Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE İNGİLİZ
KATKISI

Şenay SARAÇ

Doktora Tezi

Ankara, 2018

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE İNGİLİZ KATKISI

Şenay SARAÇ

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı

Doktora Tezi

Ankara, 2018

Bana ben olabilmeyi öğreten, sonsuz destekçilerim

canım anneme ve babama

v

TEŞEKKÜR
Tez yazma süreci gibi zorlu bir süreci deneyimlemiş biri olarak bu zorlu süreçte desteğini her
zaman hissettiğim, hayatımda çok farklı yerleri olan insanlara teşekkürlerimi ve minnetlerimi
iletmeden bu süreç tamamlanmış olmayacaktı.
Ne zaman arasam bana her daim vakit ayıran, çalışmaları ile her zaman ilham kaynağım olan
çok değerli hocam Prof. Dr. Nurettin Demir’e, manevi tez hocam, özellikle de tezimin
sonuçlandırılmasında emeklerini eksik etmeyen Prof. Dr. Emine Yılmaz hocama, tez savunma
komitemde yer alan ve güzel enerjileri ile süreci kolaylaştıran sayın Dr. Öğr. Üyesi Melike
Üzüm, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Atabey ve Doç. Dr. Sema Aslan Demir’e teşekkürlerimi
sunarım. Tezimin ilk aşamasından son aşamasına kadar tezime emeği geçen, desteğini her daim
hissettiğim diğer manevi tez hocam Dr. Öğr. Üyesi Erol Barın hocama, tez konusu gibi son
derece önemli bir konuda bana öneride bulunan ve tam bana hitap eden, çok zevkle çalıştığım
tezimin fikir babası olan Prof. Dr. Mustafa Balcı hocama, Türkoloji’nin farklı alanlarında
vizyonumun gelişmesine katkıda bulunan, Türk dünyasını dünyaya tanıtmak ve alanda
araştırmalar yapmak için bana ilham veren çok değerli Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr.
Nesrin Bayraktar Erten, Doç. Dr. Fahri Temizyürek hocalarıma, iyi ki tanıdığım ve hayatımda
hep çok önemli bir yer kaplayacak, ileride nice projelerimizin hayalini kurduğum sevgili
arkadaşım Dr. Pınar Karataş’a, yardımlarını ve desteklerini her daim hissettiğim Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsündeki çok sevgili arkadaşlarım Meral Koçak ve Dr. Tevfik Orçun
Özgün’e teşekkürlerimi borç bilirim.
Yabancı Diller Yüksekokuluna adımımı ilk attığım andan itibaren hayatımı olumlu anlamda
değiştiren ve geliştiren, bana yoldaş olan, tezimin kitap değerlendirme ölçütlerinin
hazırlanmasında da uzman görüş bildiren can arkadaşlarım

Dr. Hayriye Avara, İlksen

Büyükdurmuş Selçuk, Melike Melek Güral, Mine Karaman, ve Dr. Şebnem Süslü Kalafat’a,
senelerce aynı odayı değil, sevinçlerimizi, sıkıntılarımızı, hayatın her aşamasını beraber
paylaştığımız çok değerli arkadaşlarım Derya Övün, Zarife Altay ve Zeynep Yağızatlı
Kamburoğlu’na, özellikle de tez savunma günü yardımıma hızır gibi yetişen sevgili arkadaşım
Özlem Taşçıoğlu’na, bu zorlu süreçte beni sosyal ve sanatsal faaliyetlere dahil eden ve her daim
neşelendiren Serihan Fişenk arkadaşıma, olmayan erkek kardeşimin yerine koyduğum,
akademik anlamda vizyonundan ilham aldığım, tezime de çok emeği geçen Dr. Mustafa Öztürk
arkadaşıma teşekkürlerimi borç bilirim.

vi

Hayatımın her aşamasında, inişlerimde, düşüşlerimde elimden tutup beni kaldıran, nazımı
çeken, beni karşılıksız seven çok değerli anneme ve babama, çok uzaklarda da olsa desteğini
her zaman hissettiğim canım abime ve eşine, varlıklarıyla beni sonsuz mutlu eden, her daim
neşe kaynağı olan yeğenlerime ve burada adını sayamadığım, hayatımı güzelleştiren tüm
sevdiklerime sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Şükürler olsun ki hayatımı güzelleştiren,
hayatımı katlanır kılan, yaşama sevinci oluşturan insanlarla bir aradayım.

vii

ÖZET

SARAÇ, Şenay. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine İngiliz Katkısı, Doktora
Tezi, Ankara, 2018.
Türkçenin bir bilim dalı olarak incelenmesi ve öğretilmesi ile ilgili çalışmaların tarihi
eskiye dayanır. Yerli ve yabancı araştırmacılar konu ile ilgili çeşitli araştırmalar
yapmışlardır. Çalışmamızda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine İngilizlerin
katkıları incelenmiştir.
İngilizlerin yayılmacı politikalarından dolayı kendi dillerini farklı ülkelerdeki insanlara
tanıtma ve öğretme konusundaki tecrübelerini ve başarılarını göz ardı edemeyiz. Bu
anlamda kendi dilleri dışındaki bir dili öğretmek için yazdıkları kitapların
incelenmesinin ve kitaplarda hangi konuların, nasıl ele alındığının araştırılmasının
ileride yazılacak kaynaklar açısından olumlu bir birikim oluşturacağı ve malzeme
geliştirme konusunda olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İngiliz yazarlar
tarafından 17. yüzyıldan günümüze kadar yazılan toplam 7 kitap çalışmamızın
örneklemini oluşturmuştur.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilere ulaşmada doküman
analizi, verilerin incelenmesinde ise betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır.
Araştırmamız için ele alınan kitaplar hazırlamış olduğumuz kitap inceleme ölçütlerine
göre incelenmiştir. Çalışmamızın sonucunda İngilizlerin Türklerle olan ilişkilerinin
tarihçesinin ve niteliğinin belirlenmesinin yanı sıra İngilizlerin Türkçeyi yabancı dil
olarak öğrenirken ne tür amaçlar taşıdıkları ve bu amaçlardaki tarihsel değişimin
saptanması öngörülmektedir. Ayrıca kitapların incelenmesiyle, Türkçenin yabancı dil
olarak öğretilmesinde izlencelerin ve öğretim tekniklerin kullanımları ile ilgili verilere
ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, kitaplarda kullanılan öğretim tekniklerinde ve
izlencelerdeki değişimlerin tarihsel bir düzlemde ortaya çıkacağı varsayılmakta ve
kitaplarda ele alınan konu başlıklarının ve ünitelerin hazırlanmasındaki amaçların
belirlenmesinin ileride Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanacak
malzemelere farklı bir bakış açısı kazandıracağı öngörülmektedir. Kitaplar tarihsel bir
süreç içinde inceleneceğinden İngilizlerin Türk algıları ve Türkçe öğrenme
nedenlerindeki değişimlerin belirlenmesinin de kitaplardaki kültür aktarımına nasıl
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yansıdığını görebilmemiz açısından önemlidir. Kitapların incelenmesiyle Türk dilindeki
ve söz varlığındaki tarihsel değişimin ve gelişmenin ortaya çıkmasının da Türk dil tarihi
için iyi bir kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi, İngiliz-Türk ilişkileri, İngilizlerin yabancı dil
olarak Türkçe kitapları, izlenceler, öğretim yöntemleri.
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ABSTRACT

SARAÇ, Şenay. The British Contribution to Teaching Turkish as a Foreign Language
PhD Thesis, Ankara, 2018.
The studies on Turkish has a very long history, and it has been dealt by not only local
scholars but also international scholars. In this study, the British contribution to
teaching Turkish as a foreign language has been investigated. We cannot deny the
experience and success of the British in introducing and teaching the English language
to people in different countries due to their imperialistic policies. Thus, an investigation
of the books written by the British in a different language than their own, the subjects
they included in their books, and the means of handling the subjects will provide a
positive contribution to the subject of materials development. Seven books written by
British writers has formed the sample of our study, and qualitative methods have been
used. In our research we have investigated the chosen books based on the criterias that
we have developed. In concluding the research, reaching an understanding of the nature
of the historic relationship between the British and the Turks, the motivation of the
British to learn Turkish as a foreign language and the historic transformation of this
motivation is expected to be revealed. With the investigation of the books, we have
been able to find the transformation of the syllabi and the teaching methods in a
historical platform, and identifying the topics that were included in the books has
enabled us with a different perspective in materials development. As the books have
been investigated historically, observing the changes in the perception of the British
towards the Turks, the changes in the motivation to learn the Turkish language and the
presentation of the cultural aspects in the books may also make a contribution in the
field. The historical changes in the Turkish language and vocabulary that are revealed
by the investigation of the books may be a source for the study of Turkish language
history.
Key Words
Teaching Turkish as a foreign language, British-Turkish relationships, The Turkish
foreign language boks written by the British, syllabi, teaching methods.
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GİRİŞ
Araştırmanın Amacı
Bir dili öğrenmek istemenin çeşitli sebepleri olabilir, bunlar kişisel sebepler olduğu
kadar siyasi ve toplumsal etkenler de olabilir. Bu bağlamda çalışmamıza bir alt yapı
sağlamak amacıyla Türk-İngiliz ilişkileri genel bir bakışla ele alınarak İngilizlerin
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme nedenleri araştırılmıştır. Türk-İngiliz ilişkileri ile
ilgili tarihsel bir alt yapı hazırlandıktan ve İngilizlerin Türkçeyi öğrenme sebepleri
araştırıldıktan sonra seçmiş olduğumuz yedi kitap belirlediğimiz sekiz ana başlıktan
oluşan ölçütler olan Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi, İçerik, İçindekiler
Listesi, Dil bilgisi, Kültür, Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği, Genel Değerlendirmeler temel
alınarak incelenmiştir.
Belirlenen kitapların incelenmesinin sonucunda, İngiliz-Türk ilişkilerinin toplumsal ve
siyasi ilişkilerine bağlı olarak İngilizlerin Türkçe öğrenme nedenleri ve ihtiyaçlarında
farklılıklar gözleneceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, Türkçe öğretmeye yönelik
hazırlanan malzemelerin içeriğinde dil öğrenme ihtiyaçlarındaki değişimlerden
kaynaklanan farklılıkların gözlenmesi söz konusudur. Bu farklılıkların kitapların
içeriklerine ve izlencelerine de yansıması kaçınılmazdır. Kitapların içeriğindeki bu
değişimlerin belirlenmesi ve içeriklerdeki eksikliklerin tespit edilmesi ileride
hazırlanacak yabancılara Türkçe kitaplarının hazırlanması için bir olumlu bir etken
olabilir.
Kitapların içeriklerinin yazarların belirlediği hedef kitleleri ve bu hedef kitlelerinin
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı düşünülmektedir. İngiliz bakış açısı ile yazılan
kitaplarda

yer

alan

Türk

imgesinin

tarihsel

olarak,

özellikle

de

Osmanlı

İmparatorluğundan Cumhuriyete geçişle birlikte farklılıklar oluşturacağı ve bunun da
kitaplardaki söz varlığı ve kültür aktarımına yansıyacağı varsayılmaktadır. Bunun yanı
sıra, kitaplarda yer alan öğretim yöntemlerinin farklı tarihsel süreçlerde gösterdiği
değişiminin belirlenmesinin yanı sıra, bu değişimin kitaplardaki etkinliklere yansıması
da ele alınacak önemli bir noktadır. Çalışmada incelenmek üzere seçilmiş kitaplardaki
izlencelerin tespit edilmesi ve kitapların içindekiler kısmının ve ünitelerin
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incelenmesiyle kitaplarda ele alınan konuların tarihsel olarak farklı dönemlerde nasıl
ele alındığı tespit edilmiştir. Kitapların yazılış amaçları, hedef kitleleri, öğretim
yöntemleri ve dönemin şartları ile ilgili çok değerli bilgiler sunan önsözler de
ayrıntılarıyla incelenmiştir. Çalışmamızın sonucunda ulaşılması planlanan bir diğer
nokta da kitapların incelenmesiyle Türk dil tarihi ve kültürünün tarihsel süreçteki
değişiminin ve gelişiminin de kitaplara yansımasının tespit edilmesidir.
Çalışmamızın sonucunda İngilizlerin Türklerle olan ilişkilerinin tarihçesinin ve
niteliğinin belirlenmesinin yanı sıra İngilizlerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken
ne tür amaçlar taşıdıkları ve bu amaçlardaki değişimin görülmesi öngörülmektedir. Dil
öğrenme amaçlarının belirlenmesinin sonucunda İngilizlerin Türk dilini öğrenmelerini
etkileyen etkenler de ortaya çıkacak, günümüze gelindikçe bu ilginin artmasının ya da
zayıflamasının da tespiti yapılacaktır. Çalışmamızın sonucunda Türk-İngiliz ilişkilerinin
siyasi ve toplumsal etkilerinin, Türk dilini öğretmeye katkıda bulunan İngiliz
üniversitelerindeki Türkoloji bölümlerine ne tür bir yansımasının olacağının da ortaya
çıkması beklenmektedir. Çalışmamızda aşağıdaki soruların cevaplarına çözüm bulmaya
çalışılmıştır.
1.Tarihsel bağlamda İngiliz-Türk ilişkilerinin niteliği nasıldır?
2. İngilizlerin Türkçe öğrenme isteklerinde siyasi, ticari, kültürel, kişisel, dinsel, ve
ekonomik sebepler var mıdır?
3. Türkçenin öğretilmesi konusunda İngilizlerin hangi alanlarda katkıları olmuştur?
a) Türk dilinin öğretilmesine katkıda bulunan İngilizler kimlerdir?
b) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde tespit edilen malzemeler
nelerdir?
4. İngilizlerin yazdıkları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeyi hedefleyen kitapların
yazılış amaçları nedir?
5. İngilizlerin yazdıkları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeyi hedefleyen kitapların
hedef kitlesi kimlerdir?
6. İngilizlerin yabancı dil olarak Türkçe alanında yazdıkları kaynaklarda kullanılan
yöntem, yaklaşımlar ve öğretim teknikleri nelerdir?
7. İngilizlerin yabancı dil olarak Türkçe alanında yazdıkları kaynakları
inceleyebileceğimiz bilimsel bir temel var mıdır?
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8. İngilizlerin yazdıkları, Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeyi hedefleyen kitaplarda
konular nasıl düzenlenmiştir?

Araştırmanın Önemi
İngilizlerin yabancı dil olarak İngilizce öğretimi konusundaki başarıları göz ardı
edilemez, ayrıca yayılmacı politikalarının da etkisiyle dillerini bir dünya dili haline
getirdikleri de bir gerçektir. Bunda hazırladıkları kitapların dünyanın çeşitli ülkelerinde
geniş kitlelerce okutulmasının etkisi büyüktür. Farklı kitapevlerinin çıkardığı kitaplar
dünyanın pek çok yerinde kullanılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde
İngilizlerin dil öğretimindeki bakış açılarının kitaplara yansıması ve kitaplarının hangi
amaçlar doğrultusunda ele alındığının görülmesi de önemlidir. Ayrıca kitapların tarihsel
olarak ele alınmasıyla, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde izlencelerin ve
öğretim tekniklerindeki değişimler tarihsel bir süreçte incelenecek, konu başlıklarının ve
ünitelerin hazırlanmasındaki ölçütlerin neler olduğu ortaya çıkacak ve böylece
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde malzeme hazırlanması konusunda farklı bir
bakış açısı kazanılacağı öngörülmektedir. Kitaplar tarihsel bir süreç içinde ele
alınacağından İngilizlerin Türk algısı, Türkçe öğrenme nedenlerindeki değişimlerin de
kitapların hazırlanmasına olan etkisi ve kitaplarda kültür aktarımının ne kadar ve nasıl
verildiği de çalışmanın sonucunda ortaya çıkan noktalardan biridir. Kitapların
incelenmesiyle Türk dilindeki ve söz varlığındaki tarihsel değişimin ve gelişmenin
ortaya

çıkmasının

da Türk

dil

tarihi

için iyi

bir

kaynak

oluşturabileceği

düşünülmektedir.

Kapsam ve Sınırlılıklar
Çalışmamızda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine İngiliz katkısını ortaya
çıkarmamıza yardımcı olması için İngilizler tarafından çeşitli nedenlerle Türkçe
öğretmek için yazılmış kitaplar incelenmiştir. 1670 yılında William Seaman tarafından
yazılmış olan Grammatica Lingua Turcicae yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
İngiliz bir yazar tarafından yazılan ilk kitap olma özelliği taşır. Seaman, İngiliz
olmasına rağmen o dönemin şartlarını dikkate alarak kitabını daha geniş kitlelere hitap
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etmesi açısından Latince olarak kaleme almıştır, dolayısıyla bu kitap çalışmamızda yer
almayacaktır.
1709 yılında Thomas Vaughan tarafından yazılmış olan A Grammar Of The Turkish
Language ise 18. yüzyılda yazılmış tek kitaptır ve Erika Gilson tarafından yazılan
(1987) The Turkish grammar of Thomas Vaughan : Ottoman-Turkish At The End Of
The 17th Ventura According To An English 'Transkriptionstext isimli kitapta İngilizce
olarak ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.
İngilizlerin hazırladıkları Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeye yönelik kitaplardan
yedisi tezimizde incelenmek üzere belirlenmiştir. Tarihsel bir bağlamda yapılan
araştırma için seçilen kitaplar yazıldıkları dönemin genel durumunu yansıtırlar ve
dönemde geçerli olan dil öğretim yaklaşımlarını temsil ederler. On sekizinci yüzyılda
İngilizce olarak yazılan ilk kitaptan, 2015 tarihli son kitaba kadar her yüzyıldan kitaplar
temsil edileceğinden seçimlerin yapılmasını altı etken belirlemiştir. İlk olarak tarihsel
bağlamda bir inceleme içeren çalışmamızda belirlediğimiz yirmi kitaptan her dönemi
temsil etmesi amacıyla her dönemden kitap bulunduğu takdirde iki, bulunmadığı
durumda bir kitap olmak üzere toplam yedi kitap seçilmiştir. Bu kitapların seçiminde
kitapların ulaşılabirliği önemli bir etken olmuştur. Seçilen bu kitaplar yayın yılına göre
incelenmiştir. Kitap seçimimizi belirleyen diğer bir etken daha önce üzerinde çalışma
yapılmamış, tez ya da makale olarak yayınlanmamış kitapların ele alınmasıdır. Örnek
vermek gerekirse, William Redhouse Türk dili adına çok önemli çalışmalar yapan,
Türkçe öğretimi için iki kitap yazan ve Türkçe-İngilizce sözlükleriyle ünlü bir İngiliz
olmasına rağmen daha önce üzerinde tez yazılmış olduğu için kapsam dışında
tutulmuştur.
Kitap seçimimizi etkileyen bir diğer etken seçilen kitabın sadece dil bilgisi kitabı olarak
değil, kendi kendine Türkçe öğretmeye yönelik hazırlanmış olmasıdır. Örnek vermek
gerekirse, günümüzde de Celia Kerslake Türk dili için çok önemli çalışmalar yapmış
biridir. Aslı Göksel ile hazırladıkları Turkish: A Comprehensive Grammar isimli kitabı
2005 yılında yayınlanmıştır. 2010 yılında ise Turkish: An Essential Grammar ismini
verdikleri kitabı yayınlamışlardır. Ne var ki, bu iki kitap da alan için önemli olmasına
rağmen, sadece dil bilgisi ağırlıklı bir kitap olduğundan kapsam dışında tutulmuştur.
Kitap seçiminde yaptığımız bir diğer önemli sınırlandırma da kitabın yazarının İngiliz
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olmasına ya da yazarlardan birisi Türk ise kitabı İngiliz bir yazarla ortak yazmış
olmasına dikkat edilmesidir. Örnek vermek gerekirse, günümüzde Jaklin Kornfilt Türk
dili alanında önemli çalışmalar yapmış bir Türkologdur. Ancak İngiliz asıllı olmaması
ve kitabının dil bilgisi ağırlıklı olması nedeniyle çalışmamıza dâhil edilmemiştir. Diğer
bir örnek de Bengisu Rona’dır. Bengisu Rona senelerce İngiltere’de SOAS, School of
Oriental Studies bünyesinde Türkçe öğretimine katkıda bulunmuştur ve İngiltere’de
kurslarda okutulan Turkish in Three Months isimli kitabın yazarıdır. Kitap incelenmek
açısından son derece verimli olmasına rağmen, sadece Türk bir yazar tarafından
yazıldığı için kapsam dışında tutulmuştur. Asuman Çelen Pollard Türk olmasına
rağmen, kitabını bir İngiliz ile ortak yazdığından araştırmamıza dâhil edilmiştir. Kitabın
özel amaçlı yazılmamış olması, yabancılara Türkçe öğretmeye yönelik hazırlanmış
olması da seçimimizde bir başka etken olmuştur.
Kitaplar Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi, İçerik, İçindekiler, Dil bilgisi,
Kültür, Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği, Genel Değerlendirmeler olmak üzere sekiz ana
başlık altında incelenmiştir. Bu başlıklar dışında kitapların özelliklerine göre gerekirse
alt başlıklara da yer verilmiştir; her kitap kendine özgü ögeler taşıdığı için her kitabın
incelenmesinde farklı unsurlara odaklanmak gerekmiştir. Örnek vermek gerekirse
Pollard ve Çelen Pollard kitaplarında diyalogları ön planda tutmuş olduğundan, kitaplar
incelenirken diyalogların içerikleri üzerinde durulmuş, diyaloglar ayrıntılı bir şekilde
incelenmiştir. Bazı kitaplarda ise tek bir diyalog bile bulunmadığı için, bu kitaplara
özgü olan noktalar daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Örnek vermek gerekirse
Guise kitabında altı liste sunmuştur, bu listeler son derece özgündür ve yazar bu listeleri
kendi yabancı dil öğrenme tecrübesinden yola çıkarak karşılaştığı çeşitli sorunlara
çözüm sunmak amacıyla hazırlamıştır. Bu listeler, incelenen diğer kitaplardaki
listelerden çok farklı bir içeriğe sahip olduğundan araştırmamızda bu listelere ayrıntılı
bir şekilde yer verilmiştir. Vaughan’ın yazmış olduğu kitaptaki sözleşme örneği ve
atasözleri kitaptaki önemli ögeler olduklarından ayrı alt başlıklar altında incelenmiştir.
Çalışmamızda verilerinden faydalanmak üzere ele aldığımız, İngilizler tarafından
geçmişten günümüze Türkçe öğretmeye yönelik yazılmış yedi kitabın kısa birer tanıtımı
verilmiştir, bu kitaplar ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
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Thomas Vaughan, A Grammar of the Turkish Language, Londra, 1709
Kitabın önsözünde kendini İzmir’in yerlisi olarak tanıtan Vaughan’ın 1709 yılında
yazmış olduğu kitap 103 sayfadan oluşur. Kitap Latin harfleri ile yazılmıştır ve kitabın
içeriğinde dil bilgisi konularının açıklamaları, 53 atasözü, 1 kıssadan hisse ve kelime
listesi vardır. Kitapta hiçbir etkinliğe yer verilmemiştir. Türkçedeki Farsça ve Arapçanın
etkisinden bahsedilir. Dilin en iyi taklitle öğrenildiği, dili öğrenenlerin ana dil
konuşurlarını taklit etmeleri gerektiği belirtilir.

