapılarla da ifade edilebilmektedir. Bu durum istek kipi için de geçerlidir. Bu 

nedenle öğretim sırasında aşağıdaki tümcelerin de istek için kullanıldığı 

vurgulanmalıdır: 
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Telefonumu getirebilir misin? 

Telefonumu alabilir miyim? 

Masadaki kitabı alabilir miyiz? 

Lütfen, o koltuğu benim için alabilir misin? 

Kolyeni bana hediye etsene. 

Zorunluluk Kipi: Konuşurun, muhatap ya da muhataplarına bir 

eylemin, bir işin yapılmasına yönelik bir zorunluluğu bildirdiği kiptir. Bu kipe 

geleneksel anlayışla kaleme alınmış dilbilgisi kitaplarında yer verilmez. 

Ancak kullanımdaki dili yansıtması gereken dilbilgisinin bu tür kiplere de yer 

vermesi gerekmektedir. Zorunluluk kipi, -mAk zorunda / -mAk mecburiyetinde 

yapısıyla oluşturulur. Bu yapılar teklik ve çokluk tüm kişilerde 

çekimlenebilmektedir. 

Teklik 1. kişi: -mAk zorundayım / -mAk mecburiyetindeyim 

Teklik 2. kişi: -mAk zorundasın / -mAk mecburiyetindesin 

Teklik 3. kişi: -mAk zorunda-Ø / -mAk mecburiyetinde-Ø 

Çokluk 1. kişi: -mAk zorundayız / -mAk mecburiyetindeyiz 

Çokluk 2. kişi: -mAk zorundasınız / -mAk mecburiyetindesiniz 

Çokluk 3. kişi: -mAk zorundalar / -mAk mecburiyetindeler 

  (-mAk zorunda-Ø) /  (-mAk mecburiyetinde-Ø) 

Aşağıdaki konuya ilişkin bir çekim örneği gösterilmiştir: 

Teklik 1. kişi: uyumak zorundayım 

Teklik 2. kişi: uyumak zorundasın 

Teklik 3. kişi: uyumak zorunda-Ø 

Çokluk 1. kişi: uyumak zorundayız 

Çokluk 2. kişi: uyumak zorundasınız 

Çokluk 3. kişi: uyumak zorundalar (uyumak zorunda-Ø) 
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Gereklilik Kipi: Bir eylemin, bir işin yapılmasının gerekli olduğunu 

ifade eden kiptir. Türkçe dilbilgisi kaynaklarında bu kipin -mAlI eki 

kullanılarak yapıldığı belirtilir. Ancak günlük kullanımda belki de bu ekten 

daha çok kullanılan iki yapı daha vardır. Bu yapılar konuşma dilinde daha çok 

kullanılmakta, -mAlI ekiyse çoğunlukla resmî anlatımlarda tercih 

edilmektedir.  

Aşağıda önce dilbilgisi kitaplarında sıkça kullanılan -mAlI ekiyle çekim 

dizgesi verilecek, daha sonra da artık dilbilgisi kitaplarına girmesi gereken -

mAk gerek/-mAk lazım yapılarının çekim dizgesi gösterilecektir.  

● -mAlI ekiyle yapılan çekim 

Teklik 1. kişi: gör-meli-(y)im     

Teklik 2. kişi: gör-meli-sin     

Teklik 3. kişi: gör-meli-(dir)    

Çokluk 1. kişi: gör-meli-(y)iz     

Çokluk 2. kişi: gör-meli-siniz   

Çokluk 3. kişi: gör-meli-(dir)/gör-meli-ler/gör-meli-dirler 

 ● -mAk gerek / -mAk lazım yapılarıyla yapılan çekimler 

Teklik 1. kişi: gör-me-m gerek     

Teklik 2. kişi: gör-me-n gerek     

Teklik 3. kişi: gör-me-si gerek    

Çokluk 1. kişi: gör-me-miz gerek    

Çokluk 2. kişi: gör-me-niz gerek   

Çokluk 3. kişi: gör-me-leri gerek/gör-me-si gerek 

 

Teklik 1. kişi: gör-me-m lazım     

Teklik 2. kişi: gör-me-n lazım     
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Teklik 3. kişi: gör-me-si lazım    

Çokluk 1. kişi: gör-me-miz lazım    

Çokluk 2. kişi: gör-me-niz lazım   

Çokluk 3. kişi: gör-me-leri lazım/gör-me-si lazım 

Koşul Kipi (Şart Kipi): Bir eylemin, bir işin gerçekleşmesinin bir 

koşula bağlı olduğunu ifade eden kiptir. Koşul kipiyle çekimlenmiş eylemler 

tam bir yargı bildirmedikleri için bir tümcenin yüklemi olmaz, ancak bir 

tümceyi tamamlayan yardımcı tümcenin yüklemi olabilir. Bu yardımcı 

tümceler de ana tümceye belirteç tümleci olarak bağlanır. 

Bu olayı ona anlatsam (ana tümcenin belirteç tümleci) / [bana (ana 

tümcenin yer tamlayıcısı) / çok (ana tümcenin belirteç tümleci) / kızacaktır. 

(ana tümcenin yüklemi)] 

Yukarıdaki tümcede “bu olayı ona anlatsam” ifadesi yardımcı tümce, 

bu yardımcı tümcenin yüklemiyse koşul kipiyle çekimlenmiş “anlatsam” 

sözcüğüdür. Ana tümce “bana çok kızacaktır” ifadesidir. Ana tümcenin 

yüklemi “kızacaktır”, ana tümcenin yer tamlayıcısı “bana”, belirteç 

tümleciyse “çok” sözcüğüdür. 

Aşağıda bir koşul çekimi gösterilmiştir: 

Teklik 1. kişi: başla-sa-m      

Teklik 2. kişi: başla-sa-n     

Teklik 3. kişi: başla-sa-Ø   

Çokluk 1. kişi: başla-sa-k    

Çokluk 2. kişi: başla-sa-nız  

Çokluk 3. kişi: başla-sa-lar / baş-la-sa-Ø 

Dilek Kipi: Dilek kipi de koşul kipi gibi -sA ekiyle yapılır. Bir 

eylemin, bir işin gerçekleşmesine yönelik dilek, temenni, istek ifade eder. 

Daha önce açıkladığımız istek kipinde güçlü bir istek söz konusuyken, dilek 

kipinde daha çok niyet ve dilek hâlinde tasarlanan bir istek ifadesi vardır 
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(Korkmaz, 2003, s. 690). Dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler ana tümcenin 

yüklemi olarak görev yapar. Bu kipin çekimi koşul kipinin çekimiyle aynıdır. 

Örneğin aşağıdaki iki tümcenin yüklemi de dilek kipiyle çekimlenmiştir: 

Gölün maviliğini ben de doyasıya seyretsem. 

Yarın alışverişe çıksak. 

İyelik Ekleri 

İyelik, dış dünyadaki varlık ile varlık ve insan ile varlık arasındaki 

bağlantının, sahiplik ilişkisinin dile yansımasıdır. İyelik ekleri, bu ilişkinin 

dildeki gösterimini sağlayan eklerdir. Başka bir deyişle iyelik ekleri, 

eklendikleri adların ya da ad görevli öbeklerin hangi kişiye veya hangi 

varlığa, neye ait olduğu gösteren eklerdir. İyelik ekinin bulunduğu yerde bir 

ad tamlaması vardır. Ancak bu tamlamanın tamlayan unsuru türlü nedenlerle 

(en az çaba yasası, tamlayanın özellikle vurgulanmasına gerek olmadığı 

durumlar vb.) her zaman söylenmez. Tamlamada iyelik ekini tamlanan unsur 

taşır. Özellikle masa-nın reng-i, su-(y)un lezzet-i, kumanda pil-i vb. 

kullanımlarda görüleceği üzere iyelik eki üçüncü kişilerde kişi 

bildirmeyebilir. Türkçedeki iyelik eklerinin teklik ve çokluk biçimleri aşağıda 

gösterilmiştir: 

Teklik 1. kişi: -(I)m   uyku-m    

Teklik 2. kişi: -(I)n   uyku-n    

Teklik 3. kişi: -I/-sI   uyku-su   

Çokluk 1. kişi: -(I)mIz   uyku-muz   

Çokluk 2. kişi: -(I)nIz   uyku-nuz   

Çokluk 3. kişi: -I/-sI/-lArI               uyku-su/uyku-ları  

Kılınış 

Kılınış, çekimlenmemiş eylemlerin sözlük anlamlarındaki başlangıç, 

bitiş, süre, oluş, durum, yinelenme vb. bildiren süreç türleri olarak ifade 

edilebilir (Yılmaz, 2014, s. 52, 62-63). Başka bir deyişle, kılınış 

çekimlenmemiş eylemlerdeki iç zamandır (Karadoğan, 2009, s. 7). Kılınış 
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kategorisinde, konuşan kişinin görünüş kategorisinde olduğu gibi öznel bir 

tutumu söz konusu değildir (Dilâçar, 1971, s. 110; Dilâçar, 1974, s. 161). Bu 

nedenle kılınış nesneldir. Çünkü kılınış eylem mastarının temelinde bulunan 

bir niteliktir; konuşan buna kendisinden bir şey ilave etmez (Dilâçar, 1974, s. 

164). Dilâçar’ın bu konuda verdiği örnekler kılınış kategorisini anlamamızda 

daha yararlı olacaktır: Başla- ve yürü- eylemlerinin kılınışları birbirinden 

farklıdır. Çünkü başla- sürekli olamaz, yürü- ise daima süreklidir. Bu nedenle 

başla- eyleminin kılınışına “başlamalı”, yürü- eyleminin kılınışına da 

“sürekli” kılınış denir. Dilâçar, ara- ve bul- eylemlerini de kılınış açısından 

ele alır. Buna göre ara- eylemi, sürekli bir işi; bul- eylemiyse süreksizliği 

işaret eder. Bu durumda yukarıdaki örneklerden ikisi de süreksiz özellik 

gösteren başla- eylemi, “başlamalı” kılınışı; bul- eylemiyse “bitirmeli” 

kılınışı ifade eder (Dilâçar, 1974, s. 163). 

Kılınışla ilgili olarak başka örnekler de verebiliriz (Korkmaz, 2003, s. 

535):  

Başlangıç kılınışı: aç-, başla-, canlan-, diril-,  

Sürelilik kılınışı: ara-, bekle-, gözle-, oku-, ör-, uyu-, yürü-, diren- vb. 

Sonuç / bitiş kılınışı: ayıl-, ayrıl-, başar-, bırak-, boz-, bul-, don-, doy-, 

duy-, eriş-, göm-, öl-, yen- (galip gelmek) vb. 

Aralıklı / kesintili kılınış: atıştır-, damla-, yelten-, ertele- vb. 

Kendi kendisine oluş kılınışı: çürü-, çiçeklen-, dallan-, ekşi-, sol-, 

boylan- vb. 

Kip ve Kiplik 

Kip, bir eyleme kişi ve zaman kavramları dışında, konuşan kişi 

tarafından başka düşünce ve duyguların katılıp katılmadığını gösteren, 

eylemin bildirdiği iş, oluş ya da hareketin karşısında konuşanın yalnızca bir 

bildirmeyle mi yetindiğini, yoksa bir yorumda mı bulunduğunu ifade eden 

eylem biçimi şeklinde tanımlanabilir (Topaloğlu, 2019, s. 90). Başka bir 

tanıma göreyse konuşmacının sözceyle açıklanan duruma karşı öznel 

tutumunu ifade eden, eylemlere ilişkin dilbilgisel bir kategoridir (Bussmann, 

2006, s. 765). 
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Türkçedeki kipler çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflamalardan biri Caner Kerimoğlu tarafından yapılmıştır. Buna göre 

Kerimoğlu (2014, s. 180) Türkçedeki biçimbirimlerin kipsel işlevlerini önce 

bilgi kipi ve edim kipi olarak ikiye ayırmakta, daha sonra da bunların alt 

boyutlarını belirtmektedir. Örneğin bilgi kipi; yorum (olasılık, çıkarım, 

varsayım) ve kanıt (birincil, ikincil) olarak iki alt öbeğe ayrılmaktadır. Edim 

kipiyse isteme ve devinimden oluşmaktadır. İsteme kipi dış güç (izin, istek, 

emir, zorunluluk) ve iç güç (gönüllülük, gereklilik) olarak iki alt öbeğe 

ayrılmaktadır. Devinim başlığı altında ise yeterlilik ve olanak yer alır. 

Kiplik, konuşmacının tümcede anlatılana karşı tutumunu ifade eden 

anlamsal bir kategoridir ve bağlamsal etkenlerle ilişkili olarak çeşitli biçimsel 

ve sözlüksel araçlarla (kipler, belirteçler, sözdizimsel yollar) ifade edilebilir 

(Bussmann, 2006, s. 754). Başka bir deyişle kiplik, konuşan kişinin tümce 

karşısındaki ruhsal tutumudur. Bu nedenle kişinin aktarılan tümceye kattığı 

kesinlik, istek, emir, olasılık, şaşırma, gereklilik, zorunluluk belirtme gibi 

birçok ruh durumu bulunur. İletişimi ilgilendiren bu anlam ve kullanım 

boyutları kiplik olarak adlandırılır. Kip; biçimbilimsel ve sözdizimsel 

boyutları bulunan bir çekim kategorisidir. Çekim kategorisi olduğu için de 

daha çok yüklemle ilişkilidir. Oysa kiplik, tümce üstü birimler yardımıyla 

ruhsal durumları yansıtabilmektedir (Sebzecioğlu, 2016, s. 230-231). Dildeki 

kiplik sayısı, kip sayısına göre daha çoktur (Benzer, 2012, s. 112).  

Ülkemizde son yıllarda Türkçe için yapılan kip ve kiplik araştırmaları 

artık öğretime yansımalı, ders ve dilbilgisi kitapları buna göre kaleme 

alınmalıdır.  

Kişi Ekleri (Şahıs Ekleri) 

Kişi ekleri, yüklem görevindeki çekimli eylemlerin, yine yüklem 

görevindeki adların ve ad görevli öbeklerin taşıdığı, işi yapanı ya da bir oluşa 

konu olan kişiyi belirten eklerdir (Topaloğlu, 2019, s. 90). 

Türkçede dört tip kişi ekinden söz edilebilir: 

1. Bu öbekteki kişi ekleri; şimdiki zaman, gelecek zaman, belirsiz 

geçmiş zaman, geniş zaman ve gereklilik çekimlerinde kullanılır. İstek kipinin 

ikinci ve üçüncü kişilerinde de bu eklere başvurulur. Bu öbekteki ekler aslında 
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adıl kökenlidir. Başka bir deyişle kişi adıllarının zamanla ek hâline gelmesiyle 

oluşmuşlardır. Aşağıda bu eklerin teklik ve çokluk biçimleri gösterilmiştir: 

 Teklik 1. kişi: -(y)Im     

 Teklik 2. kişi: -sIn    

 Teklik 3. kişi: -Ø     

 Çokluk 1. kişi: -(y)Iz 

 Çokluk 2. kişi: -sInIz    

 Çokluk 3. kişi: -Ø/-lAr  

2. Belirli (görülen) geçmiş ve koşul çekimlerinde kullanılan ekler bu 

öbeği oluşturur. Bu öbekteki ekler iyelik kökenlidir. İyelik eklerinin zamanla 

eylem çekimlerinde de kullanılmasıyla ortaya çıkmışlardır. Aşağıda bu eklerin 

teklik ve çokluk biçimleri gösterilmiştir: 

 Teklik 1. kişi: -m     

 Teklik 2. kişi: -n    

 Teklik 3. kişi: -Ø     

 Çokluk 1. kişi: -k 

 Çokluk 2. kişi: -nIz    

 Çokluk 3. kişi: -Ø/-lAr  

3. Emir kipinde kullanılan kişi ekleri bu öbeği oluşturur. Bu öbekteki 

kişi ekleri aynı zamanda kip de ifade eder. Başka bir deyişle bu ekler, kipi ve 

kişiyi aynı anda bildirirler. Emir çekimindeki ekleri görmek için bu bölümün 

İsteme Kipleri başlığı altındaki Emir Kipi alt başlığına bakınız.  

4. İstek kipinde kullanılan teklik ve çokluk birinci kişi ekleri bu öbeği 

oluşturur: -(y)AyIm ve -(y)AlIm. Burada şu hususu vurgulayalım ki istek 

kipinin teklik ve çokluk ikinci ve üçüncü kişileri için kullanılan ekler yukarıda 

açıkladığımız 1. öbekteki kişi eklerine girer. 
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Kök 

Geleneksel dilbilgisine göre türetme (yapım) eki taşımayan anlamlı en 

küçük birimlere kök denir. Kökler, parçalanamayan birimlerdir. Ad kökleri ve 

eylem kökleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

Ad Kökleri: Somut ya da soyut özelliği bulunan tüm varlık, kavram 

ve nesneleri karşılayan sözcüklerdir: dağ, gök, su, taş, ev, el, üç, diş vb.  

Kimi ad kökleri yukarıdaki örneklerde olduğu gibi tek hecelidir. Ancak 

Türkçede birden fazla heceli ad kökleri de bulunmaktadır: ana, ata, abla, 

karın, ağız, alın vb.  

Eylem Kökleri: Somut ya da soyut özelliği bulunan tüm varlık, 

kavram ve nesnelerin oluş, kılış ve durumlarını karşılayan sözcüklerdir. 

Eylem kökleri, dilbilgisinde gösterilirken sözcüğün sağına kısa bir çizgi 

konur. Bu çizgi o sözcüğün eylem olduğunu gösterir: bak-, gör, duy-, yaz- vb.  

Kimi eylem kökleri tek heceliyken kimileri iki ya da daha çok heceden 

oluşabilir: oku, üşü-, tüken-, tüket-, öğren-, öğret-, dene-, üşen- vb. İki ya da 

daha çok heceden oluşan bu tip eylemler, artzamanlı bir çözümlemeyle tek 

heceye kadar indirilebilmektedir. Ancak özellikle ortaokul ve lise 

düzeylerinde eşzamanlı bir yaklaşım benimsenmeli, artzamanlı çözümlemeler 

yapılmamalıdır. 

Dilbilgisi öğretiminde kimi zaman öğrencilerimizin ad kökü ve eylem 

kökü terimlerini orta öğretimden gelen yanlış bir alışkanlıkla ad kök ve eylem 

kök biçiminde kullandıkları görülmektedir. Bu, yanlış bir kullanımdır. 

Doğrusu, ad kökü ve eylem kökü şeklinde olmalıdır. 

Sıfır Biçimbirim 

Konuşma edimi sırasında yahut yazılı bir metinde, bir sözce ya da 

tümcede işletime girmiş sözcük veya sözcük öbeklerinin yüzey yapısında 

sesbilgisel olarak görünmediği için sesletilmeyen veya yazıyla gösterilmeyen 

ancak derin yapıda dinleyicinin/okuyucunun sezgisel olarak varlığını bildiği 

biçimbirimlerdir. Sıfır biçimbirim, dilbilim çalışmalarında Ø işaretiyle 

gösterilir. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim:  
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Git-Ø (Sen git.) (Bu tümcedeki sıfır biçimbirim teklik ikinci kişi emir 

kipini bildirmektedir ve yüzey yapıda görünmemektedir.) 

kitap-Ø kapağı (Sıfır biçimbirim burada eksiz ilgi durumunu bildirir. 

Bilindiği gibi ilgi durumu, ekli ve eksiz olarak gerçekleşir. Ekli ilgi 

durumunda adlara -In / -nIn ekleri gelir.) 

Okuyacak-Ø (Bu tümcedeki sıfır biçimbirim, teklik üçüncü kişiyi 

bildirmekte ve yüzey yapıda görünmemektedir. Ancak biz dinleyici ya da 

okuyucu olarak teklik üçüncü kişi eki görünmese de bu çekimin teklik üçüncü 

kişiyi ifade ettiğini biliriz.) 

Sözcük 

Yazıda iki yanında boşluk bulunan, konuşurların sözvarlığında 

bulunduğu için konuşma sırasında çoğunlukla rahatça fark edilebilen, 

konuşmanın doğal akışı içerisinde kimi zaman kısa veya uzun duraklamalarla 

sezilebilen; işletim, türetim ve parçalar üstü sesbirimlerle sözdiziminde bir 

işlev gören, görev yapan, anlam ve değer kazanan dil birimlerine sözcük adı 

verilir (Yılmaz, 2014, s. 90). Tanımdan da anlaşılacağı gibi sözcük 

kavramının esasında yazım ve konuşma dili boyutu olmak üzere iki boyutu 

olduğu görülmektedir. 

Başka bir tanıma göre sözcük, tek başına anlamı olan ya da anlamlı 

sözcükler arasında ilişki kurmaya yarayan, bir ya da birden çok heceden 

oluşan ses öbeğidir (Topaloğlu, 1989, s. 98). 

Sözcükbirim (Sözlükbirim) ve Sözcükbiçim 

Sözcükbirim (lexem), sesbilim bakımından gerçekleşmesi sözcüklerin 

kullanıma girmesiyle ortaya çıkan ve bu kullanımların tamamını birden temsil 

eden soyut bir üst birim olarak tanımlanabilir (Uzun, 2006, s. 19). 

Sözcükbirimler, tüm harfleri büyük yazılarak gösterilir. Aşağıdaki örnekte 

OKUL bir sözcükbirimdir. OKUL’un altındaki öteki sözcükler, OKUL 

sözcükbiriminin sözdiziminde somut olarak ortaya çıkan türlü kullanımlarıdır. 

Bunlara dilbilimde sözcükbiçim (word-form) adı verilir. Sözcükbiçimler 

aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi küçük harflerle yazılır. 

OKUL (SÖZCÜKBİRİM) 
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okul (sözcükbiçim) 

okulu (sözcükbiçim) 

okula (sözcükbiçim) 

okulda (sözcükbiçim) 

okuldan (sözcükbiçim) 

okulla (sözcükbiçim) 

okulum (sözcükbiçim) 

okulun (sözcükbiçim) 

Sözcük Türleri  

Sözcükler, tek ya da çok heceli ses öbeklerinden oluşan, tek başlarına 

kullanıldıklarında zihinde belli bir kavram canlanan, somut ya da soyut 

kavramlar arasında türlü ilişkiler kuran dil birimleridir (Korkmaz, 2003, s. 6).2 

Her dilin söz varlığında farklı özellikler gösteren binlerce sözcük vardır. Bu 

sözcükler, taşıdıkları ortak özellikler bakımından türlere ayrılarak incelenir. 

Dillerin özellikleri doğal olarak birbirinden farklı olduğu için her dilin sözcük 

türleri de birbirinden farklılıklar gösterecektir. Bu nedenle tüm dünya dillerini 

kapsayan bir sözcük türleri sınıflandırması yapmak olanaklı değildir. 

Türkçedeki sözcük türleri çeşitli bilim adamlarınca farklı kategorilere 

ayrılarak incelenmekte, sözcük türlerinin sınıflandırılmasında farklı görüşler 

ileri sürülmektedir. Biz burada sözcük türlerinin nasıl sınıflandırılacağı 

tartışmasına girmeden sözcük türlerini sırayla ve kısaca açıklamaya 

çalışacağız. 

Türkçedeki sözcük türleri çoğunlukla sekiz başlık altında sınıflandırılır. 

Ancak sözcük türlerine sayıları ekleyip tür sayısını dokuza çıkaranlar da 

görülmektedir (Demir, 2018). Şimdi aşağıda yapacağımız kısa açıklamalarla 

sözcük türlerini hatırlayalım. 

Adlar: Varlık, kavram ve nesnelerin önceden üzerinde uzlaşılmış ses 

öbeklerinden oluşan karşılıklarına ad denir. Adlar; tekil adlar, çoğul adlar, 

 
2 Sözcüğün daha geniş bir tanımı için Sözcük maddesine bakınız. 
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topluluk adları; somut adlar, soyut adlar; özel adlar, tür adları; hareket adları 

olmak üzere çeşitli özellikleri bakımından incelenir. 

Önadlar: Kendisinden sonra gelen bir adı ya da ad görevindeki öbeği 

çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklere önad denir. Niteleme 

önadları ve belirtme önadları olarak ikiye ayrılır. Niteleme görevli önadlar, 

adların çeşitli özelliklerini, niteliklerini bildirirler. Belirtme görevli önadlarsa 

adları sayı, soru, belirsizlik ve işaret etme yoluyla daha belirgin hâle getirirler. 

Belirtme önadlarından sayı ön adları; asıl sayı önadları, üleştirme sayı 

önadları, kesirli sayı önadları, sıra sayı önadları ve topluluk sayı önadları 

olmak üzere beş açıdan değerlendirilir.   

Adıllar: Her türlü varlığın yerine geçen, varlıkların dildeki temsilcisi 

olan sözcüklerdir. Adılların bir bağlamda, bir metinde ya da sözcede anlam 

kazanabilmesi için o adılın hangi varlığı temsil ettiği, hangi varlığa 

gönderimde bulunduğu söylenmeli ya da bilinmelidir. Adıllar Türkçede kişi 

adılları, dönüşlülük adılları, işaret adılları, ilgi adılı, belirsizlik adılları, soru 

adılları olmak üzere altıya ayrılır. Ancak kimi kaynaklarda bunlara 

karşılıklılık (birbiri) adılı da eklenmektedir (bk. Demirci, 2017; Göksel ve 

Kerslake, 2005). 

Belirteçler: Bir eylemi, bir eylemsiyi, bir önad ya da bir belirteci 

zaman, durum, yer, yön, miktar ve soru gibi çeşitli yönlerden belirten 

sözcüklere belirteç denir. Belirteçlerin, zaman belirteçleri, durum belirteçleri, 

azlık-çokluk belirteçleri, yer-yön belirteçleri ve soru belirteçleri olmak üzere 

beş türü vardır. 

Eylemler: Her türlü iş, oluş ve hareketi karşılayan, tümcede çekim 

ekleri alarak yüklem görevinde bulunan, eylemsi eklerinin eklenmesiyle 

tümcedeki eylemsi öbeklerinin yüklemi (yüklemsi) olabilen, yine eylemsi 

ekleri sayesinde ad, önad ve belirteç olarak kullanılabilen sözcüklerdir.   

Eylemler yapı olarak yalın (basit), türemiş ve birleşik özellikler 

gösterirler. Yalın eylemler; kök durumunda bulunan, türetim eki almamış 

eylemlerdir. Tek heceli ya da birden çok heceli olabilirler: al-, bak-, gör-, işit-

, oku-, tüken-, üşen-, avun- vb. Türemiş eylemler; addan eylem ve eylemden 

eylem türetme ekleriyle oluşturulurlar: kan+a-, boş+a-, dar+al-, bir+(i)k-, 
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baş+la-; kaz-ı-, yor-(u)l-, gör-(ü)n-, bul-dur- vb. Birleşik eylemlerse bir ad ya 

da eylemden sonra gelen yardımcı eylemlerle oluşturulur: telefon et-, 

memnun, ol-, karar kıl-, hasta ol-; okuyabil-, kırıver-, konuşup dur-, 

anlatılagel- vb. Ortaçlar (sıfat-eylemler), birleşik eylemlerin ad ögesini 

oluşturabilirler: görmüş ol-, almış bulun-, yazacak ol-, yürür ol- vb.  

Eylem çekim ekleri zaman / görünüş, kip, kişi eki ve soru ekidir. Bu 

ekleri taşıyan yüklemler tam bir yargı bildirir. Yüklemsi görevindeki 

eylemlerse eylemsi eki taşırlar ve geleneksel dilbilgisine göre tam bir yargı 

bildirmezler, tümcede bir eylemsi öbeği varsa eylemsi öbeğinde yüklemsi 

olarak görev yaparlar: Elimdeki paketleri danışmaya bırakarak (yüklemsi) üst 

kata çıktım (yüklem). 

İlgeçler: İlgeçler, adlardan, adıllardan ya da ad görevli öbeklerden 

sonra gelerek bu öbeklere bağlanan, bağlandıkları ad, adıl ya da öbeğin 

tümcedeki öteki sözcüklerle türlü anlam ilişkileri kurmasını sağlayan 

sözcüklerdir. Dilbilgisi kaynaklarında çekim edatları, son çekim edatları gibi 

adlarla da yer alırlar. İlgeçler, kendisinden önceki ada, adıla ya da ad görevli 

öbeğe bağlanırken onlardan dört talepte bulunur: 

a. Adılların ilgi durumu eki (-im/-In/-nIn) almalarını ister: siz-in gibi, 

sen-in gibi, biz-im kadar vb. 

b. Adların ve adılların yalın durumda bulunmalarını ister: onlar gibi, 

onlar için, çocuk gibi, iş için, araba ile, tüy kadar vb. 

c. Adların ve adılların yönelme durumunda bulunmalarını ister: biz-e 

göre, sabah-a karşı, akşam-a kadar, dün-e göre, buna rağmen vb. 

d. Adların ayrılma durumunda bulunmasını ister: yarın-dan itibaren, 

dün-den beri, kaza-dan dolayı, hava muhalefetin-den ötürü vb. 

Günümüzdeki kimi şarkı sözlerinde ve konuşma dilinde yanlış olsa da 

benle, senle, onla, bizle, sizle; ben kadar, sen kadar; biz gibi, siz gibi 

biçimindeki kullanımların yaygınlaştığı görülmektedir. Belki de bu tür 

kullanımlar zamanla dilbilgisi kitaplarında yanlış olarak değil bir kullanım 

özelliği olarak yer alacaktır. Çünkü dili dilbilimin gerektirdiği biçimde 

eşzamanlı olarak betimlemek gerekmektedir.  
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Bağlaçlar: Sözcükleri, sözcük öbeklerini, tümceleri, kimi zaman da 

paragrafları biçimsel ve anlamsal olarak birbirine bağlayan görevli dilbilgisel 

sözcüklerdir. Bazen tek sözcük (ama, fakat, ancak vb.) bazen de birden fazla 

sözcük (demek ki, kaldı ki, aksi hâlde vb.) bağlaç görevinde bulunabilir. 

Bağlaçları türlü açılardan sınıflandırmak olanaklıdır. Örneğin bağlaçlar yerine 

bağlama edatları terimini kullanan Muharrem Ergin (1998, s. 352-365) 

bağlaçları şöyle sınıflandırmıştır: 

Sıralama Bağlaçları: Tümcede arka arkaya gelen ögeleri, sözcükleri, 

sözcük öbeklerini ve tümceleri “ve” anlamıyla birbirine bağlayan bağlaçlardır: 

ile, ve, ilâ. 

Denkleştirme Bağlaçları: Denkleştirme bağlaçları, birbirine denk 

olan, birbirinin yerini tutabilecek iki unsuru birbirine bağlayan ve birbiriyle 

karşılaştıran bağlaçlardır: ya, veya, yahut, veyahut. 

Karşılaştırma Bağlaçları: Karşılaştırılan iki ya da daha çok unsuru, 

sözcük öbeğini birbirine bağlayan bağlaçlardır: ya…ya, hem … hem, ne … 

ne, da (de) … da (de) 

Tümce Başı Bağlaçları: Tümceleri anlam bakımından birbirine 

bağlayan bağlaçlardır. Ergin (1998), tümce başlarında kullanılan bağlaçları on 

başlık altında değerlendirir. Bu ayrıntıya girmeden tümce başı bağlaçlarından 

bazıları şöyle belirtilebilir: fakat, ancak, ama, yalnız; eğer, şayet; gerçi, her ne 

kadar; çünkü, zira; mademki, madem; meğer, öyle ki, oysaki, şöyle ki, 

nitekim, kaldı ki, üstelik, belki, hatta, yani, zaten, bari, demek, demek ki; 

adeta, sanki, nasıl ki, güya; yeter ki, meğerki, illaki, illa; yoksa; hele. 

Sona Gelen Bağlaçlar (Güçlendirme Bağlaçları): Sona gelen 

bağlaçlar; dil birliklerinin, sözcüklerin ve öbeklerin sonuna gelerek onları 

önceki ya da sonraki ögelere, sözcüklere, öbeklere ve tümcelere bağlayan 

bağlaçlardır: dahi, da (de), ise, ki, bile, değil. 

Ünlemler: Kişilerin türlü duygu ve heyecanlarını, doğadaki varlıkların 

seslerini ifade etmeye yarayan, seslenme, işaret etme, soru sorma ve 

yanıtlama amaçlarıyla kullanılan sözcüklerdir. Dilimizdeki ünlemler de çeşitli 
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araştırmacılar tarafından farklı biçimlerde sınıflandırılmıştır. Aşağıda verilen 

sınıflama Zeynep Korkmaz’a (2003) aittir. 

İçe Dönük Ünlemler: Kişinin iç dünyasındaki duygu ve heyecanları 

dışarıya yansıtan ünlemlerdir. Bu öbekteki ünlemler; acıma, alay etme, 

küçümseme, beğenme, takdir, sevgi, şefkat, sevinç, mutluluk, beğenmeme, 

bıkkınlık, karamsarlık, memnuniyetsizlik, hayret, hatırlama, hatırlatma, 

tahmin, olasılık, imrenme, merak, itiraz, ısrar, kızgınlık, nefret, sitem, korku, 

heyecan, uyarı, çekinme, övünme, abartma, şaşkınlık, pişmanlık, özür dileme, 

rica, yalvarma, süreklilik, tehdit, karşı çıkma, telaş, teşvik, yöneltme, üzüntü, 

pekiştirme vb. bildirirler: vah vah, yazık, be, yaa, bravo, hah, aferin, oh be, 

aman, aman be, , öf be, aaa, hey gidi hey, hay Allah, hoppala, tövbe tövbe, 

yahu, aman yarabbi, ay, eyvah, vay vay vay, eee vb.  

Dışa Dönük Ünlemler: Kişinin kendisi dışındaki insanlar ve 

varlıklarla (hayvanlar, nesneler) ilişkisini seslenme, işaret etme, sorma, 

onaylama, yanıtlama yoluyla ifade eden ünlemlerdir. 

• Seslenme (Hitap) Ünlemleri: İnsanlara seslenmek, hayvanları 

çağırmak ya da yönlendirmek amacıyla kullanılan ünlemlerdir: ey, 

a, haydi, hey, bre, hu, abe, be vb.  

• Gösterme Ünlemleri: Bir kişiyi, varlığı, nesneyi, yeri göstermek 

amacıyla kullanılan ünlemlerdir: işte, aha, nah, tee, dahaa vb.  

• Sorma Ünlemleri: Soru sorma amacıyla kullanılan ünlemlerdir: ha, 

he, hı, hani, ee vb. 

• Yanıtlama, Onaylama, Kabullenme, Ret, İnkâr, Gizleme Bildiren 

Ünlemler: Bir soruyu yanıtlama, bir şeyi onaylama, kabul etme, 

reddetme, inkâr etme amacıyla kullanılan ünlemlerdir: evet, hayır, 

öyle, elbet, elbette, yok, tabii ya, hay hay, peki, pekâlâ, olur, baş 

üstüne, hiç vb. 

Ses Yansımalı (Ses Taklidi) Ünlemler: Konuşurların doğadaki 

bütün varlık ve nesnelere ait sesleri benzetme ve taklit etme yoluyla çıkardığı 

seslerdir: mee, möö, hav hav, miyav, cik cik, gak gak, vrak vrak; rap rap, güm 

güm, pat küt, tak tak, şırıl şırıl vb. 
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Ünlem Gibi Kullanılan Sözcükler: Esasında ünlem olmayan ad, 

önad, belirteç türünden sözcükler ve çekimli eylemler dil kullanıcılarının 

biçem özelliklerine ya da sözcüklere katmak istedikleri duygusal anlam 

inceliklerine göre zaman zaman ünlem gibi kullanılabilmektedir: Dikkat et! 

Yavaş yürü. 

Yukarıdaki sınıflamada yer alan yansıma sözcükleri ünlem olarak kabul 

etmeyen araştırmacılar da vardır (bk. Böler, 2021) 

Sözlükselleşme (Leksikalizasyon) 

Dilbilgiselleşmenin tersi olan sözlükselleşme, bağımlı bir biçimbirimin 

asıl biçimbirim durumuna gelmesi, bir sözdizim biriminin kalıplaşıp anlam 

daralmasına uğrayarak bir sözlük birimi durumunu almasıdır. Dilde 

sözlükselleşmenin gerçekleştiği temel dil birimleri; atasözleri, deyimler ve 

birleşik sözlerdir (Karaağaç, 2013, s. 785-786). Bussmann (2006, s. 681-682), 

sözlükselleşmeyi iki açıdan tanımlamaktadır. Buna göre sözlükselleşme; 1. 

Eşzamanlı olarak bir dilin sözlüğüne bir sözcüğün, sözlükte depolanan ve 

kullanım için oradan geri çağrılabilen olağan bir oluşum olarak kabul 

edilmesidir. 2. Art zamanlı olarak da asıl anlamın artık tek tek unsurlarından 

çıkarılamadığı anlamsal değişimin tarihsel süreci ve sonucudur. Bütünüyle 

sözlükselleştirilmiş ifadeler yeni bir anlamsal birim oluşturur; asıl 

nedenlilikleri ancak kökenbilimsel olarak çıkarılabilir. Sözlükselleştirmeden 

ayırt etmek için bu sürece, genellikle deyimleştirme adı da verilir. Bozkurt 

(2017, s. 35), sözlükselleşmeyi çeşitli yöntemlerle oluşturulmuş yahut dilde 

zaten var olan sözcükler ve sözcük öbeklerinin mevcut anlamlarıyla ya da 

bunlara yeni anlamlar yüklenmesiyle veya başka bir dilden kopyalamayla 

alınan yapıların basılı veya elektronik bir sözlüğe dâhil edilme süreci olarak 

tanımlamaktadır.  

Zaman 

Dilbilgisinde zaman, eylemin bildirdiği iş, oluş ya da hareketin ne 

zaman gerçekleştiğini ya da ne zaman gerçekleşeceğini ifade eden bir 

dilbilgisi kategorisidir. Bu tanımı daha geniş biçimde şöyle ifade edebiliriz: 

Bir konuşma eylemi ile konuşmada açıklanan durum ya da olay arasındaki 

zaman ilişkisini ifade eden, başka bir deyişle konuşulan olayı konuşmacının 
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zamansal bakış açısına göre konumlandıran, eylemin temel dilbilgisel 

kategorisidir (Bussmann, 2006, s. 1182-1183). Dilde zaman genel olarak 

geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere üç bölüme ayrılır.  

Geçmiş, şimdi ve gelecek bölümlemesi, tüm dillerde geçerli 

olmayabilir. Bu nedenle geçmiş-geçmiş dışı, gelecek-gelecek dışı gibi 

bölümlemeler de yapılmıştır (İmer, Kocaman ve Özsoy, 2011, s. 280). 

Eylemlerdeki zaman kavramı, kitabın bu bölümünde ele aldığımız kip 

ve görünüş kategorileriyle de ilişkilidir. Bu bakımdan dilde zaman kavramı, 

aslında göründüğü kadar basit değil karmaşık bir konudur. 

Türkçe dilbilgisinde zamanlar geleneksel olarak basit zamanlar ve 

birleşik zamanlar olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Basit zamanlar, bildirme 

(haber) kipleri başlığı altında verilen belirli (görülen) geçmiş zaman, belirsiz 

(öğrenilen / duyulan) geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman ve geniş 

zamandır. Bir de birleşik zamanlar vardır. Ancak birleşik zaman terimi 

dilbilgisi açısından doğru bir terim olmadığı için bunun yerine eylemlerin 

birleşik çekimleri ya da birleşik çekimler terimlerinden birinin kullanılması 

gerekmektedir. Çünkü bir eylem ancak bir zamanda gerçekleşir. Eylemlerin 

birleşik çekimleri de ek eylemin hikâye, rivayet ve koşul biçimleri 

kullanılarak yapılmaktadır. Bu konuda bu bölümün Eylemlerin Birleşik 

Çekimleri başlığına bakılmalıdır. 
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GİRİŞ 

 Sözdizim; sesbilim, biçimbilim ve anlambilim gibi dilbilgisini 

oluşturan bileşenlerinden biridir. Tümceyi oluşturan öbekler, öbeklerin 

yapıları, özellikleri ve birbiriyle ilişkileri, tümcelerin yapısı, tümcedeki ögeler 

sözdizimin temel konularını oluşturmaktadır. Özellikle ortaokul düzeyindeki 

öğrencilerin, Türkçenin tümce ve öbeklerle ilgili özelliklerini kavrayarak 

dilbilgisi bakımından doğru ve anlaşılır tümceler kurmaları, kurdukları 

tümcelerde anlatım bozuklukları yapmamaları, onların Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (MEB, 2019) sözdizimle ilgili kazanımları 

içselleştirebilmeleriyle olanaklıdır. Türkçe öğretmeni adaylarının da 

Türkçenin sözdizim özelliklerini kavramaları ve öğrencilerine de kavratmaları 

gerekir. Nitekim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2019) da 

Türkçenin sözdizimine ilişkin bazı kazanımlara yer verildiği görülmektedir. 

Bu kazanımları şöyle belirtebiliriz:  

 T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını 

açıklar.  

 T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. 

 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.  

 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.  

 T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. 

 Yukarıda belirtilen kazanımlar öğretmen adaylarının Türkçenin 

sözdiziminde de iyi yetişmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Çünkü 

sözdizimini iyi öğrenmemiş bir öğretmen adayı, yukarıdaki kazanımları 

öğrencilerine kazandıramaz. Bu nedenle bu bölümde Türkçenin sözdizimine 

ilişkin kavramlar açıklanmıştır.  

 Sözdizimi (Sentaks, Tümcebilgisi, Cümle Bilgisi) 

Sözdizimi, tümcelerdeki sözcüklerin, sözcük öbeklerinin birbirleriyle 

ilişkilerini, işlevlerini ve kuruluş özelliklerini inceleyen, tümceleri türlü 

yönlerden (öge ve ögelerin sıralanışı, yapı, anlam, yüklem vb.) ele alıp 
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değerlendiren dilbilgisi koludur. Çağdaş dilbilimin sözdizimine yaklaşımıyla 

geleneksel dilbilgisinin yaklaşımı birbirinden farkıdır. 

Sözce ve Sözceleme 

Sözce, bir konuşucunun iki durak ya da duraklama arasında ürettiği, tek 

sözcükten veya birkaç tümceden oluşan söz birimidir (İmer, Kocaman ve 

Özsoy, 2011, s. 238). Tümce soyut bir kavram olarak değerlendirilirken sözce 

tümcenin gerçekleşmiş biçimi, başka bir deyişle konuşurlar tarafından 

kullanımı olarak kabul edilebilir. Bu durumda her tümcenin bir sözce olduğu, 

ancak her sözcenin bir tümce olmadığı söylenebilir. Dilbilimle uğraşanlardan 

bazıları, sözceyi sözlü dile, tümceyi de yazılı dile ait sayma eğilimi gösterirler 

(Kocaman ve Osam, 2000, s. 108). Sözce, belirli bir iletişim ortamında ortaya 

çıkar, başka bir deyişle somut bir ifadedir. Sözce üretimi, sözceleme olarak 

adlandırılır (Kerimoğlu, 2014, s. 139). Örneğin aşağıdaki diyalogda iki kişinin 

birbirlerine yönelik olarak söyledikleri ifadeler birer sözcedir.  

Türker: Bugün kütüphaneye gidecek misin? 

Alp: Hayır, bugün başka işlerim var. 

Öbek ve Türkçedeki Öbekler 

Çağdaş dilbilimin ve geleneksel dilbilgisinin öbeklere bakışı farklıdır. 

Bu nedenle burada ilk olarak çağdaş dilbilimin bakış açısına göre yapılmış bir 

tanımı vereceğiz, daha sonra dilbilimin Türkçedeki öbekleri nasıl 

sınıflandırdığını göstereceğiz. Sözcük öbeği yerine sadece öbek terimini 

kullanmayı tercih eden Gökdayı’ya (2018, s. 112) göre öbek, birden çok 

sözcükten meydana gelen ve tümcede kurucu olarak görev alan birimlerdir. 

Aynı araştırmacının başka bir tanımı daha açıklayıcı görünmektedir. Bu 

tanıma göre de öbek, birden çok sözcüğün tek bir kavramı karşılamak için, 

belirli kurallar çerçevesinde, geçici olmak şartıyla bir araya gelip 

oluşturdukları, tümcede bir işlevi bulunan, yapı ve anlam bütünlüğü gösteren 

sözcük dizisidir (Gökdayı, 2010, s. 1304; Gökdayı, 2018, s. 112). Geleneksel 

dilbilgisi yaklaşımında öbekler, en az on dört başlık altında incelenir. Ancak 

çağdaş dilbilim yaklaşımında Türkçedeki öbekler beş başlık altında 

değerlendirilmektedir: ad öbeği, sıfat öbeği, zarf öbeği, ilgeç öbeği, eylem 

öbeği. Bu bakımdan çağdaş dilbilimin öbeklere yaklaşımı daha pratik ve daha 
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tutarlı görünmektedir. Çünkü çağdaş dilbilim, öbekleri, öbekte yer alan baş 

unsuru temel alarak adlandırmaktadır. Ancak ülkemizde çoğunlukla 

geleneksel dilbilgisi yaklaşımı temel alındığı için burada öbekleri çağdaş 

dilbilim yaklaşımına göre değil geleneksel dilbilim yaklaşımına göre 

açıklayacağız. 

Geleneksel dilbilgisine göre öbek; en az iki sözcükten oluşan, bir 

varlığı, bir kavramı, bir eylemi nitelemek, belirtmek ya da karşılamak üzere 

oluşturulmuş, sözdiziminde çeşitli görevlerde bulunabilen ve yargı 

bildirmeyen sözlerdir. Buna göre ad tamlamaları, sıfat tamlamaları birer 

öbektir. Ancak Türkçede bu iki öbeğin dışında başka öbekler de vardır. 

Aşağıda Türkçedeki tüm öbekleri kısaca açıklayıp örnekler vereceğiz. 

Sıfat Tamlaması: Bir önadla bu önaddan sonra gelen bir adın 

oluşturduğu öbektir. Önad unsuru, adı türlü yönlerden niteler ya da belirtir: 

uzun yol, yırtık gömlek, şu okul vb. Sıfat tamlamasını oluşturan önad ve ad 

unsurları kimi zaman bir öbek biçiminde de görülebilir:  

► evin önündeki (sıfat) / kum yığını (ad): sıfat tamlaması  

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi sıfat tamlamasının hem önad hem de 

ad unsuru birer öbekten oluşmuştur. Sözdizimi çözümlemelerinde öbek 

biçimindeki bu unsurlar da ayrıca çözümlenmelidir. Buna göre yukarıdaki 

örnekte yer alan önad unsurunu çözümleyelim: 

► evin (tamlayan) / önü (tamlanan): belirtili ad tamlaması 

Demek ki bu çözümlemeden şunu anlıyoruz: Bir ad tamlaması, bir sıfat 

tamlamasında önad görevinde kullanılabilir. 

Şimdi de yukarıdaki sıfat tamlamasında ad unsuru görevindeki kum 

yığını öbeğini çözümleyelim: 

► kum (tamlayan) / yığını (tamlanan): belirtisiz ad tamlaması 

Bu son çözümlememizle bir ad tamlamasının (kum yığını), bir sıfat 

tamlamasında ad unsuru olarak bulunabileceğini görmüş oluyoruz. 

Ad Tamlaması (İsim Tamlaması): İyelik eki taşıyan ve tamlanan 

görevinde bulunan bir ad unsurunun, kendisinden önce gelen ve tamlayan 
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görevinde bulunan başka bir ad unsuruyla ilişkisinin kurulduğu öbektir. Ad 

tamlamaları, belirtili ad tamlaması ve belirtisiz ad tamlaması olmak üzere 

ikiye ayrılır. Tamlayan unsuru ilgi durumu eki (-In, -nIn, -im) taşıyan belirtili 

ad tamlaması, belirli bir varlığı; tamlayan unsuru ilgi durumu eki taşımayan 

belirtisiz ad tamlamasıysa genel bir varlık ya da nesneyi, bir türü karşılar. Ad 

tamlamasının tamlayan ve tamlanan unsurları birer sözcükten oluşabileceği 

gibi birer öbek biçiminde de olabilir. 

► romanın (tamlayan) / konusu (tamlayan): belirtili ad tamlaması 

► ilacın (tamlayan) / rengi (tamlayan): belirtili ad tamlaması 

► yazı (tamlayan) / dili (tamlayan): belirtisiz ad tamlaması 

► takvim (tamlayan) / yaprağı (tamlayan): belirtisiz ad tamlaması 

Verilen örneklerde görüldüğü üzere yukarıdaki tamlamaların hem 

tamlayan hem de tamlanan unsurları birer sözcükten oluşmaktadır. Ancak 

aşağıdaki örnekte ad tamlamasının tamlayan ve tamlanan unsurları ikişer 

sözcükten oluşmaktadır: 

► sınıftaki cihazın (tamlayan) / bozuk parçası (tamlanan): belirtili ad 

tamlaması  

Dört sözcükten oluşan yukarıdaki belirtili ad tamlamasının tamlayan 

unsuru sınıftaki cihazın, tamlanan unsuruysa bozuk parçası öbekleridir. Bu 

öbekler de kendi içinde başka bir tamlama oluşturmaktadırlar:  

► sınıftaki (sıfat) / cihaz (ad): sıfat tamlaması 

► bozuk (sıfat) / parça (ad): sıfat tamlaması  

Yukarıdaki son iki çözümlemede gördüğümüz iki sıfat tamlaması bir 

arada kullanılarak sınıftaki cihazın bozuk parçası biçiminde belirtili bir ad 

tamlaması oluşturmuşlardır. 

Bu arada tamlayan unsuru kişi adılı olan ad tamlamaları da vardır. Bu 

durumda kişi adılı mutlaka ilgi durumu eklerinden (-im, -In, -nIn) birini taşır:  

► benim (tamlayan) / başarım (tamlanan): belirtili ad tamlaması 
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► bizim (tamlayan) / sözümüz (tamlanan): belirtili ad tamlaması 

► senin (tamlayan) / okulun (tamlanan): belirtili ad tamlaması  

► sizin (tamlayan) / eviniz (tamlanan): belirtili ad tamlaması 

Yukarıdaki tamlama örneklerinde bulunan benim ve bizim 

tamlayanlarının taşıdıkları ek, iyelik eki ya da kişi eki değil ilgi durumu 

ekidir. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir.  

Kimi kaynaklarda ad tamlaması konusunda takısız ad tamlaması ve 

zincirleme ad tamlamasına yer verilir. Ancak bu konularla ilgili olarak 

dilbilgisi literatüründe tam bir uzlaşıdan söz etmek olanaklı olmadığı için 

burada bu iki tamlama türü açıklanmamıştır. 

Eylemsi Öbekleri: Eylemsi öbekleri üç başlık altında incelenir: 

Ad-Eylem Öbeği (İsim-Fiil Öbeği): Yüklemsi görevindeki bir ad-

eylemle bu ad-eylemi çeşitli yönlerden tamamlayan sözcük ya da sözcük 

öbeklerinin oluşturduğu öbektir. Bu öbekte, ad-eylem aynen tümcelerde 

olduğu gibi öbeğin yöneticisi konumundadır. Yüklemsi görevindeki ad-eylem, 

-mA, -mAk ve -Iş mastar eklerinden birini taşır. Ad-eylem öbekleri bir tümce 

gibi tam bir yargı bildirmez. Ancak yine de bir tümce gibi ögeleri bulunarak 

çözümlenirler. Çözümleme sırasında, öbeğin öznesi varsa gösterilir; yoksa 

öbekte gizli özne aranmaz. Şimdi aşağıdaki örneklere bakalım: 

► bahçede otururken (belirteç tümleci) / karıncaları (belirtili nesne) / 

gözlemleme (yüklemsi): ad-eylem öbeği  

► sıkıcı bir film izlerken (belirteç tümleci) / uyumak (yüklemsi): ad-

eylem öbeği  

► bir hasta yatağında (yer tamlayıcısı) / günlerce (belirteç tümleci) / 

inleyiş (yüklemsi): ad-eylem öbeği  

Sıfat-Eylem Öbeği (Sıfat-Fiil Öbeği): Yüklemsi görevindeki bir 

sıfat-eylemle bu sıfat-eylemi çeşitli yönlerden tamamlayan sözcük ya da 

sözcük öbeklerinin oluşturduğu öbektir. Bu öbekte, sıfat-eylem aynen 

tümcelerde olduğu gibi öbeğin yöneticisi konumundadır. Yüklemsi 

görevindeki sıfat-eylem, -AcAk, -An, -Ar, -Ası, -DIk, -mAz, -mIş eklerinden 
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birini taşır. Sıfat-eylem öbekleri bir tümce gibi tam bir yargı bildirmez. Ancak 

yine de bir tümce gibi ögeleri bulunarak çözümlenirler. Çözümleme sırasında, 

öbeğin öznesi varsa gösterilir; yoksa öbekte gizli özne aranmaz. Şimdi 

aşağıdaki örneklere bakalım: 

► su baskını nedeniyle (belirteç tümleci) / boşaltılmış (yüklemsi): sıfat-

eylem öbeği 

► gelecek hafta (belirteç tümleci) / gideceğimiz (yüklemsi): sıfat-eylem 

öbeği  

► beni (belirtili nesne) / yıllar sonra (belirteç tümleci) / arayan 

(yüklemsi): sıfat-eylem öbeği  

Belirteç-Eylem Öbeği (Zarf-Fiil Öbeği): Yüklem görevindeki bir 

belirteç-eylemle bu belirteç-eylemi çeşitli yönlerden tamamlayan sözcük ya 

da sözcük öbeklerinin oluşturduğu öbektir. Bu öbekte, belirteç-eylem aynen 

tümcelerde olduğu gibi öbeğin yöneticisi konumundadır. Yüklemsi 

görevindeki belirteç-eylem, -ArAk, -Ip, -IncA, -ken, -mAdAn, -mAkIzIn, -DI 

mI, -DI … -AlI, -Ar … -mAz vb. eklerinden birini taşır. Belirteç-eylem 

öbekleri bir tümce gibi tam bir yargı bildirmez. Ancak yine de bir tümce gibi 

ögeleri bulunarak çözümlenirler. Çözümleme sırasında, öbeğin öznesi varsa 

gösterilir; yoksa öbekte gizli özne aranmaz. Şimdi aşağıdaki örneklere 

bakalım: 

► elindeki telefonu (belirtili nesne) / ona (yer tamlayıcısı) / 

yaklaştırınca (yüklemsi): belirteç-eylem öbeği 

► kitabı (belirtili nesne) / dikkatlice (belirteç tümleci) / okuyarak 

(yüklemsi): belirteç-eylem öbeği  

► erkenden kalkıp (belirteç tümleci) / havaalanına (yer tamlayıcısı) / 

giderken (yüklemsi): belirteç-eylem öbeği  

Yineleme Öbeği (Tekrar Öbeği): Tümcede anlamı güçlendirmek 

amacıyla iki sözcüğün aynen yinelenmesi ya da yakın veya karşıt anlamlı iki 

sözcüğün arka arkaya kullanılmasıyla ortaya çıkan öbeklere yineleme öbeği 

denir. İkileme ya da tekrar öbeği olarak da adlandırılan yineleme öbekleri; 
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aynen yinelemeler, yakın anlamlı yinelemeler, karşıt anlamlı yinelemeler ve 

eklemeli yinelemeler olarak dörde ayrılır:   

► yavaş yavaş: aynen yineleme 

► hızlı hızlı: aynen yineleme 

► sıcak sıcak: aynen yineleme 

► eski püskü: yakın anlamlı yineleme 

► eğri büğrü: yakın anlamlı yineleme 

► yalan yanlış: yakın anlamlı yineleme 

► doğru dürüst: yakın anlamlı yineleme 

► bata çıka: karşıt anlamlı yineleme 

► ölüm kalım: karşıt anlamlı yineleme 

► düşe kalka: karşıt anlamlı yineleme  

► bardak mardak: eklemeli yineleme 

► çay may: eklemeli yineleme 

► elma melma: eklemeli yineleme 

Bağlaç Öbeği (Bağlama Öbeği): Tümcede bir bağlacın görev 

yönünden denk iki ya da daha çok ad unsurunu birbirine bağlamasıyla oluşan 

öbektir. Bu öbekte; ile (bağlaç görevinde), değil (bağlaç görevinde), ama, ve, 

veya, yahut, ya da, fakat, … olsun … olsun, hem … hem (de)…, ne …. ne 

(de)…, gerek… gerek(se)…, mI … mI …, dA… dA… gibi bağlaçlar 

kullanılır. Öbeği oluşturan ad unsurları tek sözcük olabileceği gibi birer öbek 

biçiminde de olabilir. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bu öbekte kullanılan 

bağlaçlar tümceleri bağladığında bağlaç öbeği oluşmaz. Bağlaç öbeğinin 

oluşması için bir bağlacın yargı bildirmeyen en az iki ad unsurunu birbirine 

bağlaması gerekir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

►kalemi (ad unsuru) / de (bağlaç) / kitabı (ad unsuru) / da (bağlaç) / 

silgisi (ad unsuru) / de (bağlaç): bağlaç öbeği 
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► Tuğrul Bey (ad unsuru) / ile (bağlaç) / Çağrı Bey (ad unsuru): 

bağlaç öbeği 

► Költigin’ (ad unsuru) / le (ile) (bağlaç) / Bilge Kağan (ad unsuru): 

bağlaç öbeği (İle bağlacı burada ekleşmiştir.) 