Edwin Arnold, A Simple Transliteral Grammar of the Turkish Language with Dialogues
and Vocabulary, Londra, 1877
Toplamda 79 sayfadan oluşan, Latin harfleri ile yazılmış olan kitabın 1,5 sayfadan
oluşan önsözünde kitabın, Türkçe öğretim alanında yazılmış kitapların bir derlemesi
olduğu belirtilir. Dil bilgisine geniş yer ayrılan kitapta söz dizimine, kelime listesine,
kısa bir mektuba ve yaygın olarak kullanılan ifadelere yer verilmiştir. Kitapta
etkinliklere yer verilmemiştir.

Charles Wells, A Practical Grammar of the Turkish Language, Londra, 1880
271 sayfadan oluşan kitap, incelenen kitaplar arasında en geniş kapsama sahip olanıdır.
2,5 sayfalık önsözde kitapta etkinliklere fazlaca yer verildiği, kitabın diğer kitaplardan
önemli farklarından birinin bu olduğu belirtilir. Kitabın ilk iki kitaptan farkı, Türkçenin
Arap harfleri ile yazılmasıdır. Ancak İngilizce açıklamalar Latin harfleri ile yazılmıştır.
Yazar önsözünde Türklerin yazdıkları kitapların kapsamlı, ama kullanımının zor
olduğunu, örneğin Kavaid-ı Osmaniye’nin son derece iyi bir kitap olduğunu ama bu
kitabın bir yabancı tarafından kullanmasının çok zor olduğunu belirtir. Yabancıların
yazdıkları kitaplarda ise Arapça ve Farsça unsurların eksik olduğunu belirtir.
İncelediklerimiz içinde en ayrıntılı içindekiler kısmı ve en uzun içerik kısmına sahip
olan kitapta tek bir etkinlik vardır, o da kelime öbeklerinin çevrilmesidir. Toplamda 40
alıştırma vardır ve hepsinde de çeviri yapılması beklenir. Yazar, kitabının en önemli
hedefinin Türkçeyi doğru okuma ve yazma becerisini kazandırmak olduğunu belirtir.
Türkçe yazım ile ilgili de önemli bilgilerin verildiği kitapta Öztürkçe kelimelerin
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yazımında sabit bir kural olmadığını, aynı kelimenin üç ya da dört şekilde
yazılabileceğini, Arapça ve Farsça kelimelerde ise öz yazımın korunduğu belirtilir ve
yenilikçi yazarların tutumlarına da değinilir. Kitapta söz eylemlerindeki çeşitlilik de
dikkati çeker. Özür mektubundan, resmi dilekçeye kadar çok çeşitli örneklere yer
verilir.

Geoffrey Lewis, Turkish, Londra, 1953
Kitabın en önemli özelliği, Oxford Üniversitesinde uzun yıllar Türkçe öğretmiş önemli
bir Türkolog olan Lewis’ın elinden çıkmasıdır. Kitapta dil bilgisi, söz dizimi, cümle
yapısı üzerinde durulmuş, sesletime özel bir önem verilmiştir. Yazar kitabını bir kendi
kendine öğren kitabı olarak tasarladığı için fonetik alfabe ve teknik terimlere gerek
duyulmayacak şekilde tasarlamıştır. Kitabın ilk on beş bölümünde dil bilgisi
açıklamalarının yanı sıra çeviri alıştırmalarına yer verilmiştir. Osmanlı Türkçesine
Frasça ve Arapçadan geçen kelimeler, yapım ekleri, selamlama, kibar ifadeler,
ikilemeler gibi konulara yer verilirken, Türkçe Nasıl Okunur? ismi verilen on altıncı
bölümde argo kullanımı, hitap şekilleri gibi bölümlere de yer verilmiştir. Kitapta Ahmet
Hamdi Tanpınar’dan alınan bir metin de yer alır. Lewis sözlük ve okuma kitabı
tavsiyelerinde de bulunmuştur. Önsözde Türkçenin mantıklı bir yapısı olduğu
belirtilmiş, Türkiye Türkçesine hakim birinin Türkçenin diğer lehçelerini konuşanlarla
ne kadar kolay anlaşılabileceği ifade edilmiştir.

David Pollard /Asuman Çelen Pollard, Turkish, Londra, 1996
Diğerlerinden farklı tasarlanmış olan kitapta Durumsal İzlence kullanılmıştır. Kitap her
ünitede iki olmak üzere toplamda otuz iki diyalog üzerine kurulmuş, her bir diyalogda
bir durum üzerinde durulmuş ve bu durum üzerinden Türkçenin öğretilmesine
çalışılmıştır. Kendi kendine öğrenme kitabı olarak tasarlanmış olan kitabın giriş
kısmındaki üç bölüm sırasıyla Bu Kitabı En İyi Kullanmayı Öğrenme, Kendi Kendine
Türkçe Kitabına Nasıl Destek Sağlayabilirsin?, Kitaptan Sonraki Hayat isimli
bölümlerdir ve Türkçeyi kendi kendine öğrenmek isteyenler için yol gösterme
amaçlıdır. Kitapta dil bilgisi terimlerinden kaçınılmaya çalışılmış, dinleme becerisini
geliştirmek için özgün dinleme ögesi barındıran radyo ve televizyon dinlenilmesi
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önerilmiş, sözlük tavsiyesinde bulunulmuştur. Kitapta İstanbul’da kullanılan dil’e yer
verildiği belirtilir ve Türkçenin mantıklı bir dil olduğu ve Türk lehçelerinin birbirleriyle
bağlantılarının yüksek olduğu bilgisi verilir. Diğer kitaplardan bir başka farkı, özgün
görsellere yer verilmesidir.

John Guise, Manisa Turkish, Londra, 2012
Mühendis kökenli olan ve Türkçeyi Türkiye’de öğrenen ve sonrasında Türkçeyi
öğretmek için eğitim alan Guise, kitabında alıştırmalara ve ses kayıtlarına özellikle yer
vermediğini belirtmiştir. Kitabını kendi içinde derecelendirdiğini, Türkçeyi ileri
seviyede öğretmeyi hedeflediğini vurgulamıştır. Klasik dil bilgisi terimlerinden
kaçındığını, Türkçe dil bilgisi terimleri kullanmaya çalıştığını belirtmiştir. Kitabında
pek çok konuyu ve dil bilgisi kurallarını Türkçe ve İngilizceyi karşılaştırarak ele
almıştır. Bunları Türkçe Sıfatlar, Türk Usulü, İngiliz Yöntemi, Türkçede Atasözleri,
Sokak Türkçesi ismini verdiği başlıklarla sunmuştur. Türk dil devrimine rağmen
Türkçede çok sık Farsça ve Arapça kelimelere rastlandığını belirtmiş, batı dillerinden
yeni ödünç alınan download etmek, izole etmek gibi kelimelere de rastlandığını
eklemiştir. Kitapta hitap şekilleri, selamlaşmalar, sokak Türkçesi, beden dili gibi
konulara ve özgün materyallere de yer verilmiştir. Kitapta fıkralara, gerçek gazete
haberlerine, email örneğine, hava durumu raporlarına yer verilmiş, hatta bir dil bilgisi
konusu anlatılırken bir dönemler çok güncel olan Var mısın? Yok musun? isimli
programa gönderme yapılmıştır. Kitabın diğer kitaplardan farklı bir yönü, yazarın kendi
dil tecrübesinden yola çıkarak oluşturduğu farklı bir içeriğe sahip olan listelerdir.

Elizabeth Grieve, Easy Turkish for Beginners, Londra, 2015
Kitap, yazılı kitaptan farklı bir kitap türü olan kindle kitap olarak da piyasada yer almış,
araştırmamızda dil öğretiminde yeni teknolojinin kullanımını görmek için kindle kitap
tercih edilmiştir. Kitabın teknolojik özellikleri sesletim ile ilgili bölümlerin doğrudan
youtube’a bağlanarak dinlenebilmesi, kitaptaki alıştırmaların üstlerine tıklandığı
takdirde ise cevaplara anında ulaşılabilmesidir. Kitapta Türkçe ile ilgili temel bir bilgi
verilmiş, Türk dil devrimi, Türkçenin konuşulduğu yerler ve Türkçenin mantıklı
yapısına değinilmiştir. Kitapta dil bilgisi sadece temel seviyede ve sadece temel

9

konularda verilmiş, yirmi konudan sadece yedisi dil bilgisi konusu olarak belirlenmiş,
kitapta daha çok gündelik yaşamda kullanılacak kelimeler üzerine durulmaya
çalışılmıştır. Verilen alıştırmalar son derece basit, ama konuların pekişmesi için faydalı
olacak şekilde hazırlanmıştır. Türkçenin sosyal medyadaki yazımı ile ilgili verilmiş,
çoğunlukta teklifsiz dil kullanıldığında sesli harflerin atılması konusundaki eğilimden
bahsedilmiştir. İlk defa bu kitapta geriye dönük hatırlatmalara yer verilmiştir. Faydalı
İfadeler ismi verilen bir başlığa yer verilmiş, gündelik hayatta kullanılan, İngilizcede
karşılığı olmayan, “geçmiş olsun, kolay gelsin” gibi kalıplaşmış ifadelere yer
verilmiştir. Kitapta sadece çeviri alıştırmalarına yer verilmemiş, Türkçenin yapısal
özelliği ile ilgili olan alıştırmalar hazırlanmıştır. Kitapta gündelik hayatın içinden
konular yer almış, örneğin “yemek” başlığıyla verilen bölümde yemek yemek ile ilgili
çeşitli kelimeler sunularak kelime hazinesine kazandırılmak istenmiştir.

Yöntem
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine İngiliz katkısının incelendiği bu çalışmada nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilere ulaşmada doküman analizi; verilerin
incelenmesinde ise betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. İngiliz yazarların
kaleme aldığı 18., 19., 20. ve 21. yüzyıllardan toplam 7 kitap çalışmamızın örneklemini
oluşturmuştur. 18. yüzyılda yazılan, alandaki tek kitap olduğundan tek başına
değerlendirilmiştir. 19. yüzyıldan 21. yüzyılı kapsayan süreçteki kitapların seçiminde
ise, dönemsel olarak öne çıkan kitaplar arasından bir seçim yapılmış, daha önce
hazırlanmış olan tezlerde ele alınan kitaplardan farklı olanlara yer verilmeye
çalışılmıştır. Türkoloji alanında katkı sağlanmış olan kişilerin kitaplarına öncelik
verilmiştir, ama bu kişilerin sayısı iki kişi ile sınırlı kalmıştır. Yazarların Türkoloji
geçmişi olmaması durumunda ise daha önce Türkçe öğretme tecrübesi olması
aranmıştır. Ders kitabı niteliğindeki kitaplara ulaşılmaya çalışılmıştır, ne var ki ders
kitabı niteliğinde olan bir kitaba rastlanmamıştır, kitaplar daha çok kendi kendine dil
öğrenme kitabı niteliğinde ya da kaynak kitap olarak kullanılabilecek nitelikte
hazırlanmıştır.
Çalışmanın verilerini toplamak için her kitabın içindekiler bölümü ve üniteleri taranmış
ve izlencelerin türü belirlenmiştir. İzlence türlerinin belirlenmesi temelde Wilkins
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(1976), White (1988), Kranke (1987) ve Nunan (1993) tarafından önerilen sınıflandırma
esas alınarak yapılmıştır. Ayrıca Harmer’ın (2009) ele aldığı sınıflandırmalar da dikkate
alınmıştır.

Wilkins (1976), White (1988), ve Nunan (1993) isimli araştırmacıların

hazırladıkları izlence sınıflandırmaları, izlence sınıflandırmasına yönelik çalışmaların
öncüleridir.
Ele aldığımız bazı kitapların birden fazla izlenceyi benimseyebileceği olasılığı göz
önünde bulundurulmuştur. Konu başlıkları incelenerek, bu başlıkların belirlenmesinde
öne çıkan nedenler ele alınıp, ünite ve ünitelerin alt başlıklarının oluşturulmasındaki
etkenler incelenmiştir. Kitapların oluşturulmasında hangi öğretim yöntemlerinin
kullanıldığı da ayrıca incelenmiş ve yöntemlerin tarihsel olarak Türkçenin yabancı dil
olarak öğretimine yansıması ve varsa kullanılan yöntemlerdeki değişiklikler ve
gelişmeler de ortaya çıkarılmıştır. Kitapların incelenmesi sonucunda dildeki, söz
varlığındaki ve Türk kültürü ve Türk imgesindeki değişme ve gelişme de tarihsel bir
süreç içinde gözler önüne serilmiştir.
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1. BÖLÜM: KURAMSAL TEMELLER
Tarih boyunca yabancı bir dil öğrenme isteği ve ihtiyacı çeşitli nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkmış, insanların bu yönde adım atmalarına sebep olmuştur. Türkçe de farklı
neden ve ihtiyaçlardan yabancı dil olarak öğrenilmek istenen dillerden biridir. Bir dili
en kolay ve verimli öğrenme o ülkede bizzat yaşayarak, ülkenin dilsel ve kültürel
havasını soluyarak olur. Bu olanağa sahip olan insan sayısı çok fazla değildir. Bu da pek
çok insanın hiç görmediği, insanıyla sohbet etmediği bir ülkenin dilini öğrenmek için
senelerce emek vermesi anlamına gelir. Bunun için öğrenenlere yol gösterecek iki
önemli etken vardır: iyi bir öğretmen ve iyi hazırlanmış, dilin inceliklerini ve kültürünü
öğrenene en iyi şekilde yansıtacak bir kitap.
Yabancı bir dil öğrenme süreci kuşkusuz ki zor ve zahmetlidir, öğretilecek yabancı dilin
anadil olarak konuşulan bir ülkenin dışında, dilin anadil konuşuru olmayan eğitmenler
tarafından öğretilmesi de bu süreci zorlayan noktalardan biridir. Ne var ki, yabancı
dilin başarılı bir şekilde öğrenilmesi dilin öğretim süreci doğru şekilde yönlendirildiği
ve doğru malzemelere ulaşıldığı takdirde mümkündür. Burada önemli olan noktalardan
biri dil öğrenme sürecinde doğru malzemelere ulaşılmasıdır, dil öğretim malzemeleri
çeşitli olabilir. Tomlinson’ın (2011) malzemeleri tanımı “dil öğrencilerinin öğrenmesine
yardımcı olan her şey’dir” (s. 13). Bu malzemeler her şekilde olabilir: ders kitabı,
çalışma kitabı, kaset, CD-ROM, video, fotokopi olarak çoğaltılmış malzeme, gazete,
tahtaya yazılmış bir paragraf ve öğrenilen dili sunan ya da onunla ilgili bilgi veren her
şey malzemeye bir örnektir.
Günümüzde internetin ve sosyal medyanın günlük yaşamda daha erişilebilir olması
sebebiyle özgün malzemelere erişim çok kolay hale gelmiştir. Öğrencilerin özgün
materyalleri bir ders malzemesi olarak değil günlük hayatın birer parçası, aynı zamanda
bir eğlence aracı olarak gördükleri durumlarda malzemeler daha etkili olur ve bilgiler
kalıcı hale gelir. Basılı olan veya basılı olmayan kaynaklar yabancı dil malzemesi olarak
kullanılabilir ve buna örnek olarak da kendi kendine erişim kitapları, internetteki dil
öğrenme siteleri ya da akıllı telefonlardaki uygulamalar verilebilir. Dergiler, gazeteler,
televizyon programları da yabancı dil öğretimi için malzeme olarak kullanılabilecek
kaynaklardır. İngilizlerin internet ortamında Türkçe öğretmeye yönelik hazırlamış
oldukları ücretsiz web sitelerine de rastlanır, bu konuda kitaplarını çalışmamıza dâhil

12

ettiğimiz bir İngiliz yazarın web sitesine rastlanmış, hatta kitabını incelediğimiz başka
bir yazarın da ücret karşılığında internet ortamında uzaktan Türkçe ders verdiği tespit
edilmiştir. İnternet ortamında İngilizlerin Türkçe öğretmeye yönelik katkılarına da,
Türkçenin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimine İngilizlerin Katkısı kapsamında
tezin ilerleyen bölümlerinde ayrıca değinilecektir.
Cunningsworth (1995) yabancı dil öğretim programları ele alındığında, izlencelerinin en
başlıca ana unsuru olarak ders kitaplarının görüldüğünü belirtir. Ders kitaplarının bir
programa izlence sağladığını, dolayısıyla yeni öğretmenlere destek olduğunu, onları
yöntem bilimsel olarak eğittiğini, zamanlarını ve çabalarını öğretim malzemesi
hazırlamakla geçirmeleri yerine daha anlamlı uğraşlara ayırmalarına olanak verdiğini
belirtir. Nunan (1988) da benzer şekildeki fikirlerini, malzemelerin müfredatın önemli
bir unsuru olduğunu, sadece öğrenmeyi harekete geçiren bir görevi olmadığını
belirterek açıklar. En iyi tahminle arzu edilen bir sınıf için somut bir model sunduğunu,
müfredat modeli işlevi ve daha da önemlisi öğretmen geliştirme görevine olanak
sağladığını belirtir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesine de çeşitli milletlerden insanlar farklı
sebeplerle ilgi göstermişlerdir, bunun için de daha çok basılı malzemelerden kitabı
öğrenme süreçlerine dâhil etmişlerdir. Bu kitaplar kimler tarafından hangi amaçlarla
yazılmıştır? Kitaplar yazılırken nelere dikkat edilmiş, hangi konular kitaplarda yer
almıştır? Sürecin sonunda öğrenenlerin hangi hedeflere ulaşması hedeflenmiş, bunun
için hangi becerilere yönelik etkinliklere ağırlık verilmiştir? Çalışmamızda İngilizlerin
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkıları inceleneceğinden, İngilizler tarafından
İngilizce olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan kitaplar tarihsel
bir bağlamda incelenmiştir. Bu amaçla yazılan ilk kitaptan başlanarak araştırmamıza
katkıda bulunacak son kitaba kadar farklı yüzyıllardan yedi kitap seçilmiştir. Bu tezin
ana gövdesini seçilen kitapların incelenmesi oluşturmuştur. Burada karşımıza iki boyut
çıkmaktadır. Bu kitaplar neye göre seçilmiştir? Seçilen kitaplar neye göre incelenmiştir?
İngilizcenin uluslararası bir dil olarak kabul edilmesi ve ticaretten film sanayine,
havacılıktan, bilime dünyadaki çeşitli milletlerden insanların ortak iletişimlerinde
İngilizceyi kullanmaları pek çok ülkede İngilizcenin yabancı dil ya da ikinci dil olarak
kullanılmasına sebep olmuş, bunu da bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar izlemiştir.
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İngilizcenin bu kadar hakim olmasından dolayı yabancı dil öğretiminin bir bilim dalı
olarak gelişmesine İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan çalışmalar
bilimsel bir temel oluşturmuş, ve diğer dillerin öğretimi üzerine yapılan çalışmalara
örnek sağlamıştır. Öğretim malzemeleri ve en doğru kitabı en doğru hedef kitleyle
buluşturmak üzere kitap seçim ölçütleri de İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi
üzerine alanda çalışılan konulardandır.
Çalışmamızın başlığının Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine İngiliz Katkısı
olması, incelenecek kitapların tarihsel bir süreçle ele alınacak olması, alan yazında
İngilizlerin Türkçe öğretilmesine yönelik yazdıkları kitapların incelenmesine yardımcı
olacak bir ölçüt listesine rastlanamaması sebebiyle çalışmamızda İngilizcenin yabancı
dil olarak öğretilmesi için geliştirilmiş kitap değerlendirme ölçütlerini araştırmamıza
neden olmuştur. Çalışmamız için seçilen kitaplar yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla
İngilizler tarafından İngilizce olarak yazılmış en eski kitaptan en yeni kitaba kadar
tarihsel bir çerçevede incelendiğinden, alan yazındaki bu konuda yapılmış olan ölçütler
tam olarak amacımıza hizmet etmemektedir. Eski dönem kitapların çağdaş kitaplardan
çok farklı özellikler taşıması, ele aldığımız kitapların hazırlanış amaçlarındaki ve hitap
ettiği hedef kitlelerdeki farklılıkların kitaplara yansıması, tespit edilen kitap inceleme
ölçütlerini kendi amacımıza göre düzenlememizi gerektirmiştir. Türkçenin yabancı dil
olarak öğretilmesine İngiliz katkısını incelemek için İngilizce öğretmek amacıyla
hazırlanan kitapların incelenmesi, bu ölçeklerden en çok tercih edilenlerin belirlenerek
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygunluklarının tespit edilmesi ve bu
ölçütlerden esinlenilerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine uygun yeni ölçütler
geliştirilmesi uygun görülmüştür.
Kitapların incelenmesinde kullanılan kitap değerlendirme ölçütleri, alan yazında kitap
inceleme konusunda yapılan çalışmalar araştırılarak, kitap değerlendirmeleri ölçütleri
kontrol listelerinden ilham alınarak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için
hazırlanmış kitapların incelenmesi için kullanılabilecek şekilde özgün olarak
hazırlanmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için, hazırladığımız ilk ölçeğimiz, ölçeğin
kapsam geçerliğinin ölçülebilmesi için yabancı dil öğretimi alanında on beş yıldan fazla
deneyimi olan, yüksek lisans veya doktoralı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
alanında yurt dışında çalışmış iki kişinin de bulunduğu beş eğitmen tarafından
incelenmiştir. Eğitmenlerin sunduğu uzman görüş ve geri bildirimler, hazırlanmış olan
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bu ölçeğin ders kitabı niteliği taşıyan, yakın zamanda yazılmış olan ve ders kitabı olarak
tasarlanan kitaplar için daha uygun olacağıdır. Araştırmada ele alınan kitapların ders
kitabı niteliği taşımadığı belirlenmiştir. Bu sebeple hazırlanan ilk ölçek sadeleştirilerek
ikinci bir ölçek tasarlanmıştır. Çalışmamızda incelenecek kitapların durumuna göre her
iki ölçüt de eşzamanlı olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen,
kapsam açısından birbirinin tekrarı niteliği taşıdığından ve ayrıntılı olarak hazırlanmış
olan ölçeğin daha çok ders kitabı için uygun olduğundan sadece sadeleştirilmiş bir
ölçeğin kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu sebeple, ölçeğin ders
kitabı niteliği olmayan, eski dönemde basılmış kitapları incelemeye olanak sağlayacak
şekilde, daha genel bir çerçevede hazırlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla,
sadeleştirilmiş olan ölçeğin kapsamının yeterli olacağı, iki farklı kitap inceleme
ölçütüne ihtiyaç duyulmadığı ortaya çıkmış, araştırmamız için seçilmiş olan kitapların
incelenmesi için kullanılabilecek daha az kapsamlı ama özgün kitap inceleme ölçütleri
geliştirilmiştir.
Sadeleştirilmiş şekilde özgün olarak hazırladığımız kitap değerlendirme ölçütümüzün
ilk bölümü kitabın basım yılı, yazılış amacı, toplu kullanıma ya da bireysel kullanıma
uygun olması, hedef kitle, dış ve iç görünüm gibi kitapla ilgili genel bilgiler incelenecek
şekilde tasarlanmıştır. İkinci bölümde kitabın dil eğitimi konusundaki genel yaklaşımına
yer verilmiştir. Dil bilgisi ve okuma anlama, dinleme/anlama, yazma ve konuşmadan
oluşan dört beceri teker teker ele alınarak, kitaptaki ağırlığı, oranı, hangi öğretim
yöntemleri temel alınarak hazırlandığı, metin tercihi, etkinlik çeşitliliği gibi alt
başlıklarla araştırılmıştır. Bu alt başlıkların hedef kitleye uygunlukları, ayrı ayrı ya da
bütünleşik bir şekilde ele alındığı, özgün ya da uyarlama olup olmadığı gibi konulara da
yer verilerek hazırlanmıştır. Söz varlığı kazandırmaya yönelik ayrı bir başlık açılmış,
söz varlığının kitaptaki ağırlığı, oranı, öğretim yöntemi ve etkinlik çeşitliliği gibi
konulara da yer verilmiştir.

Hedef sözcüklerin belli bir yönteme göre belirlenip

belirlenmediği de ele alınan konulardandır. Kültür aktarımı ayrıca ele alınmıştır,
kitaptaki ağırlığı, yazarın bu ögeleri evrensel bir bağlamda ya da yerel bir tutumla ele
alıp alınmadığı konusu da ölçütte yer alır. Ayrıca kullanılan yöntemlere, öne çıkan
ögelere de ölçütte yer verilmiştir. Kitapların incelenme aşamasında, altta listelenmiş
olan ölçütleri teker teker ele almanın araştırmanın bütünlüğüne engel teşkil ettiği, genel
bir tekrara sebep olduğu ve araştırmamıza biçimsel olarak engel olduğu ortaya çıkmış,
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elde edilen veriler alt başlıkların hepsini kapsayacak şekilde ana başlıklar altında
birleştirilmiştir. Bu genel başlıklar: Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi,
İçerik, İçindekiler Listesi, Dil Bilgisi, Kültür, Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği, Genel
Değerlendirmelerdir. Aşağıdaki listede tezimizin temelini oluşturan kitapların inceleme
ölçütlerinin aslı verilmiştir. Bu başlıklar tez yazımında bütünlüğü korumak amacıyla
sekiz ana başlıkta düzenlenmiştir ve aşağıda verilmiş olan tüm maddelerin cevapları bu
ana başlıkların altında verilmiştir.
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için

5.2 Konu/içerik

geliştirilmiş kitap değerlendirme ölçütleri

5.3Hedef kitleye uygunluk (içerik+uzunluk)

kontrol listesi
Genel özellikler
1.Basım yılı
2.Amacı (Genel Türkçe/Akademik Türkçe)
3.Toplu kullanım/bireysel kullanım
4.Hedef kitle
5.Dış görünüm (Kapak, boyut vb.)
6.İç görünüm (Grafik tasarım, yazı fontu,
büyüklük, görseller)
Dil öğretimi konusundaki genel yaklaşımı
Dil bilgisi
1.Ağırlığı/Oranı
2.Öğretme yöntemi
3.Etkinlik çeşitliği
Beceri eğitimi
Okuma-Anlama
1.Ağırlık/oran
2.Ayrı/bütünleşik
3.Yöntem
4.Etkinlik çeşitliği
5.Metin tercihi
5.1 Özgün/Uyarlama
5.2 Konu/içerik
5.3 Hedef kitleye uygunluk (içerik+uzunluk)

Yazma
1.Ağırlık/oran
2.Ayrı/bütünleşik
3.Yöntem
4.Etkinlik çeşitliği
5.Metin tercihi
5.1 Özgün/Uyarlama
5.2 Konu/içerik
5.3 Hedef kitleye uygunluk (içerik+uzunluk)
Konuşma
1.Ağırlık/oran
2.Ayrı/bütünleşik
3.Yöntem
4.Etkinlik çeşitliği
5.Metin tercihi
5.1 Özgün/Uyarlama
5.2 Konu/içerik
5.3Hedef kitleye uygunluk (içerik+uzunluk)
Söz varlığı kazandırma
1.Ağırlık/oran
2.Öğretim yöntemi
3.Etkinlik çeşitliliği
4.Hedef sözcüklerin belirlenme yöntemi
Kültür aktarımı

Dinleme/Anlama

1.Yazarın tutumu (yerel/evrensel)

1.Ağırlık/oran

2.Yöntem

2.Ayrı/bütünleşik

3.Öne çıkan ögeler

3.Yöntem
4.Etkinlik çeşitliği
5.Metin tercihi
5.1 Özgün/Uyarlama

Tablo 1: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İçin Geliştirilmiş Kitap
Değerlendirme Ölçütleri Kontrol Listesi
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1.1.

KİTAP İNCELEME ÖLÇÜTLERİ

Yabancı dil öğretimi konusunda yapılan çalışmalarda, yabancı dil için hazırlanmış
öğretim malzemelerinin incelenmesi, hazırlanması ve değerlendirilmesi ve bu
değerlendirmelerin sonucunda yeni malzemeler üretilmesi önemli bir yer teşkil eder. Bu
çalışmaların sonucu olarak da ders kitabı inceleme ölçütleri ortaya çıkmıştır. Ders kitabı
incelemesi konusunda çalışma yapan uzmanların sayısı hayli çoktur. Ayrıca bazı
yabancı dil öğretmenliği bölümlerinin müfredatlarında, lisans ve yüksek lisans
seviyelerinde, ders malzemesi hazırlama dersleri zorunlu olarak verilmektedir. Farklı
dillerde ders malzemesi hazırlanmasına yönelik çalışmalarda farklı bakış açıları olması
da kaçınılmazdır. Wilkins (1976) yabancı dil öğretiminde alınacak en önemli
kararlardan birinin, öğrenenin öğrenmeye karar verdiği ve bu aşamadan sonra maruz
kalacağı dilin neye göre seçileceği ve öğreniciden ne kadarını öğrenmesini beklediğimiz
konusu olduğunu belirtir. Tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda ise, mevcut ders
kitaplarının ve izlencelerin ele alındığı, dil öğretimine adanmış dergi ve kitaplarda, bu
konuya fazlaca yer verildiği ve bunlarla ilgili çeşitli yaklaşımların önerildiği ya da başka
yaklaşımlardan uyarlamalar yapıldığı söylenebilir. Daha eski tarihli kitaplarla ilgili
kararların ise, az ya da çok nesnel temellere göre alındığı, son zamanlara doğru da
uygulanan kararların daha belirgin olduğu düşünülür. Sheldon’un (1988) hazırladığı
liste ise 17 ölçüt ve 53 sorudan oluşur ve konunun uzmanları tarafından ele alınır. Mc
Donough ve Shaw’ın (1993) 22 ana nokta üzerinde duran listesi de kitap inceleyenler
tarafından sıkça kullanılır. Ders kitabı kontrol listelerinden ön plana çıkanlardan bir
diğeri de Cunningsworth’un (1995) hazırladığı 45 soruluk listedir.
Türkiyede de kitap inceleme konusunda çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Ayten Genç
(2010) Geçmişten günümüze Yerel Almanca Ders Kitabı İncelemesi isimli kitabıyla
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana ilk ve ortaöğretim okullarında birinci
yabancı dil olarak Almanca okutulan yerel ders kitaplarını incelemiştir. Bunu yaparken
Almanca ders kitaplarının nasıl ele alındığına örnekler vermiş, kitaplarda bahsı geçen
kataloglardan yararlanarak ölçütler geliştirildiğini belirtmiştir.
İncelemiş olduğumuz kitaplarda yazarlar öğretilecek dilin seviyesine yönelik farklı
yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Örnek vermek gerekirse Grieve kitabında dil bilgisi
konularını temel seviyede ele alırken, Wells kitabında öğretilmesi hedeflenen dil
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seviyesinin öğrenicilerin edebi metinleri okuyabilmelerini sağlayacak düzeyde
olduğunu belirtmiştir.

1.1.1.İzlenceler ve Türleri
Bir eğitim sisteminin sağlam temellere dayanabilmesi için bazı koşullar vardır, önemli
koşullardan biri de uygulanacak programın öğrenicilerin ilgi ve ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, onların seviyesine uygun bir şekilde hazırlanmasıdır. Programın
uygulanabilir olması gerçekçi hedeflerin konması, program süresince kullanılacak
malzemelerin öğrenicilerin seviyelerine uygun, öğrenme hedeflerini ve ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikte olmasıyla doğru orantılıdır. Programlar da, öğrenicilerin bireysel
alt yapılarına, dil öğrenme hedeflerine, dil öğrenilen ortama göre değişiklik gösterir.
Doğal olarak programlardaki farklılıklar izlencelere de yansır. Bu farklılıklar da ders
malzemelerinin tasarlanmasında temel alınan en önemli noktalardan biridir. Ders
kitaplarının içeriği ve içindekiler bölümünün oluşturulması da bu ihtiyaçların
belirlenmesine göre olur. İzlence kavramı Hutchinson ve Waters (1987) tarafından
“izlence en basit düzeyiyle neyin öğretileceğinin bir beyanı olarak tanımlanmış, dilin ve
dilbilimsel performansı yansıtacağı belirtilmiştir (s. 80). Brown (2002) izlence
tasarımını, tavsiye edilen stratejilerin içeriğin sunumu ve değerlendirmesini de
kapsayan, eğitimsel içeriğin seçimi ve düzenlenmesi olarak tanımlar.
White (1988) dil izlencelerinin temelini aşağıdaki tablo ile açıklamıştır ( s. 27).
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Dil izlencelerinin temeli

İçerik

Şekil
Yapısal
odak

Durum
Konu
Bağlamsal Bilgilendiri
odak
ci odak

Tablo 2: Dil İzlencelerinin Temeli

Beceri

İşlevsel
Kavram
sal/
İşlevsel
odak

Dil
Algısal/
Üretken

Öğrenme
Beceri
edinimi
odak

Yöntem

Yöntemsel
Kavramsal
odak
Görev
odaklı

Süreç
Öğrenme
odaklı
Öğrenici
yönetimi
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White (1988) Taba-Tyler’ın (1979) dört aşamalı, döngüsel bir izlence geliştirme modeli
için tasarlamış olan şemasını aşağıda verilen tablo ile örneklendirilmiştir, modelde
hedeflerin açık bir tarifi vardır (s. 26).
Başlangıç
Genel hedeflerin açıklanması
İhtiyaçların teşhis edilmesi
Hedeflerin açık ve kesin ifade edilmesi

İçeriğin seçimi
İçeriğin düzenlenmesi

Öğrenme tecrübelerinin seçilmesi

Öğrenme tecrübelerinin düzenlenmesi
Değerlendirme

Başarılı
Evet
Detaylı yöntemleri açık ve kesin belirtme
İşlemleri uygulama
Sonuç

Tablo 3: Döngüsel İzlence Geliştirme Modeli
Nunan (1988) genel olarak dil izlence tasarımcılarının iki tür ihtiyaç analizi
kullandıklarını belirtir. Bunlardan birinin öğrenici analizi, diğerinin de görev analizi
olduğunu belirtir. Nunan’a göre öğrenici analizi, öğrenici ile ilgili bilgiye dayanır.
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İncelemiş olduğumuz kitapların da ana çıkış noktası öğrenici analizine dayanmıştır. Bir
izlence tasarımcısı için önemli olan ve cevaplandırılması gereken soru: Öğrenici bu dili
niçin öğreniyor? sorusudur. Öğrenicinin dili hangi amaç ya da amaçlarla öğrendiği,
başka alt başlıklara dayalı soruları da beraberinde getirir ve bu soruların cevaplarından
elde edilen bilgiler pek çok amaca hizmet eder. Öncelikle kitabın içeriğinin seçimine
yönelik bir rehber görevi görür. Bunun yanı sıra, öğrenicilerin sınıflandırılmasına
yönelik olarak da kullanılabilir. Ayrıca bu bilgiler öğretmen tarafından izlence ve
öğretim yönteminin öğrenicilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesine izin verir. Dil
öğretimindeki öncelikli konu da tam olarak budur, öğrenicilerin neye ihtiyaç duyduğu
ve öğrenicilerin ihtiyaçlarının bu veriler doğrultusunda giderilmeye çalışılması.
Nunan’a (1988) göre ikinci tip analiz olan görev analizi ise dil becerilerinden belirlenen
gerçek yaşama ait iletişimsel görevlerin belirlenmesine ve sınıflandırılmasına yöneliktir.
Bu analiz çoğu zaman öğrenicinin dili öğrenirken gerçekleştirmek istediği iletişimsel
amaçların geliştirilmesine dairdir. Buradaki ana soru öğrenici tarafından ihtiyaç duyulan
gerçek yaşam iletişimsel görevleri tamamlayabilmesine gerekli olan alt beceri ve
bilgilerin tespit edilmesidir.
İncelemiş olduğumuz kitapların tamamında günlük yaşamda iletişim kurulabilmesini
sağlayacak alt yapı oluşturmasındaki çabalara şahit oluruz. Kitaplarda gerek diyaloglar
aracılığıyla, gerekse Türkçe öğrenirken karşılaşılabilecek olan kelime bilgisi ve
sesletimle ilgili konulara dikkat çekilmesine ve Türk dilinde iletişim kurulabilmesi için
önemli noktalara değinilmiş olmasına rağmen, konu iletişimsel boyutun geliştirilmesi
boyutunda eksik kalmıştır. Avrupa Ortak Çerçeve Metin (2001) bu anlamda önemli bir
rehberdir. Bu metin öğrenenleri dil kullanıcısı ve sosyal etken olarak görür, dili
çalışılacak bir konu olarak değil, ı̇ letişim için bir araç olarak kabul eder. Dil
öğreniminin en önemli hedeflerden biri, öğrenenleri gerçek yaşam durumlarına karşı
yönlendirmektir. Diğer bir hedef öğrenicilerin kendilerini anlatabilecekleri ı̇ fadeleri
kullanarak ve değişik yapılardaki görevleri başararak, görevleri tamamlamasıdır; bu
sebeple değerlendirmede kullanılan ölçütler gerçek hayatta ı̇ letişime yönelik yeti ve
yetilerin devamına yöneliktir. (Council of Europe Metin, 2001, s. 27)
Eğitimin düzenli bir şekilde devam edebilmesinin koşullarından biri seçilen kitabın
programla uyumlu bir şekilde yürütülmesidir, kullanılacak kitabın seçimi bu anlamda
çok önemlidir. Kitapla ilgili bilgi verebilecek en önemli kaynak kitabın içindekiler
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kısmıdır. Kitabın izlencesinin tespit edilmesi de kitabın niteliği ile ilgili bilgi sunar.
İzlenceler ve izlencelerin sınıflandırılması konusunda pek çok çalışma vardır. 1983
yılında Toronta’da yapılan TESOL toplantısında sunulan bildirilerin yer aldığı British
Council ve Pergamon Press’in ortak bir çalışma sonucu Brumfit’in (1984)
editörlüğünde çıkardıkları General English Syllabus Design isimli çalışma, izlenceleri
araştıran bilim insanlarının çalışmalarını derlemesi açısından önemli bir kaynaktır.
İzlence desenine yönelik çeşitli yaklaşımlar vardır. Yapısalcı İzlenceler, İşlevsel ve
Kavramsal İzlenceler, İletişimsel İzlenceler ve Görev Odaklı İzlenceler bunlara örnek
verilebilir. İzlencelerin daha çok üç ana kategoriye göre sınıflandırılmasına yönelik bir
eğilim vardır, bunlar Ürün Odaklı İzlenceler-Süreç Odaklı İzlenceler, Analitik
İzlenceler-Sentetik İzlenceler ve Tip A, Tip B izlencelerdir. İzlence sınıflandırmasına
yönelik çalışmaların öncülerinden olan Wilkins (1976), White (1988), ve Nunan (1988)
hazırladıkları izlence sınıflandırmaları ile bu alandaki araştırmacılara önemli katkılarda
bulunmuşlardır.
Sentetik ve Analitik İzlencelerin farkına değinenlerden Wilkins’a göre (1976) “sentetik
dil yaklaşımının temel noktası dilin çeşitli şekillerinin, farklı bir biçimde ve adım adım
öğretilmesine dayanır. Bu şekilde dil edinimi dilin tüm yapısı inşa edilinceye kadar
adım adım biriken bir sürecin oluşmasına ön ayak olur” (s. 2). “Analitik İzlenceler ise
insanların dil öğrenme amaçlarına ve bu amaçları karşılayacak dil performansları
türlerine göre organize edilmiştir” (Wilkins, 1976, s. 13).
Nunan (1988) Analitik İzlencelerin öğreniciler için hazırlanmış, çeşitli derecelerdeki
zorlukları kapsayan dil ögelerini kapsadığını vurgular. Bu izlence deseninin ana noktası
dilin dil bilgisel sistemine göre değil, dilin kullanıldığı iletişimsel amaçlara yönelik
olmasıdır. Nunan bir dil dersini teorik olarak tamamen sentetik ya da tamamen analitik
olarak değerlendirmenin mümkün olacağını ama uygulamada girdilerin seçiminde ve
değerlendirilmesinde öne çıkan farklı unsurlara göre az çok sentetik ya da az çok
analitik olarak değerlendirilebileceğini iddia etmiştir ( s. 28).
White (1988) dil izlence yaklaşımlarını Tip A ve Tip B İzlenceleri dediği iki ana türe
ayırır ve Davies (1976) tarafından önerilen sınıflandırmayı geliştirerek bu konuda göze
çarpan noktaları aşağıda verilen tabloyla anlatır.
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TİP A Öğrenilecek şey nedir?

Tip

B Nasıl öğrenilecektir?

MÜDAHALECİ

ÖĞRENİCİNİN DIŞINDA

Öğrenicinin dâhil olduğu

DİĞERLERİ TARAFINDAN

İçe yönelimli ya da kendi kendine karşılayan

YÖNLENDİRİLEN
OTORİTE TARAFINDAN TAYİN

Öğreniciler ve öğretmenler tarafından

EDİLEN
görüşülmüş
ÖĞRETMENİN KARAR VERİCİ

Öğreniciler ve öğretmenlerin ortak karar

OLDUĞU

verdiği

İÇERİK=KONUNUN UZMAN İÇİN

İçerik=konunun öğrenen için anlamı

ANLAMI
İÇERİK=ÖĞRETMENDEN YA DA BİR

İçerik=Öğrenenin istediği ya da getirdiği

BİLENDEN ÖĞRENENE HEDİYE
HEDEFLER ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ

Hedefler sonradan belirlenmiş

KONUYA VURGU

Sürece vurgu

DEĞERLENDİRME BAŞARIYA YA DA

Değerlendirme öğrenenin başarı ölçütüyle ilintili

HAKİMİYETE BAĞLI
ÖĞRENENE BİR ŞEYLERİN

Öğrenene ya da ya da öğrenen için bir şey yapılması

YAPILMASI

Tablo 4: Tip A ve Tip B İzlenceleri Temeli
White (1988) “İzlencenin genel alanının ve içeriğinin hem geleneksel yapısal hem de
daha güncel olan Kavramsal-İşlevsel İzlencelerin A tipine ait olduğunu belirtir” (s. 59).
White (1988) ayrıca A tipinin Kavramsal-İşlevsel İzlencenin 1970’li yılların bir ürünü
olduğunu ve izlence desenine iki farklı ögeyi eklediğini belirtir. İlki zaman, mekan,
hareket, sebep sonuç gibi kavramsal noktaları ele alırken, diğeri dilin işlevsel
kullanımının tanımlandığı ve sınıflandığı işlevsel ögeleri ele alır. Kavramlar ve işlevler
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bir yenilik getirmemiştir, ama bunların organizasyon aracı olarak kullanılması bir
yeniliktir,