► hem (bağlaç) / pahalı (ad unsuru) / hem de (bağlaç) / kullanışsız (ad 

unsuru): bağlaç öbeği 

► ne (bağlaç) / yorgunluk (ad unsuru) / ne (bağlaç) / hastalık (ad 

unsuru): bağlaç öbeği 

► sinsi (ad unsuru) / ve (bağlaç) / yalancı (ad unsuru): bağlaç öbeği 

► güzel (ad unsuru) / mi (bağlaç) / çirkin (ad unsuru) / mi (bağlaç): 

bağlaç öbeği (mI biçimbirimi burada bağlaç görevindedir.) 

► aylarca aralıksız çalışan (ad unsuru) / ve (bağlaç) / onlarca sınava 

giren (ad unsuru): bağlaç öbeği 

► söylediği yalanları fark ederek (ad unsuru) / ve (bağlaç) / iki hafta 

boyunca onu izleyerek (ad unsuru): bağlaç öbeği 

Yukarıdaki örneklerden ilki olan kalemi de kitabı da silgisi de öbeğinde 

da/de bağlacı üç ad unsurunu birbirine bağlamıştır ve ad unsurları birer 

sözcükten oluşmaktadır. Sonuncu örnekteki söylediği yalanları fark ederek ve 

iki hafta boyunca onu izleyerek öbeğindeyse ve bağlacı öbek biçimindeki iki 

ad unsurunu birbirine bağlamıştır. 

İlgeç Öbeği (Edat Öbeği): İlgeç öbeği, bir ilgeçle bu ilgeçten önce 

gelen ve bir sözcük ya da öbek biçimindeki ad unsurundan oluşan öbektir. Bu 

öbekte ile (bağlaç değil ilgeç görevli), için, gibi, kadar, değin, dek, itibaren, 

dair, diye, ait, göre, üzere, karşın, rağmen, dolayısıyla (bağlaç değil ilgeç 

görevli), karşı (ilgeç görevli), doğru (ilgeç görevli) vb. ilgeçler kullanılır. 

Tanımda da belirtildiği gibi bu öbekte ilgeç, öbeğin sonunda yer alır. İlgeçten 

önceki ad unsuru ya tek sözcüktür ya da bir öbek biçimindedir. İlgeç 

öbeklerinde birden çok ad unsuru arka arkaya sıralanabilir.  

► onunla tanışmasına (ad unsuru) / karşın (ilgeç): ilgeç öbeği 
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Yukarıdaki örnekte karşın ilgecinden önce gelen ad unsuru üç 

sözcükten oluşmaktadır. 

► bu projeye (ad unsuru) / dair (ilgeç): ilgeç öbeği  

► kardeşimle saatlerce sohbet etmek, (ad unsuru) / onunla oynamak, 

(ad unsuru) / onu kızdırmak (ad unsuru) / için (ilgeç): ilgeç öbeği 

Yukarıdaki son örnekte için ilgecinden önce üç ad unsuru bulunduğu ve 

bu unsurların her birinin de birer öbek biçiminde olduğu görülmektedir. 

Unvan Öbeği: Bir kişi adıyla bu kişi adından sonra gelen bir unvan 

ya da akrabalık adının oluşturduğu öbektir. Bu öbekte kişi adı önce, unvan ya 

da akrabalık adı sonra gelir. Arabalık adları amca, dayı, teyze, hala, dede, nine 

gibi sözcükler; unvan adlarıysa hanım, bey, çavuş, paşa, hanımefendi, 

beyefendi gibi sözcüklerdir. Unvan öbeklerinde kişi adı tek sözcük olabileceği 

gibi iki üç sözcükten de oluşabilir. Örneğin aşağıdaki Mehmet Akif / Bey ve 

Mustafa Kemal / Paşa, Hasan Hüseyin / dayı unvan öbeklerinde kişi adları iki 

sözcükten oluşmaktadır. 

► Fatma (kişi adı) / nine (unvan adı): unvan öbeği 

► Ahmet (kişi adı) / amca (unvan adı): unvan öbeği 

► Hasan Hüseyin (kişi adı) / dayı (unvan adı): unvan öbeği 

► Zeynep (kişi adı) / yenge (unvan adı): unvan öbeği 

► Mustafa Kemal (kişi adı) / Paşa (unvan adı): unvan öbeği 

► Mehmet Akif (kişi adı) / Bey (unvan adı): unvan öbeği 

► Gülfidan (kişi adı) / Hanım (unvan adı): unvan öbeği  

Sayı Öbeği: En az iki sayının basamak sistemine göre bir araya 

gelmesiyle oluşan öbektir. Sayı öbeğinde sayıların sondan başa doğru 

büyüdüğü görülür. Başka bir deyişle sayı öbeğinde büyük sayı başta, küçük 

sayı sonda yer alır. Sayı öbekleri ara sayılardır. Türkçedeki tam sayılarsa ya 

sıfat tamlaması (dört bin, altı yüz vb.) biçimindedir ya da tek sözcükten 

(doksan, elli vb.) oluşur. Sayı öbeklerinde milyona kadar iki unsur vardır. 

Milyonlu sayılar üç unsurlu, milyarlı sayılar dört unsurludur. Ayrıca öbeği 
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oluşturan unsurlar arasında toplama ilişkisi vardır. Sayı öbeğini oluşturan 

sayılar ek almadan birbirleriyle birleşirler. Şimdi aşağıdaki örneklere göz 

atalım:  

► doksan / bir: sayı öbeği 

► elli / dört: sayı öbeği 

► yüz / iki: sayı öbeği 

► üç bin / dokuz yüz: sayı öbeği 

► sekiz milyon / dokuz yüz altmış beş bin / yedi yüz seksen iki: sayı 

öbeği 

Kişi Adı Öbeği (Özel Ad Öbeği, Birleşik İsim Öbeği, Birleşik 

İsim Grubu): Kişi adlarından oluşan öbeğe kişi adı öbeği denir. Kişi adları 

en az iki özel addan oluşur. Üç ya da dört sözcüklü kişi adları da vardır. Bu 

öbek için kimi kaynaklarda birleşik isim öbeği, birleşik isim grubu (Özkan ve 

Sevinçli, 2008; Özkan, Toker ve Aşçı, 2016; Karahan, 2018) terimleri 

kullanılırken son yıllarda kimi kaynaklarda (Delice, 2007; Karaağaç, 2009; 

Kerimoğlu, 2016) özel ad öbeği, özel isim öbeği terimleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Birleşik isim öbeği terimi, birleşik isimleri (kuşburnu, açıkgöz 

vb.) çağrıştırdığı için özel ad öbeği teriminin daha uygun olduğu 

düşünülmüştür. Ancak biz bu terimin de uygun olmadığını düşündüğümüzden 

bu öbek için kişi adı öbeği terimini öneriyoruz. Çünkü özel ad öbeği 

dediğimiz zaman bu terimin kapsam alanına kişi adı dışındaki tüm özel adlar 

da girebilir. Bu nedenle kişi adı öbeği terimi daha doğru görünmektedir. Bu 

öbekte kişi adları herhangi bir çekim eki almadan yan yana kullanılır. 

► Mustafa Kemal Atatürk: kişi adı öbeği 

► Mehmet Akif Ersoy: kişi adı öbeği 

► Halide Edip Adıvar: kişi adı öbeği 

► Reşat Nuri Güntekin: kişi adı öbeği 

► Tarık Buğra: kişi adı öbeği 

► Hüseyin Nihal Atsız: kişi adı öbeği 
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Sıfat tamlaması yapısında olup zaman içinde kişi adı özelliği kazanan 

adlar da kişi adı öbeği olarak değerlendirilir. Bunlara aile adları veya sülale 

adlarıyla oluşturulmuş, özellikle köy, kasaba ve küçük ilçelerde kullanılan 

adlar da dâhil edilebilir:  

► Kâşgarlı Mahmut: kişi adı öbeği     

► Dördüncü Murat: kişi adı öbeği 

► Kâtip Çelebi: kişi adı öbeği 

► Fatih Sultan Mehmet: kişi adı öbeği 

          ► Koyuncuoğlu Rıza: kişi adı öbeği (Aile adıyla oluşturulmuştur.) 

►Tavukoğullarının Yusuf: kişi adı öbeği (Aile adıyla oluşturulmuştur.) 

►Mollaahmetoğlu Süleyman: kişi adı öbeği (Aile adıyla 

oluşturulmuştur.) 

► Berberlerden Mustafa: kişi adı öbeği (Aile adıyla oluşturulmuştur.) 

►Saraçlardan Mehmet Ali: kişi adı öbeği (Aile adıyla 

oluşturulmuştur.) 

Ünlem Öbeği: Bir ünlemle bu ünlemden sonra gelen ve tek sözcük ya 

da öbek biçiminde bulunan bir ad unsurunun oluşturduğu öbeğe ünlem öbeği 

denir. Bu öbekte ünlem, öbeğin başında yer alır; ad unsuruysa ünlemden sonra 

gelir. Ünlem öbeğinde hey, ey, yahu, bre, be, a gibi ünlemler kullanılır. 

Ünlem öbeklerinin yeri sözdiziminde değişkendir. Başka bir deyişle bir 

tümcenin başında, ortasında ya da sonunda bulunabilirler. 

► a (ünlem) / kardeşim (ad unsuru): ünlem öbeği 

► be (ünlem) / adam (ad unsuru): ünlem öbeği 

► bre (ünlem) / kızanlarım (ad unsuru): ünlem öbeği 

► hey (ünlem) / minikler (ad unsuru): ünlem öbeği 

► ey (ünlem) / Türk gençliği (ad unsuru): ünlem öbeği 

► a (ünlem) / güzel kardeşim (ad unsuru): ünlem öbeği 
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Bu öbekte ünlem ve ad unsuru birbiriyle eksiz olarak birleşir. Ünlem 

öbeğinin ad unsuru bir öbek biçiminde de olabilir. Örneğin yukarıdaki a güzel 

kardeşim, ey Türk gençliği öbeklerinin ad unsuru öbek biçimindedir. Aşağıda 

bu örneklerden birini çözümleyerek gösterelim: 

► ey (ünlem) / Türk gençliği (ad unsuru): ünlem öbeği 

► Türk (tamlayan) /gençliği (tamlanan): belirtisiz ad tamlaması 

Yukarıdaki çözümlemede görüldüğü gibi belirtisiz ad tamlaması 

biçimindeki bir öbek, bir ünlem öbeği içinde ad unsuru olarak görev 

yapmaktadır. 

Birleşik Eylem Öbeği (Birleşik Fiil Öbeği): Bir eylemi 

karşılamak amacıyla bir araya gelen en az iki sözcüğün oluşturduğu öbeğe 

birleşik eylem öbeği adı verilir. Bu tanımdan hareketle eylemleri daima tek 

sözcükle karşılayamadığımız, bu nedenle de bazen birden çok sözcük 

kullanmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda birleşik eylem 

dediğimiz eylemleri kullanıyoruz. Birleşik eylemleri şu başlıklar altında 

inceleyebiliriz: 

Yardımcı Eylemlerle Kurulan Birleşik Eylemler: Bu öbekteki 

eylemleri ikiye ayırabiliriz: 

• Eylem + yardımcı eylem kuruluşundaki birleşik eylemler:  

Belirteç-eylem eki taşıyan bir asıl eylemle bir yardımcı eylemin meydana 

getirdiği birleşik eylemdir. Bu yapıda kullanılan yardımcı eylemlere tasvir fiili 

ya da betimleyici yardımcı eylem adı verilir. Bu tür birleşik eylemlerde başta 

bulunan asıl eylem, -A, -I ve -Ip belirteç-eylem eklerinden birini mutlaka 

taşımalıdır. Vermek, bilmek, yazmak, durmak, kalmak, koymak, gitmek, 

gelmek eylemleri, bu yapıdaki birleşik eylemlerde yardımcı eylem olarak 

kullanılır ve bu yardımcı eylemlere yukarıda da belirttiğimiz gibi tasvir fiili 

denir. Bu tasvir fiilleri, birleşik eyleme olasılık, yeterlilik, bir eyleme ramak 

kalma (yaklaşma), süreklilik, tezlik, şaşkınlık, beklenmedik bir durumla 

karşılaşma gibi anlamlar katar. 
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► okuya (asıl eylem) / bilmek (yardımcı eylem): eylem + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

► gidi (asıl eylem) / vermek (yardımcı eylem): eylem + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

► öle (asıl eylem) / yazmak (yardımcı eylem): eylem + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► söyleyip (asıl eylem) / durmak (yardımcı eylem): eylem + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

► gide (asıl eylem) / durmak (yardımcı eylem): eylem + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

► baka (asıl eylem) / kalmak (yardımcı eylem): eylem + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

► çıka (asıl eylem) / gelmek (yardımcı eylem): eylem + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

► söylene (asıl eylem) / gelmek (yardımcı eylem): eylem + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

Kimi birleşik eylemlerde asıl eylem, -A, -I, -Ip belirteç-eylem 

eklerinden birini taşımaz. Bunun yerine -DI, -Ar/-(I)r gibi kip ekleri kullanılır. 

Ancak bu kip eklerinin belirteç-eylem görevinde olduğu unutulmamalıdır. Bu 

tip kullanımlarda asıl eylemin taşıdığı ve belirteç-eylem görevindeki kip 

ekiyle yardımcı eylemin taşıdığı kip ekinin birbiriyle paralellik gösterdiği 

görülmektedir.  

► bakar durur (bakıp durur anlamında) 

► söyledi durdu (söyleyip durdu anlamında) 

► unutur gider (unutup gider anlamında) 

• Ad + yardımcı eylem kuruluşundaki birleşik eylemler:  
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Asıl unsur durumundaki bir adla bu addan sonra gelen bir yardımcı 

eylemin oluşturduğu birleşik eylemdir. Bu tip birleşik eylemlerde etmek, 

eylemek, yapmak, kılmak, olmak, bulunmak yardımcı eylemleri kullanılır: 

► yardım (ad unsuru) / et- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► memnun (ad unsuru) / ol- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► rica (ad unsuru) / et- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► zorunlu (ad unsuru) / kıl- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► ricada (ad unsuru) / bulun- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► karar (ad unsuru) / kıl- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

Bu öbekteki birleşik eylemlerin ad unsuru bir sıfat-eylem de olabilir. 

Sıfat-eylemden sonra olmak ve bulunmak yardımcı eylemleri kullanılır: 

► öğrenmiş (ad unsuru) / bulun- (yardımcı eylem): ad + yardımcı 

eylem kuruluşunda birleşik eylem 

► gitmiş (ad unsuru) / bulun- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► gitmez (ad unsuru) / ol- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

► gezecek (ad unsuru) / ol- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem 

Bu yapıdaki birleşik eylemlerin ad unsuru bir öbek biçiminde de 

olabilmektedir: 
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► çalışkan ve başarılı (ad unsuru) / ol- (yardımcı eylem): ad + 

yardımcı eylem kuruluşunda birleşik eylem (Çalışkan ve başarılı şeklindeki ad 

unsuru bir bağlama öbeğidir ve birleşik eylemde ad unsuru olarak görev 

yapmıştır.) 

► bozulur gibi (ad unsuru) / ol- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem (Bozulur gibi şeklindeki ad unsuru bir ilgeç 

öbeğidir ve birleşik eylemde ad unsuru olarak görev yapmıştır.) 

► cık cık (ad unsuru) / et- (yardımcı eylem): ad + yardımcı eylem 

kuruluşunda birleşik eylem (Cık cık şeklindeki ad unsuru bir yineleme 

öbeğidir ve birleşik eylemde ad unsuru olarak görev yapmıştır.) 

Deyimleşmiş Birleşik Eylemler: Yapısındaki sözcüklerden birinin 

ya da sözcüklerin tümünün sözlük anlamını yitirerek deyimleşmesiyle, 

kalıplaşmasıyla oluşan birleşik eylemlerdir. Deyimleşmiş birleşik eylemlerde, 

daha önce gördüğümüz etmek, olmak, kılmak, eylemek, yapmak, bulunmak 

yardımcı eylemleri değil asıl eylemler kullanılır. Bu nedenle çözümleme 

yaparken bu yapıdaki birleşik eylemlerin addan sonra gelen unsuruna 

yardımcı eylem değil eylem demek gerekir. Yapısını ad unsuru + eylem 

biçiminde verebileceğimiz deyimleşmiş birleşik eylemlerin ad unsuru kimi 

zaman çekim eki almadan kimi zaman da çekim eki de alarak karşımıza çıkar: 

► gözden (ad unsuru) / çıkar- (eylem unsuru): deyimleşmiş birleşik 

eylem 

► göz (ad unsuru) / at- (eylem unsuru): deyimleşmiş birleşik eylem 

► dermanı (ad unsuru) / kesil- (eylem unsuru): deyimleşmiş birleşik 

eylem 

► biti (ad unsuru) / kanlan- (eylem unsuru): deyimleşmiş birleşik eylem 

► düşman (ad unsuru) / çatlat- (eylem unsuru): deyimleşmiş birleşik 

eylem 

► fiyat (ad unsuru) / biç- (eylem unsuru): deyimleşmiş birleşik eylem 

► canına (ad unsuru) / susa- (eylem unsuru): deyimleşmiş birleşik 

eylem 
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Deyimleşmiş birleşik eylemlerin ad unsuru bir sözcük öbeği biçiminde 

olabilir: 

► hem nalına hem mıhına (ad unsuru) / vur- (eylem unsuru): 

deyimleşmiş birleşik eylem 

► çürük tahtaya (ad unsuru) / bas- (eylem unsuru): deyimleşmiş 

birleşik eylem 

Yukarıdaki hem nalına hem mıhına vur- örneğinde ad unsuru olan hem 

nalına hem mıhına bir bağlaç öbeğidir. Çürük tahtaya bas- örneğindeki ad 

unsuru olan çürük tahtaya sıfat tamlaması biçiminde bir sözcük öbeğidir. 

Sözdizimi çözümlemelerinde deyimleşmiş birleşik eylemlerin nasıl 

çözümleneceği önemli bir tartışma konusudur. Bu nedenle biz burada 

çözümleme esnasında daha az sorunlu olduğunu düşündüğümüz iki sözcükten 

oluşan deyimleşmiş birleşik eylemlere örnekler verdik. İkiden çok sözcüklü 

deyimleşmiş birleşik eylemlerin bulunduğu tümcelerin çözümlenmesinde 

daha karmaşık durumlar ortaya çıkabilmektedir. Aslında ister iki sözcükten 

ister ikiden çok sözcükten oluşsun, içinde deyim bulunan tümcelerin 

çözümlenmeleri sorun olmaya devam edecek gibi görünmektedir. Bu tip 

tümcelerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için tümce çözümlemelerinde 

ya bütünüyle biçime (yapıya) ya da bütünüyle anlama odaklanılmalıdır. 

Çünkü çözümleme yapılırken aynı anda hem biçime hem de anlama 

odaklanmak olanaklı değildir.  

Deyimleşmiş birleşik eylemler konusunu şöyle bir soruyla kapatalım: 

Aşağıdaki tümce nasıl çözümlenmelidir? 

► Babam gelinceye kadar gözlerimiz yollarda kalmıştı.  

Eksiltme Öbekleri (Kısaltma Öbekleri): Kimi sözlerin ya da 

öbeklerin kısalıp eksilmesiyle ve bazen de kalıplaşmasıyla oluşan öbeklere 

eksiltme öbeği denir. Daha çok kısaltma öbeği teriminin tercih edildiği bu 

öbek için biz eksiltme öbeği terimini öneriyoruz. Çünkü kısaltma öbeği 

dediğimiz zaman, öbek çözümlemeleri sırasında öğrencilerimiz karşılarına 

çıkan ve kısaltma öbeği özelliği taşımayan türlü sözcük öbeklerini çoğunlukla 
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kısaltma öbeği olarak algılamaktadırlar. Eksiltme öbeklerinde iki ad unsuru 

vardır. Bu ad unsurları da ayrıca birer öbek olabilirler. 

Eksiltme öbekleri aşağıdaki yapılarla karşımıza çıkabilir: 

Bulunma Öbeği: Bulunma öbeğinin ilk unsurunda bulunma durumu 

eki (-DA) bulunur:  

► yılda (ad unsuru) / bir (ad unsuru): bulunma öbeği 

► dörtte (ad unsuru) / üç (ad unsuru): bulunma öbeği 

► yüzde (ad unsuru) / yirmi (ad unsuru): bulunma öbeği 

► ikide (ad unsuru) / bir (ad unsuru): bulunma öbeği 

► elde (ad unsuru) / tüfek (ad unsuru): bulunma öbeği 

Ayrılma/Çıkma/Uzaklaşma Öbeği: Ayrılma / çıkma / uzaklaşma 

öbeğinin ilk unsurunda ayrılma / çıkma / uzaklaşma durumu eki (-DAn) 

bulunur:  

► eğitimden (ad unsuru) / sorumlu (ad unsuru): ayrılma /çıkma / 

uzaklaşma öbeği  

► hastalıktan (ad unsuru) / muzdarip (ad unsuru): ayrılma /çıkma / 

uzaklaşma öbeği 

► dostlardan (ad unsuru) / ayrı (ad unsuru): ayrılma /çıkma / 

uzaklaşma öbeği 

► yüzden (ad unsuru) / çok (ad unsuru): ayrılma /çıkma / uzaklaşma 

öbeği   

Yönelme Öbeği: Yönelme öbeğinin birinci unsurunda yönelme 

durumu eki (-A) bulunur: 

► bize (ad unsuru) / yakın (ad unsuru): yönelme öbeği 

► dışa (ad unsuru) / dönük (ad unsuru): yönelme öbeği 

► kavgaya (ad unsuru) / meyilli (ad unsuru): yönelme öbeği 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI| 332 

 

► yurduna (ad unsuru) / sevdalı (ad unsuru): yönelme öbeği 

Araç-Birliktelik Öbeği: Araç-birliktelik öbeğinin birinci unsurunda 

araç-birliktelik durumu eki (-lA) durum eki bulunur: 

► kitaplarla (ad unsuru) / dolu (ad unsuru): araç-birliktelik öbeği 

► incilerle (ad unsuru) / süslü (ad unsuru): araç-birliktelik öbeği 

► karmaşık duygularla (ad unsuru) / yüklü (ad unsuru): araç-birliktelik 

öbeği 

► yığınla (ad unsuru) / para (ad unsuru): araç-birliktelik öbeği 

► amcasıyla (ad unsuru) / kavgalı (ad unsuru): araç-birliktelik öbeği 

Eşitlik Öbeği: Eşitlik öbeğinin birinci unsurunda eşitlik durumu eki (-

CA) bulunur: 

► zekâca (ad unsuru) / geri (ad unsuru): eşitlik öbeği 

► yaşça (ad unsuru) / olgun (ad unsuru): eşitlik öbeği 

► boyca (ad unsuru) / kısa (ad unsuru): eşitlik öbeği 

► çocukça (ad unsuru) / şakalar (ad unsuru): eşitlik öbeği 

İlgi Öbeği: Belirtili ad tamlamalarında tamlanan unsurun taşıdığı 

iyelik eki (tamlanan eki) kullanılmadığında ortaya çıkan sözcük öbeğidir. 

Öbeğin ilk unsurunda ilgi durumu eki (-In, -nIn, -im) bulunur. 

► benim (ad unsuru) / çanta (ad unsuru): ilgi öbeği 

► bizim (ad unsuru) / okul (ad unsuru): ilgi öbeği 

► Günhan’ın (ad unsuru) / sınıf (ad unsuru): ilgi öbeği 

► Ayhan’ın (ad unsuru) / araba (ad unsuru): ilgi öbeği 

► sizin (ad unsuru) / tarla (ad unsuru): ilgi öbeği 

► Ezgi’nin (ad unsuru) / kolye (ad unsuru): ilgi öbeği 
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Belirtme Öbeği: Belirtme öbeğinin birinci unsurunda belirtme 

durumu eki (-I) bulunur: 

► fabrikayı (ad unsuru) / teftiş (ad unsuru): belirtme öbeği 

► mağazayı (ad unsuru) / kontrol (ad unsuru): belirtme öbeği 

► sorunu (ad unsuru) / teşhis (ad unsuru): belirtme öbeği 

► bini (ad unsuru) / geçkin (ad unsuru): belirtme öbeği 

► söyleneni (ad unsuru) / tenkit (ad unsuru): belirtme öbeği 

Yinelemeli (Tekrarlı) Eksiltme Öbekleri: Yinelemeli eksiltme 

öbekleri, aynı ya da anlamca birbiriyle ilgili iki sözcüğün yinelenmesiyle 

oluşan, kimi zaman birinci unsuru kimi zaman ikinci unsuru kimi zaman da 

her iki unsuru çekim eki (durum eki, iyelik eki) taşıyan sözcük öbekleridir. 

Aşağıdaki örnekleri bu açıklama çerçevesinde inceleyelim: 

► bugünden (ad unsuru) / yarına (ad unsuru): belirtme öbeği 

► kulaktan (ad unsuru) / kulağa (ad unsuru): belirtme öbeği 

► yıldan (ad unsuru) / yıla (ad unsuru): belirtme öbeği 

► omuz (ad unsuru) / omuza (ad unsuru): belirtme öbeği 

► diz (ad unsuru) / dize (ad unsuru): belirtme öbeği 

► göze (ad unsuru) / göz (ad unsuru): belirtme öbeği 

► dişe (ad unsuru) / diş (ad unsuru): belirtme öbeği 

► peşi (ad unsuru) / peşine (ad unsuru): belirtme öbeği 

► saati (ad unsuru) / saatine (ad unsuru): belirtme öbeği 

İsnat Öbeği: Birinci unsuru iyelik ekli ya da iyelik eksiz, ikinci 

unsuruysa eksiz olan sözcük öbekleridir. 

► arabası (ad unsuru) / yeni (ad unsuru): isnat öbeği 

► çevresi (ad unsuru) / geniş (ad unsuru): isnat öbeği 
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► duvarları (ad unsuru) / kalın (ad unsuru): isnat öbeği 

► boyası (ad unsuru) / eski (ad unsuru): isnat öbeği 

► ufku (ad unsuru) / açık (ad unsuru): isnat öbeği 

► pantolon (ad unsuru) / ütülü (ad unsuru): isnat öbeği 

► eller (ad unsuru) / yıkalı (ad unsuru): isnat öbeği 

► gözler (ad unsuru) / açık (ad unsuru): isnat öbeği 

► saçlar (ad unsuru) / boyalı (ad unsuru): isnat öbeği 

► tırnaklar (ad unsuru) / ojeli (ad unsuru): isnat öbeği 

Yukarıdaki eksiltme öbekleri dışında başka yapılarla karşımıza çıkan 

eksiltme öbekleri de vardır. Bunlara ayrıca özel bir ad verilmemiş, tamamı da 

eksiltme öbeği olarak değerlendirilmiştir. 

► eller (ad unsuru) / cepte (ad unsuru): eksiltme öbeği 

► gözler (ad unsuru) / hedefte (ad unsuru): eksiltme öbeği 

► tüfek (ad unsuru) / elde (ad unsuru): eksiltme öbeği 

► kitaplar (ad unsuru) / kucakta (ad unsuru): eksiltme öbeği 

► bize göre (ad unsuru) / zengin (ad unsuru): eksiltme öbeği 

► onlar için (ad unsuru) / anlamsız (ad unsuru): eksiltme öbeği 

► ana gibi (ad unsuru) / yar (ad unsuru): eksiltme öbeği 

Tümce (Cümle) 

Tümce, yönetici konumundaki yargı bildiren bir sözcük ya da öbeğin 

yer, zaman, tarz, neden, amaç, araç gibi türlü yönlerden tamamlandığı, sözcük 

veya öbeklerden oluşan sözcük dizisi biçiminde tanımlanabilir. 

Tümcede yönetici konumundaki yüklemi tamamlayan birtakım ögeler 

bulunur. Bu ögeleri aşağıdaki gibi sınıflandırıp kısaca açıklayabiliriz: 
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Yüklem ve Yüklemle Doğrudan Bağlantılı Ögeler: 

Yüklem: Tümcenin yöneticisi konumunda bulunan ve yargısını 

yüklenen, eylem tümcelerinde çekimli bir eylemden, ad tümcelerindeyse ek 

eylemle çekime girerek yargı yüklenen ad veya ad görevindeki öbekten oluşan 

ögeye yüklem denir. 

(1) 

a. Ayberk, elindeki telefonu yere fırlattı.  

b. Bu yayla, şimdiye dek gördüğüm en güzel yaylaydı.  

c. Attila’dan kitabı getirmesini rica ettim. 