dolayısıyla

izlencenin

organizasyonu

sadece

dilbilgisel

kaygılarla

düzenlenmeyecek, ama iletişimsel noktaları da dikkate alacaktır. Kavramsal-İşlevsel
İzlencelerin Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan izlencelere göre Threshold (B1: Orta
Düzey) ve Waystage (A2: Başlangıç/Temel Gereksinim Düzeyi) olduğu belirtilir. Dil
izlencelerinin sadece dilbilgisel kaygılar taşınmadan, iletişim kurabilmek için
hedeflenmesi önemli bir noktadır, ne var ki ele aldığımız kitaplarda da bu hedefin
gerçekleştirildiğini söylememiz çok zor olur.
Stern (1984) 1950’li yılların sonuna doğru hızlanan bir hareket olduğundan bahseder.
Bu hareketin dil eğitiminde dil öğretim yöntemlerinin ısrarlı bir şekilde zihinleri meşgul
etmesine karşı bir tepkinin sonucu olduğunu belirtir. Bunun dil öğretimindeki daimi
sorunların öğretme yöntemlerinden daha çok öğretim hedeflerine, öğretim içeriğine ve
müfredat desenine odaklanmaya yönelik çeşitli girişimlerden oluştuğunu iddia eder. Bu
eğilimi dört gelişme ile açıklar. Birincinin yabancı dil eğitiminde ellili yıllardan
altmışlara kadar olan süredeki geniş kapsamlı programlar olduğunu söyler ama bu
süreçte müfredat desenine katkı yapan yeni prensipler olmamasına rağmen programların
kapsamının genişliğine vurgu yapılır. İkinci aşamada daha teorik bir seviyede 1964 ve
1965 yıllarında arka arkaya pedagoji ile ilgili iki tane önemli kitabın çıktığını belirtir.
Halliday, McIntosh ve Strevens tarafından yazılan The Linguistic Sciences and
Language Teaching isimli bu iki kitap ve Mackey’in Language Teaching and Analysis
isimli diğer kitap dil öğretiminde müfredatın ana kavramlarını vermiştir. Bu iki
kitaptaki ana kavramlar olan görev seçimi, not verme, sunum, tekrar ve sınama dil
pedogojisinde son yirmi yıldır düzenli bir şekilde kullanılmıştır. Üçüncü gelişme 1966
yılından 1973 yılına kadar yazılan makalelerde Mackey, Halliday, McIntosh ve
Stevens’ın yazdıklarına yönelik müfredat eleştirilerinin olduğu ve bu kişilerin
fikirlerine karşı soruların yükseldiği bir dönemdir. Dördüncü gelişme ise 1970’li
yıllarda başlayan Avrupa Modern Diller Projesi Konseyidir. (Council of Europe Modern
Languages Project)
Avrupa Konseyi makaleleri ve başlangıç düzeyi izlenceleri 1970’li yıllardaki dar
dilbilimsel yapısalcılığa ve yabancı dil öğretimindeki dil öğretim metotlarının
taraflılığına karşı olarak ortaya çıkmıştır. Bu projeyi geliştiren bilim adamları ihtiyaç
analizine ve içerik seçiminde anlamsal prensiplere vurgu yapmışlardır. Burada
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Wilkins’ın Kavramsal İzlenceleri önem kazanmıştır. Nunan (1988) izlence desenini
müfredat geliştirmeden ayıran farklı görüşler olduğunu iddia eder ve izlencenin doğası
ile ilgili de anlaşmazlıklar olduğunu, konunun geniş bir bakış açısıyla ya da dar bir
bakış açısıyla ele alınabileceğini belirtir. Dar bakış açısı müfredat deseni ve
yöntembilim arasında kesin bir çizgi çizmesidir. Burada müfredat deseni daha çok
içeriğin seçimi ve değerlendirilmesi ile ilgiliyken, yöntembilim görev ve aktivitelerin
seçimiyle ilgilidir. Daha geniş bir bakış açısını kabul eden yaklaşım ise bu kesin farkı
sorgulayarak iletişimsel dil öğretiminin gelişmesiyle içerik ve görev arasındaki farkın
sürdürülmesinin zorluğunu vurgular.
Reilly (1988) dil öğretimi izlencelerinin konu ve dilbilimsel unsurların bütünleşmesinin
öğretmenler için önemli bir unsur olduğunu belirtir. İzlence seçimlerinin epey değişken
olabileceği, öğretim içeriğinin tamamen dilbilgisel ve sözvarlığına dayalı dilbilimsel bir
izlence olabileceği gibi öğretim içeriğinin belli bir beceri, bilgi ya da dilin şekline
dayanan bilgilendirici ya da semantik bir izlence de olabildiğini vurgular. Bir izlenceyi
tasarlamak neyin hangi sırada öğretileceğine karar vermeye dayanır. Öğretim metodunu
açık ya da üstü kapalı bir şekilde temel alan dil teorisi seçilecek izlenceye karar
verilmesinde de önemli bir rol oynar. Ayrıca kullanılacak izlenceye karar verilmesinde
öğrenme teorileri de önemlidir.
Reilly (1988) altı çeşit izlencenin varlığından bahseder. Altı izlencenin bireysel olarak
var olduğunu belirtmesine rağmen, bu izlencelerin nadir olarak birbirinden bağımsız
olduğunu iddia eder. Gerçekte var olan hemen hemen tüm izlencelerin iki ya da daha
fazla izlencenin bir araya gelmesinden oluştuğu belirtilir. Belli bir derste bir izlencenin
ağırlığı hissedilse de diğer türlerin içeriklerine de yer verilmiş olabilir. Ayrıca altı
izlencenin de birbirinden tamamen farklı olmadığı belirtilmiştir. Örneğin Beceri Odaklı
İzlence İle Görev Odaklı İzlence arasındaki fark çok azdır. Böyle durumlarda ayırt edici
unsurun öğretim içeriğinin gerçek öğretim sürecinde nasıl kullanıldığı ile ilintilidir.
Reilly’nin (1988) makalesinde yer verdiği altı izlence Kranke (1987) tarafından
yazılmış olan Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching isimli
kitapta ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.
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Kranke (1987) bu altı izlenceyi kısaca özetlemiştir.
Yapısal İzlence
Dil öğretiminin içeriği, genellikle öğretilen dilin dilbilimsel biçim ve yapılarının
derlenmesinden oluşur. Buna örnek olarak isimler, fiiller, sıfatlar, sorular ve benzeri yapılar
verilebilir. Ayrıca, Yapısal İzlencelerde sesletim ve morfoloji gibi dilsel ögelere de yer
verilebilir.
Kavramsal/ İşlevsel İzlence
Dil eğitiminin içeriği dil kullanılırken içerdiği işlevleri ya da bir dilde insanların dertlerini
anlatabilmek için kullandıkları kavramları içerir. Bu işlevlere örnek olarak da
bilgilendirme, bir şeye katılma, özür dileme, rica etme verilebilirken kavramlara örnek
olarak da boyut, yaş, renk, karşılaştırma, zaman ve bunlara benzer kavramlar verilebilir.
Durumsal İzlence
Dil öğretiminin içeriği dilin var olduğu ya da kullanıldığı gerçek ya da hayali durumlar
üzerine kuruludur. Durumsal dil öğretimindeki izlencelerin amacı bazı durumlarda
meydana gelebilecek dilin öğretilmesine yöneliktir. Bu durumlar, genellikle belli bir hikâye
kurgusu içinde, birden fazla kişinin yer aldığı bir tür etkinliğe yer verir. Bu durumlara
örnek olarak da dişçiye görünmek, ev sahibine şikayette bulunmak, kitapçıdan kitap almak
verilebilir.
Beceri Odaklı İzlence
Bu tür bir izlencede dil öğretimin içeriği, bir dili kullanırken rol oynayan belirli
yeteneklerin derlenmesine yöneliktir. Beceri odaklı eğitimin en önemli hedefi belirli dil
becerisinin öğrenilmesidir. İkinci hedef de dille ilgili daha genel bir beceriye sahip
olmaktır. Durumsal İzlenceler belli dil kullanımlarına yönelik bir işlev görürken, Beceri
Odaklı İzlenceler Dil Bilgisel İzlencelerin genelleşmiş davranış türleri ile harmanlanmasını
amaçlar. Örneğin ana fikri dinleme, güzel oluşturulmuş paragraflar yazma gibi.
Görev Odaklı İzlence
Öğretmenliğin içeriği öğrencinin öğrendikleri dille gerçekleştirmek istedikleri ya da
gerçekleştirmeye ihtiyaçları olan bir takım karmaşık ve anlamlı görevleri tamamlamaya
yöneliktir. Görevler dil öğreniminin dışında anlamlı etkinlikler olarak adlandırılabilir, ama
İçerik Odaklı İzlencelerde görevlerin uygulanması ikinci dil becerisini geliştirmeye
yöneliktir. Dil öğrenimi, görev uygulaması karşısında ikinci plandadır ve dil öğretimi
yalnızca verilen görev esnasında ihtiyaç duyulması durumunda gerçekleşir. Görevler dili ve
diğer becerileri belli bir dil kullanımı bağlamında bütünleştirir. Görev odaklı öğretimin
durumsal odaklı öğretimden farkı durumsal öğretimin amacının belirli dil içeriğinin,
durumların oluşmasıyla öğretilmesi amacı taşımasıdır. Görev odaklı öğretimin amacı ise
belli bir çalışmayı, görevi tamamlarken kaynaklardan yararlanmayı öğretmeye yöneliktir.
Öğreniciler çeşitli dil yapılarından, görevleri tamamlayabilmek için işlev ve becerilerden
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çoğu zaman bireysel ve tahmin edilemeyen bir şekilde faydalanırlar. Dil öğrenimi için
kullanılan görevlerin pek çoğu genellikle öğrenicilerin herhangi bir durumda uygulamak
durumunda oldukları görevlerdir. Bunlara bir işe başvurma, sosyal hizmet uzmanıyla
konuşma, telefon üzerinden ev ile ilgili bilgi edinme gibi örnekler verilebilir.
İçerik Odaklı İzlence
Bu izlence türü aslında bir dil öğretme izlencesi değildir, bu tür izlencelerde öğretimin ana
hedefi belli bir içeriği ya da amacı öğrencilerin öğrenmekte oldukları dili kullanarak
öğretmektir. Öğrenciler eş zamanlı olarak hem dili hem de öğretilen içeriği öğrenirler.
Öğretilecek içerik birinci plandadır ve dil öğrenimi içerik öğretimi esnasında tesadüfi bir
şekilde gerçekleştirilir. İçerik öğretimi dil öğretimi üzerine değil, tam tersi bir şekilde
düzenlenmiştir. İçerik odaklı öğretimde bilgi önem taşırken, görev odaklı öğretimde
iletişimsel ve bilişsel süreçler önem taşır. İçerik odaklı öğretime örnek olarak da dersin
daha anlaşılabilir olması adına dilsel düzenleme yapılan, öğrencilerin ihtiyacı olan dilde
yapılan bir fen bilgisi dersi örnek verilebilir (s. 10-12).

Bu altı izlencenin süreci aşağıda verilen tablo ile özetlenebilir.

yapısal-kavramsal/işlevsel-durumsal-beceri odaklı-görev odaklı-içerik odaklı

şekle vurgu

anlama vurgu

Tablo 5: Reilly’nin Altı Çeşit İzlence Temeli
Krankhe (1987), Wilkins (1976) ve Yalden’ın da (1983) belirttiği gibi Yapısalcı
İzlencenin en önemli özelliği sentetik olmasıdır. Sentetik İzlencede dilin yani içeriğin
analizini, kelime sıklığı sayımı, dil bilgisel analiz ve söylem analizi gibi noktaları
gerektirir. Krankhe’ya göre (1987) “Yapısalcı İzlenceler, en çok dil öğretiminde bilişsel
yöntemlerle, Dil-Kulak, Dil Bilgisi-Çeviri ve daha yenilikçi olan Sessiz Yöntem gibi,
ilişkilendirilir”

(s.17).

Krankhe’ya

göre

“Kavramsal-İşlevsel

İzlence

dilin

kullanımlarından ve sosyal bağlamdan ayrı olarak tek başına incelenmesinden ise dilin
nasıl ve ne amaçla kullanıldığına odaklanmalıdır” (1987, s. 30).
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İngiliz dilbilimciler Firth (1957), Halliday (1973), Amerikalı toplum dilbilimci Hymes
(1972) ve Austin’in (1965) felsefi çalışmaları bu izlence türüne destek sağlamıştır.
Kavramsal-işlevsellikte eğer dil şekil ve işlevlik bağlamında ele alınacak olunursa
işlevsellik birinci planda tutulurken, şekil ikinci planda değerlendirilir. Widdowson’ın
“bazılarına göre Kavramsal İzlencenin öğrencilerin iletişimsel becerilerini geliştirmeye
yönelik olduğu düşüncesi hayali bir düşüncedir çünkü Kavramsal İzlence dili birimlerin
envanteri, biriktirilecek ve saklanacak unsurlar şeklinde sunar. Bunlar yapısaldan çok
kavramsal birimlerdir” (1979, s. 248).
Krankhe (1987) de ikinci ya da yabancı dil öğretiminin çeşitli unsurları arasında en çok
ihmal edilenlerden birinin öğretimin içeriği olduğunu belirtir ve bunun genel olarak
müfredat ya da izlence olarak adlandırıldığını belirtir. Eğitmenlerin ve yöneticilerin
çoğunlukla yöntemdeki farklılıklardan bahsetmelerine rağmen eğitimin içeriğinin daha
az incelendiğini iddia eder. Dil öğretiminin içeriği üç izlence türüne göre incelenmesine
rağmen, Yapısal, Durumsal ve Kavramsal-İşlevsel Dil Öğretim İzlencelerinin altısının
ele alındığını belirtir. Alan yazında izlence ve müfredat arasındaki farkın sık sık ele
alınmasına rağmen, bu farkın çok da net olmadığını belirtir. İzlencenin müfredattan
daha belirgin ve daha somut olduğunu ve bir müfredatın birden fazla izlence
içerebileceğini söyler, içeriğin, ya da öğretilen şeyin burada ele alınması gereken tek
unsur olduğunu belirtir.
Nunan (1993) 1970’lı yıllarda dil öğretimindeki iletişimsel görüşlerin izlence deseni
içine dâhil edilmeye başladığını vurgulamıştır. Bu yeni görüşün önderlerinin ana iddiası
geçmişte önemli olan “öğrenicilerin hakim olmaları gereken dilsel ögeler nelerdir”
sorusundan günümüzde geçerli olan “öğrenici hedef dilde ne yapmak ister, ne yapmaya
ihtiyacı vardır” sorusuna dönüştüğüdür. Yabancı dil öğretiminde dil bilgisinin
ağırlığının yerini iletişimsel becerilere kaydırılması anlayışı ise izlencelerin içeriğinin
sadece öğrenicilerin hakim olmalarının beklendiği dilbilgisel unsurlara değil, aynı
zamanda öğrenicilerin başarılı bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan işlevsel
becerilerin de dâhil edildiği unsurla kaydırılması yönünde bir adım atılmasını
sağlamıştır.
Nunan (1993), müfredat deseninin başlangıç noktasının dilin incelenmesi, öğrenenle
ilgili inançlar, öğrenme süreciyle ilgili inançlar, ya da bunların hepsinin bir birleşimi
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olduğunu belirtir. Dilsel bakış açısı, öğrenici bakış açısı ve öğrenim bakış açısı ile
ilintili sorular da akla gelir. Öğrenici bakış açısı ile ilintili anahtar soru Hangi dilsel
unsurlar öğretilmelidir? iken öğrenici bakış açısı ile sorulması gereken soru Öğrenici
bu dille ne yapmak ister? sorusudur; öğrenme bakış açısının ana fikrini ise Hangi
etkinlikler dil edinimini uyarır ya da dil edinimini destekler? sorusu belirler. Nunan’a
göre bir müfredat geliştirici genellikle bu üç bakış açısından da bir şeyler ekleyecektir
çünkü bu bakış açıları birbirinden ayrı düşünülemez ve bunlar göreceli olarak
vurgulanacak alanları temsil ederler.
Dengeli İzlence (Proportional Syllabus) Yalden (1983) tarafından 1980’ li yıllarda
ortaya konmuştur. Yalden bu izlenceyi üç ilkeye göre ortaya koymuştur. Birinci ilkede
Yapısal Odaklı İzlenceye yol açan dilin nasıl öğrenildiği konusu, ikinci görüşte Süreç
Odaklı İzlenceye yol açan dilin nasıl edinildiği konusu, üçüncü olarak da İşlev Odaklı
İzlenceye yol açan dilin nasıl kullanıldığı konusu ele alınmıştır” (s. 96-97).
Harmer (2009) farklı izlence türlerinden örnekler verir. Dil Bilgisel İzlencelerin hem
geleneksel hem de güncel olarak en yaygın izlence türü olduğunu belirtir. Bu izlence
türünde dilbilgisel yapının anlaşılabilmesinin aşamalı bir şekilde verilmesi ile mümkün
olacak şekilde düzenlediğini belirtir. Örneğin olmak fiili, şimdiki zaman geniş zaman
gibi konular aşamalı olarak verilir. Harmer çok uzun süreler boyunca kullanılan bir
yöntem olmasına rağmen dil bilgisinin bir izlenceyi düzenlemek için çok doğru bir
yöntem olmadığını, başka olasılıkların mümkün olabileceğini belirtmiştir. Kelime
izlencelerinin kelime ya da sözcükler temel alınarak hazırlanabileceğini vurgulamıştır.
Ne var ki kelimeler ile ilgili çok farklı durumlar söz konusu olduğu için, konulara göre
kelimeler sözcük yapımı ile ilgili durumlar birleşik sözcükler vb. bu izlence türünün
verimli olmayacağını belirtmiştir. Diğer bir sorunun da kelimeler ve dil bilgisi ile
ilişkiden kaynaklandığını belirtir. Bazı yapıların hangi sınıfa dâhil olamayacağının
kestirilememesi buna örnek olarak gösterilir. Harmer (2009) İşlevsel İzlencede
Wilkins’ın (1976) yılında çıkardığı Notional Syllabus isimli kitabında iletişimsel işlev
ile ilgili sınıflandırmalara yer verilmiştir. Bu dil işlevleri davet etme, söz verme, teklif
etme gibi durumlardan oluşabilir. Harmer güncel ortak görüşün işlevlerin bir izlence
ünitesini oluşturmak için en iyi yollardan biri olmayacağını düşünür. Durumsal
İzlencelerde farklı dil bilgisi maddeleri, kelime konuları, ya da işlevlerdense farklı
gerçek hayat durumlarından seçim yapılabileceğini belirtir. Durumsal bir izlencede
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bankada, süpermarkette, restoranda gibi konulara yer verilebilir. Harmer belirli iletişim
ihtiyaçlarına sahip öğrenciler için elverişli olsa da genel dil öğrenenler için anahtar
durumların tespit edilmesinin sıkıntılı bir süreç olacağını iddia ederek, hangi durumda
öğrenilen dilin en verimli olduğunun belirlenmesinin zorluğunu vurgular. Konu Odaklı
İzlencelerde dili organize etmenin farklı bir şeklinin, farklı konular temel alınarak
hazırlanacak izlencelerin kullanılmasıyla olabileceği belirtilir. Örnek vermek gerekirse
hava durumu, spor, edebiyat gibi konular farklı alt başlıklara ayrılarak verilebilir.
Öğrencilerin iletişimsel ihtiyaçlarının belirlenmesinin mümkün olduğu, ama bu
kavramların

öğrenebilirlik,

sıklık

ve

kapsam

olarak

belirlenmesinin

sıkıntı

oluşturabileceği belirtilir. Görev Odaklı İzlencelerde ise bir dizi görev sıralanır ve sonra
bu görevlerde kullanılabilecek dil yapıları listelenir. Durumlar ve konular söz konusu
olduğunda bu görevlerin hangi zorluğa göre sınıflandırılacağını bilmek zordur.
Nunan (1988) bu durumu “öğrenme ürünü”nden “öğrenme süreci”’ne geçiş olarak
tanımlar” (s. 44). Bunun sebebini ise bu süreçlerin sonuçlarla iliştirilmesi için ya çok az
çaba olmasına, ya da hiçbir çaba olmamasına bağlar. Harmer (2009) en son Çoklu
İzlencelerden bahseder. Bu izlence türü sadece dil bilgisel ya da sadece kelimeye
yönelik değil, dil bilgisi, kelime, dil işlevleri gibi becerilerin ya da durumların
birleşmesinden oluşan bir izlence türüdür. Pek çok Çoklu İzlencede başlangıç noktası
Dil Bilgisel İzlencedir ve bu izlencenin üzerine istenilen noktalara göre diğer beceriler,
işlevler eklenebilir. Bu izlence türünde hükmeden sadece bir etken yoktur, ihtiyaca göre
başka noktalar eklenebilir ya da yer değiştirebilir. Cunningsworth (1995) izlenceyi
genel olarak ele alınacak konuların belli bir zamanda, belli bir başlangıç noktası ve bitişi
hedef alınarak belirlenmesi olarak tanımlar. İzlencenin hedefinin neyin hangi sırayla
öğretileceğinin belirlenmesi olduğunu iddia eder. Ne var ki bu fikre karşı çıkan
fikirlerin de olduğunu, ve Süreç İzlencesinin içerikten çok öğrenme sürecine vurgu
yaptığını bildirir. Süreç İzlencesinin yapısının biraz deneysel olduğunu ve öğrenme
malzemelerine etkisini süreçte göstereceğini belirtir. İçerik önceden belirlenmemiştir ve
ön hedefler yoktur (s.54).
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2. BÖLÜM: YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN
YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR
Richards ve Renandaya (2002) yabancı dil öğretim yöntemleri üzerine çalışmaları ile
öne çıkan araştırmacılardır ve öğretim yöntemleri kavramının geçmişinin dil
öğretiminde eski olduğunu belirterek dil öğretiminin yakın geçmişinde çeşitli
yöntemlerin yükselişe geçtiğini, çeşitli yöntemlerin ise düşüşe geçtiğinin gözlendiğini
vurgularlar. Dil öğretimi yöntemlerindeki değişim ve gelişimler dönemsel ihtiyaçlarla
da doğrudan ilintilidir. Bir dönem Kulak-Dil Alışkanlığı yöntemi gözdeyken, bir dönem
Sessiz Yol az ama adanmış insanları kendine çekmiştir. 1970’li ve 1980’li yıllar belki
de yöntemlerin en coşkulu dönemidir, bu döneme yöntemler sonrası dönem adı
verilmiştir ve odak öğretme ve öğrenme süreçlerinden, bireysel olarak öğretmenin dil
öğretim pedagojisine kaydığı dönemdir (s. 5).
1880’li yılların ortasından 1980’li yılların ortasına kadar olan dönemde dil öğreticisi
pedagoji uzmanları bir arayış olarak adlandırabilecekleri bir durumla karşı karşıya
kalmışlardır. Bu arayış, sınıfta öğrencileri yabancı bir dili başarıyla öğretecek tek ve
ideal bir yöntemi farklı ihtiyaç gruplarındaki bir kitleye sunmayı hedefler. Dolayısıyla,
tarihsel olarak bu alanda farklı farklı yöntemler birbirinin yerini almış, eskisi yerini
yenisine bırakmıştır. Brown pek çok araştırmacı ve öğretmen için yöntem kavramını
dilin sistematik bir sunumu için seçilen bir yaklaşım üzerine inşa edilmiş, genel bir plan
olarak nitelendirir (Brown, 2002, s. 9).
Yabancı dil öğretiminde yöntem kavramı 1880 yılında Francois Gouin’in The Art of
Teaching and Learning Languages kitabını çıkarmasıyla ortaya çıkmıştır. Dil Bilgisi
Çeviri Yöntemini Charles Berlitz’in ortaya koyduğu Düzvarım Yöntemi izlemiştir.
1940’lı yıllarda Kulak-Dil Alışkanlığı yöntemi, 1960’lı yıllarda ise bilişsel temelli
öğretim yöntemleri ortaya çıkmıştır. 1989 yılında Nunan’ın tasarımcı yöntemler ismini
verdiği Toplulukla Dil Öğretimi, Sessiz Yol, Suggestopedia, Tüm Fiziksel Tepki ve
diğer yöntemler alanda yerlerini almıştır (Brown, 2002, s. 9-10).
Tarih boyunca dil öğretim yöntemlerindeki değişikliklerin her zaman öğrenicilerin
ihtiyacı olan yeterliliklerdeki değişikliklere göre şekillendiğini vurgulanır ve okuma ve
anlama becerisinin dil öğretiminin ana hedefinden sözel yetkinliğe doğru kayması örnek
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verilir. Ayrıca yöntemlerdeki değişikliklerin dilin ve dil öğrenmenin doğasındaki
teorilerdeki değişikliklere de yansımış olduğunu eklenir. (Richards ve Rogers, 1999,
s. 1).
Brown (2002) “yöntem” teriminin mesleki anlamda tarihsel olarak ele alındığında dil
öğrenicilerinin teşhis etme, ele alma ve değerlendirme gibi karmaşık süreçlerde çok da
ilintili bir durum olmadığını belirtir.

Karanlık dönemlerde bir avuç önceden

hazırlanmış ilaçların raflarda yerini alan dönemlerin çoktan aşıldığını belirtir. Eski
yöntemlerin hala ara ara etkili bir şekilde karşımıza çıkmasına karşın mesleğin çok
sayıda dil öğretme bağlamlarının ve amaçlarının, hatta daha da çok sayıda öğrenici
ihtiyaçlarının, öğrenme stillerinin ve duygusal özelliklerin dikkate alınmasını gerektiren
yepyeni bir döneme geçildiğini belirtir (s. 17).