Yukarıdaki (1a) tümcesi bir eylem tümcesidir ve yüklemi tek sözcükten 

oluşan fırlattı sözcüğüdür. (1b) tümcesi, ad tümcesidir ve yüklemi altı 

sözcükten oluşan bir öbek biçimindedir. (1c) tümcesi bir eylem tümcesidir ve 

yüklemi rica ettim şeklinde bir öbekten oluşmaktadır. Bu örneklerde de 

gördüğümüz gibi yüklem bazen tek sözcükten bazen de bir öbekten oluşabilir. 

Özne: Eylem tümcelerinde eylemin bildirdiği işi yapan konumundaki 

kişi ya da kişi dışındaki bir varlığı, yüklemi edilgen eylemli tümcelerde, ad 

tümcelerinde ve yüklemi oluş ifade eden eylem tümcelerinde ise “olan” 

konumundaki bir varlık ya da kavramı karşılayan ögedir. 

(2) 

a. O gün hava çok sıcaktı. 

b. Caddeler temizlendi.  

c. Hava kararmıştı. 

d. Bilgehan Antalya’ya gidecek. 

Yukarıdaki (2a), (2b) ve (2c) tümcelerinin özneleri “olan” 

konumundadır. (2d) tümcesinin öznesiyse işi yapan konumunda 

bulunmaktadır. 
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Bir tümcede özne, sadece tek bir sözcük değil bir öbek biçiminde de 

karşımıza çıkabilir.  

(3)  

a. Topa hızla vuran futbolcu, kalecinin sakatlanmasına neden oldu. 

b. Şair, bu şiirini önemli bir toplantıda okumuştu. 

Yukarıdaki tümcelerden (3a)’da özne, bir öbekken, (3b)’de tek 

sözcükten oluşmaktadır. 

Nesne: Yüklemi geçişli eylem tümcelerinde yüklemin bildirdiği işten 

etkilenen ögeye nesne denir. Geçişli eylem tümcelerinde belirtili ve belirtisiz 

olmak üzere iki nesne bulunabilir. Bir tümcede birden çok nesne varsa 

geleneksel dilbilgisine göre bu nesnelerin tamamı ya belirtili nesnedir ya da 

belirtisiz nesnedir. Başka bir deyişle belirtili nesneyle belirtisiz nesne aynı 

tümcede yer almaz. Nesne, az önce de belirttiğimiz gibi geçişli eylem 

tümcelerinde bulunur, ad tümcelerinde nesne bulunmaz. 

(4)  

a. Elimdeki su şişesini, kalemi, silgiyi, mendili masaya bıraktım. 

b.  Pazardan elma, armut, portakal, mandalina almış. 

Yukarıdaki (4a) tümcesinde dört nesne vardır ve nesneler belirtili 

nesnelerdir. Belirtili nesne görevindeki sözcük ya da öbeğin sonunda belirtme 

durumu eki yer alır. (4b) tümcesinde de dört nesne vardır. Ancak bunlar 

belirtisiz nesnedir. Belirtili nesneler, yükleme yöneltilen neyi, kimi sorularına 

yanıt verirken, belirtisiz nesne için yükleme ne sorusu sorulur. 

Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç): Yer tamlayıcısı, yüklemi 

eylemin gerçekleştiği, çıktığı, ayrıldığı, uzaklaştığı, yöneldiği yer 

bakımlarından tamamlayan ögedir. Yer tamlayıcısı görevindeki öge, tek 

sözcük olabileceği gibi birden çok sözcükten oluşan bir öbek biçiminde de 

olabilir. Bir tümcede birden çok yer tamlayıcısı bulunabilir. 

(5)  

a. Ankara’da / ilkokul öğretmenime rastladım. 
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b. Kardeşim, yeni açılan markete sırt çantasıyla gitmiş. 

c. Karşımızdaki beş öğrenci Japonya’dan gelmiş. 

Yukarıdaki (5a) tümcesinde iki adet yer tamlayıcısı (Ankara’da ve 

ilkokul öğretmenime) vardır. Bunlardan biri tek sözcükken diğeri öbek 

(ilkokul öğretmeni) biçimindedir. (5b) tümcesinde bir adet (yeni açılan 

markete) yer tamlayıcısı vardır ve bu öge üç sözcükten oluşan bir öbek 

biçimindedir. (5c) tümcesinde de bir adet (Japonya’dan) yer tamlayıcısı 

bulunmaktadır. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi yer tamlayıcısı 

görevindeki sözcük ya da öbeğin sonunda yönelme durumu eki (-A), bulunma 

durumu eki (-DA) ve uzaklaşma, çıkma, ayrılma durumu eki (-DAn) bulunur. 

Belirteç Tümleci (Zarf Tümleci): Yüklem görevindeki sözcük ya da 

öbeği miktar, zaman, tarz, neden, amaç, araç, koşul gibi türlü bakımlardan 

tamamlayan ögeye belirteç tümleci adı verilir. Bir tümcede birden çok belirteç 

tümleci bulunabilir. Belirteç tümleçleri öbek biçiminde de olabilir.  

(6)  

a. İlay, İstanbul’dan yarın gelecekmiş. 

b. Gelecek hafta Konya’ya trenle gidecekler. 

c. Hırsız, kadının yanına yavaşça yaklaştı. 

d. Evden çıkan iki çocuk koşarak uzaklaştı. 

Yukarıdaki örnek tümcelerden (6a)’da yarın sözcüğü, (6b)’de gelecek 

hafta ve trenle sözcükleri, (6c)’de yavaşça sözcüğü, (6d)’de koşarak sözcüğü 

belirteç tümleci olarak görev yapmaktadır. (6b)’deki tümcede iki adet belirteç 

tümleci vardır. Bunlardan trenle ögesi tek sözcük hâlinde, gelecek hafta 

ögesiyse öbek biçiminde bir belirteç tümlecidir. 

Tümceyi Dolaylı Olarak Tamamlayan Öge:  

Bağımsız Tümleç (Cümle Dışı Öge): Geleneksel dilbilgisinde 

tümcenin yüklemiyle doğrudan bağlantısı olmayan ancak tümceye türlü 

açılardan katkı sağlayan seslenmeler, ünlemler ve ünlem öbekleri, açıklama 

tümceleri, ara sözler ve tümceleri birbirine bağlayan bağlaçlar bağımsız 
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tümleç olarak adlandırılır. Tümce çözümlemelerinde daha önce kullanılan 

cümle dışı öge terimi, çağrıştırdığı kavram dolayısıyla pek de uygun bir 

adlandırma değildir. Bu nedenle bağımsız tümleç terimi burada daha uygun 

görünmektedir (Özmen, 2010). Bağımsız tümleçler, tek sözcükten 

oluşabileceği gibi bir öbek biçiminde de olabilir. 

(7)  

a. Arkadaşlar, hep birlikte dışarı çıkalım! 

b. AVM’ye gittim ancak alışveriş yapamadan geri döndüm. 

c. Hayır, bundan sonra daha sık görüşmeliyiz. 

d. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk 

cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Yukarıdaki örneklerden (7a)’da seslenme bildiren arkadaşlar sözcüğü, 

(7b)’de bir bağlaç olan ancak sözcüğü, (7c)’deki yanıt ya da onaylama 

bildiren evet sözcüğü, (7d)’deki Ey Türk gençliği şeklindeki ünlem öbeği 

bağımsız tümleç görevindedirler. 

Tümce Türleri 

Tümceler, sözdizimiyle ilgili çalışmalarda genellikle yapı, yüklemin 

yeri, yüklemin türü ve anlam bakımından sınıflandırılmaktadır.  

Yapı Bakımından Tümceler: Türkiye Türkçesindeki tümcelerin 

yapısı, sözdizimi çalışmalarında belki de üzerinde en çok tartışılan konulardan 

biridir. Özellikle içinde eylemsi bulunan tümcelerin birleşik tümce olup 

olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Bu nedenle alanyazında tümcelerin 

yapısı konusunda farklı sınıflandırma denemeleri görülmektedir. Burada 

örnek olması açısından iki sınıflama örneği vereceğiz. Bunlardan ilki Günay 

Karaağaç’ın (2009) kullandığı sınıflamadır: 

a.  Basit cümle 

b. Birleşik cümle 

              1. Şartlı birleşik cümle 

              2. İç içe birleşik cümle 
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              3. Ki’li birleşik cümle 

c. Bağlı cümle 

              1. Sıralı bağlı cümleler 

              2. Açıklamalı bağlı cümleler 

ç. Eksiltili cümle veya söz cümle 

Karataş (2019) ise tümceleri yapı bakımından şöyle sınıflandırmıştır: 

1. Basit cümle 

2. Bağlı cümleler 

                a) Bağlaçlarla bağlanan cümleler 

                b) Ortak cümle ögeleriyle bağlanan cümleler 

   c) Ortak kip/şahıs ekleriyle bağlanan cümleler 

                ç) Anlam ilişkisiyle bağlanan cümleler 

3. İç içe cümleler 

4. Eksiltili cümleler 

Burada son olarak şunu söylemeliyiz ki yapılan her sınıflamanın olumlu 

ya da olumsuz yanları mutlaka vardır.  

Yüklemin Yeri Bakımından Tümceler: Tümceler, yüklemin yeri 

bakımından düz (kurallı) tümceler ve devrik tümceler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Düz tümcelerde yüklem, tümcenin sonunda bulunur. Devrik 

tümcelerdeyse yüklem sonda değil tümcenin başında ya da ortasında yer alır. 

Bu arada kurallı tümce teriminin yaygın olarak kullanıldığını belirtmeliyiz. 

Ancak terimdeki kurallı sözcüğü ister istemez kuralsız tümceyi de 

çağrıştırdığından eleştiri konusu olmaktadır. Oysa dilde kuralsız bir 

kullanımdan söz etmek doğru olmasa gerektir.  

Yüklemin Türü Bakımından Tümceler: Tümceler, yüklemin türü 

bakımından eylem tümceleri ve ad tümceleri olarak ikiye ayrılır. Eylem 

tümcelerinin yüklemi, çekime girerek yargı bildiren bir sözcük (geleceğim, 
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okuyormuş vb.) ya da öbek (kabul etmiştik, memnun olmuşlar vb.) biçiminde 

olabilir. Ad tümcelerinin yüklemi ise ek eylemle çekimlenmiş bir addan ya da 

ad görevinde kullanılan bir öbekten oluşur.  

Anlamları Bakımından Tümceler: Tümceler, anlamları 

bakımından genellikle olumlu tümceler, olumsuz tümceler ve soru tümceleri 

olarak üçe ayrılır. Ancak kimi dilbilimciler farklı sınıflandırmalar 

kullanabilmektedir. Örneğin Özkan ve Sevinçli’nin (2008) sınıflandırması 

şöyledir: 

1. Olumlu cümle 

      a) Olumlu isim cümlesi 

                b) Olumlu fiil cümlesi 

2. Olumsuz cümle 

                 a) Olumsuz isim cümlesi 

                 b) Olumsuz fiil cümlesi 

3. Soru cümlesi 

       a) Soru ekiyle yapılan cümleler 

       b) Soru sıfatıyla kurulan cümleler 

       c) Soru zamiriyle kurulan cümleler 

                 ç) Soru zarfıyla kurulan cümleler 

                 d) Soru edatıyla kurulan cümleler 

4. Emir cümlesi 

5. Ünlem cümlesi 
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GİRİŞ 

Dil eğitiminin temel kaynaklarından biri çocuk edebiyatı yapıtlarıdır. 

Çocuklara varsıl bir kavram ve sözcük belleği sunan çocuk edebiyatı yapıtları 

dilin tüm olanaklarını okurunun önüne sererek örtük bir dil eğitimi 

gerçekleştirir. Çocuk okurun bu yapıtlarla etkileşime girmesi, onların 

örneklediği dil yapılarını tanıması ve kullanmaya özenmesi demektir. Bu 

nedenle çocukların okul içinde ve dışında nitelikli çocuk edebiyatı yapıtlarıyla 

buluşmaları dil eğitimlerini de desteklemeleri anlamına gelir.  

Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerinin 

gelişimi için hazırlanan planlarda sıklıkla yazılı metinlerden ve onların 

görsellerinden yararlanılır. Çocukların dil eğitimi söz konusu olduğunda bu 

metinler çoğunlukla çocuk edebiyatı yapıtlarından seçilir. Metinler, farklı 

okuma ve dinleme yaklaşımlarıyla okunup üzerine anlamaya yönelik sorular 

sorularak okuma ve dinleme çalışmaları; farklı metin türleri örneklenerek ve 

sanatçılar arasındaki biçem farkı sezdirilerek konuşma ve yazma çalışmaları 

gerçekleştirilir. Bu açıdan çocuk edebiyatı yapıtları dil eğitiminde her yönüyle 

yer alabilmektedir.  

Edebiyat yapıtları bir dilin en estetik ve sanatsal yaratılarıdır. Çocuklar 

için yaratılan edebiyat yapıtlarında da hem metin hem de görseller açısından 

aynı estetik ve sanatsal duyarlılığın sergilenmesi beklenir. Bir yapıtı “nitelikli” 

kılan ise içerik ve dış yapı öğeleridir. Bu bölümde, çocuk edebiyatının temel 

kavramları çerçevesinde çocuk ve edebiyat ilişkisi, çocuk gerçekliği, çocuğa 

görelik kavramları üzerinde durulduktan sonra çocuk edebiyatı yapıtlarının 

içerik ve dış yapı öğeleri açıklanacaktır.  

Çocuk ve Edebiyat 

Çocuklar için edebiyatın ne demek olduğunu ve neden var olduğunu 

sorgulamadan önce belki de insanlar için edebiyatın ne anlam taşıdığını 

düşünmek gerekir. Her ne kadar Özdemir (2013), edebiyatın konusu ve amacı 

ile ilgili eksiksiz ve kesin bir belirlemenin yapılamayacağını belirtmiş olsa da, 

Lukens, Smith ve Coffel (2018, s. 2-3) özetlemeli bir yaklaşımla insanların 

zevk almak ve insan doğasına ilişkin anlayış geliştirmek için okuduğunu 
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belirtir. Diğer bir deyişle, kurgusal ve kurgusal olmayan edebiyat, bize imgesel 

ve sanatsal nitelikleri aracılığıyla tatmin ve anlayış getirir. 

Edebiyat metinleri; insanların yaşadığı, yaşayabileceği ya da hiç 

yaşayamayacağını düşündüğü durumları, olayları, düşleri dilin olanakları 

aracılığıyla somutlaştıran sanat ürünleridir. Sergilediği insan tabloları 

sayesinde okurlarının yaşamlarına yeni pencereler açan edebiyat yapıtları, 

insanların daha önce hiç yaşamadığı duygulara tanıklık etmesini ya da 

kafasında ‘öteki’ olarak belirlediklerine karşı bir duyarlılık geliştirmesini 

sağlar. Bu yönüyle edebiyat doğrudan eğitici işlevi olmasa da dolaylı olarak 

kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlar.  Peki, okuyacağımız yapıtı yalnızca 

bize katkılarını düşünerek mi seçeriz? Türü ne olursa olsun zevk aldığımız, 

hoşumuza giden metinlere yöneliriz. Konusu, izleği, karakterleri, anlatım 

biçimi açısından kendi beğeni süzgecimizden geçirdiğimiz yapıtları okumayı 

seçeriz. Okuma tercihlerimiz yaşa, okuma birikimimize ya da yaşadığımız 

olaylara ve duyumsadıklarımıza bağlı olarak değişebilir. Nitelikli yapıtları 

okudukça beğeni düzeyimiz yükselir; sevdiğimiz türleri, sanatçıları, anlatım 

biçimlerini belirler ve okuma maceramıza yön veririz.  

Çocukların edebiyatla olan ilişkisi yetişkinlerden farklı mıdır? Tarihsel 

sürece bakıldığında, yetişkinlerin kendi doğrularına kısa yoldan ulaştırabilmek 

adına, çocuklar için üretilen ürünleri bir araç olarak gördüğü, çocuk kitaplarının 

iktidarların ya da ideolojilerin elinde düşünce ya da inançları yayma 

malzemesine döndüğü anlaşılmaktadır. Onların gözünde çocuk, terbiye 

edilmek istenen küçük yetişkindir. Bu nedenle okuyacakları ürünler de onları 

toplumsal yaşama hazırlayacak didaktik bildirilerdir. Oysa çocuk edebiyatı 

ürünleri de edebiyat sanatının kalbinden çıkmalıdır. Yetişkinler sevdiği, zevk 

aldığı, düşünceler üretebildiği, duygulandığı kitapları okuyabiliyorken, oyun 

çağı çocuğunun oyuncaklarını bırakıp kendisine parmak sallayan kitapları 

okuması, hatta okumayı sevmesi, okuduklarını da harfi harfine yaşamına 

geçirmesi beklenmektedir. Bu tutum ne adildir ne de olanaklı. İstediği kitabı 

seçme ve sevme şansı verilmeyen çocukların ileride okuma kültürü edinmiş 

eleştirel düşünebilen bireyler olma olasılığı ortadan kalkmaktadır. Oysa 

kendine ait düşünceleri ve duyguları olabileceğine inanılmayan çocukların 

bugün, küçük yaşlardan itibaren felsefi düşünceler üretebildiği görülmüştür 

(Lipman, 1998). 
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Yetişkinler için oluşturulmuş bir edebiyat yapıtından yazınsallık 

anlamında ne bekleniyorsa çocuklar için üretilenden de aynı kalite 

beklenmelidir. Reynolds’a (2011) göre "yetişkin edebiyatı" olarak 

adlandırılabilecek bir şey olmadığı gibi, "çocuk edebiyatı"nın da açıkça 

tanımlanabilir bir gövdesi yoktur ve bu iki yayıncılık alanı, bu etiketlerin öne 

sürdüğü kadar ayrı değildir. Burada ayrımı yaratan şey çocukların dünyayı 

algılama biçimidir. Yetişkinin bilgi birikimine, deneyimine, kültürüne sahip 

olmayan; bilişsel, toplumsal, kişilik ve dil gelişimi hızla devam eden, 

kavramların çoğunu yeni yeni öğrenen çocuğun alımlama biçimi ve düzeyi 

elbette yetişkinden farklı olacaktır. Dilidüzgün’e (2007, s. 102) göre çocuğu 

çocuk yapan özellik, yetişkinler gibi nesnel ve çok açılı düşünememesi, nesnel 

dünyanın koşullarını kavrayamamasıdır. Bu fark da alanı ne olursa olsun 

çocuklara sunulacak ürünlerde belli bir özenin, duyarlığın gösterilmesi 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Çocukların gereksinimleri nasıl doktorlar, 

psikologlar, öğretmenler, mimarlar ve moda tasarımcıları tarafından dikkate 

alınıyorsa okudukları şeylerde de farklı gereksinimleri olduğu görülmelidir 

(Reynolds, 2011). Onlara özgü bir yapı oluşturulmalı; konu, iletiler, karakterler, 

resimlemeler yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak seçilmelidir. Peki, nedir 

çocuğa özgü olan? Şirin (2015, s. 113) bunu şöyle ifade ediyor: “Çocuk gibi ip 

üstünde yürümeye istekli, güneşe dik bakmaya kararlı, buzdan oyuncaklar 

yapıveren, evcilik oyunu oynayabilen, çocuk dürbünü ile bakma ayrıcalığına 

kavuşmuş bir yazarlığa ulaşma durumu.” Belirtilen yazarlık durumunda göz 

önünde tutulması gereken ilkeleri tanımlardan yola çıkarak belirleyelim ve 

çocuk edebiyatının kapsadığı temel kavramları genel hatlarıyla ele alalım.  

Çocuk Edebiyatı 

Alanyazında çocuk edebiyatının pek çok tanımının yapıldığı görülür. Bu 

tanımlardan bazıları Tablo 1’de verilmiştir:  

Tablo 1. Alanyazında çocuk edebiyatı tanımları 

“Çocuk edebiyatı, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik 

dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve 

anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal 

niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini 

yükselten ürünlerin genel adıdır” (Sever, 2010, s.17). 
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Çocuk edebiyatı, doğumdan ergenliğe kadar olan sürede, çocukların o 

yaşlarıyla ilgili ve onlar için ilgi çekici olan konuları ele alan, kurgu ya 

da kurgu olmayan, düzyazı ya da şiirlerin yer aldığı kaliteli sanat 

ürünleridir (Lynch-Brown, Tomlinson & Short, 2013). 

Çocuk edebiyatı, temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, 

ilgi, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun; çocuk bakışını 

ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, dilde, düşüncede ve tiplerde 

çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren; çocuğa 

okuma alışkanlığı kazandırması yanında edebiyat, sanat ve estetik 

yönden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı biçimde yetişkinliğe 

hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatıdır (Şirin, 2007, s. 16). 

Çocuk edebiyatı, okulöncesi dönemin ilk yıllarından başlayıp 14-15 

yaşlarına kadar süren uzun bir dönemde hem tasarım hem de içerik 

özellikleriyle çocukların anlama düzeylerine, ilgilerine, beğeni ve 

beklentilerine uygun; onların bakışını, duyuşunu, dünyasını, 

gerçekliğini yansıtan; ele aldığı konuyu yaş ve gelişim özelliklerine 

uygun bir anlayışla işleyerek en başta kendilerini, insanı ve yaşamı 

anlama/keşfetme konusundaki gereksinimlerini kurmaca bir gerçeklik 

ve sanatlı bir dille karşılayan ürünlere verilen addır (Aslan, 2019, s. 20). 

Çocukluk çağında bulunan kimselerin hayal, duygu ve düşüncelerine 

yönelik sözlü ve yazılı bütün eserleri kapsar (Oğuzkan, 2006, s. 3). 

Çocuk edebiyatı, çocukların büyüme ve gelişmelerine; hayallerine, 

duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve zevklerine hitap eden, 

eğitirken eğlenmelerine katkıda bulunan sözlü ve yazılı verimlerin 

tamamıdır (Yalçın ve Aytaş, 2005, s. 17). 

 

Alanyazındaki tanımlarda, çocuk edebiyatı ile tanışmanın yaşamın ilk 

yıllarında -kimilerine göre anne karnında kimilerine göre doğumdan hemen 

sonra- olması gerektiği üzerinde durulurken bu tanışıklıkta ergenliğin de bir 

dönüm noktası olarak algılandığı görülür. Okulöncesi dönemde çocuk 

edebiyatının nitelikli yapıtlarıyla buluşan çocukların 14-15 yaşlarından sonra 

ilk gençlik/ergen edebiyatı ürünlerine, sonra da gençlik edebiyatına yönelmesi 

istenir. Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri bir geçiş dönemi edebiyatı olarak 

nitelendirilir. Bireylerin, okulöncesi dönemden başlayarak yaş düzeylerine 

uygun nitelikli çocuk edebiyatı yapıtları ile tanışarak okuma alışkanlığı 

edinmeleri ve kitaplarla dost olmaları hedeflenmekte; böylece yetişkin olunca 
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kendi ilgilerine ve gereksinimlerine yönelik yapıtları istekle, sürekli 

yaşamlarında tutmaları beklenmektedir.  Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri, 

okuma alışkanlığı edinilmesinde ve bireysel ilgilerin fark edilmesinde aracılık 

görevini yerine getirmektedir. 

Çocuk edebiyatının seslendiği yaş dönemi ile ilgili belirlemeler bulunsa 

da artık çocuk edebiyatının bir yaş aralığına sıkıştırılamayacağı; çocuklar kadar 

yetişkinlerin de çocuk edebiyatından zevk alabileceği anlaşılmıştır. Çünkü 

çocuk edebiyatı yapıtları, yetişkin yaşamında kafamızı kurcalayan derin 

konuları değişmeceli ve alegorik anlatımıyla en sade biçimiyle işleyen nitelikli 

edebiyat ürünleridir ve bu nedenle her yaştan okurun yüreğine ve belleğine 

seslenmektedir. Barone (2010, s. 6-9) çocuk edebiyatını sadece “çocuklar için 

yazılmış edebiyat” olarak tanımlamanın konunun pek çok farklı boyutunu göz 

ardı etmek anlamına geldiğini öne sürer. Bu tanım çocuklar için yazılmış ancak 

büyüklerin de okuduğu kitapları dışlamaktadır. Katherine Rundell (2020), 

Neden çocuk kitapları okumalıyız -Ne kadar büyük ve bilge olursak olalım- 

adlı denemesinde bunu şu şekilde dile getiriyor: “Yetişkin olduktan sonra çocuk 

edebiyatını ıskartaya çıkarırsak yetişkin gözüyle okuduğumuzda farklı bir 

simya yakalayacağımız zenginliklerle dolu bir mücevher kutusunu ıskartaya 

çıkarmış oluruz.” Çocuk kitapları, kimi zaman kendi çocukluğumuzda 

istediğimiz ama görmediğimiz ilgiyi bize gösterir, biricik ve değerli 

olduğumuzu hatırlatır; kimi zaman hiç durmadan dönen çarkların içinde 

yitirdiğimiz adalet, eşitlik, paylaşmak gibi toplumsal değerleri yüzümüze 

çarpar; kimi zaman ise çocuklukta bıraktığımız yaratıcılığımızı devindirir. 

Bunun en güzel örneklerinden biri Séverine Vidal’ın yazarlığını ve Louis 

Thomas’ın çizerliğini yaptığı Manto adlı kitaptır. Kitapta, çok istediği kırmızı 

mantoya ulaştığı gün kışın ortasında sokakta yaşayan bir aileyi görerek 

önceliklerini sorgulayan Lison’un öyküsü anlatılır. Lison’un kendi içinde 

yaşadığı hesaplaşma etkileyici bir biçimde verilerek okurun da değerlerini ve 

kararlarını sorgulaması istenmiştir. 
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Şekil 1. Toplumsal duyarlıkları ele alan bir çocuk kitabı örneği 

Kaynak: Vidal & Thomas (2021). 

Yetişkinlerle çocuk edebiyatı ilişkisinde dikkat çeken bir nokta da çocuk 

edebiyatı yapıtlarının yaradılışı ve yayılımı üzerindeki yetişkin etkisidir. 

Lesnik-Oberstein (2005, s. 22), çocuk edebiyatının hem biçim hem de içerik 

olarak çocukların gereksinimine yönelik olarak hazırlandığını, bu nedenle her 

ne kadar yetişkinler tarafından yazılsa, yayımlansa, satılsa ve alınsa da çocuk 

kitabı olarak tanımlandığını ifade eder. Böyle baskın bir etkinin söz konusu 

olduğu alanda yetişkinlerin çocuk edebiyatı hakkında donanımlı olmalarını 

beklemek çok doğaldır.    

Çocuk edebiyatı alanyazınındaki ortak belirlemelerden biri de kitapların, 

çocuklar için ilgi çekici olanı ele alması, onların duygu ve düşünce dünyalarını 

yansıtması gerektiğidir. Çocukların zevkle ve istekle okumasını sağlamanın 

yollarından biri onların yaşamlarına uzak olmayan sanatsal metinler 

oluşturmaktır. Burada sanatsal metinlerin altını çizmekte yarar var. Çünkü 

çocuklar için yazmanın kolay olduğunu düşünen; çocuğun dünyasından uzak 

olmamanın onlara sürekli basit kurgulu çocuksu anlatımlarla bayağı, 

yazınsallıktan uzak metinler sunmak olduğunu sanan bir yazarlık tutumu da 

vardır.  Ancak unutulmamalıdır ki çocuklar için yazmak, az sözcükle çok derin 

anlamları sunabilmek, bu yönüyle de dilin ustası olmak demektir. Başka bir 

belirlemeyle söylemek gerekirse, çocuklar için sanatsal bir metin oluşturmak 

onların düzeyine inmeyi değil çıkmayı gerektirir. “Çocuk yazınının varlığı, 

çocuğun aşağılanması değil, onun yüceltilmesi anlamını taşır” (Dilidüzgün, 
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1996, s. 25). Ayrıca çocuk edebiyatı yalnızca kafiyeli şiirler, eğlenceli 

hikâyelerden oluşmaz. Nitelikli yapıtların okurunun gelişim özelliklerini, 

ilgilerini, sorunlarını göz önünde bulundurması, sosyal ve bireysel yaşamdaki 

tüm görevlerinde doğruyu ve adaletli olanı seçmesi için okura üstü kapalı 

iletiler sunması,  okurunun olaylar ve olgular hakkında düşünmesine olanak 

tanıması beklenir. Çocuk edebiyatının; şiddetin her türlüsünün uygulandığı, 

savaşların yıkıp yok ettiği, iklim krizinin büyüdüğü, sevgisizlik ve saygısızlık 

temelli sorunların olduğu bir dünyada yaşamını sürdüren okurun, düşünen ve 

duyarlı bireyler olmasına katkı sağlaması istenir. Çocuk edebiyatının her yaştan 

okuru için yerine getirdiği daha pek çok işlevi vardır.  