2.1. DİL BİLGİSİ-ÇEVİRİ YÖNTEMİ
Modern diller 18. yüzyılda Avrupa okullarındaki müfredata girmeye başladığında
Latince öğretmek için kullanılan aynı temel yöntemleri kullanmaya başlamışlardı.
Kitaplar soyut dil bilgisi kuralları öğretmeye yönelik ifadeler, kelime listeleri ve
çeviriye yönelik cümlelerden oluşmuştu. Yabancı dili konuşmak hedef değildi ve sözlü
uygulamalar öğrencilerin çevirdiği cümleleri sesli olarak okumalarına dayanıyordu. Bu
cümleler dilin dil bilgisel yapısını göstermeye yönelik olarak oluşturulmuş cümlelerdi
ve gerçek iletişim ile bir bağlantıları yoktu (Richards and Rogers, 1999, s. 2).
Richards ve Rogers (1999) 19. yüzyılın ortalarındaki ortalama bir ders kitabının dil
bilgisi noktaları etrafında kurulmuş olan ders ve bölümlerden oluştuğunu belirtir. Her
bir dil bilgisi konusu listelenmiş, kullanımına dair kurallar açıklanmış ve örnek
cümlelerle resmedilmiştir. 19. yüzyıl ders kitabı düzenleyicilerinin ana hedefi yabancı
dili şekilbilim ve söz dizime dayalı katı kurallara dayanarak açıklamak ve daha sonra da
ezberlenmesini sağlamaktır. Sözel çalışmalar en alt seviyede bırakılmış, diğer yandan
rastgele hazırlanmış yazılı araştırmalar bir çeşit kuralların yazılı ekleri haline gelmiştir.
Bu dönemde yazılan pek çok kitabın en yaygın olanları Seidenstücker ve Plötz
tarafından yazılmış olanlarıdır. Seidenstücker bunları belli kuralları resmeden
birbirinden bağımsız cümleler olarak azaltmış ve metni dikkatli bir şekilde iki kısma
ayırmıştır. Birinci kısımda kuralları ve gerekli paradigmaları vermiş, ikinci kısımda ise
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Fransızca cümlelerin Almancaya çevrilmesini, Almanca cümlelerin de Fransızcaya
çevrilmesini

istemiştir. Buradaki

amaç

öğrenenlerin

verilen kuralları uygun

alıştırmalarla uygulayabilmesini sağlamaktır (s. 2-3).
Richards ve Rogers’a (1999) göre Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi 1840’lı yıllardan 1940’lı
yıllara kadar Avrupa’da hüküm sürmüştür, ve halen de dünyanın bazı ülkelerinde geniş
olarak kullanılmaya devam etmektedir. Ne var ki yaygın bir şekilde kullanılmasına
rağmen bu yöntemi savunan kimse yoktur, çünkü teoriye dayanmayan bir yöntemdir.
Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi çoğu zaman öğrenciler için hayal kırıklığı oluştursa da, bu
yöntemde dil kullanıcılarından, bitmek tükenmek bitmeyen dil bilgisi kuralları ve
kelimelerin olduğu sonsuz listelerin ezberlenmesi, ve edebi metinlerden mükemmel
çeviriler üretilmesi hedeflense de, öğretmenlerin üstünde çok yük gerektirmeyen bir
yöntemdir. Çoğu durumlarda kullanılmasına rağmen Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi’ni, bir
teoriye dayanmadığından, savunan yoktur. Alan yazında bu yöntemin haklılığını anlatan
hiçbir dayanağa rastlanmamış, bu yöntemi dilbilimsel, psikolojik ya da eğitim teorisi ile
ilişkilendirecek herhangi bir araştırma yoktur (s.3-5).
Freeman (2008) Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi ile ilgili bir takım ilkeler belirlemişlerdir.
Bu ilkeler:


Bu yönteme göre yabancı dil öğrenmenin temel amacı o dilde yazılmış edebi metinleri
okuyabilmektir. Edebi dil konuşma dilinden daha üstündür. Öğrencilerin hedef kültür
ile ilgili çalışmaları o dilin edebiyatı ve güzel sanatları ile sınırlıdır.



Bu yöntemin önemli hedeflerinden bir diğeri de her bir dili birbiri ile tercüme
edebilmektir. Öğrenciler bir dili diğerine çevirebildikleri takdirde başarılı bir dil
öğrencisi sayılırlar.



Hedef dilde iletişim kurabilmek yabancı dil eğitiminin bir hedefi değildir.



Geliştirilmesi gereken öncelikli beceriler okuma ve yazmadır. Konuşma ve dinlemeye
çok az önem verilir, sesletime hiçbir önem verilmez.



Sınıftaki otorite öğretmendir ve öğrencilerin doğru cevabı verebilmeleri çok önemlidir.



Her hedef dil kelimeleri için ana dil eş değerleri bulabilmek önemlidir.



Öğrenme anadil ve hedef dil arasındaki benzerliklere dikkat çekilerek kolaylaştırılır.



Öğrencilerin yabancı dilin şekli ile ilgili bilgi edinmesi önemlidir.



Dil bilgisi kurallarının tümden gelimin temel alındığı bir açıdan açık olarak verilmesi
faydalı bir pedagojik yöntem olarak görülür.



Dil öğrenimi iyi bir zihinsel alıştırma sağlar.



Öğrenciler hedef dildeki dil bilgisi kuralları konusunda bilinçli olmalıdırlar.

34



Mümkün olduğu her zaman fiil çekimleri ve diğer dil bilgisel paradigmalar ezbere
dayanmalıdır.

2.2. DÜZVARIM YÖNTEMİ
Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi gibi Düzvarım Yöntemi de yeni bir yöntem değildir,
senelerdir dil öğretmenleri tarafından benimsenmiştir. Hedef dili ı̇ letişim kurmak
amacıyla kullanmak için tasarlanmıştır. Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi hedef dili kullanma
konusundaki yetersizliğine karşın sevilen bir yöntem olmuştur. Düzvarım Yönteminin
basit bir kuralı vardır, çeviriye izin yoktur hatta yöntemin ismi dili doğrudan gösterme
yoluyla ve görsel araçlar vasıtasıyla aktarmasından gelir.
Düzvarım Yöntemi kullanan öğretmenlerin hedef dildeki anlamı doğrudan vermesi
gerektiğini düşünür. Bunu yapabilmek için de öğretmen hedef dildeki yeni kelimeleri
ya da kelime öbeklerini resimler, gerçek objeler, ya da beden diliyle vermelidir. Hedef
dile asla çeviri yapılmaz. Sanki gerçek durum varmış gibi öğrenciler hedef dilde epeyce
konuşurlar. Düzvarım Yönteminde kullanılan izlence durumlara dayalı olarak
hazırlanmıştır. Örnek vermek gerekirse bir ünite bankada ya da alışverişte geçebilir.
Para, coğrafya ya da hava gibi konular işlenebilir. Dil bilgisi tümevarıma dayalı olarak
öğretilir ve öğrencilerden örneklere bakarak çıkarım yapmaları beklenir. Açık dil bilgisi
kuralları hiçbir zaman verilmez ve öğrenenler yeni kelimeleri tam cümlelerde
kullanarak görürler (Freeman, 2008 s. 29).
Richards ve Rogers’a (1999) göre Düzvarım Yöntemi Berlitz öğretim zincirlerinde
olduğu gibi hem parası hem de güdülenmesi çok olan öğrenicilerle oldukça başarılı
sonuçlar verse da, devlet okullarında uygulanması oldukça zor olmuştur, çünkü sınıfta
gerçekçi olarak uygulandığında öğretmenlerin anadil konuşuru seviyesinde dile hakim
olmaları gerektiği, ve kitaptan çok öğretmenlerin becerisine dayalı olması ve her
öğretmende aynı alt yapının bulunamaması gibi sebepler bu yöntemin etkililiği
konusunda insanları şüpheye düşürmüştür (s. 10).
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2.3. KULAK-DİL ALIŞKANLIĞI YÖNTEMİ
Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi ilk olarak Ordu Yöntemi olarak tanınmıştı, çünkü İkinci
Dünya Savaşı çıktığında pek çok Amerikalının umutsuz bir şekilde İngilizceden başka
dil bilmediği ortaya çıkmıştı.

Richard ve Rogers da (1999) Kulak-Dil Alışkanlığı

Yönteminin 1950li yılların sonrasında Amerika’da yabancı dil öğretime duyulan ilginin
sonucunda ortaya çıktığını belirtir. 1957 yılında Rusya’nın ilk roketini fırlatmasıyla
yabancı dil öğretimi yönteminde radikal bir değişikliğe gerek duyuldu, bunun ana
sebebi de Amerika’nın bilimsel keşifler yapan ülkelerin gerisinde kalmamasının
istenmesiydi ( s. 47).
Richard ve Rogers (1999) Kulak-Dil Alışkanlığı Yönteminin dört ana nokta üzerinde
durduğunu belirtir. İlki yabancı dil öğretiminin mekanik bir şekilde alışkanlık
edinmesine yönelik olmasıdır. İyi alışkanlıklar hata yapmaktansa doğru cevaplar
verilerek kazanılır. Diyaloglar ve kalıplar ezberlenerek hatalar en aza indirgenmeye
çalışılır. İkinci olarak hedef dilde öğrenilmesi istenen noktalar yazılı şekillerde
görünmeden önce sözlü olarak öğrencilere sunulur. Analizden çok analojinin öğrenme
için önemli olduğu düşünüldüğünden kuralların açıklamaları, öğrenenler çeşitli
bağlamları ve dil yapılarını görmeden, verilmez. En son olarak kelimeler tek başına
değil dil bilgisel ve kültürel bir bağlam içinde sunulur (s. 51).
Freeman (2008) Kulak-Dil Alışkanlığı Yönteminde öğrencilere hedef dilin ı̇ letişimsel
bir şekilde öğretilmesinin hedeflendiğini belirtir. Bunun için de öğrencilerin düşünmek
için durmadan, otomatik olarak hedef dili kullanabilmeyi öğrenmeleri gerektiğini
vurgular. Bunun ancak hedef dilde yeni alışkanlıklar kazanarak mümkün olacağını
belirtir ve ana dildeki eski alışkanlıkları terk etmeleri gerektiğini düşünür. Bu yöntemde
yeni kelimeler ve kalıplar, diyaloglar aracılığıyla verilir. Bu diyaloglar taklit ve tekrarla
öğrenilebilir. Bu yöntem, alıştırmalar, tekrarlar, yerine koyma etkinlikleri, soru cevaplar
ve diyaloglarda sunulan kalıplar üzerine kurulmuştur. Dil bilgisi kuralları ve
açıklamaları açıktan verilmemiş, öğrencilerden çıkarım yapmaları beklenmiştir.
Kültürel bilgiler diyaloglarda bağlam içinde verilmiş, ya da öğretmen tarafından
verilmiştir. Kulak-Dil Alışkanlığı yönteminde gündelik konuşma vurgulanmıştır. Zorluk
seviyesi derecelendirilmiştir. Başlangıç seviyesindeki öğrenicilere basit kalıplar
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sunulmuştur. Kültür, hedef dil konuşurlarının gündelik davranış ve hayat tarzları ile
verilmiştir ( s. 46).

2.4. SESSİZ YÖNTEM
Freeman (2008) insanların dili Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemiyle öğrendiklerinde
yaşadıkları başlıca sorunun, öğrencilerin sınıf içinde kazandıkları alışkanlıkları sınıf
dışında kolayca kullanamamalarına bağlar. Bu fikre dil bilimci Noam Chomsky dil
ediniminin

alışkanlık

kazanarak

elde

edilemeyeceğini

söylemesiyle

katkıda

bulunmuştur. Sessiz Yöntemin temel prensiplerinden biri öğretmenin öğrencinin altında
bir yerde olması gerektiğidir. Bu yöntemin fikir babası olan Caleb Gattegno öğretmenin
öğrenme sürecine hizmet etmesi gerektiğini ve ona hükmeden bir yapıda olmaması
gerektiğini belirtir. Caleb Gattegno dili bebeklerin ve küçük çocukların öğrenmesini
temel alarak ele aldığını belirtir. Öğrenmenin kendi içimizde kendi kaynaklarımızı
harekete geçirerek gerçekleştiğini belirtir (s. 54).
Sessiz Yöntemde öğreniciler öğretmenlerden bağımsızlıklarını kazanırlar ve kendi iç
ölçütlerini oluşturarak hatalarını düzeltmeye çalışırlar. Caleb Gattegno öğrenmek kendi
kişisel sorumluluğumuzdur demiştir. Öğreniciler dili en basit yapılar olan sesler
aracılığıyla öğrenirler. Sesler dile özgü ses ve renk tabloları vasıtasıyla tanıtılır.
Öğrenicilerin hedef dili anadilleri ile ilinti kurarak, hedef dille benzeştirerek
öğrenmeleri hedeflenir. Ses dilin en temeli olduğundan sesletim en baştan ele alınan
noktalardan biridir. Öğrenicilerin dilin melodisini edinmeleri önemlidir. Dilin
açıklamaları açık bir şekilde yapılmadan, yapılar üzerinde odaklanması hedeflenir.
Kelime bilgisinin öğretimi ilk etapta sınırlıdır. Sabit, çizgisel yapısal bir izlenceye yer
verilmez. Öğretmen öğrenenlerin bildikleri ile başlar ve öğrenenlerin bilgileri arttıkça
eski konular tekrarlanır. İzlence öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre şekillenir (Freeman,
2008 s. 64-66).

2.5. İÇERİK ODAKLI YAKLAŞIM
Bu yaklaşımlar işlevler ya da başka dil ögeleri ile başlamaz. Bu yaklaşımlarda önceden
belirlenmiş dil bilgisel içeriğe değil, sürece öncelik verilir. İngilizceyi kullanmayı
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öğrenmektense, İngilizceyi kullanarak öğrenilecek noktalar öğrenilir. İçerik Odaklı
Yaklaşımda ı̇ çerik, yabancı dil kullanılarak öğretilir. Hava yolları pilotlarına verilen
eğitim ile doktorlara verilen eğitim aynı değildir. Bilimsel bilgi dil öğretimi için doğal
bir öğretim yöntemi olur. Eski dönemlerde Anadolu liselerinde matematiksel ve fen
derslerinin İngilizce verilmesi buna bir örnek sayılabilir.

2.6. GÖREV ODAKLI YAKLAŞIM
Harmer (2009) Görev Odaklı Yaklaşım fikrinin Hindistan’ın güneyindeki okullarda
çalışan Prabhu tarafından popüler hale getirildiğini belirtmiştir. Prabhu öğrencilerin
dilsel olmayan bir sorunu düşündüklerinde de belirli bir dil yapısı üzerinde
yoğunlaştıkları kadar dili öğrendiklerini belirlemiştir. Bu yaklaşımda belirli bir dil
yapısı yerine öğrencilere çözmeleri gereken bir görev ya da sorun sunulur (s. 86). Bu
yaklaşımdaki en önemli nokta dili öğrenenler için doğal bir bağlam oluşturulmaya
çalışılmasıdır. Öğreniciler bir görevi tamamlamaya çalıştıklarında, iletişim kurmak için
sonsuz fırsatlar bulurlar. Avrupa Ortak Çerçeve Metinde görev odaklı yaklaşımın
önemli bir yeri vardır.

2.7. KATILIMCI YAKLAŞIM
Bazı açılardan Katılımcı Yaklaşım, İçerik Odaklı Yaklaşıma benzer, çünkü bu
yaklaşımda da öğrenenlere anlamlı gelecek içerik ele alınır. Ne var ki burada ele alınan
içerik, konu içeriği değil, öğrencileri ilgilendiren konular üzerinedir. Giesel (1999)
İkinci Dil Okur Yazarlığında Freire Yöntemi üzerine bir tez hazırlamıştır. 1960’lı
yılların başlarında Freire özgürlük pedogojisi ismini verdiği kavramla sınıf ortamında
kullanılabilecek yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur. Buna göre Brezilya’nın gecekondu
mahallesindeki okuryazarlık programında, okuryazar olmayan öğrenicilere sınıf
ortamında fikir yürütmelerine yol açabilecek, tartışmalı konular sunulmuştur. Bu
konular bu insanlar için özel bir önem taşıdığından, hem dili kullanmak zorunda
kalmışlar, hem etken ve eleştirel olarak kendi fikirlerini toparlayabilmişlerdir. Bu
yaklaşım öğrenicilere sadece okuryazarlık ile ilintili değil, kendi problemleri, aynı
zamanda kendi yaşantılarına yönelik diyaloglar sunduğunda, öğrenenlerin kendi
hayatlarını da düzene sokma ı̇ şlevi görmüştür.
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2.8. İLETİŞİMCİ YAKLAŞIM
Hymes’ın önderliğinde sosyodilbilimciler Chomsky’nin edim ve yeti kavramlarının
yetersizliğini vurgulayarak ortaya yeni bir kavram attılar, bu kavram İletişimci
Yaklaşımdır. Harmer (2009) İletişimci Yaklaşımın en önemli noktalarından birinin
öğrencilere dili farklı bağlamlarda, farklı amaçlarla kullanabilme yetisini kazandırmak
olduğunu belirtir. İletişimci Yaklaşımdaki etkinlikler gerçek ya da gerçekçi bir biçimde
iletişime yöneliktir, dilin kullanımının doğruluğu, dilin başarılı bir şekilde
kullanılmasının yanında ikinci planda kalmıştır. Öğrenciler belirli bir şekilden çok,
söyleyecekleri ya da yazacaklara konunun içeriğine odaklanmalıdır ve sadece bir dil
yapısı yerine farklı yapıları kullanmalıdır. Kısaca bu ve bu tür etkinlikler gerçek
iletişimi taklit etmelidir. İletişimci Yaklaşımda doğruluk mu yoksa akıcılık mı
önemlidir? sorusunun cevabı akıcılıktan yanadır (s. 84).
Demirel (2014) iletişimci yaklaşımın kullanım özelliklerini sıralar:
1.Öğrenci için anlamlı olan sözlü ve yazılı iletişim etkinliklerine ağırlık verilir.
2. Öğretim öğrenci merkezlidir.
3. Öğretim etkinlikleri daha çok karşılıklı diyalog, grup çalışması, benzetim, problem
çözme ve eğitsel oyunlarla öğrenmeye dayanır.
4. Amaç dilde yazılmış ve günlük iletişimde kullanılan özgün materyaller öğretim için
kullanılır.
5. Öğretmenin hem anadilde hem de hedef dilde yeterli olması istenir.
6. Öğretmenin rolü, öğrencilere amaçlarına uygun bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı
olmaktır ( s. 51).

2.9.SEÇMELİ YÖNTEM
Demircan (2013) Seçmeci Yöntemi “bilinen yöntemlerin amaca en uygun ve öğretimde
en başarılı olan yönleri seçilerek birbiriyle en verimli biçimde uyuşturulmasıyla elde
edilen yöntem” olarak tanımlar (s. 181).
Demirel (2014) günümüzde dil öğretimi yöntemleriyle ilgili düşüncelerin daha çok
Seçmeli Yönteme doğru kaydığını belirtmektedir (s. 59).
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Dil öğretimi tek bir değişkene göre düzenlenecek bir durum değildir, çünkü çok farklı
etkenler söz konusudur. Örnek vermek gerekirse dilin öğrenildiği ülke, öğrenicilerin
yaşları, eğitim durumları ve öğretmenin anadil konuşuru olup olmaması, kullanılan ders
malzemeleri gibi etkenler önemlidir. Öğrenicilerin kişisel özellikleri de dil öğrenimini
etkileyen bir etkendir. Dolayısıyla sınıfın iklimine ve öğrenicilerin durumuna göre
öğretmen uygun olan yöntemleri seçebilir. Bu yöntemlerin seçiminde bir dönem
yabancı dil öğretimi için önemli bir kazanım olan Çoklu Zeka Kuramından da
faydalanılabilir. Bu kuram sayesinde öğrenicilerin içsel becerilerine, tercihlerine ve
yeteneklerine odaklanabildiklerini belirtir.
Demirel (2014) Öğrenme psikolojisine dayalı olarak yabancı dil öğretimi alanında
farklı görüşlerin ortaya çıktığını belirtir. Bu kuram ve yaklaşımlardan en yaygın olanları
aşağıda listeler.


Tam Öğrenme



İşbirliğine Dayalı Öğrenme



Bilgisayar Destekli Öğrenme



Proje Tabanlı Öğrenme



Probleme Dayalı Öğrenme



Çoklu Zeka Tabanlı Öğrenme



Beyin Temelli Öğrenme



Portfolyo Destekli Dil Öğrenme



Dil Öğrenmede Yapılandırmacılık



İletişim Teknolojisi Katkılı Öğrenme (s.7).

Yabancı dil öğretimi için çok önemli bir dönüm noktası Avrupa Konseyi’nin hazırladığı
Avrupa Ortak Çerçeve Metindir. İlk olarak 2000 yılında basılan metin, 2017 yılında
yeniden güncellenmiştir. Ne var ki Avrupa Ortak Çerçeve Metnin geçmişi 1964
yılından beri Avrupa Konseyi ile bağlantılı bir çalışmanın ürününe dayanmaktadır.
Avrupa Ortak Çerçeve Metin dil kullanıcısını sosyal dünyada hareket eden ve öğrenme
sürecinde etkili olan bir sosyal etken olarak tanımlar. Bu da hem ders planlama hem
öğretme hem de dil öğreniminin sorumluluğunu alma anlamına gelir ve özerk
öğrenmeye yönelik bir değişimi ifade eder. Avrupa Ortak Çerçeve Metinde Eylem
Odaklı Yaklaşımı dil yapılarına dayanarak hazırlanmış çizgisel bir ilerleme kaydeden
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izlencelerden ya da önceden tayin edilmiş kavram ve işlemlere dayalı hazırlanmış
durumlardan ziyade, ı̇ htiyaç analizine dayalı olarak hazırlanmış gerçek yaşam
görevlerine dayalı, bir amaca uygun olarak yapılandırılmış kavram ve işlemlere uygun
hazırlanmış ı̇ zlencelere doğru bir kayma vardır. Buradaki amaç gerçek yaşam iletişim
ihtiyaçlarına yönelik, gerçek yaşama yönelik alıştırmaların olduğu bir izlence ve ders
hazırlamaya yöneliktir.
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3. BÖLÜM: BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRK-İNGİLİZ
İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM
KİTAPLARINA YANSIMALARI
Belli bir dönemde yapılan çalışmaların sağlıklı değerlendirilmesi için birden fazla etken
dikkate alınmalıdır, çalışmamızın ana kısmını oluşturan İngilizler tarafından Türkçe
öğretmek amacıyla yazılan kitaplar sadece kitapların içeriklerinin incelenmesiyle
ölçülemez. Kitabın yazıldığı dönemin şartları, İngilizlerin Türklere ve Türk diline olan
ilgilerinin sebepleri, o dönemde Türklerle İngilizlerin ilişkilerinin niteliğinin kitaplara
yansıması kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra kitaplarda dil öğretiminde kullanılan öğretim
yöntemlerinin de o dönemin şartlarında, dil öğretiminde kullanılan yöntemlerle bir
uygunluk göstermesi beklenir. Çalışmamızda değişik dönemlerde Türkçe öğretimi için
İngilizler tarafından yazılmış kitaplar ele alınacağından, farklı dönemlerde yaşanan
önemli olayların bu olayların Türk dilini öğrenme isteğine ve bunun kitaplara yansıması
da ortaya çıkacaktır.
Çalışmamızda ele alınan ilk kitap bir İngiliz tarafından yazılmış ilk Türkçe kitap olma
özelliği taşımaktadır. Kitap Vaughan isimli bir tüccar tarafından 1709 yılında
yazılmıştır. Ele alacağımız son kitap ise uzun yıllar Türkiye’de İngilizce öğretmeni
olarak çalışmış olan Elizabeth Grieve tarafından yazılmıştır. Kitabın basım tarihi ise
2015’dir. Kitaplar hakkında sağlıklı bir altyapı hazırlaması açısından kitapların yazıldığı
dönemdeki Türk-İngiliz ilişkilerine bakmakla başlanacaktır.
Burçoğlu (2009) Britanya’nın Osmanlı İmparatorluğuna olan mesafesi ve diğer Avrupa
ülkeleri gibi Haçlı Seferlerine katılmaması sebebiyle 16 yüzyılın sonlarına kadar
Osmanlı İmparatorluğu ile neredeyse hiç doğrudan temasları olmadığını belirtmiştir. Ne
var ki Osmanlı topraklarına hac vazifesine gidenler tarafından Türklerle ilgili bilgiler
çeşitli şekillerde, kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu haberlerin nitelikleri kadar, bilgileri
iletenlerin nitelikleri de önemlidir, çünkü bu bilgiler bireysel yorumlara ve
suiistimallere açıktır. Bilgileri iletenler kendi gözlemlerini yazan bireysel gezginler
olduğu kadar ülkelerindeki tüccarlara önemli bilgiler sağlayan firmalara bağlı İngiliz
memurlardır. Bu firmalardan biri ismi daha sonradan Levant Company olan Turkie
Company’dir. Levant Company’nin kurulması ile birlikte ticari ilişkiler başlamış, bu da
İngiltere’den Osmanlı topraklarında ticaret yapmak isteyen İngilizlere Türk dilini

42

öğrenmek için önemli bir sebep vermiştir. İncelediğimiz ilk kitabımız da bu amaca
yönelik olarak bir tüccar tarafından yazılmıştır.
Lewis “İngilizler’in Türklerle ilgili fikirlerini değiştiren olayın, ticari bir sebebin
sonucunda, İngilizlerin mallarına yeni pazarlar bulmak amacıyla Türklerle temas kuran
tüccarlar sayesinde olduğunu belirtir. Bu dönemin eski önyargıları yıkmak için önemli
bir süreç olduğunu belirtir” (1985, s. 114).
Bowen (1945) Türk İngiliz İlişkilerinin resmi başlangıcının, Kraliçe ve Sultan
arasındaki mektuplaşmaların neticesinde olduğunu belirtir. Sultan 3. Murat, 15 Mart
1579 yılında Kraliçe Elizabeth’e bir mektup yazarak Londra şehrinden Sör Edward
Osborne, Richard Staper ve William Harborne Sultan’ın bölgesinde ticaret yapabilme
yetkisi verir. Kraliçe Elizabeth bu mektuba minnetlerini sunduktan sonra bu
ayrıcalıkların tüm İngilizlere verilmesi ricasında bulunur. Eylül 1581 yılında ise
Osborne, Staper ve Londra’dan bazı tüccarlara Türkiye’de ticaret yapma yetkisinin
verilmesiyle birlikte Levant ya da diğer adıyla Turkey Company kurulur, ve bir sene
sonra 1582 yılının Kasım ayında Harborne İngiliz büyükelçisi olarak atanır. Bu zamana
kadar İngiltere’de Türkiye ile ilgili bir bilgiye rastlanmaz, elde olan bilgiler ise bazı
bölgeleri günümüz Türkiye’sinin sınırları dışında kalan, Osmanlı topraklarında ticaret
yapan İngilizlerin raporlarından ibarettir.
İngiltere ve Osmanlı arasındaki ticaretin Sultan tarafından verilen imtiyazların
artmasıyla, İngilizlerin Türkçe öğrenmeleri de bir ihtiyaç haline gelmiştir. Moran
(1964), Türklerin Avrupa’da ilerlemesinin diğer milletlerin Türklere ilgi duymasına
sebep olduğunu belirtir. Bu sebepten Türklerin tarihi ve teşkilatıyla ilgili İngiltere’de
basılan ilk eserlerin Latince, İtalyanca, Fransızca gibi dillerden yapılmış çeviriler
olduğunu vurgular. Batılı diğer milletler gibi İngilizlerin de sonunda Osmanlıların
nereden çıktığını, birdenbire nasıl böyle bir imparatorluk kurduklarını, başarılarının
sebebini, yaşayışlarını, adetlerini ve inançlarını merak etmeye başladıklarını kaydeder.
On altıncı yüzyılın sonlarına kadar bu konuda yayınlanan eserlerin hemen hepsinin
başka dillerden çeviri olduğunu, İngiliz yazarların Türkiye hakkında eser vermelerinin
ise Türk-İngiliz resmi ilişkilerinin başlangıcından sonra gerçekleştiğini belirtir.
İngiltere’nin Harborne’u Osmanlı topraklarına sürekli elçi olarak atamasıyla, tarihi
belgelere göre Türk-İngiliz ilişkileri 16. yüzyılın sonlarına doğru resmen başlar.
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Skilliter (1985) Harborne’un 7 Mart 1579 yılında Sultan tarafından Kraliçe Elizabeth’e
hitaben bir emirname çıkartmayı başardığını, böylelikle Sultan’ın Osmanlı devlet
geleneğinde örneği görülmemiş bir şekilde karşılıklı İngiliz-Türk yazışma dönemini
açtığına dikkat çeker. Karşılıklı yazışmaların sonucunda İngiliz-Türk ilişkilerinin
tümüne temel teşkil edecek ve İngilizlere 1923 Lozan anlaşmasıyla kapitülasyonların
kaldırılmasına kadar büyük ayrıcalıklar tanıyan bu anlaşmayla Sultan’ın, İngilizlerle
birlikte tüm Hristiyan müttefiklerine verdiği haklara sahip olmasını sağladığını ekler.
1583 yılında İngiltere’nin Türkiye’deki ilk elçisi olan William Harborne’un Türkçe
bilmediği, sekreteri ve sonradan halefi olan Edward Barton’un Türkçe bildiği, o
dönemde Türkiye’deki batılı elçiliklerin diplomatik dilinin Latince olduğu ve
Harborne’un yazılarını Latince yazdığı ve hatta bu dili konuştuğu Skilliter (1985)
tarafından kaydedilir.
Harborne’dan sonra Edward Barton İstanbul’da elçilik görevini devam ettirmiş ve 1601
yılında kapitülasyon anlaşmasının yenilenmesini sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu ise
ilk defa 1610 yılında İbrahim Ağa’yı İngiltere’ye elçi olarak atamıştır. İlk İngiltere
sürekli elçisi ise 1793 yılında III. Selim tarafından görevlendirilen Yusuf Agah
Efendi’dir.
Kendisini İzmirli bir tüccar olarak tanıtan Vaughan tarafından 1709 yılında yazılan
kitap araştırmamız için incelenen ilk kitaptır. Kitabın içeriğindeki diyaloglardan ve
kitaptaki söz varlığından kitabın daha çok Osmanlı’ya ticaret amaçlı gelmiş İngilizlerin
ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış olduğu izlenimini verir. Hatta önsözde Vaughan
kitabını tüccarlara ve Türk diline ilgi duyan insanlara yönelik olarak hazırlandığını
belirtir.
Seamen tarihteki İngilizlere Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış ilk kitabın yazarıdır,
ancak kitap 1670 yılında Latince yazılmıştır. Bunun sebebi de tamamen politik ve
ticaridir, çünkü o tarihlerde en çok kişiye ulaşmayı sağlayan dil Latincedir. Aynı
zamanda kitabın diğer tüccarlara da hitap etmesi beklendiğinden, bu tüccarlar daha çok
İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerindendir, dönemin aracı dili olan Latince yazılması
o dönem için mantıklı bir karardır.
Bowen (1945) Vaughan’ın 1709 yılında yayınladığı eserinden sonra dönemin neredeyse
sonuna kadar Türkçe öğretimine ve Türkoloji alanına katkıda bulunacak başka bir
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çalışmaya yer verilmediğini, ancak William Jones isimli birinin varlığından ve Jones’un
Türkçeye olan ilgisinden ve katkısından bahseder. 1784 yılında Sir William Jones
tarafından The Asiatic Society adlı merkezde oryantalizm üzerine çalışmalar yapılmaya
başlanmış, bu çalışmalar Türkleri de kapsamıştır. Oxford mezunu bir bilim adamı olan
Sir William Jones, 25 Eylül 1783 yılında Kalkutta’ya eski anayasa mahkemesine ikinci
hakim olarak adım attığında bu kıtanın coğrafi sınırları içerisinde doğa ve insanı
ilgilendiren her şeyi kapsayan Asya Bilimleri konusunda bir merkez kurma hayallerini
de yanında getirmiştir. Jones, Hindistan’a varışından tam 4 ay sonra bu hayalini
gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bowen’a göre Sir William Jones on üç dile hakim olan ve
yirmi sekiz dilde de derdini anlatabilecek seviyeye gelmiş, ama Türkçe bilgisinin hangi
seviyede olduğu hususu bilinemeyen biridir. Ancak 1772 yılında yayınladığı Mesihi’nin
Murabba’-i Baha İngilizce Ode to the Spring çevirisinden Türkçesinin gayet ileri
seviyede olduğu anlaşılabilir.
Bowen (1945) Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında 1799 yılında imzalanan
ittifak anlaşmasından Kırım savaşına kadar Büyük Britanya’nın Osmanlı İmparatorluğu
ile en yakından ilgilendiği dönem olduğunu belirtir. Bunun sebebinin de Türklerle
işbirliği kurarak Napolyon’un Mısır’dan uzaklaştırılmasının hedeflendiğini belirtir.
Kırım savaşında Rusya’nın emellerine karşı çıkar ve Türklerin yanında müttefik olarak
yer alırlar.
Okyar (1985) 19. yüzyılın Britanya İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında
1830-1880 yıllarını kapsayan, olumlu, uzun bir dönem olduğunu bildirir. Bu dönemde
Türk dili açısından da önemli adımlar atılmıştır. Arthur Lumley Davids Sultan Mahmut
Han’ın iznini alarak kendisine adadığı Grammar of the Turkish Language isimli kitabı
1832 yılında yayınlanmıştır. Bowen (1945) bu kitabın dört bölümden oluşan iyi bir
basım olduğunu sadece Osmanlı Türkçesinden değil, aynı zamanda Tatar lehçelerinden
de örnek verildiğini, bir tabloda da Uygur alfabesinin gösterildiğini belirtmiştir. Ne var
ki Uruguart’ın da belirttiği üzere, dil bilgisi kısmının kötü ve hatalı olduğunu, özellikle
de Türkçe’nin en çarpıcı özelliklerinden biri olan ünlü uyumlarını açıklamada eksik
olduğunu, hatta ö,ü ve ı gibi seslerin varlığını bile fark etmediğini belirtmiştir. Ne var ki
78 sayfalık preliminary discourse isimli ön bölümün çok açıklayıcı olduğunu, Türklerin
dilleri ve kökenleri, Osmanlı edebiyatı ile ilgili verdiği bilgiler ve tanınmış yazarların
alıntılarıyla

çok etkili bir yazı olduğunu belirtmiştir. Lewis (1985) ise Davids’in
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kitabını dil bilgisi olarak oldukça yetersiz bulmasına rağmen, kitabın cazip ve
okunmaya değer bulduğunu bildirir ve Türk meselelerine kendisini adaması ve
Türklerle ilgili yanlış algıları değiştirmek adına verdiği çabaları da takdir ettiğini
belirtir.
Bowen, (1945) bu dönemde çıkan dil bilgisi kitaplarının 1842 yılında Major Charles
Boyd tarafından yazılan Turkish Interpreter kitabı ve 1877 yılında Edwin Arnold
tarafından yazılan A Simple Transliteral Grammar of the Turkish Language olduğunu
bildirir. Her iki kitapta da kelime ve diyalogların bulunduğunu, Boyd’un kitabında
okuma alıştırmalarına da yer verildiğini belirtir. Ne var ki her iki yazar da tıpkı Boyd
gibi sesli uyumlarına yer vermemiştir. Bu tekrarlanan eksikliğin sebebinin tüm
yazarların Türk dilini Arap harfleriyle öğrenmesi olduğunu, bu durumun bir kusur
olarak kitaplara yansıdığını belirtir. Uruquart İngiltere’deki Türkçenin ihmal
edilmesinin karşısında bir umut olduğunu ve bunun da genç bir İngiliz’in tercümanlık
görevini doldurmak için eğitildiğini belirttiğini ama bununla Redhouse’u kastetmediğini
sandığını ama aslında Redhouse’un bu boşluğu doldurduğunu belirtmiştir. Redhouse
Türkçe, Arapça ve Farsça konusunda kendini yetiştirmiş, politik uzlaşmalar konusunda
kendine isim yapmış, Osmanlı topraklarında uzun yıllar çalışmış hem İngiliz hem de
Türk hükümetlerinde çevirmen olarak hizmet vermiş biridir. 1860 yılından sonra
kendini Oryantalizme adamış ve devasa bir eşanlamlılar ve zıt anlamlılar sözlüğü ile
Arapça, Farsça ve arı Türkçe kelimelerin yer aldığı bir eser bırakmayı arzu etmiş, ama
ne yazık ki buna ömrü yetmemiştir. Redhouse geride bıraktığı 1853 tarihli Türkçede
Kullanılan Arapça Ve Farsça Kelimeler Sözlüğü 1856 yılında basılan İngilizce-Türkçe
Sözlüğü, 1861 yılında basılan Türkçe-İngilizce Sözlüğü, 1855 yılında Kırım savaşı için
hazırlanmış olan ve 1877deki savaş için tekrar basılan el kitabı niteliğinde bir kılavuz
ile bir dil bilgisi kitabı ile Türkoloji’ye büyük katkılar sağlamıştır.
Okyar (1985) 1880’lerden 1914 yılında patlak veren savaş dönemine kadar Türk-İngiliz
ilişkilerinin yüzeysel, ama dostane olmasına rağmen, bu ilişkinin 1830-1880 yıllarında
samimiyetten çok uzakta olduğunu belirtir.
Bowen (1945) iki ülke arasındaki yabancılaşmanın önemli bir sebebinin ise Alman
İmparatorluğunun kurulması ve saldırgan politikalarıyla İngiltere’nin çıkarlarına ters
düşmesi sonucu olduğunu belirtmiştir. Bu olay İngiltere’nin Rusya ile bir ittifaka
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girmesine yol açmış, İngiltere’nin Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına
müdahale etmesini engelleyici politikasını gözden geçirmesine yol açan bir yaklaşıma
sebep olmuştur. İngiltere 1876 yılındaki Rus saldırısına karşı Osmanlı İmparatorluğunu
savunmamıştır, ama Berlin anlaşmasına müdahale ederek Osmanlı İmparatorluğunun
masadan daha az zararla kalkmasını sağlamıştır. Büyük Britanya önce Kıbrıs’ı daha
sonra ise Mısır’ı işgal ederek kendisi Osmanlı ile arasına daha fazla mesafe konmasına
yol açmıştır.
Bowen (1945) İngiltere’nin 2. Abdülhamit’in rejimine hoşnutsuzlukla yaklaştığını, 1908
devrimini ise coşkuyla karşıladığını belirtmiştir. Bu dönemin başlangıcında Türk dil
bilgisi ve kelime kitapları ortaya çıkmıştır. 1879 yılında Dr. Anton Tien tarafından
yazılan Levant Interpreter isimli kitabı 1896 yılında yazdığı Türkçe Dil bilgisi kitabı
izler. Dr. Tien Kırım Savaşı süresince Lord Reglan’ın Oryantal sekreterliğini ve
tercümanlığını yapmıştır. Levant Interpreter isimli kitabında Türkçe’nin Latin sesleriyle
yazılmış, İngilizce ve İtalyanca paralel sütunlarda yer verilen diyaloglar vardır. Dr.
Tien dil bilgisi kitabını E.J.W. Gibb’in eşliğinde Türkçeyi Arap sesleriyle yazmış, daha
önceki kitaplardaki gibi sesli harflerde sıkıntılar gözlenmiş, ö ve ü seslerine gereken
önem verilmemiştir. Bu arada 1870 yılında 1874 yılına kadar Osmanlı Deniz
donanmasında İngilizce hocası olarak çalışan Professor Charles Wells son derece iyi
nitelikleri olan, öğrenenler için alıştırmaların olduğu, dil bilgisi kurallarını Türk
yazarlardan alıntılar aracılığı ile verdiği kitabı Türk Dilinin Pratik Dil bilgisi isimli
kitabını yayınlamıştır. Ayrıca 1880 yılında Redhouse’un sözlüğünün de yenilenerek
yeniden basılmasına yardımcı olmuştur.
Bowen (1945) Türkiye’nin en son savaştan sonraki toparlanmasını siyasal bir mucize
olarak kabul eder. Bunun kadar başka bir mucize de İngiliz-Türk ilişkilerindeki
iyileşmedir. 1923 yılında ülkenin toparlanması süreci kesinleşmişken, Türkiye ile
Büyük Britanya arasındaki yabancılaşmanın biraz daha süreceği düşünülmüştü. Büyük
Britanya, Osmanlı İmparatorluğunu yenmekle kalmamış, aynı zamanda ateşkesten
sonra, savaşın kazanan taraflarını Osmanlı imparatorluğundan geriye kalanları paylaşma
konusunda öncü olmalarına rağmen, Türkler ilk planı bozmayı başarmış, istediklerini
elde etmişlerdi. İngilizler de Türklerin bu başarıları karşısında hayranlıklarını
gizlememişlerdi ve yeni rejimin gelişmelerini empati hatta coşkuyla izlemişlerdi.
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1930’lu yıllarda İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ise Büyük Britanya ve Türkiye
ortak bir tehlikeye maruz kalmışlardır. 1939 yılında ise eski ortaklıkları yenilenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti yeni bir savaşı kaldıracak güçte olmadığından tarafsızlığını
korumaya çalışmış, bu da İngiltere’nin Türkiye’ye tekrar bir mesafe koymasına sebep
olmuştur. 1952 yılında İngiltere ve Türkiye NATO’da, 1955 yılında Bağdat Paktı’nda,
1959 yılında ise 1979 yılında dağılacak olan CENTO’da bir araya gelmişlerdir.
Geoffrey Lewis, Türkiye’nin NATO’ya girmesinden bir sene sonra 1953 yılında
Turkish isimli kitabını yayınlamıştır. Kitabın yazılış amacı yazar tarafından kendi
kendine Türkçe öğrenmeye çalışan bireylere genel anlamda Türkçe öğretmek olarak
nitelendirilse de, ekler kısmında verilen askeri terimler sözlüğü, rütbe tablosu ve askeri
parçalar kitabın NATO’da görev alacak askerlere ya da askerliğe merak duyanlara
yönelik hazırlanmış olabileceğini akla getirmektedir. Okuma parçalarındaki konular ve
dil dikkat çekicidir.
Birinci parça Kızıllar ağır bir topçu barajı himayesinde Türk tugayı ve 35. Amerikan
alayının tutmakta olduğu 4 kilometrelik bir cepheye taarruz etmişlerdi … diye başlayan
ve İki saat süren şiddetli bir çarpışmayı müteakip kızıllar çekilmiştir ile biten ve
dönemin güncel politikasında Türklerin, Kızıllar olarak nitelenen Rusların ve Amerikan
alayının aralarında geçen olaylar resmedilmiş, ve Amerikan ve Türklerin işbirliği ile
Kızılların çekilmesi anlatılmıştır.
NATO’nun 1949 yılında Kuzey Atlantik bölgesinin komünizme karşı güvenliğini
sağlamak üzere 12 ülkenin bir araya gelmesi ile kurulması göz önünde
bulundurulduğunda, Lewis’in okuma parçaları yazıldığı dönemin ilişkilerini göstermesi
açısından anlam kazanır.
2007 yılında ise iki seneliğine yürürlüğe giren Türkiye-İngiltere Stratejik Ortaklık
Belgesi (SOB), 2010 yılında gözden geçirilerek yenilenmiştir. 2015 yılında Galler
Prensi Charles ve Prens Harry Çanakkale Kara Savaşlarının 100. yıldönümü anma
törenlerine katılmış, dönemin Türkiye dışişleri bakanı ise 2016 yılında Birleşik
Krallığın düzenlediği Türk-İngiliz Tatlıdil forumu toplantısına katılmıştır.
Türk-İngiliz ilişkilerinin anlaşılmasına ve İngilizlerin Türk diline verdikleri önemin
ortaya çıkmasına katkıda bulunacak iki önemli araştırma vardır. Bu iki araştırmanın ilki
İngiliz Kültür (British Council) tarafından 2014 yılında Languages For The Future,