Çocuk Edebiyatının İşlevleri 

Çocuk edebiyatı yapıtlarının pek çok işlevi olduğunu söylemek 

olanaklıdır. Bunları özetlemeli bir yaklaşımla şu şekilde ele alabiliriz: 

• Çocuk edebiyatı, okulöncesinden başlaması istenen etkisiyle 

çocuklarda okuma sevgisi ve okuma alışkanlığı geliştirir. Yetişkin edebiyatına 

geçişte görev üstlenir.  

• Çocuk edebiyatı yapıtlarında günlük yaşamda kullandığı dilin en usta 

biçimleriyle karşılaşan çocukların dil gelişimi desteklenir. Okur, kullandığı 

dilin yapısını, kurallarını sezinler; kendini doğru anlatmanın yollarını keşfeder.  

• Çocuk edebiyatı yapıtlarındaki örnek olay ve durumlar aracılığıyla 

okurun günlük yaşamda karşılaşabileceği sorunlara ilişkin çözüm yolları 

sezdirilir.  

• Çocuk edebiyatı yapıtları işlediği konu ve izleklerle, ilettikleriyle, olay 

örgüsüyle, özdeşim kurulan karakterlerinin özellikleriyle üstü örtük bir 

biçimde, diğer tüm insanlar gibi birey olarak kendinin de değerli olduğunu; 

sevme-sevilme, beğenilme, güvenme, kabul görme gibi gereksinimlerinin 

doğal olduğunu okuruna duyumsatarak onların kişilik gelişimlerine katkıda 

bulunur. 

• Çocuk edebiyatı yapıtları hem metinler hem de görseller aracılığıyla 

kavram edinimi sağlar. İnsanların kavramlar aracılığıyla düşünceler geliştirdiği 

göz önünde bulundurulursa çocuk edebiyatının çocuk okurun bilişsel 

becerilerini geliştirdiği söylenebilir.  
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• Çocuk edebiyatı yapıtları, hem dış yapı hem de içerik nitelikleriyle 

sanatsal uyaranlardır. Okurlarının estetik algılarını geliştirir.  

• Çocuk edebiyatı yapıtları hem düşündüren ve duyumsatan hem de 

güldüren öğeleriyle okurlarının keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini sağlar. 

Çocuğa, içinde bulunduğu yaşam şartları ne olursa olsun, yeni bir dünyaya, 

heyecan dolu bir zaman dilimine kaçma fırsatı yaratır.  

• Çocuk edebiyatı yapıtları, kendi yaşamı dışında da yaşamlar olduğunu 

okuruna hatırlatır; diğer canlılarla duygudaşlık geliştirmesi gerektiğini sezdirir.  

• Okur, hem kendi kültürünün hem de farklı kültürlerin özelliklerini 

tanır; bir mirası taşımaya edebiyat ürünlerinden başlar.  

• Çocuk edebiyatı yapıtlarında sanatçıların estetik bakış açısıyla ortaya 

koydukları yaratıcı imgeler okurun da düş gücünü ve yaratıcılığını geliştirir.  

• Okulöncesi dönemde ebeveynlerinin okuduğu kitaplar aracılığıyla 

çocuğun dinleme becerisi; dinlediklerini anlatması özendirildiğindeyse 

konuşma becerisi geliştirilir.   

• Okur, kendini ifade etmenin sanatsal biçemlerine tanık olur. Nitelikli 

yapıtlar; duygularını, düşüncelerini, düşlerini farklı biçemlerle dile getirmesi 

için okuru heveslendirir. Okul çağı çocuğunun yazmaya istek duymasında 

çocuk kitaplarının etkisi büyüktür.  

• Çocuk edebiyatı yapıtlarında sıklıkla sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk, 

aşk gibi insanı insan kılan, okuru mutlu edip rahatlatan konular işlenir. Çocuk 

okur, kitabın sonuna geldiğinde iyilerin kazandığı bir dünyayla karşılaştığı için 

tatmin duygusu yaşar, umutları yeşerir.  

Tüm bu işlevleri yerine getirebilmesi için çocuk edebiyatı yapıtlarının 

niteliği pek çok öğe açısından incelenmelidir. Sever’e göre (2010, s.28), 

“kitapların, çocukların okuma kültürü edinmelerinde kendilerinden beklenen 

işlevi gerçekleştirebilmesi için, çocuklar adına yazma sorumluluğu 

üstlenenlerin; çocuğun gözüyle dünyaya bakan, yaşamı ve olayları çocuğun 

bakış açısıyla algılayan bir anlayışla çocuğa ulaşmayı yeğlemesi beklenir. Bu 

yaklaşımda temel belirleyenler, çocuk gerçekliği ile bu gerçekliği çocuklarla 

paylaşacak olan sanatçı duyarlığı olmalıdır. Çünkü, bu belirleyenlerin varlığı, 

ortaya çıkan ürünün hem çocuğa göre olması hem de yazınsal bir nitelik 

taşıması için gereklidir.” Öncelikle ‘çocuk gerçekliği’ni ele alalım.   
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Çocuk Gerçekliği 

Çocuk gerçekliği kavramının ortaya çıkmasındaki temel sebep 

çocukların yetişkinlerden farklı bir alımlama düzeyine sahip olmasıdır. “Çocuk, 

kendine özgü algıları olan, dünyayı kendi bakış açısıyla değerlendiren; 

toplumsal, dilsel, ruhsal yetileri henüz tam olarak gelişmemiş ya da 

yetişkinlerin dünyasıyla bütünüyle örtüşmeyen bir varlıktır” (Dilidüzgün, 2011, 

s. 39). Farklı düşünür çünkü yetişkinler için basit olan pek çok kavramı henüz 

bilmez. Yaşamı kendi sınırlı deneyimi ve bilgi birikimi ile anlamlandırmaya 

çalışır. Bulduğu anlamlar yetişkinlere saçma ya da anlamsız gelebilir. Oysa elde 

ettiği sonuçları kendi düşünce süzgecinden geçirmiştir ve onun için mantıklıdır.  

Fırat’a (2020) göre çocuk gerçekliği; bilinmeyen ya da ilk kez 

karşılaşılan bir durum, olay, nesne vb.den doğar. Çocuklar, dünyayı ve çevreyi 

keşfetme çabası içinde oldukları için insanı ilgilendiren her konuda çocuk 

gerçekliği üretebilirler. Yaptıkları alımlamalarda yetişkinler için bir nesnellik 

söz konusu olmasa da –hatta fantastik özellikler gösterse de- çocuklar, onların 

gerçek olduğuna ilişkin güçlü bir inanç taşırlar. Kendi düşüncesine duyduğu bu 

inanç ve güvenin altında, akıl yürütmeye ve sorgulamaya bağlı üretilmiş 

düşünceler olması yatar. Çocuk gerçekliği, çocuğun konuya ilişkin nesnel 

bilgiyi edinip algısını değiştirmesine, yetişkin dünyasındaki nesnel bilgiyi 

öğrenmesine kadar sürer.   

Çocuk edebiyatı sanatçısının çocuk gerçekliğini kavraması ve yapıtlarını 

oluştururken bu gerçekliği göz önünde bulundurması beklenir. Çocuk 

gerçekliği, edebiyatı bir yana bırakıp çocuklar gibi öznel gerçeklikler üretmek 

demek değildir; çocukların bakış açısını anlayarak olayları, durumları ve 

karakterleri çocuğun dünyasına yakın olacak biçimde tasarlamaktır. Ancak 

“çocuğa çocuk olduğunu hatırlatan, onu küçümseyen bir edebiyat çocuk 

dünyasını yansıtamaz” (Şirin, 1998, s. 10). Yazar, çocukların gözünden aile 

ilişkileri, okul, arkadaşlıklar, aşk gibi üzerinde sürekli düşündüğü; yetişkinler 

için olmasa da onlar için sorun olabilecek konuları işleyerek çocuk okura ‘seni 

anlıyorum’ iletisini verir. Bu neden önemlidir? Çünkü “çocuk, doğal olarak bir 

kitapta kendi gerçeğini arar. Ama kendinden çok başkalarına yönelik olduğunu 

görünce kitaba ve okumaya karşı olumsuz davranışlar geliştirebilir” 

(Dilidüzgün, 1996, s.93). Bu nedenle çocuğun düşünce ve duygu dünyasını 
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önemseyen, onların gerçeklerini yine onların bakış açısıyla sunabilen, onları 

küçümsemeyen bir tutum ile yaratılmış nitelikli yapıtlara gereksinim vardır. 

Örnek olarak biri Ayla Çınaroğlu’nun diğeri ise Mavisel Yener ve Aytül 

Akal’ın iki şiirini verebiliriz. Bu örneklerde yazarların çocukların yaşama bakış 

açılarını kavradıkları ve çocukların ilgisini çekebilecek bir biçem kullandıkları 

görülür.  

Bir portakal 

Bir portakal daha fırlatıp gökyüzüne 

Güneşi üçe çıkarmalıyız kış günlerinde. 

İşte o zaman ne yakıt derdi 

Ne giyim kuşam… 

Güneşlerden birini de 

Geceye sakladık mıydı hele, 

Artık paltosuz eldivensiz 

Kartopu oynarız sabah akşam.  

(Çınaroğlu, 2012, s. 24) 

 

 

Dünyanın tozu toprağı 

Nereye uçar? 

Yıldızların tozları 

Kar diye dünyaya mı yağar?  

(Yener ve Akal, 2015, s. 14). 

 

 

Sever’e (2010, s. 29) göre, çocuğa göre olan yapıtlar vermek isteyen her 

sanatçı, kendisini anlatmak, anlatılacak olanı ve onu nasıl anlatacağını bulmak 

için öncelikle çocuk gerçekliğine inanmalı; böyle bir gerçeklik adına yazmanın 

büyük bir sorumluluğu olduğunu duyumsamalıdır. Sanatçının amacı, 

sözcükleri çocuğa göre, onun ilgi ve gereksinmelerini de kuşatan bir anlayışla 

kullanabilmek, onu okumaya özendirebilmek; okuma eyleminden sonra 

çocuğun yüreğinde ve belleğinde insanca duyarlılıklar ve düşünceler 

oluşturabilmek olmalıdır. Bu durumda ele alınması gereken ikinci bir kavram 

ortaya çıkıyor: çocuğa görelik.  

Çocuğa Görelik 

Bilişsel, toplumsal, kişilik ve dil gelişimleri hızla devam eden çocuklar, 

her ne kadar bireysel farklılıklar gösterseler de benzer gelişim dönemlerinden 

geçerler. Yeni kavramları, sözcükleri, kuralları, olguları öğrenmeye istekli olan 

çocuk doğası için önemli olan gelişim özelliklerine uygun bir öğrenme 

sürecinin gerçekleştirilmesidir. Bu süreçte çocuk edebiyatının üzerine düşen, 

ona farklı yaşam durumları, olaylar, çeşitli karakterler sunarak sezdirme 
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yoluyla çocuğu yaşama hazırlamaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için çocuk 

edebiyatı sanatçılarının çocuğa göre olanı bilmesi ve kendi yaratıcılığı ile bu 

bilgiyi bütünleştirmesi gerekmektedir.  

Çocuğa görelik, çocuklar için oluşturulan edebiyat yapıtlarının konu, 

kurgu, dil ve anlatım bakımından çocuğun gelişim dönemlerine, sözcük ve 

kavram bilgisine, algılama düzeyine uygunluğudur (Dilidüzgün, 2011; Sever, 

2007; Şirin, 2000). Her ne kadar çocuklar için oluşturulmuş olsa da çocuk 

edebiyatı ürünlerini yetişkinler hazırlar ve yayımlar. Çoğu zaman kitap 

seçimini öğretmenler ve ebeveynler yapar. Çocuğa göre olanı bulmak da 

yetişkinin görevidir. Çocuğa göre olanın çocuksu ya da çocukça bir anlatım 

olduğunu düşünenlerle karşılaşmak olasıdır. Aynı ebeveynlerin çocuklarına 

bebekçe konuşmaya çalışmaları gibi bazı yazarlar da kitaplarında çocuksu bir 

biçem kullanma yanılgısına düşebilirler. Sever (2010) çocuğa göreliğin, onun 

ilgilerini, gereksinimlerini, dil evrenini göz önünde tutmayı, hazırlanacak 

okuma metinini bunlarla örtüştürmeyi zorladığını belirtir. Çocuksuluksa tam 

tersine, dilin acemice kullanımı, daha doğrusu anlatımda ilkelliktir. 

Yetişkinlerle aynı dünyayı paylaşmaya çalışan, onların kurallarını öğrenerek ev 

ve okul çevresinde uygulamaya çabalayan çocukların gereksinim duyduğu şey 

onlara yaşam durumlarını kendi gerçeklikleri ve ilgileri doğrultusunda 

örnekleyen, düşünerek çıkarımlar yapmasına olanak tanıyan edebiyat 

yapıtlarıdır. Nitelikli yapıtlar yaşamda gerekli bilgi, beceri ve tutumları 

çocuklara ders anlatır, öğüt verir gibi açıkça söylemez; onların gerçekliğine 

uygun biçimde düşünme çukurlarına gire çıka ilerlemesini ister. Yalvaç Ural 

bir söyleşisinde çocukları kitaplar yoluyla düşündürmenin nasıl olabileceğini 

şöyle anlatır:  

Örneğin, “En çok Şubat’a üzülüyorum/ Çünkü daha 30’a kadar sayı 

saymasını öğrenemedi.” dizesinin yer aldığı şiirimde çocukların 29’un 

nereden kaynaklandığını öğrenmesini, yılda artan bir günü bulmasını, 

nedenlerini araştırmasını isterim. Kitaplarıma, çocuğu doğru yola 

ulaştıracak patikalar koymak yerine onu düşündürecek, araştırma 

yapmasını sağlayacak taşlar koymayı yeğlerim. (Bulut, Gülçiçek Esen ve 

Yurtseven Yılmaz, 2016, s. 130). 

Yetişkinlerin kitap seçerken sorgulaması gereken pek çok öğe vardır. 

Yalnızca resimlemelerin güzel olması, kurgunun heyecanlı olması ya da çok 
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satılıyor olması o kitapların çocuğa göre olduğu anlamına gelir mi? Kitapların 

çocuğa göre olup olmadığını belirleyebilmek için detaylı incelenmeleri gerekir. 

Bu incelemeyi yaparken dikkate alınacak öğeleri dış yapı ve içerik olarak iki 

başlıkta ele alabiliriz.  

Çocuk Kitaplarında Dış Yapı 

Çocuk kitabı seçiminde etkili olan ilk öğeler kapak, resimlemeler ve 

kitap adıdır. Hem yetişkinler hem de çocuklar kitapçıların raflarında ilk olarak 

gözüne güzel gelene, adı ilgi çekici olana yönelir. Özellikle okulöncesi dönem 

için kitabın sevilip benimsenmesinde dış yapı tasarımı çok etkilidir. Çünkü bu 

dönem çocuklarının kitaplarını oyuncakları gibi sevmesi ve onlara güvenmesi 

gerekmektedir. Kitapların oyuncaklar kadar ilgi çekici ve estetik sanat yapıtları 

olması beklenmektedir.  

Dış yapı öğelerinden kapak ve resimlemelere dikkat edilse de kitabın 

boyutu, cildi, ağırlığı, kâğıt kalitesi ya da yazı tipi üzerine çok düşünülmez. 

Aslında bir kitabın çocuğun elindeki ömrünü, işlevselliğini belirlemeleri 

bakımından bu öğeler de önemli bir yere sahiptirler.  

Boyut ve Ağırlık: Çocuk kitaplarının boyutu ve ağırlığına ilişkin 

belirlemeler için okulöncesi ve okul çağı çocuğunun özelliklerini göz önünde 

bulundurmak gerekir. Çünkü okulöncesi dönem çocuklarının kitaplarını bir 

oyuncağı gibi istediği yere taşıyabilmesi, istediği zaman onlarla etkileşim 

kurabilmesi gerekir. Bu açıdan onlar için kitapların boyut ve ağırlıkları önem 

taşır. Nas’a (2014) göre okulöncesinde kitaplar okuyanla dinleyenin (yetişkinle 

çocuğun) rahatça görebilmeleri için büyük boyda, iki kucak genişliğinde 

olmalıdır. Sever (2011, s.57) ise okulöncesi çocuk kitaplarında boyut ve 

ağırlıkla ilgili bir değerlendirmede, çocuğun el ve göz yapısına uygunluğun, 

taşınabilir olmanın önemli olduğunu belirtir.  

Okulöncesi dönem çocukları için boyut olarak pek çok seçenek olduğu 

söylenebilir. Kitapları oyuncakları gibi sevmesini beklediğimiz okulöncesi 

çocuklarına boyut açısından bir zenginlik sunulabilir. Aşağıdaki kitaplar farklı 

boyutlardaki nitelikli çocuk kitaplarına örnektir.  
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Boyut : 19,8 x 16,2 

 

Boyut: 16 x 24  

Boyut: 24 x 29 

Şekil 3. Farklı boyutlardaki çocuk kitaplarından örnekler 

Kaynaklar: Donaldson & Scheffler (2020); Macurova (2017); Oral (2022). 

 

Okul çağı çocuğunun kitaplarının boyutlarında bir kısıtlamaya gerek 

yoktur, farklı boyutlardaki kitapları seçmeleri olanaklıdır. Ancak artık okumayı 

öğrenen ve kendi kitaplığını oluşturması beklenen bu dönem çocukları için 

kitapların boyutlarının kitaplıklarında düzen oluşturmayı sağlayacak biçimde, 

benzer boyutlarda olması beklenir.   

Ciltleme: Ciltleme; “formaları, yaprakları birbirine dikerek veya 

yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı 

kapak” olarak açıklanmaktadır (TDK, https://sozluk.gov.tr/). Ciltleme 

kitapların sayfalarını dağılmaktan kurtaran, sırasıyla bir arada bulunmalarına 

yarayan işlemdir. Pek çok ciltleme yöntemi bulunur. Çocuk kitapları için 

ciltlemede önemli olan kitapların kullanım süresini uzatıp uzatmadığıdır. 

Örneğin iplikle dikişli ciltler en uzun ömürlü yöntemlerden biridir. Bu nedenle 

çocuk kitaplarının dikişli ciltlenmesi beklenir (Nas, 2014; Sever, 2007). 

Yetişkin kitaplarında karşılaşılan yalnızca tutkalla yapılan ciltler ya da 

dergilerde görülen telle dikiş yöntemi çocuk kitapları için uygun ciltleme 

seçenekleri değildir. Çünkü çocukların kitaplarla uzun ömürlü bir ilişki 

kurabilmesi ve evde bir okuma geleneği yaratılabilmesi için cildi dayanıklı 

kitaplara gereksinim vardır. Özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklar kitapları 

nasıl koruyacağını henüz bilmediğinden, doğaları gereği her şeyi ağızlarına 

götürmek istediklerinden onlar için hazırlanacak kitapların ciltlemelerinde hem 

dayanıklı hem de sağlıklı olanı seçmekte yarar vardır. Ayrıca formaları dağılan, 
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sayfaları kopan bir kitaba karşı çocuğun ilgisini ve saygısını sürekli 

kılamayacağı da unutulmamalıdır.   

Kendi kitaplığını oluşturması beklenen okul çağı çocuğunun kitaplarında 

forma sayısı yeterliyse kapağın sırt kısmına künye bilgileri yazılmalıdır (Sever, 

2007). Bu sayede çocuklar kitaplıklarında bir düzen oluşturabilir; kütüphane 

kültürünü küçük yaşta kendi odasına taşıyabilir. Ancak kapakta yazan bilgilerle 

sırtta yazan bilgilerin aynı olması gerekmektedir. Şekil 4’teki örnekte olduğu 

gibi dünyaca ünlü Robin Hood adlı kitabın yazarı kapakta Howard Pyle, sırt 

kısmında Jules Verne yazılmamalı (!). Yayınevlerinin özensiz tutumları kitaba 

olan saygının da azalmasına neden olmaktadır (Yayınevinin adı ve kapak 

gizlenmiş, kitap görseli kesilerek küçültülmüştür).  

 

           Şekil 4. Ciltlemede yapılan hatalara bir örnek 

Kâğıt: Çocuk kitaplarında kullanılacak kâğıdın niteliği hem kitabın 

ömrünü etkileyen hem de çocuğun kitaba olan saygısını belirleyen 

etmenlerdendir. Çocukların defalarca okumasını beklediğimiz kitapların 

sayfaları buna izin verecek ölçüde kaliteli ve dayanıklı olmalıdır. Bunun için 

de birinci ya da ikinci hamur kâğıt kullanılmalı; kuşe kâğıt gibi gözü yoracak 

parlaklıktaki kâğıtlar seçilmemelidir (Nas, 2014; Sever, 2007).  

Kâğıdın kalitesi görsellerin ve yazıların görünümlerini de etkiler. Düşük 

gramajlı kâğıtlar resimlerin ve yazıların arka sayfaya geçmesine neden olabilir. 

Ne kadar iyi çizilmiş olursa olsun kâğıt kalitesi düşükse resimlemelerin kalitesi 

anlaşılmaz. Ayrıca mürekkebin dağıldığı, yazıların net görünmediği, renklerin 
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ve yazıların birbirine karıştığı kitapların çocuğun gözündeki değeri elbette 

kaliteli kitaplar gibi olmayacaktır.   

0-2 yaş aralığındaki çocukların kitapla tanışma sürecinde yararlanılan 

kavram kitaplarında kâğıttan farklı malzemeler kullanılabilir. Çünkü bu 

dönemdeki çocukların doğaları gereği her şeyi ağızlarına alma eğilimleri vardır. 

Neydim, çocuk edebiyatı ders notlarında bu dönemde kullanılan kitaplarla ilgili 

şu belirlemeleri paylaşmıştır: 

1-2 yaş aralığında kitapla bir araya gelen çocuktan elbette estetik çıkarım 

yapması beklenemez. Bu dönemde çocuk, kitapla fiziksel temas sağlayacak 

ve onu tutmak, ısırmak, yırtmak dâhil her türlü eylemi gerçekleştirmesi 

doğası gereği olacaktır. Bu yaşlardaki çocukların eline geçen her şeyi 

ağzına götürmesi olağandır. Bu nedenle çocuğa verilecek kitaplar, tam bir 

kitap değil, kitabımsı özellikler taşıyan, çocuğun hem görsel hem de fiziksel 

bağ kurabileceği bir biçimde hazırlanan kitaplar olmalıdır. Bu nedenle, 

sağlıklı (ısırıldığında çocuğa zarar verici kimyasallar içermeyen), 

yırtılmayan, kopmayan (çocuk parçaları yutabilir) özellikler taşıyan 

maddelerden yapılan (çoğu zaman ahşap tercih edilebiliyor ya da kimyasal 

salınımı yapmayan plastik) kitaplarla buluşturmak çocuğun kitapla 

iletişimini başlatabilir. (…) Bu kitaplar, hayvanların, eşyaların 

görüntüsünde olup, kimi zaman kumaş, kimi zaman ahşap, kimi zaman da 

kitabın üç boyutlu olmasını sağlayan sert kartondan olabilmektedir 

(Neydim (?), çocuk edebiyatı ders notlar, s.116). 

Çocuk kitaplarında -bebeklik yıllarında farklı seçenekler olsa da- kâğıt 

ve kartonlar her zaman temel malzemedir. Bunların arasından seçim yaparken 

uzun ömürlü olması için mat ve dayanıklı, birinci ve ikinci hamur kâğıtlar ile 

kalın kartonlar yeğlenmelidir.  

Kapak: Binlerce kitabın yer aldığı bir kitapçıda ya da kütüphanede bir 

kitabı dikkat çekici kılan şey kapağıdır. Peki, biri için çok çarpıcı olan bir kitap 

kapağı diğer kişi için de aynı etkiyi yaratır mı? Kapağın okur için ilgi çekiciliği 

bireysel ilgilere ve beğenilere dayanır elbette. Ancak her ne kadar kişiden kişiye 

farklılık gösterse de birçok seçenek içinden okuru kitaba yönlendiren ortak 

etmenler; kapaktaki resimlemeler, renklerin uyumu ve canlılığı, kitabın adının 

ilgi çekici olmasıdır. Çocuklar için kapak resimlemesinde sevdiği canlıların, 
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eğlenceli durumların ya da kendiyle özdeşim kurabileceği karakterlerin yer 

alması etkili olur.  

 

  

 

 

Şekil 5. Farklı yaşlara seslenen çocuk kitaplarından kapak örnekleri 

Kaynaklar: Reynolds (2018); Oziewicz & Zajac (2022); Basılı (2022). 

 

Çocuğun kitabı okumaya başlamadan önce kapak resimlemeleri 

aracılığıyla kitaba düşünsel bir hazırlık yapması beklenir. Okulöncesi dönem 

çocukları kitabın adını da bilmediği için onlara hem konusunu hem de adını 

kestirim yapmalarını isteyecek sorular yöneltilebilir. Bu nedenle de kapak 

resimlemelerinin içerikle uyumlu olması, okura konuyla ilgili ipucu vermesi 

gerekir. Kapaktaki resimlemeleri inceleyip kitabın adını işittikten sonra 

beklentiye giren çocuk için ilgisiz bir içerik düş kırıklığı yaratabilir. Kitabın 

arka kapağında ise okuru heyecanlandıracak, kitaba ilişkin kısa bilgilere yer 

verilebilir. Ön kapak ile arka kapak tasarımının birbiriyle uyumlu olması 

istenir. Ayrıca kapakta yazara, çizere, çevirmene, yayınevine ilişkin bilgilerin 

mutlaka bulunması gerekir. Çocuklar kitapla tanıştırılırken bu bilgiler de 

okunmalı; böylece kitap yaratım sürecine pek çok sanatçının ve emekçinin 

katkı sağladığı çocuğa duyumsatılmalı, onlara gereken önem verilmelidir.  
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Şekil 6. Ön ve arka kapak uyumuna örnek:  

Kaynak: Ak (2019).  

 

Okulöncesi dönem çocukları için kitap kapaklarının dayanıklılığı 

önemlidir. Kalın kartondan yapılan ve üzerine şeffaf bir koruyucu tabaka 

uygulanan kitapların kullanım süresi diğerlerine göre daha uzun olacaktır. 0-2 

yaş döneminde çocukların kitapları koruma konusunda henüz yeterli duyarlığı 

gelişmediği için kitaplar kolaylıkla zarar görebilmektedir. Çocuklar, kitabına 

zarar geldiğinde üzülmekte, hatta kitaptan soğuyabilmektedir. Bu nedenle kitap 

kapaklarının dayanıklı malzemeden yapılması bu dönem çocukları için ayrıca 

önemlidir.   

Alan (Boşluk): Alanın düzenlenişi çocukların kitabı anlaşılır ya da 

karmaşık bulmasında etkilidir. Hem satır ve harf aralarında hem de metinle 

görsellerin düzenlenişinde gerekli boşluklar bırakılmalıdır. Çünkü boşluklar 

olmadan vurguyu anlamak olanaklı değildir, boşluklar algılamayı kolaylaştırır 

(Yanpar Yelken, 2021, s. 114). Sayfanın tamamının metinle ya da çizimlerle 

kaplı olması göze hoş gelmeyecek, asıl görünmesi istenen kısımlar geri planda 

kalacaktır. Sayfa kenarlarında ve satır aralarında gözü yormayı engelleyecek, 

gereksinim duyulan kadar boşluk kalmalıdır. Yazıların resimlerin üzerinde 

olmamasına, yazı ile zeminin uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.  

Satırların birbirine çok yakın olması okumayı güçleştirecek, uzaklık 

gereğinden fazla olduğundaysa satırlar birbiri ile ilişkili değilmiş gibi 

görünecektir ve metnin algılanması güçleşecektir. Yapılan araştırmalara göre 

satırlar arasındaki en uygun boşluğun ortalama harf büyüklüğünden 1.5 kat 
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daha büyük olduğu belirtilmektedir (Güven, 2022, s. 155). Çocuk kitaplarında 

kullanılan yazı boyutunun büyüklüğüne göre satır aralığı ayarlanmalıdır.  

Sayfa kenarlarında, yazılarda, metin-görsel yerleşiminde gereken 

boşluklar bırakıldığında ve yazı-zemin uyumu yakalandığında çocuk için daha 

anlaşılır ve göze hoş gelen bir ürün ortaya çıkacaktır.  

Yazı tipi ve boyutu: Çocuk kitaplarında kullanılan yazı tipinin 

çocukların okumasını güçleştirmemesine dikkat edilmelidir. Yazı tipinde güzel 

ve estetik görünmesi amacıyla çocuğun daha önce karşılaşmadığı, kitaplarda 

görmeye alışık olmadığı karışık biçimler kullanılmamalıdır.  

Yazı boyutu ile ilgili belirlemelerde de yaş özellikleri dikkate 

alınmalıdır. Örneğin okulöncesi döneme seslenen yapıtlarda puntonun 20-24 

aralığında olması beklenir. Nas (2014) bunun nedenini, okumayı öğrenen 

çocukların sevdiği kitapları dönüp okumak istemesi olarak dile getirmiştir. 