48

Which Languages The UK Needs Most And Why ismiyle yayınlanmıştır. Toplamda 48
sayfadan oluşan rapor British Council önderliğinde dil alanı ve öğretimi alanında
uzmanlar olan Teresa Tinsley ve Kathryn Board ile Alcantra Communications’ın ortak
çalışması ile yazılmıştır. İçeriğinde İngiltere’nin dil öğrenme mücadelesi, İngiltere’nin
ihtiyacı olan diller, en önemli on dilin belirlendiği alt başlıklar ve sonuç öneriler
bölümleri vardır. Raporun amacı İngiltere’nin uzun vadedeki dil ihtiyaçlarını ekonomik,
jeopolitik, kültürel, eğitimsel açılardan, geniş bir pencereden ele alıp, bu dilleri
puanlandırmasıdır. Raporun sonucunda İngiltere’nin ferahı, güvenliği ve dünyaya
etkisine

katkıda

bulunabilecek

on

dil

belirlenmiş

ve

puan

sırasına

göre

konumlandırılmıştır. Bunların belirlenmesinde gösterge olan on madde vardır.
1. İngiltere’nin mevcut ihracatı
2. İngiltere iş dünyasının ihtiyacı olan dil ihtiyaçları
3. İngiltere hükümeti ticaret öncelikleri
4. Ortaya çıkan yüksek gelişimci piyasalar
5. Diplomatik ve güvenlik öncelikleri
6. Halkın genel dil ilgileri
7. Dış ziyaretçi istikametleri
8. İngiltere hükümetinin Uluslararası Eğitim Stratejileri öncelikleri
9. Diğer ülkelerdeki İngilizce yeterlik seviyeleri
10. İnternette değişik dillerin tekrarlanma sıklığı
Bu önceliklere göre sırasıyla seçilen diller İspanyolca, Arapça, Fransızca, Mandarin
Çincesi, Almanca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Türkçe ve Japoncadır. Türkiye bu
listede sekizinci sıradadır. Her ülke ve dile ayrı ayrı yer verilen raporda Türkiye’ye iki
sayfa ayrılmıştır. Türkçe ile ilgili kısa bir bilgilendirmeden sonra Türkiye İle Yapılacak
İş İle İlgili Yararlar, Uluslararası Bağlantılar ve İngiltere’de Türkçe başlıkları ile ele
alınmıştır. İlk bölümde Türkiye’nin İngiltere’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasında
21. olduğu söylenmiş, Türkiyenin 21. yüzyılda en büyük ekonomiye sahip ülkeler
arasına katılma potansiyeli olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Department for Business,
Innovation and Skills’e göre İngiltere Türkiye ile ilgili ticaretini ikiye katlamayı
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planlamakta, ayrıca Avrupa Birliğine kabulüne de destek olmak istemektedir.
Uluslararası Bağlantılar başlıklı kısımda ise British Akademisinin Lost for Words
isimli raporuna göre Türkçe diplomasi ve güvenlik için gerekli dillerden biri olarak
geçmektedir. Ayrıca Türkiyenin, İngiltere’de eğitim almak için gelen öğrenci
hedeflerinden biri olduğu ve İngiliz turistler tarafından tercih edilen ilk on ülke içine
girdiği, İngilizce konuşulmayan ülkelerden de yedinci sırada olduğu belirtilir. İlginç bir
bilgi olarak da Türkiye’ye seyahat edenlerin evlerine yakın diğer Avrupa ülkelerine
kıyasla Türkiye’de daha çok zaman geçirdikleri ortaya çıkmıştır. Türkiye İngilizce
Yeterlik endeksine göre ise düşük yeterlik seviyesindedir. İngiltere’de Türkçe isimli
üçüncü bölümde ise 2011 yılında İngilizceyi ek dil olarak konuşan 20.000 konuşuruyla
Türkçenin İngiltere’deki ilk ve ortaöğretim öğrencileri tarafından en çok konuşulan 11.
dil olduğu belirlenmiştir. İskoçya’nın bu endekse dâhil olmadığı belirtilmiştir. Ancak,
Türkçe Londra’da ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciler tarafından ek dil olarak en çok
konuşulan yedinci dildir ve bu sayı en son on yıldan beri yaklaşık yüzde yedi artmıştır.
GSCE’de 2012 yılında Türkçe için 1.379 giriş vardır ve 2003 yılındaki giriş sayısı olan
1.189’dan sadece ufak bir artış gözlenmiştir. Türkçe için A level giriş sayısı düşük
olmasına rağmen 10 yıl önce 276 olan sayıda, 2013 yılında 419 olarak kayda değer bir
artış gözlenmiştir.
Türkçe dört üniversitede lisans seviyesinde okutulabilmesine rağmen, diğer Birleşik
Krallık’ı kapsayan ülkelerde bu imkan yoktur. İskoçya’da Türkçe için eşdeğer sınav
yoktur. Birleşik Krallığın yetişkin nüfusu Türkçe bir konuşmayı devam ettirebilecek
seviyede sadece yüzde birden de düşük bir sayıdadır.
Araştırmaların ikincisi yine İngiliz Kültür (British Council) tarafından ilkinden dört yıl
sonra, 2017 yılında Languages For The Future, The Foreign Languages The UK Needs
To Become A Truly Global Nation ismiyle yayınlanmıştır. Toplamda 48 sayfadan
oluşan rapor British Council önderliğinde dil ve öğretimi alanında uzmanlar olan Teresa
Tinsley ve Kathryn Board ile Alcantra Communications’ın ortak çalışması ile
yazılmıştır. 2014 yılında yayınlanan raporla aynı alt başlıkları taşımaktadır ve aynı
göstergeler dikkate alınmıştır. Bu listede ilk onda yer alan diller sırasıyla İspanyolca,
Mandarin Çincesi, Fransızca, Arapça, Almanca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce,
Japonca ve Rusçadır. Listedeki dillerde 2014 yılındaki rapora kıyasla farklılıklara
rastlanır, bazı dillerin yeri değişmiştir ama ilk beşte olan İspanyolca, Mandarin Çincesi,
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Fransızca, Arapça, Almanca yerlerini korumuştur. Bir önceki rapora göre Rusça ve
Portekizcenin listedeki önemi azalmış, Türkçe 2017 yılında bu listeye girememiş, bu
listede Türkçe yerini Felemenkçeye bırakmıştır. Listelerdeki bu yer değiştirmelerin
sebebi raporda Rusya, Türkiye ve Brezilyadaki ekonomik ve siyasi duruma bağlanmış,
Brexit ile ilintili olmadığı belirtilmiştir. Üç yıl ara ile yazılan bu iki raporda Türkiye ile
ilgili olan bu değişim dikkat çekicidir. Siyasi ve ekonomik etkenlerin Türkçeye olan
ilginin azalmasına sebep olmasının bilimsel olarak ortaya çıkması da, bazı önlemlerin
alınması durumunda Türk diline olan ilginin ve ihtiyacın tekrar kazanılması ihtimalini
getirmektedir.
Benzer bir sonuç da 2015 yılından beri hizmet veren Hands On Turkish isimli Avrupa
Birliği destekli bir uzaktan dil öğretimi projesinin yöneticisi olan Carl Taylor ile yapılan
görüşmede ortaya çıkmıştır. Carl Taylor 2015 yılında piyasaya sürülen yazılıma olan
ilgi ve ihtiyacın özellikle son iki senede gözle görülür bir biçimde düştüğünü, bu
programa kayıt yaptıranların sayısında inanılmaz bir düşüş gözlendiğini belirtmiş, bu
programa daha fazla maddi yatırım yapma konusundaki kuşkularını sunmuştur.
Hem 2017 yılındaki rapor,

hem de Türkçenin çevrimiçi öğretimi konusunda

çalışmalara imza atmış olan Carl Taylor, Türk diline ilginin azaldığını ortaya
koymuştur. Türk diline olan ilginin azalmasının

önüne geçilmesi ve Türk diliyle

ilgilenenlerin sayısının artırılmasına yönelik acil bir adım atılması önemlidir.
Bu konuda atılmış olumlu bir adım Türkiye’deki adım Yunus Emre Enstitüsünden
gelmiş, enstitü Cambridge Üniversitesi ile ortak bir çalışma içerisine girmiştir.
Cambridge Üniversitesi, İngiltere’nin en büyük, dünyanın en eski dördüncü
üniversitesidir ve bu üniversitenin dil merkezinde 18 Ekim 2017’de Türkçe derslerine
başlanmıştır. İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre başlangıç ve orta seviyede iki
sınıf açılmıştır. Üniversitenin kendi öğrencilerine ve akademisyenlerine açık olan kursta
Türkiye ve Osmanlı tarihi çalışan öğrenciler de düşünülmüş, bu öğrencilerin
Türkçelerini geliştirmelerine de imkan sağlanmıştır. Bu önemli gelişmeyi diğer önemli
bir gelişme izlemiş, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan Türkçe el
yazmalarının kataloglama çalışmasına başlanmıştır. Bu proje kapsamında mevcut olan
el yazmalarının sistematik olarak kaydı yapılarak aranabilir duruma getirilmesi
hedeflenmiştir.
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İngiltere’de liselerden üniversitelere geçiş için çok önemli bir sınav olan A seviye ve
GCSE isimli sınavla ilgili Türk dilini ilgilendiren çok önemli iki gelişme olmuştur. 2015
yılında OCR sınav yönetimi, A level ve GCSE isimli sınavlarda Türkçeye olan düşük
talepten ve sınavı alacak öğrenci sayısındaki azlıktan dolayı Türk dili sınavına yer
verilmeyeceğini duyurmuştur. Duyurunun 2015 yılının Mayıs ayındaki genel
seçimlerden sadece birkaç hafta öncesinde yapılması sebebiyle bu durum siyasi bir
mesele haline gelmiştir. Hem İşçi Partililer hem de Sağ görüşlü kanat, seçimleri
kazanmaları durumunda İngiliz ortaöğretimde dil yeterliliklerinin geleceğini garantiye
alacaklarını belirtmişlerdir. Türkçenin yanı sıra Lehçe, Bengal dili Gujarati ve Panjabi
dilleri de etkilenmiştir. Daha sonraki bir süreçte, Pearson sınav merkezinden bir
açıklama yapılmış, Türkçe ve sınava giren adayı çok fazla olmayan dilleri öğrenen
bireylerin bu dilleri öğrendikleri takdirde hayatlarında olumlu gelişmeler yaşanmasına
katkı sağlayacağını, ayrıca toplumu birleştirmeye, insanları topluma dâhil etmeye ve
farklılıklardan faydalanmaya yönelik olumlu sonuçlara yol açacağını ilan etmiştir.
Türkçenin sınavda yer alamaması durumunun tam karşıtı bir gelişme yaşanmış, A
seviye ve GCSE sınavlarında Türkçenin müfredattaki durumu yeniden düzenlenmiş ve
geliştirilmiştir. Yeni sisteme göre sadece Türk dili öğretilmeyecek, aynı zamanda Türk
kültürünü anlamaya yönelik değişiklikler yapılacaktır. Bu durumda yeni Türkçe A
seviye sınavı ilk defa 2020 yazında verilecek, bu sınava 2001 ve 2002 doğumlu
öğrenciler girecek, aynı zamanda 2020 yılında 2003/2004 doğumlular da ilk GCSE
sınavını alacaklardır. Türkçenin bu tür sınavlarda yer alması, Türkçe öğrenmekte
olanların dili öğrenmeye devam etmeleri konusunda olumlu bir katkısı olacaktır.
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4. BÖLÜM: İNGİLTERE VE TÜRKÇE
4.1.TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE KATKIDA BULUNAN İNGİLİZLER
Moran’ın (1964) Türk tarihine ait ilk büyük İngilizce eserin 1603 yılında Knolles’un
The Generall Historie of the Turkes kitabı olduğunu belirterek, uzun zaman Türkler
hakkında yazılmış başlıca kaynak olduğunu ekler.
Şenlen (2015) Avrupa’da Rönesans Döneminde Osmanlı tarihiyle ilgili birçok kitap ve
çeviri yayınlandığını, ama İngiliz tarihçi Richard Knolles’un kitabının farklı bir konum
ve niteliğe sahip olduğunu, bunun sebebinin de Osmanlı’nın askeri ve siyasi tarihçesiyle
ilgili yazılmış ilk İngilizce kitap olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Knolles
kitabını yazarken dönemin genel eğiliminin aksine Latince yerine İngilizce kullanmış,
İngilizceyi tercih etmesinin sebebini ise Osmanlıların bir tehlike olarak algılanmasının
ve bu yüzden genel halkın Osmanlılar ile ilgili bilgilendirilmek istenmesi olduğunu
vurgulamıştır.

William Seamen
1606 yılında dünyaya gelmiştir. 1623-1624 yıllarında lisansını, 1626 yılında yüksek
lisansını tamamlayan Seamen, 1628-1629 yılları arasında İstanbul’da bulunmuş ve
1628-1639 yılları arasında İngiliz büyükelçi Sör Peter Wych’nin hizmetinde çalışmış ve
Grammatica Linguae Turcicae isimli kitabını da Wych’nin eski eşi Jane Merick’e ithaf
etmiştir. 1652 yılında II. Orhan’ın padişahlığı üzerine yazılan bir kitabın çevirisini
yayınlamıştır. 1666 yılında İncil’in Türkçe çevirisini tamamlamıştır. Bir İngiliz
tarafından yazılan ilk Türkçe dil bilgisi kitabı niteliği taşıyan Seamen’ın, Grammatica
Linguae Turcicae isimli eseri, 1670 yılında Oxford tarafından basılmıştır. Kitap
dönemin yaygın dili Latince kullanılarak yazılmıştır. Kitabın diğer bir özelliği ise Arap
harfleri ile yazılmasıdır. Lewis (1985) Hristiyanın vazifesinin Türkleri Hristiyanlığa
çevirmek olduğunu, fakat bu vazifeyi kabullenenlerin yazılarında sık sık görülmesine
karşın, Seaman’ın sözlerinde Hristiyan olmayanlara karşı cahilane bir saygısızlığın
hiçbir belirtisi olmadığını söyler ve Seamen’ın İngiltere Kilisesinin kabul edilmiş bir
rahibi olduğunu kaydeder” (s. 117).
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Thomas Vaughan
Thomas Vaughan’ın A Grammar Of The Turkish Language isimli kitabını Gilson
(1987) The Turkish Grammar of Thomas Vaughan Ottoman-Turkish at the end of the
XVIIth Century According To an English Transkriptionstext isimli kitabında ayrıntılı
bir şekilde inceleyerek, yazar ile ilgili çok az bilgi olduğunu, Levant Company ile
ilişkilendirilen bir tüccar olduğunu belirtir. Kitabında 1697 tarihli bir tuğradan bahseder,
bu tarih onun Osmanlı İmparatorluğuna ilk gidiş tarihi olabilir. Kitabın 9. sayfasında yer
alan ticaret senedi ise İzmir ile alakalıdır. Vaughan’ın ismi aynı zamanda 1701 tarihinde
Halep’te tüccar olarak geçer, yapılan çıkarımlara göre de Vaughan’ın Türkçe konuşulan
bölgedeki süresi 1697’den 1709’a kadar olan süre yani en az 12 senedir. Vaughan,
Seamen’ın kitabını ana kaynak alır. İngilizce olarak yazılan ilk dil bilgisi kitabı olma
özelliği taşıyan A Grammar Of The Turkish Language başlıklı eseri yazar. Kitap, Arap
harfleri ile değil, Latin harfleri ile yazılmıştır. Kitap, 1709 yılında Londra’da
yayınlanmıştır. Bir tüccar olan Vaughan kitabını yurtdışında bulunan Türkiye’ye işi
düşecek birkaç tüccarın ve Türkiye’ye yolu düşecek herkesin bu eserden faydalanması
amacıyla yazdığını belirtmiştir.

Arthur Lumley Davids
Arthur Lumley Davids’in A Grammar Of The Turkish Language isimli kitabı Türkoloji
için önemlidir. Kitap, 1832 yılında yayınlanmıştır ve Sultan Mahmut’a ithaf edilmiştir.
Arthur Lumley Davids kitabını tamamladıktan hemen sonra 21 yaşında vefat etmiştir.
Lewis (1985) Arthur Lumley Davids’in A Grammar Of The Turkish Language kitabı ile
ilgili sanırım, dil bilgisi olarak hayli zayıf olmasına rağmen, kitabın cazip ve okunmaya
değer olduğunu söylemek doğru olacaktır. Davids, gerek kendisini Türk meseleleri
üzerine vakfetmesi, gerekse Türkler hakkında tamamen bilgisiz olan Avrupalıların
onların fazilet ve başarılarını küçümsemelerine üzülmesi bakımından çağının çok
ilerisindedir diye yazmıştır (s. 121).
Lewis (1988) 1670-1832 yılları arasında Türk Dilinde Yazan İngilizler başlıklı
makalesinde William Seamen, Vaughan, ve Arthur Lumley Davids’in Türk diline olan
katkıları konusunda okuyucularını bilgilendirdikten sonra, dil söz konusu olduğu sürece

54

korkarım Türk diline olan İngiliz katkısının 1846 yılında, James Redhouse ilk Türkçe dil
bilgisi kitabını yazana kadar çok da kayda değer olmadığı notunu düşer (s. 96).

James Redhouse
Findley (1979) Türk sözlükçülüğünün gelişiminde eşsiz bir yeri olan Redhouse’un
mesleki oluşumunun erken yaşta yaşadığı bir dizi olaydan sonra kendini Osmanlı
devletinin hizmetinde bulması ile başladığını kaydeder. Dilbilimsel gelişimini teknik
yeteneklerinin bir yan ürünü şeklinde kazandığını belirtir ve Redhouse’un 1853 yılına
kadar denizcilik ve diplomatik alanlarda çevirmen olarak hizmet verdiğini belirtir.
Akademik çalışmalarına bu tarihte başlamış, İngiltere’ye döndüğünde ise akademik
çalışmalarına yoğunluk vermiştir. Bazı çalışmalarının ise Türk dilinde yazılmasından,
bazı eserlerini ise isimsiz yayınlamasından dolayı Türk diline olan katkılarının ise tam
anlamıyla takdir edilmediğini iddia etmiştir.
Redhouse, konuşma kılavuzu niteliğinde, gündelik yaşamda kolaylık sağlamaya yönelik
kitabı ve dil bilgisi ağırlıklı kitabının yanı sıra sözlükçülük alanında yaptığı hizmetlerle
Türkoloji dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Redhouse tarafından 1890 yılında
yazılan Turkish-English Lexicon günümüzde yaygın olarak kullandığımız Redhouse
sözlüklerinin temelini oluşturmuştur. Bu sözlük hakkında Halide Edip Adıvar, Lewis’a
(1985) Eğer bu kitap olmasaydı, güzel ve eski dilimiz bizler için tamamen kaybedilmiş
olacaktı” demiştir (s.121).

Charles Wells
Charles Wells, 1839 yılında İngiltere’de dünyaya gelmiştir. Yüksek lisans eğitimini
Oxon Üniversitesinde, doktorasını Leibzig Üniversitesinde tamamlamış ve Doğu dilleri
uzmanı olmuştur. 1860 yılında King’s College’de öğretim üyesi iken alanındaki
başarılarından dolayı ödül almıştır. Wells, arkasında Türk Dili ve Edebiyatı üzerine ikisi
telif biri derleme olmak üzere toplam üç eser bırakmıştır. Bunlar, The Literature of The
Turk, A Turkish Chrestomathy, Mehmed, The Kurd and Other Tales from Eastern
Sources ve çok kapsamlı bir Türkçe dil bilgisi kitabı A Practical Grammar of the
Turkish Language ismini verdiği, Londra’da 1880 yılında yayınlayan kitabıdır. Eserin
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Türkçe bölümlerinde Arap harfleri kullanılmış, İngilizce açıklamaları ise Latin harfleri
ile yazılmıştır. Kitabın Türkçe adı Türkçenin Sarf Ve Nahvi’dir. Wells, kitabın
önsözünde kitabının diğer benzeri kitaplardan farkının sadece konuşma dilini öğretmeyi
hedeflememesi olduğunu, kitabının edebi seviyede Türkçe öğretmeyi hedeflediğini
vurgulamıştır. Wells aynı zamanda Türkçe kaleme alınmış, İlm-i Tedbir-i Mülk, ismini
verdiği ilk telif iktisat kitabının da yazarıdır. Wells’in Türkoloji’ye diğer önemli bir
katkısı da Redhouse’ın sözlüğünün yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2.
baskısını yapmasıdır. Charles Wells, 78 yaşında Londra’da vefat etmiştir.

Sir Gerard Clauson
Clauson Türk dilinin en eski dönemleri üzerinde çalışan ve bu çalışmalarıyla Türk
dünyasına önemli katkıları olan İngiliz Türkolog’dur. Eton College’da eğitim aldıktan
sonra yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesine bağlı Corpus Christi College’de
yapmıştır. Öğrenciliğinde Türkçe ve Arapçanın yanı sıra Pali dili ve Sanskritçe de
öğrenmiştir. 1912 yılında öğrenciyken Royal Asiatic Society’e üye olmuştur. 1951
yılında Sömürgeler Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra tüm zamanının ve enerjisini
Türk diline vermiştir. Yayınladığı yetmiş bir araştırmanın kırk sekizi doğrudan
Türkoloji alanı ile ilgilidir. En önemli çalışması An Etymological Dictionary of PreThirteenth–Century Turkish isimli 1972 yılında Oxford’da yayınlanan sözlüğüdür.
Vefatından iki yıl önce yayınladığı bu eseri yazarken aslında 1950’li yıllarda
Radloff’unkinden daha yeni ve mükemmel olarak en eski devirlerden günümüze kadar
tüm Türk lehçelerini kapsayan bir sözlük olması niyetiyle yola çıkmıştır. Clauson altı
yıl emek verdiği bu çalışmaya ömrü yetmeyeceğini düşünerek Türk dilinin sadece 1200
yılından öncesinin tarihini ele alan etimolojik bir sözlük ortaya çıkarmıştır.

Geoffrey Lewis
Geoffrey Lewis’ın Oxford Üniversitesinde Türkçe alanındaki ilk profesör olması, alanın
sıfırdan kurulması ve gelişmesi için verdiği emekler, Türk dilini öğretmek için alana
kazandırdığı eserler, yaşamının son anına kadar Türkoloji’ye olan katkısı Lewis’ın yeri
doldurulmaz bir Türkolog olmasının en önemli sebeplerindendir. Lewis’ın önemli bir
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Türkolog olması, 18 yaşındayken Latince hocasının sen paslanıyorsun, kendine bir hobi
edin Türkçeyi dene tavsiyesi ile başlamıştır.
1945 yılında Har Gibb’e akademik konularda tavsiye almaya gittiğinde, senelerdir
Türkçe öğretmek için birini arıyordum, ama Arapça ve Farsça bilmeden kendini Türkçe
uzmanı sayamazsın dediği için 1947 yılında Gibb’den sonra her iki dilde de lisans
diploması alan ikinci kişi olmuştur. Lewis, 1950 yılında Oxford üniversitesinde yeni
oluşturulmuş Türk dili öğretmenliği görevine getirilmiştir ve ilk olarak İslam
çalışmalarında sonra da Türkçe alanında çalışmıştır. 1961 yılında St. Antony
Üniversitesi Oxford’da öğretim görevlisi olarak 1986 yılında Türkoloji profesörü olarak
göreve başlamıştır. 1953 yılında Turkish, 1967 yılında da Turkish Grammar kitaplarını
yazmıştır, her iki kitap da Batı Avrupa’da büyük bir açığı kapatmıştır. Lewis, 1999
yılında Trajik Başarı/Türk Dil Reformu isimli bir kitap daha yayınlamıştır. Tüm bu
seneler boyunca British Academy, Ankara’daki British Institute of Archeology ve British
Society for Middle Eastern Studies ve Anglo Turkish İlişkileri isimli yerlerde etkin
olarak çalışmıştır. Katkıları İngiltere’de 1990 yılında 3 Türk hükümeti ödülüyle
taçlanmıştır. Lewis ile ilgili diğer bir dikkat çekici nokta ise eski cumhurbaşkanımız
Turgut Özal’ın Fransızca ve İngilizce olarak 1989 yılında Tarih ve Miras-Antik Çağdan
Cumhuriyete Anadolu, Türk ve İslam Medeniyeti ismiyle yazmış olduğu, daha sonra
Türkçeye çevrilen kitabının önsözünü Lewis’dan yazmasını istemiş olmasıdır. Lewis,
2008 yılında vefat etmiştir.

Susan Skilliter
1985 yılında 54 yaşında vefat eden Susan Skilliter, 1948-1951 yılları arasında
Cambridge Üniversitesinde Doğu Bilimleri üzerine eğitim görmüştür ve bu
üniversitenin kütüphanesinde çalışmıştır. Royal Asiatic Society ve Hakluyt Society’de de
hizmet vermiştir. Alanda çalışan insanları bir araya getirmeyi ve bilgisini cömertçe
paylaşmayı seven Skilliter, 1962 yılında doktora tezini yazarken Manchester
Üniversitesinde Türkçe öğretmeye başlamıştır. Eğitim gördüğü, bu sefer Türkçe
öğretmek üzere döndüğü Cambridge üniversitesine 21 yıl hizmet vermiştir. Türkçenin
her alanına ilgi duymuş, Türkçe alanındaki çalışmalara karşı olan ilginin düşmesine ise
üzüntülerini belirtmiştir.