İlkokulda sınıf seviyesi arttıkça kitapların puntoları da 20’den 14 puntoya kadar 

küçülmektedir. Ortaokul çocuklarının artık yetişkin kitaplarına alışması için 

daha küçük puntolarda okumaya başlaması beklenir. Bu dönem çocukları için 

hazırlanan kitaplarda 10-11 punto kullanılabilir.  

Resimleme (İllüstrasyon): Çocuk edebiyatı yapıtlarının 

resimlemeleri çocuklar için her zaman ilgi odağı olmuştur. Hem kapaktaki hem 

de iç sayfalardaki resimlemeler okuru kitaba yönlendiren ilk etmenlerdir. 

Kapaktaki resimlemelere bakarak kitabı eline alıp kestirimler yapan çocuk, 

metni çevreleyen görsellerle de eğlenir, yaratıcılığını geliştirir, estetik bir 

anlayış kazanır. Peki, bütün görseller çocuk edebiyatı yapıtları için uygun 

mudur? Öncelikle çocuk edebiyatı yapıtlarını resimleyenlerin çocuk gerçekliği 

ve çocuğa görelik kavramlarına egemen, estetik ve etik duyarlığa sahip 

sanatçılar olması gereklidir. Her güzel resim çizen, çocuk edebiyatı yapıtı 

resimlememelidir. Belli bir biçemi olan, düş gücü zengin, sanatında usta 

çizerlerle çalışılmalıdır. Çünkü çocuk edebiyatı ürünleri çocukların ilk sanat 

eğitimi araçlarıdır. Çizer, okuyup metni kavramalı ve resimlemelerini metinle 

uyumlu gerçekleştirmelidir. Çünkü çocuk kitaplarında görsellerin öncelikli 

işlevi metni desteklemektir. Bir yetişkinden kitap dinleyen çocuk, 

dinlediklerinin bazılarını görsel olarak da görür ve böylece hem gözünü hem de 

kulağını işe koşan etkin bir bilişsel ve duyuşsal öğrenme sürecine katılır.  
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Sanatçı duyarlılığı ile oluşturulmuş resimlemeler çocuğun metni daha iyi 

anlamasına olanak sağlar. Ancak metni daha iyi anlasın diye metindeki her 

şeyin birebir resmedilmesi istenmemektedir. Çocuğun düş gücünü işin içine 

katabileceği boşluklar bırakılmalı; çocuk, o boşlukları doldurması için 

resimlemeler aracılığıyla isteklendirilmelidir.  

Çocuk edebiyatı yapıtlarında resimlemelerin de kendi içinde bir öyküsü 

olması beklenir. Çocuklar, yalnızca kitaptaki resimlemeleri izleyerek kendi 

öykülerini oluşturabilmelidir. Özellikle henüz okumayı öğrenmemiş çocuklar 

için resimlemeler bu yönüyle daha da değerlidir. Çocuk, kitabı eline aldığında 

resimlemelere bakarak karakterleri konuşturabilir, olaylar hakkında 

kestirimlerde bulunabilir. Resimlemelerin gücünü sessiz kitaplarda daha net 

görmekteyiz. Sessiz kitaplarda hikâye doğrudan sunulmaz, resimlemeler 

aracılılığıyla okurun hikâyesini dinleyebiliriz. Sessiz kitapların, çocukların hem 

dilsel hem de görsel okuryazarlık becerilerini geliştirdiği araştırmalarca ortaya 

konulmuştur (Atasagun, 2022). Anna Llenas’ın Boşluk, Behiç Ak’ın Doğum 

Günü Hediyesi, Ingrid Schubert ve Dieter Schubert’in Şemsiye, Dennis 

Nolan’ın Büyük Orman Avcıları kitapları bu türün en bilinen ve nitelikli 

örneklerindendir.  

  

 

 

Şekil 7. Sessiz çocuk edebiyatı yapıtlarından örnekler 

Kaynaklar: Llenas (2017), Nolan (2015), Lee (2020).  

Çocuk edebiyatı yapıtlarında metin ile görsellerin oranı yaş düzeyine 

göre değişmelidir. Okulöncesi döneme seslenen kitaplarda resimlemeler 

ağırlıktadır. Nas (2014), bu oranın okulöncesi dönemde %75 resim, %25 yazı 

olabileceğini, hatta yazının hiç kullanılmayabileceğini belirtmiştir. İlkokulun 

sonralarına doğru (10-11 yaş) resimlemelerin oranı %25’e kadar düşürülmeli; 

sonrasında ise hiç resimleme olmaması da olanaklıdır.  
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Sanatçı duyarlığı ile oluşturulmuş resimlemeler çocukların estetik 

beğenilerinin yükselmesini sağlar. Çocuklar, bu tür resimlemelere bakarak 

kendi resimlerini yapmak için istek duyabilirler. Ayrıca sanatçılar arasındaki 

biçem farklılıklarını görerek kendini sanatsal açıdan anlatmanın çeşitli şekilleri 

olduğunu fark eder, sanatın her türlüsüne saygı duymak gerektiğini 

sezinleyebilirler. 

Çocuk Kitaplarında İçerik 

İzlek (Tema): İzlek; “Herhangi bir sanat yapıtında işlenen konu” 

(http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html) olarak 

tanımlanır. Yazarın, eserinde sürekli olarak vurguladığı, eserin bütününü 

etkileyen, metnin her bir öğesinde izleri doğrudan veya dolaylı olarak görülen 

temel duygu ya da düşüncelere izlek denir. İzlek, metnin tamamını kapsayan 

ana düşünce çatısını oluşturur (İpek, 2017). Konu ile izlek arasında güçlü bir 

ilişki olması beklenir. Örneğin sanatçının, okuldaki arkadaşlık ilişkilerini konu 

edindiği bir yapıtta paylaşma, yardımlaşma, sevgi gibi izleklerle okurda ortak 

bir duygu ya da düşünce yaratması olanaklıdır.  

Çocuk edebiyatı yapıtlarında işlenen izlekler çocuğun dünyasına, 

algılama düzeyine uygun olmalıdır. Çocukların yaşamından yola çıkılarak 

seçilecek izlekler kitaba olan ilgiyi artırır. Çocuklara seslenen kitaplar onlara 

umut olmalı, sevgi hissettirmeli, adalet duygusunu tattırmalı. Dolayısıyla çocuk 

edebiyatı yapıtlarında aile, sevgi, arkadaşlık, eşitlik gibi umut aşılayan izlekler 

işlenmelidir. İzlekler çocukların kafalarında karışıklık yaratmayacak netlikte 

olmalıdır. Okumayı bitirdikten sonra çocukların izleği belirleyebilmesi 

gerekmektedir. İzleklerin ele alınışında gösterilecek duyarlılık önemlidir. 

Çocuk kitaplarının birer propaganda aracı olarak görülmesi, çocuklara at 

gözlüğü takılmaya çalışılmasıdır. Çocuk edebiyatı ürünleri, belli düşünce 

akımlarına asker yetiştirmek için değil, çocuklara estetik beğeni ve bakış açısı 

geliştirmek için çabalamalıdır.  

Konu: Konuyu, Bilgin (2006, s. 614), “üzerinde durulan olay, durum, 

düşünce ya da duygu” olarak tanımlarken; Ciravoğlu (2000, s.189), “bir 

edebiyat eserinin düşünce, olay ve durumlardan oluşan iskeletine verilen ad” 

biçiminde tanımlar. İzlek ile konu arasında birbirine geçmiş bir yapı vardır. 

Konu, en başta karar verdiğimiz izleğin detaylandırılarak yapıtta sunulmasıdır. 
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Edebiyat yaşamın bir yansıması olduğu için pek çok olay, durum, düşünce ve 

duygu edebiyat yapıtının konusu olabilir. Sever (2010), konuların iyi-kötü, 

güzel-çirkin biçimde nitelendirilemeyeceğini; bir yapıtı değerli kılanın konusu 

değil, yazarın o konuyu işleyiş biçimi olduğunu belirtir. Çocuk edebiyatı 

yapıtlarında da pek çok konu işlenebilir.  “Önemli olan nelerin yazılacağı değil, 

nasıl yazılırsa çocuğa göre olacağıdır.” (Şirin, 1998, s. 189). Çocuk 

edebiyatında yaşamın içinden, çocuğun dünyasına seslenen, onların ilgilerini 

ve gereksinimlerini yani çocuk gerçekliğini gözeten konular yer almalıdır. 

Muzaffer İzgü (2000, s. 462) bunu şöyle açıklar:  

Çocuklar için öyküler, romanlar üretenlere çok iş düşmektedir. Seçeceği 

konular çok önemlidir. Konular yaşamın içinden olmalıdır. Yaşam zaten 

kendi kendine öğreticidir. Onun üstüne başka şeyler eklemeye gerek yoktur. 

Çocuk bu yaşamın içindedir. Ona bir şeyler öğreteceğim diye yapay konulu 

yapay kahramanlar yaratılmamalıdır. Çocuk kendinin açık açık öğrenci 

yerine konulduğu kitapları okumaz. Onun yapaylığının hemen ayırdına 

varır. 

Çocukların, edebiyat yapıtlarından yaşama ve insana ilişkin bir duyarlık 

edinmesi beklenirken yazınsal ürünlerin birer ders kitabına dönüşmemesi 

gerekmektedir. Edebiyatın, çocuklarda güzel duygular uyandırması; onlarda 

dostluk, arkadaşlık, paylaşma, adalet gibi kavramlara ilişkin bir anlayış 

geliştirmesi istenir. Bu nedenle çocuk kitaplarında sıklıkla bu konular işlenir. 

Ancak çocuklar yaşamda pek çok kötülük, şiddet, korku içeren durumlarla da 

karşılaşabilir, dünya sevgi saçan insanlardan oluşan tozpembe bir yer değildir. 

Bu tür öğelerin çocuk kitaplarında nasıl işlendiği asıl incelenmesi gereken 

noktadır. Sorunlar şiddetle mi çözülüyor? Çocukların yüreklerinde yersiz 

korkular mı oluşturuluyor? Yapılan kötü davranışlar olumlanıyor ya da hakaret 

içeren sözler normal mi gösteriliyor? Bütün bunlar yapıtların ‘çocuğa göre’ 

olup olmadığını belirleyen etmenlerdir. “Çocuklar şiddet dolu sahneleri 

kitaplardan okuya okuya, filmlerde göre göre şiddeti kanıksar, duyarsızlaşırlar; 

şiddeti doğal, yaşamın bir parçası sanırlar. Oysa çocuklar sağlıklı bir duyarlık 

geliştirmelidirler” (Nas, 2014, s. 72). Çocuklar edebiyat yapıtları aracılığıyla 

sorunlara nasıl çözümler geliştirebileceğini sezinlemelidir. Bu nedenle çocuk 

kitaplarında yer alacak şiddetin ölçüsü, ne zaman ortaya çıktığı, nasıl 



DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI| 366 

 

sonuçlandığı önem kazanır. Şiddet çocuk kitaplarında nasıl yer alabilir 

sorusunun yanıtını Fatih Erdoğan (2019, s. 163) şöyle veriyor: 

Kurgunun gerektirdiği yerde şiddetin var olduğunu hissettirmek hatta 

göstermek kaçınılmaz olabilir. Bunda korkacak bir şey yok. Kurgunun 

doğal akışı içinde bir yeri varsa ve kendiliğinden geliyorsa okurumuz o 

şiddeti bekler zaten. Ancak rahatsız edici olabilecek tutum bu “şiddet 

sahnesinin” altının çizilmesi, parlatılması, gözümüze sokulması ve döne 

döne tekrar tekrar, adeta ‘tadını çıkararak’ ve özendirerek ayrıntılı bir 

şekilde ve ölçüsüzce betimlenmesidir. 

Çocuklar için kitaplar, gerçek yaşamdan sıyrılarak kendilerini 

kaptırabildikleri bir dünya sunmalıdır. Bu da kitapların ilgi çekici olmasıyla 

olanaklıdır. “İyi bir konu, her şeyden önce yazan ve okuyan için ilginç 

olmalıdır” (Özdemir ve Binyazar, 1983, s. 32). Bazı yetişkinler çocukların bir 

anlatıda gereksinim duyduğu şeyin her gün meydana gelen olayları okumak 

olduğunu düşünür. Kendi günlük rutinlerini okumaktan zevk almayacak 

yetişkinlerin çocukların bu anlatımlardan tatmin olmasını beklemeleri 

şaşırtıcıdır (Lukens vd., 2018). Çocuklar aynı konuları ele alan sıkıcı 

kitaplardan bıkıp okuma alışkanlığını terk edebilmektedir. Ayrıca her yaştan 

çocuğun aynı konulara ilgi göstermediği de unutulmamalıdır. Yaş özelliklerine 

bağlı olarak cinsiyetler arasında bile farklılıklar oluşabilmektedir. Ancak genç 

kızlar için hazırlandığı belirtilen, içeriği boş, yalnızca romantik ilişkilere dayalı, 

dil ve anlatım yetersizliği içindeki yapıtların edebiyat duyarlığı sergilemediği 

unutulmamalıdır. Edebiyat yalnızca hoş vakit geçirilecek bir araç değildir; 

okurunu düşünmeye, duymaya, eleştirmeye yönlendiren bir rehberdir. Çocuk, 

toplumdan kopuk bir yaşam sürmediğine göre, içinde yaşadığı toplumun 

sorunlarına ve onların çözüm önerilerine ilişkin de düşünmesi beklenir. Bunu 

sağlamanın en keyifli yolu ise edebiyat yapıtlarıdır. Çocukları düşünmeye ve 

duymaya çağıran kitapların ciddi ve sıkıcı kitaplar olacağı inanışı yersizdir. 

Çünkü çocuk kitaplarında gülmece öğeleri de bolca yer alır. Gülmece, 

çocukların kitabı sevmesinde önemli bir etmendir. “Çocuklar eğlenceli 

kitaplardan hoşlanıyorlar. Hiç hata yapmaz gibi görünen babaların, 

öğretmenlerin de hata yapabileceğini öğrenmek istiyor. Bir küçümseme ya da 

yere vurma söz konusu değil” (Nas, 2014). Alaycı bir duruş sergilemeden 

gülmeceye dayalı bir estetik yapıt ortaya koymanın zor olacağı da 
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bilinmektedir. Bu nedenle nitelikli çocuk kitabı sayısı sanıldığı kadar çok 

değildir.  

Olay Örgüsü: Yetişkinler gibi çocuklar da okur olarak merak etmek, 

heyecanlanmak ve sorulara yanıtlar aramak isterler. Çocuk edebiyatı 

sanatçıları, bu etkiyi yaratmak için yaşamdan konuları kendi yaratıcılıkları 

doğrultusunda ele alarak bir olay örgüsü yaratırlar. Olay örgüsü, yazınsal 

metinlerde kurguyu sürükleyen devinimdir. Çocuk edebiyatı sanatçıları olay 

örgüsünü olabildiğince merak yaratacak ve heyecan uyandıracak biçimde 

kurgularlar. Çünkü hangi yaştan çocuk olursa olsun, çocuklar öykülerdeki 

yaşamların kendi yaşam deneyimlerinden çok daha heyecanlı olmasını 

beklerler.  Okurlar kendilerini ‘Ya gerçek olursa’ sorusunu sorarken bulurlar. 

Olasılık ögesi, olası eylemler ve tepkiler, olay örgüsünü oluşturur (Lukens vd., 

2018). Olay örgüsünün yapılandırılmasında sanatçının kullanabileceği çok 

fazla olasılık vardır. Sanatçı bu seçimi yaparken yaratıcılığının yanında okur 

kitlesinin özelliklerini de göz önünde bulundurmayı unutmamalıdır. Örneğin 

yetişkinler için zamanda geri dönüşlerin ya da paralel zamanların ele alındığı 

yapıtlar ilgi çekici olurken bu tür bir olay örgüsü okulöncesi dönemdeki 

çocuklar için fazla kafa karıştırıcı olacaktır. Bu nedenle yazarın konu 

çerçevesinde kurguladığı olayların çocuk okurun anlamlandırabileceği düzeyde 

olmasına dikkat edilmelidir.  

Yazınsal metinlerde heyecanı sürekli kılmaya ya da merak öğesini 

sürekli devindirmeye çalışırken olay örgüsünün zayıflatılması da olanaklıdır. 

Lukens vd. (2018) ve Sever (2010) bu durumları rastlantısallık, aşırı 

duygusallık ve abartılmış merak olarak dile getirmişlerdir. Rastlantısallık, 

öyküdeki düğümün ya da çatışmanın bir rastlantıya dayanarak çözülmesi; aşırı 

duygusallık, olur olmadık yerde sığ bir duygusallıkla okurun duygularının aşırı 

ölçüde zorlanması; abartılmış merak ise bir denge kurmadan okuru sürekli 

heyecan ve endişe içinde bırakarak metnin inandırıcılığının kaybolmasıdır 

(Lukens vd., 2018; Sever, 2010). Merak konusunda tam tersi bir durum da söz 

konusu olabilir. Bir olay örgüsünde çatışmanın nasıl sonlanacağı baştan 

belliyse ya da sezdirildiyse, soruların yanıtları önceden verildiyse olay 

örgüsünün zayıflığından söz edilir. Böyle bir zayıflık da okur için kitabın 

inandırıcılığının sonlanmasına ve okurun kitaptan soğumasına neden olur.   
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Çatışma: Özdemir (2002, s.113-114), roman, öykü, tiyatro oyunu gibi 

yazınsal metinlerde olay örgüsünün bir ana sorun doğrultusunda geliştiğini ve 

olayın, kişilerin birbirleriyle, kendileriyle ya da çevreleriyle çatışmasından 

oluştuğunu belirtir. Yazınsal yapıtlarda çatışma, metni başlatan, onu sürekli 

olarak harekete geçiren ve okuma etkinliği boyunca da sürükleyen önemli bir 

öğedir (Aslan, 2006). Bir başka deyişle, çatışmalar; çocuk kitaplarında 

kurgudaki devinimi sağlayan öğelerdir. 

Türkiye Bilim Terimleri Sözlüğünde (http://terim.tuba.gov.tr/) 

yazınbilim açısından çatışma, “birey-birey ya da birey-toplum gibi öğeler 

arasındaki karşıtlıktan ya da bir bireydeki ruhsal süreçlerin kargaşasından 

ortaya çıkan, kurmaca yapıtların omurgasını oluşturan, olay örgüsünün 

gelişimini sağlayan, iyi-kötü, görev-kişisel çıkar gibi karşıtlıklar” olarak 

tanımlanır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere çatışmalar, bireyin kendisine 

karşıt duran bir veya birden fazla kişiyle ya da kendi içindeki engellerle verdiği 

savaşım sonucunda ortaya çıkar. Yaşamda insanın olduğu yerde çatışma 

bitmez, bu nedenle de edebiyat yapıtlarının olay örgüsünün kilit taşı 

çatışmalardır.  

Lukens vd. (2018) ve Sever (2010) çocuk edebiyatı yapıtlarındaki 

çatışmaları; kişi-kişi, kişinin kendisiyle olan, kişi-doğa ve kişi-toplum çatışması 

olarak dört başlık altında ele almışlardır. Karagöz (2014, s. 36) ise yürüttüğü 

araştırmada bu sınıflamayı kullanarak alt çatışma birimlerini belirlemiştir. 

Tablo 2. Çatışma türleri ve alt çatışma birimleri 

Çatışma Türü Alt Teması 

Kişinin kendiyle olan 

çatışması 

• Bir gizemi çözme/ gerçeği ortaya çıkarma 

çabası  

• Bir hayali/ isteği gerçekleştirme çabası  

• Duygularının çatışması  

• Değer verdiği bir şey / biri için yaşadığı 

çaresizlik 

Kişiler arası çatışma • Anne - babayla çatışma  

• Arkadaşıyla çatışma  

• Yabancı biriyle çatışma  

• Kötü kişi veya kişiler ile çatışma 
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Kişinin doğa ile çatışması • Doğal çevre ile çatışma  

• Bir hayvanla çatışma  

• Doğa felaketiyle çatışma  

• Eve dönme çabası  

• Tehlikeyi engelleme/ tehlikeden korunma 

çabası  

• Doğayı koruma çabası 

Kişi-toplum çatışması • Başka bir toplumla çatışma  

• Yetkili kurumlarla çatışma  

• Töre ile çatışma  

• Yasalarla çatışma 

Kaynak: Karagöz (2014, s. 36) 

Tablodaki çatışmaların nasıl işlendiği sanatçının yarattığı kahramanın 

özelliklerine bağlıdır. Bir eserde birden fazla çatışma türü kullanılabilir, aynı 

zamanda tek bir çatışma türü üzerinden de yapıtlar kurgulanabilir. Etkin 

yapıdaki baş kişi akıl yürüterek, kendini disipline ederek, işbirliğiyle, 

inadından vazgeçerek, sezgileriyle, yaratıcılığıyla; edilgin yapıdaki baş kişi 

ise çözüme yönelik bir çaba harcamadan, çatışmayı rastlantı sonucu çözebilir 

(Karagöz, 2014).  

Çocuk edebiyatı ürünleri, iyi yapılandırılmış çatışmalarla gerginlik ve 

merak duygusu yaratabilmeli; böylece okur metnin sonunu kolay 

kestirememelidir (Canlı ve Aslan, 2018). Yaratılan karakterlerin etkin olduğu 

çözüm yoları ile çocuğa örnek yaşam durumları yaratılmalıdır. Merak öğesi 

dengeli biçimde devindirilmiyorsa ya da sürekli merak yaratılıp okur gereksiz 

bir endişeye düşürülüyorsa, düğümler rastlantılar sonucu çözülüyorsa, her 

durumda okurun duyguları örseleniyorsa okurun ilgisinin dağılmaması 

olanaksızdır.    

Karakter(ler): Bir yapıtta duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele 

alınan kimseye karakter denilir (http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-

sozluk-ara-bul.html). Çocuk edebiyatı yapıtlarında baş kişi ve yardımcı kişiler 

olmak üzere çok çeşitli karakterler yer alabilir. Okulöncesi dönemde hayvanlar, 

bitkiler, nesneler karakterler olabilirken ortaokul dönemine gelindiğinde 

çocukların öyküneceği çocuk karakterlerin ağırlık kazandığı görülür.  
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Çocuk edebiyatı yapıtlarında olay örgüsünün temel öğelerinden biridir 

karakterler. Karakterler, olay örgüsü içindeki çatışmaları yaşar, fiziksel ve 

psikolojik özellikleriyle bu çatışmaların üstesinden gelmeye çalışır. Bu noktada 

karakterlerin nasıl yapılandırıldığı önemlidir. Çünkü fiziksel ve psikolojik 

özellikleriyle iyi yapılandırılmış karakterler yapıtı inandırıcı kılar. “Çocuk 

kitaplarındaki kahramanlar, çocuğun kitapla etkileşim içine girdiği ilk andan 

itibaren bir ‘kahraman’ olmaktan çıkar ve çocuğun kendisiyle özdeşim kurduğu 

bir ‘arkadaş’ olur; böylece çocuğun güven duygusu gelişir” (Demirel, 2010, s. 

62). Bu açıdan karakterlerin özellikleri, davranışları, sözleri ve konunun 

yapılandırılışı bakımından tutarlılık sergilenmesi gerekir. Lukens (2018) 

karakterin; dış görünümü, konuşmaları, eylemleri, bağlantıları ve ilişkileri, 

yazarın ve çizerin yorumları aracılığıyla geliştirildiğini belirtir. Okulöncesi 

döneme seslenen kitaplarda kahramanlar genellikle dış görünüşleriyle ön plana 

çıkarılır. Bu açıdan resmin gücünden de yararlanılır; çizerler ve yazarlar ortak 

bir sorumluluk üstlenir. Ortaokula gelindiğindeyse resmin yerini yazarın 

anlatım ve gözlem gücü alır (Sever, 2010, s. 94-95).  

Çocuklar için karakterler davranışlarıyla, görünüşleriyle, sözleriyle birer 

özdeşim öğesidir. Sevdiği kitabın karakterlerine öykünen çocuklar, kitapta 

gördüklerini gerçek yaşamına yansıtabilir.  “Kurguda yer alan her kahraman, 

her türlü toplumsal ilişki, her türlü davranış biçimi; örtük-açık, her şekilde 

sunulan toplumsal ve ahlaki değer, çocuğun etkilenimleri dâhilindedir” 

(Cüceloğlu, 2001, s.107). Karakterlerin iletişim biçimleri, karşılaştıkları 

sorunları çözme yöntemleri, konuşma biçemleri okur için birer model olacaktır. 

Şiddeti yeğleyen, argo ve hakaret dolu sözler kullanan, toplumsal değerleri hiçe 

sayan karakterler, çocuğun kişilik ve toplumsal gelişimine zarar verecektir. 

Ancak özdeşim öğesi olacağı için çocuklara ‘mükemmel’ karakterler sunulması 

da beklenmemektedir. Çocuk, yaşamda nasıl hataları, öfkesi, kızgınlıkları, 

anlaşmazlıklarıyla yani kendi doğasıyla var oluyorsa yazınsal ürünlerde de öyle 

yer alması beklenir. Yaşamın içinden, gerçeğe yakın, tek yönlü olmayan 

karakterler sunulmalıdır. “İnsanı, güçlü-zayıf, olumlu-olumsuz ve çelişkili 

yanlarıyla olduğu gibi, ulaşılması zor bir örnek durumuna getirmeden (idealize 

etmeden) insan olarak göstermelidir. İnsan, yenilmez, her şeyi bilen, ‘üstün 

insan’ olarak işlenmemelidir (Nas, 2014). Abartılmış, ulaşılması zor karakterler 

çocukta aşağılık duygusu yaratabilir, onu kitaplardan uzaklaştırabilir. Oysa asıl 
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istenen, çocuğun öyküneceği gerçek karakterler yaratarak onların yaşamsal 

bilgi, beceri ve tutumlar edinmelerini sağlamaktır.  

Çocuk edebiyatı yapıtlarındaki karakterlerin bazıları hem fiziksel hem de 

psikolojik özellikleriyle ön plana çıkarken bazılarının çok az detaylandırıldığı 

görülür. Baş kişi her türlü özelliğiyle okur için tanıdık biri haline getirilirken 

yardımcı kişiler baş kişinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla birkaç 

özelliğiyle tanıtılır. Özellikleri yüzeysel olarak tanıtılan karakterlere kapalı 

karakter; birçok özelliğiyle okura tanıtılan, okurun iyi bildiği karakterlere açık 

karakter denilir (Sever, 2010, s. 104). Açık karakterlerin özelliklerinin detaylı 

biçimde verilmesi çocukların onlarla özdeşim kurmasını kolaylaştırır. Çocuk, 

kitap boyunca arkadaşlık edeceği bu kişiyi her yönüyle tanımak ister. “Kapalı 

karakterler ise eserde olayları yaratan ya da yönlendiren bir rol üstlenmezler 

aksine kahramanın yönlendirdiği olayların sonuçlarından etkilenirler” 

(Demirel, 2010, s. 64). Kapalı karakterlerin yarattığı çatışmalar baş kişinin 

nitelikleriyle öne çıkmasını sağlar.  

Yapıtın inandırıcılığını etkileyen durumlardan biri de karakterlerde 

yaşanan değişimlerdir. Aynı yaşamda olduğu gibi bazı olaylar sonucunda 

karakterlerin davranışlarında değişimler görülebilir. Olay örgüsü içinde 

değişim yaşayan karakterlere devingen karakter; akış boyunca değişmeyen 

karakterlere durağan karakter denir (Lukens, 2018, s. 122-123). Paylaşmayı 

sevmeyen bir çocuğun paylaşmaya karar vermesi, hayvanlardan korkan birinin 

hayvan sahiplenmesi, okula gitmek istemeyen bir çocuğun okula gitmeye can 

atması gibi değişimlerin yaşanması normaldir. Önemli olan bu değişimin okura 

nasıl aktarıldığıdır. Olay örgüsünün başından sonuna pek çok olay yaşansa da 

hiç değişmeyen karakterler okuru düş kırıklığına uğratırken; inandırıcı nedenler 

sunulmadan birden bire büyük değişimler yaşayan karakterler ise okurun 

güvenini sarsar. Özellikle özdeşim öğesi olan baş kişilerin değişimlerinin 

inandırıcı olması önemlidir.  

Karakterlerle ilgili üzerinde durulması gereken noktalardan biri de 

yapıtlardaki karakter sayısıdır. Okulöncesi döneme seslenen kitaplarda karakter 

sayısının çok olması çocukların kurguyu izlemesini zorlaştırabilir. Sever’e 

(2011) göre, çocuk kitaplarında mümkün olduğunca az karakter olmalı ve 

olaylar ana kahraman etrafında şekillenmelidir. Ana kahraman ise çeşitli 
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yollarla tanıtılmalı, eserde tüm özellikleriyle belirgin bir şekilde yer almalıdır. 

Mutlaka ana kahraman hakkında ayrıntılı ipuçları sunulmalıdır.  

İleti: İleti, “Bir anlatının iletmek istediği temel düşünce, bildiri, mesaj” 

olarak tanımlanır (http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-

bul.html). Sever (2010) ise iletiyi, yazarın okurla paylaşmak istediği asıl 

düşünce olarak açıklamıştır. İleti, öğretici metinlerde yazarın öne çıkarmak 

istediği düşünce; edebiyat yapıtlarında ise sanatçının okurlarıyla paylaşmak 

istediği duygu ve düşünce ortaklığıdır denilebilir.  

Çocuk edebiyatı yapıtlarında, öğretici olmak istese de istemese de, 

yazarın diğerlerinden daha çok öne çıkardığı bir duygu ve düşünce mutlaka 

vardır. Arseven (2005), hedef kitlesi fark etmeksizin, çocuk edebiyatı 

ürünlerinin, genellikle çocuğa doğru davranış kalıplarını ve toplum kurallarını 

öğretmek, birtakım değerleri kazandırmak, özetle çocuğu hayata karşı 

hazırlamak amacını güttüğünü belirtir. Bu amaç doğrultusunda yazılan her 

ürünün de farklı iletiler içerdiğini ve çocuğun dünyasında bir yer edinmeye 

çalıştığını öne sürer.   Burada unutulmaması gereken şey çocuk gerçekliği ve 

edebiyatın amacıdır. Çocuk, bir yandan gelişimi devam ederken diğer yandan 

yetişkinlerin kurduğu düzene ayak uydurmaya çalışır. Bu düzende ondan 

beklenen pek çok görev ve sorumluluk bulunur. Yetişkinler, bütün bu görev ve 

sorumlulukları okuyacakları metinler aracılığıyla çocuğa öğretmeyi düşünmüş 

ve bunun için edebiyatı kullanmayı denemişlerdir. Her ne kadar çok meraklı ve 

öğrenmeye açık bir yaradılışı olsa da doğası gereği çocuk oyun ve eğlence ister. 

Bu nedenle belirtilen görev ve sorumlulukları onlara açıkça aşılamaya çalışan 

kitaplardan sıkılır ve uzaklaşırlar.  Ebeveynler için çocuk kitaplarının açık açık 

eğitmeye çalışması rahatsız edici olmayabilir, hatta bunu yeğleyebilirler. Kitabı 

“boş zaman geçirme aracı” olarak gören yetişkinler için kitabın değeri açıkça 

görebildiği iletilerle ölçülebilir. Ancak edebiyatın amacı okuruna açıkça 

doğruları anlatan, öğretici bir bildiri metni sunmak değildir. Edebiyat, yaşamı 

sanatçı duyarlığı ile yoğurur, okurun önüne kendi yaratımına izin verecek 

lezzette bir yapıt koyar. Sartre (2012, s. 53) bunu açıklamak için edebiyat 

yapıtının bir çağrı olduğunu dile getirmiştir. Sanat yapıtının yaratılışı, elde 

bulunan verilerle açıklanamayıp mutlak bir başlangıç olduğundan okuyucunun 

özgürlüğü tarafından yaratılır. Bir başka deyişle her edebiyat yapıtı okuru 

tarafından yeniden yaratılır. Oysa iletilerin açıkça paylaşıldığı kitaplarda 
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okurun düşünmesine, yaratım sürecine katılmasına olanak tanınmaz. Yalvaç 

Ural bu konuyla ilgili görüşlerini şöyle açıklar: 

Yazarın görevi, çocuğa, yaşadığı çevreyi, onun algı alanı içinde yer alan, 

tanık olduğu ama adlandıramadığı şeyleri ve onlarla ilgili küçük yaşamsal 

öyküleri anlatarak, onu okul dışı eğitimde iyi bir yere taşımaktır. Çocuk 

edebiyatı yazarları terbiyenâme yazmaz, okul bilgilerini öğretmez. (…) 

Özetle çocuk edebiyatı yazarının sorumluluğu öğretme amacı gütmeden 

çocuğun gelişim düzeyini dikkate alan bir anlayışla onu yakın çevresinden 

başlayarak insan ve yaşam gerçekleriyle buluşturmaktır. Bütün bu 

öğretilerin çocukların dilsel, bilişsel, toplumsal ve kişilik gelişimini 

etkilediğini düşünürüm (Bulut, Gülçiçek Esen, Yurtseven Yılmaz, 2016, s. 

63).  

Sever (2010), sanatın bireysel ve toplumsal işlevlerinden etkilice 

yararlanabilmesi için, kişilerin erken çocukluk dönemiyle birlikte, anlam 

evrenlerine uygun görsel, işitsel ve dilsel iletilerle beslenmesi gerektiğini ifade 

eder. Peki, iletiler nasıl aktarılır? Yazınsal metinlerde iletilerin örtük olması 

beklenir. Örtük iletiler, kesin bir yargıyı açıkça belirtmeden metnin dokusuna 

sinmiştir (Demirel, 2010). Bir de yargıların açıkça verildiği doğrudan iletiler 

vardır. İletilerin aktarım biçimini belirleyen sanatçının tutumu ve yazma 

amacıdır. Otoriter bir tutumla öğretici bir metin oluşturmak isteyen yazarlar 

için doğrudan iletiler hedefe daha uygundur. Bir metinde hem örtük hem de 

doğrudan iletilere rastlamak da olanaklıdır.  

Okul, çocuklara öğretici bilgiler sunma işlevini yeteri kadar yerine 

getirmektedir. Çocukların edebiyattan zevk alması, kitaplarıyla eğlenmesi, 

üzerine kafa yoracağı düşüncelerle buluşması, duygularını keşfedip 

kabullenmesi için edebiyatın yol göstericiliğine olanak tanımak gerekir. Çocuk 

edebiyatı yapıtlarında örtük bir biçimde çocuklar güzel, iyi, adaletli olana 

yönlendirilmelidir. Bağnazlık, yazgıcılık, ırkçılık, ayrımcılık 

normalleştirilmemeli, çocuklar tek bir doğrunun olduğuna inandırılmamalıdır. 

Çocukların yardımlaşma, dayanışma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi toplum 

için önemli olan konularla ilgili bir duyarlık geliştirmesi sağlanmalıdır. Ancak 

bu tür bir duyarlık öğüt vererek, öğretici bir tutum takılarak, savsözler 

savurarak değil çok katmanlı bir yapıyla, sezdirerek, duyumsatarak 
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geliştirilebilir. Diğer türlüsü çocuğun bakış açısını daraltmak, onu yetişkinlerin 

doğrularına tutsak etmek olur.  

Dil ve Anlatım: Çocuk edebiyatı yapıtları çocukların dil ve anlatım 

yönünden öykünecekleri en değerli kaynaklardır. Türkçenin en doğru, etkin ve 

varsıl kullanımı bu yapıtlarda örneklendirilmelidir. “Edebiyat olanla edebiyat 

olmayanı belirlemede temel ölçüt dil ve dilin kullanılışıdır” (Özdemir, 2013, s. 

29). Sanatçı duyarlılığı ile oluşturulan yapıtlarda okur, kendini anlatmanın en 

estetik biçimine tanıklık eder.   

Çocukların, kullandıkları dilin yapısını ve kurallarını kitapları okudukça 

sezinlemesi beklenir. Farklı sözcük ve cümle türlerinin metin içinde en iyi 

kullanımını nitelikli çocuk kitapları sergiler. Bu açıdan yazara düşen büyük bir 

sorumluluk vardır. Çocuk edebiyatı yazarlarının çocuğun gelişim düzeyini 

bilerek sözcük seçimi yapmaları, cümle yapılandırmaları ve bölümceleri 

düzenlemeleri gerekir. Çocukların yeni sözcükler öğrenmelerine olanak 

tanınırken ellerinde sözlüklerle anlam arayışına girmelerine de neden 

olunmamalıdır. Yaşayan dil, yani çocuğun bildiği dil kullanılmalıdır. Yabancı 

sözcüklerin Türkçe karşılıkları kullanılarak çocuklarda yerleşik bir dil duyarlığı 

oluşturulmalıdır.  Arıcı (2016, s. 48),  çocuk edebiyatı yapıtlarında anlatımın, 

çocukların düzeylerine ve yakından uzağa, somuttan soyuta ilkelerine uygun 

şekilde olması gerektiğini; çocukların anlayabileceği ve yabancı sözcük yerine 

dilimizde karşılığı bulunan sözcüklerin kullanılması gerektiğini belirtir.  

İçerik, kurgu ne kadar ilginç, sürükleyici olursa olsun; kuru, yavan, 

yapmacık bir anlatım kitabın okunmasını zorlaştırır, engeller, soğutabilir 

kitaptan. Anlatım güzelliğiyse kitabın içine çeker çocuğu, okurken de alır 

götürür (Nas, 2014, s.99). Bu nedenle çocuk edebiyatı yapıtlarında duru, yalın, 

akıcı, estetik; başka bir deyişle çocuğun dilinde güzel tat bırakan bir anlatım 

kullanılmalıdır. Çocuklarda yanlış kalıcı izler bırakmamak adına yazım ve 

noktalama yanlışları yapılmamalıdır.  

Çocuk edebiyatı yapıtlarının dil ve anlatım özelliklerine ilişkin Yalvaç 

Ural’ın (Bulut vd., 2016, s.67) sanatçı yaklaşımı şöyledir:  

Özetle çocuk edebiyatı yazarının çocuk edebiyatı ürününün üzerinde, bir 

kuyumcunun kakma taşlı pırlanta yüzük yapışı gibi çalışması gerekir. 
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Yetişkinlere bir şeyler anlatırken sözcük tasarrufu yapılmasına gerek 

yoktur, okurun anlayıp anlamayacağı düşünülmeden yazılabilir; ama 

çocuk edebiyatında bu yapılamaz. Yazar, kendi kendini kısıtlamamalı 

(otosansür koymadan); ancak öyle bir süzgeç oluşturmalıdır ki aradan 

çakıl taşları düşüp çocuğun kafasını yarmamalıdır. Çocuğun algı 

süzgecinden geçip onun belleğinde yer edecek, kalıcı olacak, doğru olacak 

sözcükler kullanılmalıdır. “Miço” yerine “Muço” denilirse, o sözcük 

çocuğun aklında Muço olarak kalır; çıpa, “çapa” olur, yanlış kullanılan 

daha yüzlerce sözcük de böyle kalır. Yazar, doğrularını da kullanarak 

yazmak zorundadır. (…) Çocuğun somutlaştıramayacağı eski sözcükler, 

dilimizden ayrılmış ama başka bir inanç ya da özlem nedeniyle kullanılan 

sözcükler, çocuğun kafasına sokulmamalı, serpiştirilmemelidir. 

Sanatçı duyarlılığı ile yaratılmış edebiyat metinlerinin çocuğa hem 

yaşamı anlatma hem de Türkçenin varsıl olanaklarını örneklendirme görevi 

vardır. Çocuklar, ilgilerine seslenen nitelikli yapıtlarla buluşturulduklarında 

bilişsel, kişilik, toplumsal ve dil gelişimlerinde ölçülemeyen bir ilerleme 

sağlanır. Ancak tam tersinin olabileceği; şiddet, bağnazlık, boş inançlar, 

yazgıcılık, ırkçılık içeren kitaplarla buluşan çocuklarda olumsuz davranışların 

gelişebileceği, istenmeyen bir değişimin yaşanabileceği unutulmamalıdır. Bu 

nedenle çocukları kitaplarla buluşturmanın sıradan bir ‘an’ olmadığı; onların 

gelişimlerine doğrudan bir müdahale olduğu anlaşılmalıdır.  
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GİRİŞ 

Dil, bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade etme, iletişim kurma, 

öğrenme, zihni geliştirme ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli 

araçlardandır. Dilin doğru, etkili ve güzel kullanılması iyi bir dil eğitimiyle 

mümkün olabilir. Dil eğitimi dinleme / izleme, konuşma, okuma ve yazma 

olmak üzere dört temel dil becerisi üzerine yapılandırılır. Dinleme ve okuma 

alıcı dil; konuşma ve yazma ise ifade edici dil olarak adlandırılır. Temel dil 

becerilerinin istendik düzeyde edinilmesi ve geliştirilmesi, iletişimin temel dil 

becerileri yönünden sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi dil eğitiminin 

amacıdır (Okur, 2013). Bireylerin farklı alanlardaki öğrenmeleri, kişisel ve 

sosyal gelişimleri ile mesleki becerileri edinmelerinin ön koşulu dil 

becerilerinin geliştirilmesidir. 

Çocukların dil gelişiminde bireysel farklılıklar olabilir. Bununla birlikte 

çocukların bebeklikten itibaren edinmeleri / kazanmaları gereken dil becerileri 

/ bileşenleri bulunmaktadır. Bazı çocuklar doğuştan ya da sonradan edinilmiş 

zihinsel güçlükler, nörolojik problemler, fiziksel problemler gibi nedenlere 

bağlı olarak, duygusal yoksunluk ya da uyarıcı yoksunluğu, sık hastalanma 

veya belirli bir neden olmaksızın bu dil becerilerini kazanmada problem 

yaşayabilir ve başarısız olabilir. Bu durumda çocuğun iletişim, dil ve konuşma 

becerileri akranlarına göre yetersiz olacaktır.  

Dil becerileri akranlarına göre anlamlı derecede farklılıklar gösteren 

bireylerin kaynaştırma / bütünleştirme eğitimleri, hem bu bireylerin 

potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri hem de toplumsal düzen 

yönünden önemlidir. Bireysel özellikleri, gelişim özellikleri ve eğitim 

yeterlilikleri yönünden akranlarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösteren 

bireylerin (özel gereksinimli birey) eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 

için geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile 

uygun ortamlarda sürdürülen eğitim ‘özel eğitim’ olarak tanımlanır (MEB, 

2018a). Bu tanımdaki anlamlı farklılık öğrencinin akranlarına göre bilişsel 

gelişim, sosyal gelişim, dil gelişimi ve / veya fiziki gelişimindeki farklılığına 

vurgu yapar. 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri iki gruba ayırmak mümkündür. 

Birinci grupta yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler; ikinci grupta yaşıtlarına 
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göre daha hızlı öğrenen, sanat, yaratıcılık, liderliğe ilişkin kapasitede önde ve 

özel akademik yeteneği olan, özel yetenekli olarak tanılanmış öğrenciler yer 

alır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler; eğitimlerini kaynaştırma / 

bütünleştirme yoluyla, yetersizliği olmayan, normal gelişim gösteren akranları 

ile birlikte genel eğitim sınıfında tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı 

zamanlı olarak sürdürebilirler. Ayrıca tam zamanlı kaynaştırma eğitimi gören 

özel gereksinimli öğrencilerin eğitim faaliyetlerinden daha iyi faydalanmaları 

için bulundukları okullarda “destek eğitim odası” açılır. Engelli ve Yaşlı 

İstatistik Bülteni’ne (2019) göre; Türkiye’de özel gereksinimli öğrencilerin 

yarısından fazlası tam zamanlı kaynaştırma modeli ile eğitim almaktadır. 

Kaynaştırma / bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının temel 

amacı, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim amaçlarını en üst düzeyde 

gerçekleştirmelerini ve diğer bireylerle etkileşim içinde olmalarını sağlamaktır. 

Kaynaştırma uygulamaları ile özel gereksinimli çocuklar ayrımcılık ve 

etiketlenmenin olumsuz etkilerinden korunmakta ve toplumsal yaşama daha iyi 

hazırlanabilmektedir. Ayrıca normal gelişim gösteren çocuklar özel 

gereksinimli bireylere karşı olumlu tutum ve duyarlılık geliştirebilmektedir. 

Bir öğretmen daha önce tanılanmamış dil ve konuşma bozukluğu olan 

bir çocukla karşılaştığında bu çocuğu fark edebilmeli, erken tanı ve müdahale 

konusunda gerekli yönlendirmeleri yapabilmeli, özel gereksinimli olarak 

tanılanmış öğrenciler için kaynaştırma / bütünleştirme yoluyla eğitim 

uygulayabilmelidir. Örneğin dil ve konuşma bozukluğu olan bir öğrencinin 

bulunduğu sınıfta öğretmen diğer öğrencileri bilgilendirmelidir. Dil ve 

konuşma sorunları olan öğrenciler için kaynaştırmada öne çıkan konu onlar için 

kapsayıcı, kabul edici ve destekleyici bir ortam oluşturmaktır (Karasu, 2020). 

Öğretmen ve öğrenciler bu öğrencilere karşı daha sabırlı, dikkatli olmalıdır. 

Sınıfta kabul edici bir atmosfer oluşturulmalıdır. Öğretmen eğitim ortamını, 

öğrenme öğretme sürecini, içeriği ve değerlendirmeyi özel gereksinimli öğrenci 

için uyarlamalı, öğretimi farklılaştırmalıdır.  

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının, onları normal 

gelişim gösteren akranlarından ayırmadan eğitim ortamlarında karşılanması 

hususunda öğretmenlerin dil eğitiminin özel eğitim ile ilgili kavramlarını 

bilmesi önemlidir.  Ayrıca öğretmen tutumları da kaynaştırma eğitimi için çok 
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önemli bir role sahiptir (Leatherman ve Niemeyer, 2005). Öğretmenler özel 

gereksinimli öğrencilerin özellikleri ve ihtiyaçları konusundaki bilgilerini 

artırdıkça onların kaynaştırmaya karşı tutumları da olumlu yönde gelişecektir. 

Bu bölümde dil eğitiminin özel eğitimle / özel gereksinimli bireylerle ilgili 

kavramları, özetlemeli bir yaklaşımla ve ana hatlarıyla açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

İletişim Bozuklukları 

İletişim bozukluğu; bir sembol sistemini alma, işleme (değerlendirme), 

kavramları, sembol sistemlerini temsil etme, sembol sistemlerini iletme, 

kullanma yetilerinden birinde ya da birkaçında ortaya çıkan aksaklık, bozukluk 

olarak tanımlanmaktadır (Konrot, 1998). İletişim bozuklukları bozukluğun 

nedenlerine, bozukluğun belirtilerine ve bozukluğun iletişimin hangi sürecinde 

olduğuna ilişkin sürece göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Amerikan 

Konuşma ve İşitme Derneği iletişim bozukluklarını konuşma, dil, işitme ve 

merkezi işitsel işlemleme bozuklukları olmak üzere dörde ayırmıştır. İletişim 

bozukluğunun şiddeti hafiften ağıra kadar değişebilir. Gelişimsel veya 

edinilmiş olabilir. Bireyler, iletişim bozukluklarının birini veya herhangi bir 

kombinasyonunu gösterebilir. Bir iletişim bozukluğu birincil bir engelliliğe 

sebep olabilir (American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], 

1993). Konuşmanın olması iletişim kurulabileceği anlamına gelmeyebilir.  

Sosyal (Pragmatik) İletişim Bozukluğu: Sosyal (pragmatik) 

iletişim bozukluğu, sözlü ve sözsüz iletişimin sosyal kullanımlarında sürekli 

güçlükleri içeren yeni tanımlanmış bir durumdur. Bireyin, sosyal iletişimin 

pragmatik yönlerinde zorluk çekmesi olarak tanımlanır. Dilin sosyal amaçlarla; 

sosyal bağlama uygun bir şekilde kullanılmasında, soyut ifadelerin, mizah ve 

benzetmelerin anlaşılmasında eksiklikler görülür. Sosyal iletişim bozukluğu 

olan bireyler, sosyal iletişimde ortak zorluklar sergilerler ancak otizm spektrum 

bozukluğu ile tutarlı, tekrarlayan davranışlar veya kısıtlı ilgi alanları 

göstermezler (Black ve Grant, 2014). Sosyal iletişim bozukluğu olan çocuklar 

akran zorbalığına daha fazla maruz kalabilir. Bu öğrenciler çocuk psikiyatristi 

tarafından değerlendirilmeli, sosyal beceri eğitimine yönlendirilmelidir. Aile-

çocuk-hekim-okul iş birliği yapılmalıdır. 
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Dil Bozuklukları: Dil bozukluğu; kişinin söylenenleri anlamakta (alıcı 

dil) veya duygularını, düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak aktarmakta 

(ifade edici dil) yaşadığı güçlükleri ifade eden genel bir kavramdır. Yaygın 

görülen bir iletişim bozukluğudur. Dil bozukluğu, konuşma dilinin, yazı dilinin 

veya işaret dilinin edinilmesinde ve kullanılmasında anlama veya üretimdeki 

eksikliklerden kaynaklanan kalıcı bir bozukluktur (Black ve Grant, 2014). 

Zihinsel güçlükler, nörolojik sorunlar ve işitme engeli gibi belirli bir nedenden 

dolayı gelişen dil bozuklukları olmakla birlikte bilinen belirli bir nedenden 

kaynaklanmayan gelişimsel dil bozukluğu (özgül dil bozukluğu) da 

bulunmaktadır. Dil bozuklukları alanyazında genellikle nedenlerine, 

belirtilerine ve şiddetine göre sınıflandırılır. Nedenlerine göre dil bozuklukları 

birincil ve ikincil dil bozuklukları şeklinde adlandırılır. Birincil dil bozuklukları 

gelişimsel güçlüklere bağlı olmayan ve dilde anlamlı sayılabilecek bir bozukluk 

durumudur. İkincil dil bozuklukları ise başka bir gelişimsel ya da edinilmiş bir 

bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkan dil bozukluklarıdır. Belirtilerine göre 

dil bozuklukları; anlama, ifade etme, biçim, içerik gibi bozukluğun dilin hangi 

bileşeninde olduğuna göre sınıflandırılabilir. Şiddetine göre sınıflandırmada 

bozukluğun hafif, orta, ağır ve ileri derecede olmasına göre sınıflandırma 

yapılır (Turan, 2018). 

Dil bozuklukları; tamamen konuşmanın olmaması gibi çok ağır bir 

durumdan, sözdizimindeki ufak tefek farklılaşmaların, aksaklıkların gözlendiği 

durumlara çeşitlilik gösterebilir. Bazı durumlarda dilin anlamlı bir şekilde 

kullanılabildiği fakat içeriğin zayıf olduğu görülür (Konrot, 1998). 

Alıcı Dil Bozukluğu: Alıcı dil; bir mesajı / sembolü alma, anlama ve 

çözümlemeyi ifade eder. Alıcı dil bozukluğunda kişi diğer kişilerin 

söylediklerini anlamada sorun yaşar. Alıcı dil bozukluğu olan kişiler, 

başkalarının isimlendirdiği nesnelere bakamaz ya da onları işaret edemez. 

Konuşma gecikmiştir. Çocukların sözel olmayan işitsel uyaranlara tepkileri 

normaldir (McLaughlin, 2011). Alıcı dil bozukluğu olan çocuklar sorulara 

uygun cevaplar veremez, konuşulduğunda dinliyor gibi görünmezler, sözlü 

yönergeleri takip edemezler. Sözlü olarak sunulan bilgiyi kullanamazlar. 

Nitelik, sıralama, karşılaştırma bildiren kavramları ve karmaşık cümleleri 

anlamada zorlanırlar (MEB, 2016). Alıcı dil bozukluğu olan öğrenciler için 

öğretmen basit sözel yönergeler kullanmalıdır. Öğretmen yavaş ve açık 
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konuşmalı, gerekirse konuşmasını tekrar ederek öğrencinin anlamasına 

yardımcı olmalıdır. Öğrencinin söz varlığını geliştirme, sosyal durumlarda dili 

kullanmasına yönelik etkinlikler yapılmalıdır. 

İfade Edici Dil Bozukluğu: Sözlü ve yazılı dilin kullanımında güçlük 

olmasıdır. İfade edici dil bozukluğu olan çocuklar normal biliş düzeyine 

sahiptirler fakat konuşma gecikmiştir. İfade edici dil bozukluğunu erken 

çocukluk öneminde daha yaygın olan gelişimsel konuşma ve dil gecikmesinden 

ayırt etmek zordur (McLaughlin, 2011). Bozukluk sınırlı sözcük dağarcığı, 

kelimeleri hatırlamada zorluk çekme, dil bilgisinde hata yapma, gelişimsel 

olarak uygun cümleler kurmada zorluk çekme gibi belirtilerle kendini gösterir 

(American Psychiatric Association [APA], 2013). İfade edici dil bozukluğu 

sosyal iletişimi, akademik ya da mesleki başarıyı olumsuz etkiler. İfade edici 

dil bozukluğu olan öğrenciler için cümle genişletme çalışmaları yapılmalı, grup 

etkinliklerine daha fazla yer verilerek öğrencinin kendini ifade etmesi 

desteklenmelidir. Dil ve konuşma terapisi ile gelişme sağlanabilir, ebeveynler 

de bu süreçte etkin rol almalıdır. 

Gelişimsel Dil Bozukluğu (Özgül Dil Bozukluğu): Dili anlama ve 

/ veya kullanma boyutlarında önemli derecede gecikme olması ya da normalden 

farklılıklar görülmesi ‘gelişimsel dil bozukluğu’ olarak tanımlanır (Paul, 2002).  

Edinilmiş ya da bilinen bir biyolojik ve tıbbi nedene bağlı olmadan, çocukluk 

çağında gelişim sürecinde ortaya çıkan dil bozukluğunu ifade etmektedir. 

Alanyazında ‘özgül dil bozukluğu’ teriminin yerine kullanılmaya başlanmıştır. 

Bilinen bir ayırt edici duruma bağlı olan (otizm spektrum bozukluğu, down 

sendromu, serebral palsi gibi) dil bozuklukları ise ‘X’e bağlı dil bozuklukları’ 

şeklinde adlandırılmaktadır (Bishop vd., 2017). 

Okul öncesi dönemde ve okul döneminde ortaya çıkar. Gelişimsel dil 

bozukluğu olan çocukların fonoloji, morfoloji, sentaks, semantik, pragmatik, 

sözcük bulma becerileri ile sözel öğrenme becerilerinin birinde ya da 

birkaçında problem görülebilmektedir. Bu çocuklar sınırlı kelime dağarcığına 

sahiptir (Schwartz, 2008). Kelimeleri bağlamından öğrenmeleri akranlarına 

göre daha zordur. Gecikmiş konuşma belirgin özelliklerindendir ayrıca 

gelişimsel dil bozukluğu olan çocuklarda cümle tekrarlama önemli bir belirtidir 

(Riches, 2012). Gelişimsel dil bozukluğu olan öğrencilerin bilgileri 
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genelleştirebilmeleri için daha fazla tekrar yapmalı, sorulara cevap 

verebilmeleri için daha fazla süre ayrılmalıdır, öğrencilere sunulan sözel 

bilgiler görsellerle desteklenmeli, öğrencilerin alıcı ve ifade edici dil 

becerilerinin destekleyen oyunlar oynatılmalıdır (Diken, 2020). 

Afazi: Dil ve konuşma bozukluğudur. Beyinde meydana gelen bir hasar 

sonucu ortaya çıkan afazi; konuşma organlarında bozukluk, zekâ geriliği, 

bellek bozukluğu, işitme özrü olmadan konuşma işlevinin yerine 

getirilememesi durumudur. Felç, afazinin en sık rastlanan nedenidir. 

İsimlendirmede, yazı yazma ve okunanı anlamada da bozukluk görülür. 

Duyduğu hâlde anlama ve tekrarlama bozukluğu vardır (MEB, 2016). Aleksi / 

disleksi ve agrafi / disgrafi veya okuma ve yazma bozuklukları afazide yaygın 

ve çeşitlidir (Code, 2010). Dil ve konuşma terapistleri tarafından bireyin 

mevcut dil ve konuşma özelliklerine göre uygun terapi programları 

uygulanmaktadır. 

Gecikmiş Konuşma: İfade edici dil becerilerinde zayıflık ve gecikme 

olarak tanımlanır. Gecikmiş konuşma, sesletim hatalarının olduğu ve fonolojik 

süreçlerin normal konuşma gelişimini sağlayamadığı çocukluk dönemi 

problemidir (Weismer ve Brown, 2021). Çocuğun dil gelişimi biyolojik 

gelişimiyle uyumlu değildir. 

Gecikmiş konuşma; erken doğum, işitme kaybı, genetik bozukluk, 

anatomik bozukluklar, kas ve sinir hastalıkları, zekâ geriliği gibi durumlar 

üzerinden açıklanmaktadır. Otoriter aile tutumu, düşük sosyoekonomik düzey, 

konuşmayı destekleyecek bir ortamın olmaması gibi çevresel faktörler de 

gecikmiş konuşmaya yol açabilir. Gecikmiş konuşma tanısı alan çocuklar alıcı 

dil becerilerinde, sözel olmayan iletişim becerilerinde, bilişsel becerilerde 

yaşıtlarıyla aynı performansı gösterebilirler. Kelime dağarcıkları yaşıtlarına 

göre yetersizdir, konuşmaları hızlı ve anlaşılmaz olabilir, kendilerini çevreden 

izole etme eğilimindedirler. Telaffuz ile ilgili hatalar çocuk büyüdükçe 

azalmaktadır ve konuşma daha anlaşılır hale gelmektedir. Gecikmiş konuşma 

için gecikmenin nedenlerine göre için çocuk psikiyatristinden, dil ve konuşma 

terapistlerinden destek alınmalıdır. Öğretmen çocuğun alıcı ve ifade edici dil 

becerilerini değerlendirmeli ve buna göre bir öğretim uygulamalıdır. Çocuk 
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derslerde soru sormaya teşvik edilmeli, içerik görsellerle desteklenmeli, oyun 

ve karşılıklı konuşma etkinliklerine daha çok yer verilmelidir. 

Konuşma Bozuklukları: Belirli bir harfi veya sesi telaffuz etmekte 

güçlük çekmekten anlaşılır bir konuşma üretememeye kadar değişebilen 

bozukluklardır. Konuşmanın ritminde, akışında, tizliğinde, vurgularında, 

seslerin çıkarılışında ve anlaşılmasında bir bozukluk vardır. Konuşma 

bozukluğu fiziksel bir deformasyon sonucunda, kanser gibi hastalıkların neden 

olduğu konuşma mekanizmasında (gırtlak, dudaklar, dişler, dil ve damak) 

meydana gelen bir hasar sonucunda oluşabilir (Lanier, 2010). Dil 

bozukluklarına göre daha çok görülür. Öğretmen, sınıfında konuşma bozukluğu 

görülen öğrenci olduğunda; öğrenciye etkinliklerde öncelikli söz hakkı vermeli, 

öğrenciyi konuşmaya teşvik etmeli, öğrencinin düzgün konuşma çabalarını 

takdir etmeli, öğrenciyi ilgi ve sabırla dinlemelidir (Metin, 2018). 

Konuşma Sesi Bozukluğu: Konuşma sesi bozukluğu (KSB), konuşma 

üretimiyle ilgili sorunları içeren, seslerin üretilmesi ve konuşmanın anlaşılırlığı 

ile ilgili bozuklukları kapsayan genel bir kavramdır. Fizyolojik problemlerden 

kaynaklanabileceği gibi belirli bir neden bağlı olmadan da ortaya çıkabilir. 

Konuşma sesindeki bozukluk, hafif artikülasyon sorunlarından, ciddi fonolojik 

bozukluklara kadar uzanabilir; konuşma seslerinin algılanması, motor üretimi 

veya fonolojik temsilleriyle ilgili bir zorlanma yaşanmasını kapsayabilir. Birey 

konuşurken sesi çıkarmada zorluk yaşar ve konuşmasındaki anlaşılırlık azalır.  

Konuşma sesi bozukluğu olan çocuklar iletişime girmede, eğitime tam 

katılım ve diğer yaşam etkinliklerine katılmada zorluk yaşayabilirler ve bu 

zorluklar yetişkinliğe kadar devam edebilir (Hesketh, 2004). Konuşma terapisi 

ile konuşma üretiminde yaşanılan sorunlar ortadan kalkabilir. 

Artikülasyon (Sesletim) Bozukluğu: Sesletim esnasında bir ses 

yerine başka ses kullanma veya pelteklik (kamyon-kaymon), ses düşürme 

(havlu-avlu), ekleme (saat-sahat) ya da bozulma (gelir-gelüm) artikülasyon 

bozukluğu olarak ifade edilir. Konuşma organlarının düzensiz çalışması söz 

konusudur. Artikülasyon terimi yerine boğumlanma, eklemleme, telaffuz 

terimleri de kullanılır. Artikülasyon bozuklukları, fonetik ve motor artikülasyon 

bozukları olmak üzere iki alt kategoride ele alınmaktadır. 
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Öğretmenin sesletim bozukluğu olan öğrenciye doğru model olması 

gerekmektedir. Öğrenci çıkardığın yanlış seslerin farkına varması için ses kaydı 

yapılabilir, çıkarılan yanlış seslerin doğrusu çocuğa öğretilir ve doğru ses 

pekiştirilir. Doğru sesin konuşmada kullanılması sağlanır. Öğrencinin 

konuşması bölünmemeli, sürekli olarak düzeltilmemelidir.  

Fonetik Artikülasyon Bozuklukları (Dislali): Fonetik artikülasyon 

bozuklukları, artikülatör organların (dil, dudak, damak, dişler vb.) ses üretimi 

için uygun pozisyonu alamamasından kaynaklanan olağan dışı ses üretimidir 

(Ünsal vd., 2017). Bunlar: 

Ses Düşürülmesi veya Atlanması: Bu konuşma kusurunda, 

boğumlama sırasında bir ses ya da hece atlanır, yutulur. Örneğin, gideceğim > 

gitcem, içeride > içerde, hepten > epten vb. 

Ses Eklenmesi: Bu konuşma kusurunda, boğumlama sırasında ifadeye 

gereksiz şekilde bir ses ya da hece eklenir. Örneğin, dudak > duydak, böyle> 

aböyle vb. 

Sesin Değiştirilmesi: Bu konuşma kusurunda, boğumlama sırasında bir 

ses yanlışlıkla başka sesle yer değiştirilir. Peltek konuşma kusuru da bu başlık 

altında değerlendirilebilir. Örneğin, herkes > herkez, köprü > körpü vb. 

Sesin Bozulması: Bu konuşma kusurunda ses, alışık olunmayan bir 

yolla üretilir ve boğumlama sırasında ölçünlü dilde kullanılmayan bir ses ortaya 

çıkar. Özellikle bölgesel ağız kullanımdan ortaya çıkan bir hatadır. Örneğin, 

ince k sesi yerine k-g karışımı bir sesin kullanımı. Ayrıca, Tekşan ve 

Karaca’nın (2021, s. 114) da belirttiği üzere, boğumlama kusuru olarak ayrı bir 

başlık altında incelenen ıslıklama ve gılama sorunlarını da bu başlık altında 

incelemek daha doğrudur. 

Motor Artikülasyon Bozuklukları: Motor artikülasyon bozuklukları, 

çeşitli hastalıklar veya darbelere bağlı hasarlar sonucunda konuşma kaslarının, 

motor yapının işlevini yitirmesi ya da zayıflaması nedeniyle ortaya çıkan 

boğumlama bozukluklarıdır. 

Dizartri: Beyindeki konuşma için gerekli hareketleri planlama, yürütme 

ve kontrol etmekle görevli alanlardaki lezyonların neden olduğu motor 
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konuşma bozukluklarıdır. Konuşma organlarında konuşma hareketleri dışında 

da işlev bozukluğu görülür. Dizartrilerde sadece konuşmaya ait motor 

bozukluklar varken dil bozukluklarında konuşma ile birlikte yazmada, 

okumada da bozukluklara rastlanır (Tanrıdağ, 2009). 

Dizartri en çok serebral palsi (SP) veya kas distrofisi ile doğan kişilerde 

ve inme, tümör veya Parkinson hastalığı gibi dejeneratif hastalık yaşayan 

yetişkinlerde yaygındır. Dizartrisi olan kişiler, sadece hafif bir ses kısıklığı 

sorunundan hiç konuşamamaya kadar değişen düzeylerde konuşma sorunları 

yaşayabilirler. Bu kişilerin konuşması yavaş, bulanık ve anlaşılması zordur 

(Lanier, 2010). 

Konuşma Apraksisi: Konuşma apraksisi hem çocukları hem 

yetişkinleri etkileyen, beynin konuşma ile ilgili bölümlerine verilen hasarın 

neden olduğu bir motor konuşma bozukluğudur. Sorun temelde seslerin 

çıkartılışı ile ilgilidir. Konuşma apraksisi olan kişiler, söylemek istediklerini 

doğru ve tutarlı bir şekilde söylemekte zorlanırlar. Konuşmanın ritmi ve 

zamanlaması ile ilgili sorun yaşayabilirler veya amaçladıklarından tamamen 

farklı bir şey söyleyebilirler, hatta kelimeler uydurabilirler. Dizartriden farklı 

olarak, konuşma apraksisinin konuşma kaslarının zayıflığı veya felçle ilgisi 

yoktur. Şiddeti hafif ile şiddetli arasında değişebilir (Lanier, 2010). Yavaş 

konuşma, sesli ve/veya sesli harf bozulmaları, ses ikameleri olarak algılanan 

bozuk sesler ve prozodik anormallikler ayırıcı tanı kriterleridir (Jacks ve Robin, 

2010). Öğretmen, apraksili öğrencisi için seslerin doğru üretiminde model 

olmalı, tekerlemeler, şarkılar, slogan vb. kullanmalı, işitsel ve görsel ipuçları 

vermeli, yazma etkinliklerini basitleştirmelidir. 

Dil ve Dudak Tembelliği: Dil ve dudak kaslarının yeterli işleve sahip 

olmaması nedeniyle ortaya çıkan artikülasyon bozukluğudur (Erdem, 2014). 

Gevşeklik: Ses organlarının tembelliğinden kaynaklı olarak seslerin, 

hecelerin ya da sözcüklerin anlaşılmaması durumudur (Erdem, 2013; 

Topçuoğlu Ünal ve Özden, 2019).  
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Prozodi Bozuklukları (Sesi Ayarlayamama): Konuşmada anlam 

ayırıcı bir özelliğe sahip olan ve konuşmanın duygu yönünü belirleyen vurgu, 

tonlama, ezgi, tını, şiddet, ritim içeren bürünsel özellikler prozodi adı ile anılır 

(İşçi, 2020, s. 161). Konuşma esnasında sözcüklere yüklenen farklı anlamlar ve 

aktarılmak istenen duygular bu bürünsel özellikler ile yansıtılmaktadır. Bu 

nedenle de sesin ayarlanamaması durumunda tonlama, vurgu, durak, ritim vb. 

hataları ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hataların tamamı prozodi bozuklukları 

adı altında incelenmektedir. 

Dudak ve Damak Yarıklığı: Dudak yarıklığı (tavşan dudak) üst 

dudakta tek veya iki yanlı yarıklık olmasıdır. Damak yarıklığı (kurtağzı) ise 

ağız boşluğunun üst kısmında açıklık olmasıdır. Bebeğin anne karnında 

gelişimi sırasında ortaya çıkan bir anomalidir. Nedeni kesin olarak 

bilinmemekle birlikte yarıklar cerrahi yolla düzeltilebilir. Tıbbi müdahale 

sonrasında konuşma eğitimine başlanmalıdır. Ancak konuşmanın ne ölçüde 

düzelebileceği belirlenemez (MEB, 2016). Dil ve konuşma terapisi ile 

düzelmeler sağlanabilir. 

Konuşmada Akıcılık Bozukluğu: Konuşmanın belli bir akıcılıkta, 

hızda, sürede ve ritimde olmamasıdır. Kişinin konuşmasında belirli ses ve 

kelime tekrarları, patlamalar, ses uzatmaları gibi sebeplerle akıcılık kusurları 

oluşur (Turan, 2018). Akıcılık bozukluklarında dil ve konuşma terapileri ile 

iyileşmeler sağlanabilir. Öğretmen akıcılık bozukluğu olan öğrencileri 

konuşmaya zorlamamalıdır, öğrenciye kendini ifade etmesi için gerekli zaman 

tanınmalı, öğrenci etkin bir şekilde dinlenmeli, doğal davranmalıdır. 

Kekemelik: Konuşma gerçekleşirken akıcılıkta duraklama, sesi, heceyi 

ya da sözcüğü tekrarlama, uzatma ve beden hareketlerinin değişimiyle kendini 

gösteren ritim bozukluğudur. Konuşmanın sürekliliğini engeller. Okul öncesi 

dönemde ya da sonraki dönemlerde görülebilmektedir. 

Kekemelik farklı şekillerde görülebilir. Bazı bireyler konuşmaya 

başlayamaz. Kişi konuşmak için çabalar ama bir süre ilk sözcüğü söylemekte 

zorlanır. Bazı kişiler konuşmaya başladıktan sonra alışılanın dışında konuşması 

kesilir ya da duraklar. Bazı durumlarda her duraksamayı tekrar başlayamama 

zorluğu izler. Başka bir kekemelik çeşidi ise konuşmaya başlarken belirli 
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seslerin çıkarılışı ile ilgilidir. Konuşmanın bu yönüne patlama denir. Bazı 

durumlarda sesler çok fazla tekrarlanır. Bazen de sesler normalden çok 

uzatılarak çıkarılır (MEB, 2016). Kekemelik akademik ve mesleki başarıda, 

sosyal iletişimde sınırlamalara neden olabilir. Stres ve kaygı kekemeliğin 

şiddetini artırabilir. Kekemeliğin nedeni, türü belirlendikten sonra çocuğun yaş 

ve gelişim özelliklerine göre konuşma terapisi yapılabilir. 

Öğretmen kekeleyen öğrenciye sınıftaki diğer öğrenciler gibi 

davranmalı, ondan aynı performansı beklemelidir. Öğrenci soruyu cevaplarken 

zaman tanımalı, öğrencinin cevabını onun yerine tamamlanmamalıdır. Öğrenci 

konuşmakta isteksizse onu zorlamamalıdır (Arı, 2013). 

Hızlı-Bozuk Konuşma: Konuşmanın normalden çok hızlı, bozuk ve 

düzensiz olmasıdır. Hızlı-bozuk konuşmada ilgisiz, anlamsız sözcük kullanımı, 

yanlış vurgu ve tonlama, normal olmayan duraksamalar, sözcük ve cümle 

yapısında eksiklik görülür. Hızlı bozuk konuşan kişi konuşma sırasında yaptığı 

hataların farkında değildir. Hızlı bozuk konuşma ve kekemelik bir arada 

görülebilir. Öğretmen hızlı bozuk konuşan öğrenciyi dil ve konuşma terapistine 

yönlendirmelidir. Derslerde ses ve video kayıtları yapılarak öğrencinin hataları 

tespit edilebilir ve hataların düzeltilmesine yönelik etkinlikler uygulanabilir.  

Tutukluk: Konuşma sırasında herhangi bir heceye takılıp kalma ve aynı 

heceyi tekrarlama tutukluk olarak adlandırılır (Topçuoğlu Ünal ve Özden, 

2019, s. 133). Tutukluk ile kekemelik karıştırılmamalıdır. Hatalı duraklamalar 

ve dolgu (asalak) seslerin kullanımı konuşmada tutukluğa neden olmaktadır. 

Ekolali  

Ekolali, kişinin istemsiz bir şekilde ya da iletişim aracı olarak birinin 

söylediğini anında veya gecikmeli olarak söylemesidir. Konuşmanın taklit 

edilmesi dil gelişiminin doğal bir parçasıdır ve üç yaş civarında sona ermesi 

beklenir. Gecikmiş konuşması olan ya da otizmli çocuklarda ekolali devam 

eder. Bireyin duyduğu sözcük veya cümleyi hemen tekrar etmesine “anında 

ekolali” bir ya da birkaç saat sonra tekrar etmesi durumuna ise “gecikmiş 

ekolali” denilmektedir. Ekolalinin öncülü sadece sözel bir uyaran olabilir, bu 

yüzden öğrenciden geçerli bir eko tepkisi almak isteniyorsa nesnenin kendisi 

ya da resmi göz önünde olmamalıdır (MEB, 2018b). 
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Disleksi 

Disleksi, özgül öğrenme güçlüğünün bir alt türü olarak yer alır. Bireyin 

doğru ya da akıcı kelime tanımada, heceleme ve doğru seslendirmede zorluk 

yaşaması olarak tanımlanır (American Psychiatric Association [APA], 2013). 

Yeterli zekâya, eğitime ve sosyokültürel fırsata rağmen okumayı öğrenmede 

yetersizlik görülür. 

Weaver (1998) disleksiyi okumanın çeşitli bileşenlerini, özellikle 

fonolojik yönleri içeren bir eksik perspektiften görmek yerine, disleksinin 

“anlam inşa etmek için stratejilerin etkisiz kullanımı ve / veya koordinasyonu” 

olarak kavranabileceğini belirtir. Disleksi kavramı alanyazında öğrenme 

bozukluğu ile eş anlamlı olarak da kullanılmakla birlikte konuşma, dinleme ve 

anlama becerilerindeki sorunları kapsayacak şekilde de kullanılmaktadır 

(Salman, Özdemir, Salman ve Özdemir, 2016). Disleksisi olan çocuklar 

genellikle ilkokulda okuma öğretimi aşamasında fark edilir. Okumayı 

öğrenmede, harfleri birleştirmede, hecelemede, sembolleri anlamada, doğru 

seslendirmede tamamen ya da kısmen güçlük çekme durumu ortaya çıkar. 

Benzer seslere sahip sözcükleri ayırt etmede zorlanırlar (Rief ve Stern, 2010).  

Sözlü yönergeleri uygulamada, ödev yapmada güçlük çekerler, çabuk sıkılırlar.  

Öğretmen, sınıftaki diğer öğrencilere disleksi hakkında bilgi vermeli, 

disleksisi olan öğrencinin sınıfta özgüven sorunu çekmemesi ve akran 

zorbalığına maruz kalmaması için farkındalığı artırıcı etkinlikler yapmalıdır. 

Öğretmen disleksisi olan öğrenci için öğretim sürecinde öğrencinin birden fazla 

duyusunu harekete geçirecek, kullanmasını sağlayacak yöntem ve tekniklere 

öncelik vermelidir. 

Disgrafi 

Disgrafi, yazma güçlüğü olarak tanımlanır (APA, 2013). Öğrenme 

güçlüğünün yazmaya ilişkin alt tipidir. Disgrafisi olan çocuklarda yavaş yazma, 

okunaklı yazamama, yazım hataları yapma, cümle tamamlamada zorlanma, 

planlama ve organizasyonda güçlük çekme gibi sorunlar görülebilir (Chung ve 

Patel, 2015; Rief ve Stern, 2010). Bu sorunlar akademik başarısızlığa, sosyal-

duygusal sorunlara neden olabilir. Disgrafisi olan çocukta disleksi, dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi başka öğrenme sorunları 
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görülebilir. Disgrafisi olan çocuklar genellikle okul öncesi etkinliklerinde ya da 

ilkokulda okuma yazma döneminde fark edilir. Bazı durumlarda ortaokul ve 

sonrası döneme kadar fark edilmeyebilir. Özel yazma eğitimleriyle ve 

psikolojik destekle çocukta olumlu etki sağlanabilir. Öğretmen-ebeveyn-

psikolog iş birliği önemlidir. 

Aleksi (Okuma Kaybı) 

Aleksi, kazanılmış okuma becerisinin kaybı anlamına gelir. Genellikle 

beyinde oluşan yaralanma veya hastalıkla ortaya çıkar. Kelime körlüğü olarak 

da ifade edilir. Okuma becerisindeki kayıp hasarın niteliğine göre kısmen ya da 

tamamen olabilir. Aleksiye agrafi de eşlik edebilir. 

Agrafi (Yazma Kaybı) 

Agrafi, beyin hastalığı sonucunda yazma yeteneğinin kaybı ya da 

bozulmasıdır. Edinilmiş yazma bozukluğu olarak da ifade edilir. Yazmadaki 

bozukluk harf çoğaltma, harf atlama, yazma hareketlerinin hızında ve 

uygulanan güçte bozukluk, harf, kelime ve cümlelerin birçok kez tekrarlanarak 

yazılması gibi farklı düzeylerde görülebilir. 

Braille Alfabesi (Kabartma Alfabe) 

Braille alfabesi, iki sütunda yer alan altı noktanın çeşitli 

kombinasyonlarıyla harflerin, rakamların ve noktalama işaretlerinin 

oluşturduğu bir iletişim aracıdır. Görme engelli öğrenciler okuma ve yazmayı 

Braille alfabesi ile öğrenirler. Dokunarak okumada parmaklar bir seferde tek 

bir harfi algılar. Bu nedenle dokunarak okumada en küçük algılama birimi 

harftir (MEB, 2015). Sınıfında görme engelli bir öğrencisi olan öğretmen, 

tahtaya yazdıklarını seslendirmelidir. Konuşurken zamirler yerine nesnelerin 

ismi doğrudan kullanılmalıdır. 

Türk İşaret Dili (TİD) 

Türk İşaret Dili, Türkiye’deki Sağır toplumunun kullandığı, kendine has 

özellikleriyle Türk sağır toplumunun kültürünü yansıtan bir işaret dilidir. Türk 

sağır toplumu için en önemli iletişim aracıdır. TİD 29 harften oluşur. Parmak 

abecesi iki el ile büyük harflerin kullanımını esas alırken C, I, L, O, P, V harfleri 
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tek el ile gösterilmektedir (Oral, 2016). Aynı işaret birden çok anlama gelebilir. 

Jest ve mimikler önemli bir yer tutar. Türk İşaret Dili 2015 yılından itibaren 

Sağırlar ilkokullarının 1. 2. ve 3. sınıflarında ders olarak verilmektedir. İşitme 

kaybı; kaybın türüne, derecesine, ortaya çıkış zamanına göre dil ve konuşma 

gelişimini olumsuz etkileyebilir. İşitme yetersizliği çocuğun söz dağarcığının 

sınırlı olmasına neden olabilir. İşitme kaybı olan çocuklarda ses bozukluğu, 

artikülasyon bozukluğu ve fonolojik bozukluklar görülebilir.  

Sınıfında işitme engelli bir öğrencisi olan öğretmen öğrenciyle 

konuşurken göz seviyesinde olmaya dikkat etmeli, kısa ve basit cümlelerle 

konuşmalı, sınıfta gürültü düzeyini düşük tutmalıdır. Etkinlikler görsellerle 

zenginleştirilmeli, gerekirse öğrenciye ek süre verilmelidir. Öğrenci işitme 

cihazı kullanıyorsa sınıftaki diğer öğrencilere bu konuda hassas olmaları, 

cihaza zarar verecek hareketlerden kaçmaları konusunda uyarıda bulunmalıdır 

(Metin, 2018). 

Sözel Üstün Yeteneklilik 

Sözel yetenek, bir kişinin sözel bilgi testleri yoluyla ölçülebilen 

potansiyel dil yeteneğidir. Bazı öğrenciler akranlarına göre sözel olarak üstün 

yetenekli olabilir. Ayrıca özel yetenekli tanısı almış bir öğrenci sözel olarak 

üstün yetenekli olmayabilir.  Sözel üstün yetenekli öğrencilerin dile karşı 

duyarlılığı yüksektir. Temel dil becerileri gelişmiştir ve etkinliklerde dile 

hâkimdirler. Hayal güçleri ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş olduğu için 

konuşma ve yazma etkinliklerinde etkindirler. 

Araştırmacılar sözel üstün yetenekliliği tanımayı kolaylaştırmak için 

bazı özellikleri belirlemişlerdir. Bu özellikler okul öncesi dönemde ortaya 

çıkar. Bailey (1996)’e göre sözel alanda üstün yetenekli çocukların özellikleri 

şunlardır: 

• Akıcı, betimleyici konuşma 

• Erken fonolojik farkındalık 

• Dilsel bir sembol sistemini kullanmak için ileri düzeyde bir 

yetenek (ör. Alfabe) 

• Okuma veya yazma etkinliklerine uzun süreli aktif katılım 

• Karmaşık düşünceleri ifade edebilme 
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VanTassel-Baska (1996)’ya göre sözel üstün yetenekli bireyler aşağıdaki 

niteliklere sahiptir. 

• Akıcı ve iyi okur. 

• Sözcüklere ve sözcük ilişkilerine ilgi duyar. 

• Gelişmiş bir kelime hazinesi kullanır. 

• Okuduklarında temel fikirleri analiz eder. 

• Edebiyat hakkında konuşmaktan hoşlanır. 

• Tanımlayıcı bir şekilde yazar. 

• Sınıf içinde ve dışında sık sık okur. 

• Sözlü bulmacalardan ve oyunlardan hoşlanır. 

• Sözlü ve/veya yazılı biçimlerde dil ile oynar. 

• Konuşma ve yazmada dilin yapısı hakkında bir anlayış sergiler. 

Sözel üstün yetenekli öğrenciler öğrenim hayatları boyunca çok okumak, 

nitelikli yazılar yazmak ve edebi eserler arasındaki ince ayrımları fark etmek 

gibi dil sanatlarında çok başarılıdırlar (Robinson, Shore ve Enersen, 2014). Çok 

odaklıdırlar, kendilerini edebi dünyayla meşgul ederler, tutkulu ve 

yaratıcıdırlar, entelektüel uyaranlardan ve zorlayıcı dil etkinliklerinden zevk 

alırlar (Piirto, 1992). 

Sözel üstün yetenekli öğrenciler daha düşük sözel yeteneğe sahip 

kişilerle sohbet ederken konuşmalarını sürekli olarak gruba uyacak şekilde 

kısıtlıyor olabilir. Uzun cümleler kullanmaktan ve yaşıtlarının bilmediği 

konuları tartışmaktan kaçınabilir. Sözel üstün yetenekli öğrencilerin normal 

gelişim gösteren akranlarına göre daha esprili, asi ve tartışmacı olma olasılıkları 

yüksektir.  Bu niteliklere sahip öğrencilerin sözel yeteneklerinin gelişimi; zorlu 

kitaplar okuma (Mcgirt, 2017), entelektüel akranları ile sohbet etme ve yüksek 

düzeyde tartışma fırsatları vb. olmazsa yavaşlayabilir. Öğretmen; kaynaştırma 

/ bütünleştirme uygulamaları kapsamında sözel üstün yetenekli öğrenciler için 

öğrencilerin öğrenme profilleri, hazırbulunuşlukları, ilgi ve yeteneklerine göre 

içerik, öğrenme öğretme süreci ve üründe farklılaştırma yapmalıdır. 

SONUÇ 

Bilişsel gelişimi, sosyal gelişimi, dil gelişimi ve / veya fiziki gelişimi 

akranlarına göre anlamlı düzeyde farklılık gösteren özel gereksinimli bireyler 
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özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler 

yetersizlikten etkilenmiş bireyler ve özel yetenekli bireyler olarak iki gruba 

ayrılabilir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, eğitimlerini kaynaştırma / 

bütünleştirme yoluyla, normal gelişim gösteren akranları ile birlikte genel 

eğitim sınıfında tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak 

sürdürürler. Kaynaştırma uygulamaları ile, özel gereksinimli bireylerin 

ayrımcılık ve etiketlenmenin olumsuz etkilerinden korunması, diğer bireylerle 

etkileşim içinde olmaları ve toplumsal yaşama daha iyi hazırlanabilmeleri 

amaçlanır. 

Dil becerileri / gelişimleri akranlarına göre anlamlı derecede farklılıklar 

gösteren bireylerin kaynaştırma / bütünleştirme eğitimleri, hem o bireylerin 

potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri hem de toplumsal uyum 

yönünden önemlidir. İletişim; duygu, düşünce ve bilgilerin kodlanmasını, 

iletilmesini, çözümlenmesinin içeren aktif bir süreçtir. İletişimde kullanılan en 

önemli araç dildir. Çocuklar dili içinde bulundukları kültür ve sosyal çevrede 

öğrenir. Konuşma ise iletişimin sözel anlamı ve eylemidir. Bazı çocuklar çeşitli 

sebeplerle ya da belirli bir sebep olmadan dil ve konuşma edinimini tam olarak 

gerçekleştiremez. Bu çocuklar diğer bireylerle iletişim kurmakta zorlanır. Dil 

becerileri akranlarına göre anlamlı derecede gelişmiş olan sözel üstün yetenekli 

öğrenciler ise ihtiyaçları doğrultusunda farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş 

eğitim almazsa dil becerilerinin gelişimi yavaşlar. 

Özel gereksinimli öğrenciler için kaynaştırma bütünleştirme 

uygulamaları kapsamında dil eğitimi özelinde sınıf ve Türkçe öğretmenlerine 

daha fazla sorumluluk düşmektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim 

ihtiyaçlarının, onları normal gelişim gösteren akranlarından ayırmadan eğitim 

ortamlarında karşılanması hususunda öğretmenlerin dil eğitiminin özel eğitim 

ile ilgili kavramlarını bilmesi önemlidir. Öğretmenler özel gereksinimli 

bireylerin özellikleri ve ihtiyaçları konusundaki bilgilerini artırdıkça onların 

kaynaştırmaya karşı tutumları da olumlu yönde gelişecektir. 

Bu bölümde dil eğitiminde özel eğitimin alanına giren bazı genel 

kavramlar üzerinde durulmuştur. Bu kavramların kapsamı ve içeriği hakkında 

öğretmenlerin bilgi sahibi olması özel gereksinimli bireylerin kaynaştırma ve 

bütünleştirme eğitiminde onlara yardımcı olacaktır. 
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