57

Andrew Mango
Andrew Mango, İstanbul’da doğduğunda Türkiye Cumhuriyeti henüz üç yaşında idi.
Birinci dünya savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasına rağmen,
İstanbul hala dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biriydi ve bu sayede Mango kısa
sürede hem Osmanlı Türkçesi hem modern Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca
öğrendi. Bu sayede genç yaşta Ankara’daki İngiliz elçiliğinin basın ofisinde çevirmen
olarak kolayca iş buldu. 1947 yılında İngiltere’ye taşındı ve Londra Üniversitesine bağlı
SOAS’da eğitim aldı. Mango, 1947 yılında öğrenci iken çalışmaya başladığı BBC de on
dört yıl boyunca Türkçe yayınlar bölümünde yöneticilik yaptı. Türkiye ile ilgili ilk
yazısı 1957 yılında Political Quarterly adlı dergide yayınladı. Turkey ve Discovering
Turkey adlı tanıtıcı çalışmaları vardır. Turkey: The Challenge of a New Role adlı kitabı
1994 yılında basılmıştır. 2000 yılında Atatürk, 2009 yılında ise Sultan’dan Atatürk’e
isimli kitapları yayınlanmıştır. Birkaç Türk üniversitesinden fahri doktora ve Türkiye
üstün hizmet belgesi madalyası almıştır.

Celia Kerslake
Celia Kerslake, 1965-1968 yılları arasında Cambridge Üniversitesinde Doğu Bilimleri
alanında Arapça ve Türkçe eğitim aldıktan sonra 1968-1975 yılları arasında Oxford
Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır. 1980-1988 yılları arasında University of
Edinburg’da 1988-2011 yıllarında ise University of Oxford’da Türk dili, edebiyatı ve
tarihi ile ilgili dersler vermiş, Oxford Üniversitesinden emekli bir Türkçe öğretim
görevlisidir. Araştırma alanları, Türk dilbilimi ve anlatımbilimi/deyişbilimi, çağdaş
Türk edebiyatı ve entellektüel tarihidir. Alanda pek çok sunum yapan ve makaleler
kaleme alan Kerslake, Aslı Göksel ile Turkish: A Comprehensive Grammar isimli
kitabı 2005 yılında yayınlanmıştır. Celia Kerslake ve Aslı Göksel, Turkish: An Essential
Grammar ismini verdikleri kitabı ise 2010 yılında yayınlamışlardır.
Kerslake kişisel sayfasında hedeflerini şu şekilde açıklamıştır: Emekliliğimde Türkçe
çalışmalarımda araştırmalarıma devam ederek, bilimsel incelemeler yaparak ve
yazarak olabildiğim kadar etkin olmayı hedefliyorum. Mevcut kitabım bittikten sonra
bazı edebi/bilimsel çeviri çalışmalarına zaman ayırmayı umuyorum. Kerslake’in duyarlı
olduğu iki nokta vardır, bunlar çevre ve eşitlik konularıdır. Kerslake West Oxfordshite
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ve Green Party kolunda da etkin olduğunu da eklemiştir. Turkish Area Study Group’un
başkanlığını yapmaktadır ve Modern Türk Edebiyatına Giriş kitabı üzerine
çalışmaktadır.

Yorgos Dedes
Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Harvard Üniversitesinde tamamlayan Dedes,
SOAS’da Diller, Kültürler ve Dilbilimleri bölümünün Yakın ve Orta Doğu şubesinde
kıdemli Türkçe okutmanı olarak görev yapmaktadır. Londra Orta Doğu Enstitüsü’nde
(LMEI) üyedir. Osmanlı Araştırmaları Merkezi’nde de (Centre for Ottoman Studies)
danışma kurulundadır. Kültürel, Edebi ve Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları’nda
(CCLPS) üyedir. SOAS’da Türkçe Lisans, Yüksek lisans ve sertifika programlarında
ders vermekte, ayrıca alanda doktora tezleri yönetmektedir. Araştırma alanları erken
Osmanlı edebiyatı ve dili (Farsça ve Yunanca etkisi), Balkan (özellikle Yunan), al
Jamiada (bir İspanyol ağız türü) ve Müslüman edebiyatıdır.

4.2. ARŞİVLER VE KÜTÜPHANELER
The Skiliter Centre for Ottoman Studies merkezinin kütüphanesi Türkoloji alanı için
önemlidir. Osmanlı tarihine ait eserleri burada bulmak mümkündür.

İlk olarak

Skilliter’ın 3.000 kitap bağışlamasıyla kurulan kütüphanede 11.000’den fazla kitap
vardır. Kütüphanede tarih kitaplarının yanı sıra, sanat ve edebiyat kitapları ve hatırı
sayılır derecede ayrı basım bulunur. Kütüphanede ayrıca nadir kitap koleksiyonu vardır
ve 16. yüzyıldan itibaren satın alımlar, bağışlar ve hediyelerden oluşan Türk edebiyatı,
halkbilim ve dil malzemelerinden oluşan çok özel koleksiyonlara sahiptir. Kütüphane,
kitap ödünç verilebilen bir yer değildir, randevu sistemiyle çalışır. İngiltere’deki British
Library Türkçe ve Türki diller koleksiyonu ile Türkoloji alanında çalışanlara önemli
kaynaklar sağlar. Koleksiyonda Osmanlı Türkçesi ve Modern Türkçenin yanı sıra
Çağatayca, Azerice ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin resmi dillerini de kapsayan 25.000
yazılı kitap, süreli yayın, gazete ve 4.000 den fazla el yazmasına ve diğer kaynaklara
sahiptir. British Museum’da bulunan 1973 yılının öncesine ait kaynaklar British
Museum’dan alınmıştır ve o tarihten itibaren India Office Library bünyesinde bulunan
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kaynaklar 1982 yılında British Library’e aktarılmıştır. 1980 yılından itibaren toplanan
kaynaklar çevrimiçi olarak da British Library’ den de temin edilebilir.
Oriental Institute Library–Bodlein Librarie–University of Oxford (OIL) kütüphanesi 4
ana başlıktan oluşur, İslam Dünyası, İbranice ve Yahudilik Çalışmaları, Doğu
Hristiyanlığı ve Güney ve İç Asya ve 55.000 ciltten oluşan bir kaynağa sahiptir. İslam
dünyası üzerine olan kaynaklar Müslüman toplumların her türlü açılardan ele alındığı,
geçmişten günümüze kadar olan antropolojiden sanat ve mimariye, arkeolojiden iktisadi
ve beşeri bilimlere, tarih, dil ve edebiyattan felsefeye, politikadan, uluslararası ilişkilere
ve din bilimlerine kadar olan bir alanı inceler. Ayrıca Arapça, Farsça ve Türkçe
derslerini destekler. Güney ve İç Asya başlığı altında ise Güney ve İç Asya’daki tarih,
edebiyat, dil, politika, din ve kültürlerle ilgili kaynaklara ulaşılabilir. Hindistan’dan
Pakistan’a, Sri Lanka’dan Tibet’in Himalaya bölgesinden Nepal’e kadar olan geniş bir
coğrafi alan ve klasik dönemden en modern döneme kadar bir alanı kapsar. Kütüphane
Oxford Üniversitesinin Şarkiyat Enstitüsünün içinde yer alır. Kütüphanenin ilk hedefi
fakültenin hoca ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır ve ana koleksiyonu İslam,
Güney Asya ve Yahudi çalışmalarını kapsar. 1961 yılında çok sayıda farklı, özel amaçlı
koleksiyonların yanı sıra özellikle de emektar profesörlerin şahsi kütüphanelerinin
kaynaklarının oluşturduğu kitaplardan oluşur. Bu profesörlerin en önemli ikisi özel
olarak Arapça alanında çalışmış olan Margoliouth ve Sankrist alanında çalışmış olan
Thomas’dır. Diğer bir kütüphane ise St. Antony’s College-University of Oxford-South
East European Studies at Oxford’dur. Avrupa Çalışmaları merkezinin bir bölümünü
kapsar. Ana odak noktası olarak Balkanlar’da, Yunanistan’da, Türkiye ve Kıbrıs’taki
toplulukların ekonomileri, politikaları ile Avrupa ile bütünleşmeleri ile ilgili disiplinler
arası çalışmalardır. Queens College Library isimli kütüphanede ise Asya ve Orta Doğu
çalışmaları için önemli kaynaklar barındırır. Eski dönemlerde Kennett Memorial
Library veya Oriental Library diye de adlandırılan kütüphanenin Şarkiyat Çalışmaları
koleksiyonu yeniden hizmete sunulmuştur. 1935 yılında Kennett Library ismiyle açılan
kütüphane 1972 yılında daimi olarak Asya ve Orta Doğu Çalışmaları (2004 yılına kadar
Oryantal Çalışmaları Fakültesi diye adlandırılır) tahsis edilmiştir. 2017 yılı itibarı ile de
Queens College Library tekrar hizmete sunulmuştur. University of Cambridge, The
Asian ve Middle Eastern Studies Faculty Library isimli kütüphanede Çin, Japon, Kore,
Orta Asya, Hindistan’ın alt kıtası ve Orta Doğu’yu ve bu bölgelerin geçmişten
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günümüze kadar dillerini, edebiyatlarını, tarihlerini, felsefelerini, sanat ve arkeolojisini
ele alan kitaplar yer alır. Kütüphane 60.000 monografi ve 400 dergi başlığının yanı sıra
video, DVD, fotoğraf ve haritaların da bulunduğu özel bir koleksiyona sahiptir.
Türkoloji ile ilgili alanlarda kaynak temin etmek istendiğinde The National Archieves
başvurulacak önemli bir yerdir. İngiltere hükümetinin resmi arşivi ve basımcısı olan The
National

Archieves

aynı

zamanda

1.000

yıllık

simgesel,

ulusal

belgelerin

koruyuculuğunu da yapmaktadır. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
Topluluğunun sunduğu hizmetler arasında kütüphane de vardır. Kütüphanede, Asya ile
ilgili geniş alanlardaki konuları kapsayan kitap ve dergileri içerir. Bütün koleksiyonlar
kapalı erişime göre çalışır, dolayısıyla bütün kaynaklara erişim okuma odalarında
sağlanır. Topluluğun akademik üyelerine kitap ödünç alma hakkı verilmiştir. Öğrenci ve
araştırmacılara önceden randevu almak kaydıyla kaynaklara ulaşma şansı verilir.
Koleksiyonlarda Farsça, Arapça, Pali dilinde, Sankrit dilinde ve Cava dilinde el
yazmaları vardır.
Ankara’da bulunan British Institute at Ankara (BIAA) isimli merkezin 58.000 den fazla
kitap, tez, harita, dergi, fotoğraf, seramik ve benzeri eserleri kapsayan bir kütüphanesi
vardır.

4.3.SÜRELİ YAYINLAR
The British Association for Turkish Area Studies (BATAS) yılda iki kez yayınlanan The
Turkish Areas Studies Review’ı üyelerine ücretsiz dağıtmayı hedefler.
The Skiliter Centre for Ottoman Studies’in yayınları üç ana gruba ayrılır, Skilliter
Centre’ın Yayınları, Turkish Historical Review ve Skilliter Merkezinin üyelerinin
yayınlarıdır. Turkish Historical Review’un editörü merkezin başkanı olan Kate Fleet’dir.
Kitap incelemesi editörü ise Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Ebru Boyardır. Bu
dergi en geniş anlamıyla Türk tarihine adanmıştır ve 6. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan
bir dönemi kapsar.
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Topluluğu yayın konusunda da
önemli bir yere sahip olan topluluk Routledge Curzon ile bağlantılı etkin bir yayın
programına sahiptir ve her yıl dört ya da beş kitap yayınlamayı hedefler. 1834 yılından
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beri senede üç kez yayınlanan bir dergi çıkarılır. Uluslararası bir üne sahip olan bu
dergi, topluluk için Cambridge University Press tarafından yayınlanmaktadır.
Cambridge University Press International Journal of Middle East Studies isimli dergiyi
MESA (Middle Eastern Studies Association) himayesinde çıkarmaktadır. 7. yüzyıldan
günümüze kadar Ortadoğu’daki politika, toplum ve kültür ile ilgili özgün araştırmaları
yayınlar. Dergi ayrıca İspanya, Güneydoğu Avrupa, Afrika’nın bölgeleri, Güney Asya
ve eski Sovyetler Birliğinin yanı sıra Orta Doğu ile alakalı başka bölgeleri de içine alır.
Antropoloji, karşılaştırmalı din bilimleri, kültürel çalışmalar, ekonomi, tarih, hukuk,
edebiyat, felsefe, politika, sosyoloji ve din bilimi ile ilgili katkıları da inceler.
SOAS Üniversitesi tarafından basılan ya da himaye edilen süreli dergiler de Türkoloji
açısından faydalı kaynaklar sağlar. İlk olarak The Bulletin of the School of Oriental and
African Studies isimli dergi senede üç sayı olarak çıkar. Bu dergi Asya ve Afrika
dillerinin kültürlerine, tarihlerine, dillerine ve edebiyatlarına katkıda bulunur. Ayrıca
kitap değerlendirme bölümlerine de epey bir yer verir. Yine SOAS’ın bünyesinde
çıkarılan South East Asia Research isimli dergi senede dört bölüm olarak çıkar.
Güneydoğu Asya’nın farklı açılardan ele alındığı dergide arkeoloji, tarih, ekonomi,
coğrafya, sanat tarihi, tarih, dil ve edebiyat, hukuk, müzik, uluslararası ilişkiler, din
bilimleri ve sosyal antropoloji alanları ile ilgili konulara da yer verilir.
Ankara’da bulunan British Institute at Ankara (BIAA) isimli merkezin BIAA’da
Anatolian Studies ve Heritage Turkey isimli yayınları vardır. Ankara’da bulunan British
Institute at Ankara (BIAA) isimli merkezin 58.000’den fazla kitap, tez, harita, dergi,
fotoğraf, seramik ve benzeri eserleri kapsayan bir de kütüphanesi vardır.
İngiliz menşeli yayın evi olan Taylor ve Francis Online tarafından yayına hazırlanan
Middle Eastern Studies isimli dergide de genel olarak Ortadoğu ile ilgili çalışmalara yer
verilse de, dergide Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili çalışmalar da yer alır.
Çevrimiçi erişimin mümkün olduğu dergi alanında önemlidir. Aynı zamanda yine
Taylor ve Francis Online tarafından yayına hazırlanan British Journal of Middle
Eastern Studies isimli dergide de Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili
çalışmalara yer verilir. Yine Taylor ve Francis Online tarafından yayına hazırlanan
Turkish Studies isimli yayında daha çok Türkiye üzerine yoğunlaşmış olan makalelere
yer verilir. Makalelerde Türkiye ile ilgili son derece güncel konular da yer alır. Türkiye
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ile ilgili çalışmalar üzerine odaklanmasa da Asia Major, British Museum Querterly, The
Islamic Querterly’de de Türkiye ile ilgili çalışmalara yer verildiği görülmüştür. Aynı
şekilde The Annual Report of British Academy’de de Türkiye ile ilgili çalışmalara yer
verildiği olur. Akademi adı üstünde her yıl bir rapor hazırlar. Bu akademinin bir diğer
önemi 1902 yılında kurulduğundan itibaren Birleşik Krallıkta farklı disiplinlerde çalışan
akademisyenlere maddi olanak sağlamasıdır.

4.4. ÇEVRİMİÇİ MALZEMELER
İngiltere’de Türkçe dersi veren özel kurumlar incelendiğinde Cactus isimli bir özel kurs
dikkati çeker. Yabancı dil öğretiminde yirmi yılı aşkın tecrübesi olan Cactus isimli kurs,
İngiltere’den başka ülkelere dili yaşayarak öğrenmeleri (immersion) için öğrenci
gönderen ilk kurslardan biridir. Daha sonra akşam kursları kurulmuştur. Kursun web
sayfası incelendiğinde Türkçenin Avrupa ve Asya’ya uzanan bir coğrafyada
Yunanistan, Kıbrıs, Almanya, Makedonya gibi 35 ülkeyi kapsayan bir coğrafyada 70
milyon kişi tarafından konuşulduğu belirtilir. Cactus akşam kursları iş için, eğlenmek
için ve gelecekte Türkiye’de yaşamak için Türkçeye ihtiyaç duyan kişilere küçük
gruplar halinde on haftalık kurslar sunar. Bu kurslarda standart Türkçe öğretileceği ve
içeriğin söz varlığı, dil bilgisi, konuşma ve telaffuz konularında odaklandığı belirtilir.
Web sayfasının yönlendirdiği Türkçe Seviye Tespit sınavı çevrimiçi olarak alınabilir.
Sınav 40 sorudan oluşur ve sorulara verilen cevaplar doğrudan gönderilip seviye tespiti
yapılabilir.
Cactus, piyasada sayısız ücretsiz çevrimiçi kaynaklar olduğunu, ama bunların faydalı
olanlarının tespit edilmesinin zor olduğunu belirterek, Cactus dil kursu olarak dili
öğreneceklere en faydalı olabileceğini düşündüklerini belirlediklerini iddia ederek
ücretsiz olarak ulaşılabilecek Türkçe kaynakları listeler. Bunlar; sözlükler, sesletim ile
ilgili malzemeler, faydalı ifadeler, kelime bilgisine yönelik çalışmalar ve mobil
uygulamalardır.
Sözlük olarak WordReference önerilir. Bunun popüler bir iki dilli sözlük olduğu, kendi
sözlüğü ile çok köklü bir sözlük olan Collins isimli sözlüğün birleşiminden oluştuğu
belirtilir. WordReference’ın ayrıca Türk dili ile soruların cevaplarına ulaşılabileceği bir
forum’u da olduğu belirtilir.
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Sesletim için Forvo tavsiye edilir. Bu sitenin telaffuza yönelik ücretsiz ve kapsamlı bir
site olduğu ve dünyadaki anadil konuşurları tarafından yürütüldüğü belirtilir. Türkçe
5,000’den fazla kelimenin sesletildiği belirtilir.
Faydalı ifadelerin öğrenimi için Loecsen tavsiye edilir. Türkiye’ye seyahat etmek
isteyenler için çok faydalı temel kelimelerin sıralandığı belirtilir.
Söz varlığını geliştirmeye yönelik üç site önerilir. Bunlardan ilki Language Guide isimli
sitedir. Language Guide’ın, imge ve ses kullanılarak oluşturulmuş bir sözlük
yardımıyla, Türkçe öğrenenlerin kelime hazinelerini genişletmeye yönelik bir proje
olduğu belirtilir. Quizlet isimli ikinci site ise son derece basit, eğlenceli bir mobil
uygulamadır ve bilgi kartları yardımıyla Türkçe kelime bilgisini geliştirmeyi hedefler.
Cram isimli üçüncü uygulama ise geniş bir bilgi kartları listesinden oluşur ve Türkçe
kelime öğrenimine katkıda bulunur. Aynı zamanda mobil bir uygulaması da vardır ve
her ortamda Türkçe kelime ezberletilmesine yardımcı olur. Mobil uygulamalardan ise
Duolingo tavsiye edilir. Bu mobil uygulamada kapsamlı kelime bilgisi, sesletim ve
çeviri alıştırmalarının bulunulduğu belirtilir. Öğrenilen bilgilerin pratiğinin yapılması
için de son derece faydalı bir uygulama olduğu eklenir.
Cactus isimli kursun tavsiye ettiği bu website ve mobil uygulamalar dışında, iş
dünyasına yönelik çok faydalı bir site tespit edilmiştir. Hands On Turkish isimli bu site
Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme kapsamında desteklenmektedir. İngiltere’de
bulunan Pendragon Education tarafından hazırlanmış olan bu web sitesi son derece
faydalıdır. Çevrimiçi olarak ulaşılan bu kursta Türkçeye sıfırdan başlayacaklar için 4
haftalık, 12 saatlik bir program sunulur. Bu program Türkçeyi kendi kendine öğrenmeye
yöneliktir. Türkçedeki temel kelimelerin ve ifadelerin öğretilmesi hedeflenir. Başlangıç
tarihi kişiye özeldir ve kurs bitiminde sertifika verilir. Web sitesinde kursun modern
teknolojiler ve en son dil öğrenme yaklaşımları göz önünde bulundurularak hazırlandığı
belirtilir. Amacının genel öğreniciler, öğrenciler ve Avrupa işletmelerine yönelik
modern Türkçe dersi verilmesi olduğu belirtilir. Site ile ilgili farklı bilgilendirmelerde
de Hands On Turkish’in işletmelere ve bireylere Türk dili ile ilgili temel ama gerekli bir
anlayışın verilmesi olduğu, Türk dilini, Türk kültürünü ve Türkiye’de iş yaparken
uyulması gereken görgü kuralları konusunda bilgilendirme yapılmasının hedeflendiği
belirtilir. Sitenin bilgilendirilmesinin yapıldığı sayfada Ortak Avrupa Çerçeve Metinle
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uyumlu bir eğitim yaklaşımı kullanıldığı belirtilir ve siteyi kullananların Görev-Odaklı
Yaklaşımla üniteler, modüller ve adımlarla Türkçe ve Türk kültürüne olan
farkındalıklarının artacağı belirtilir. Son olarak amaçlarının tek bir hedefi olduğu, bunun
da Türkçeyi tüm akademik olmayan kişilere ulaştırmak olduğu belirtilir. Ayrıca,
öğrenicilerin kendilerine olan güvenlerinin artırılması, ve Türkçenin zor bir dil olduğu
önyargısının yıkılmasının hedeflendiği belirtilir. Web sitesindeki bloglarda İngilizce
olarak Türk kültürü, Türk dili ve Türk iş dünyası ile ilgili ilgi çekici makalelere de yer
verilmiştir. Örnek vermek gerekirse, Türkiye’nin ekonomik büyümesinin Çin’i geçtiği
konusunda Alman haber dergisi Der Spiegel’in bir makalesine, Türkiye’de iş yaparken
nelerin yapılması gerektiği ve nelerden sakınılması gerektiği ve Türkiye’de çalışma
saatleri, pazarlık süreci ve iş toplantılara hangi kıyafetlerle gidilmesi gerektiği gibi
konularda ayrı ayrı makalelere yer verilmiştir.
Türkçe ile ilgili bilgiye ulaşabildiğimiz bir başka İngiliz internet sitesi de BBC’dir. Bu
sitede Diller başlığı altında dil öğrenimi ile ilgili genel bilgilerin yanı sıra ve İngiliz
Adasında Konuşulan Diller, BBC Haberlerin Diğer Dillerde Verilmesi, Okullardaki Dil
Öğrenimi, Çocuklara Dil Öğrenimi, Sporda Diller gibi başlıklar vardır. Asıl dikkati
çeken bölüm ise Bir Dil Seçin başlığı ile verilen ve başta yer alan Fransızca,
İspanyolca, Yunanca, Çince, Almanca, İtalyanca alt başlıklarıdır. En son dilin altında
ve 33 tane daha yazmaktadır. Bahsi geçen bu altı dilin başlıklarına tıklandığında o dilin
ana sayfasına gidilir ve pek çok alt başlığa erişim olanağı sağlanır. Örnek olarak
İspanyolca sayfasına tıklandığında sayfa bizi o dille ilgili Genel Bilgilere Ulaştırmanın
Yanı Sıra, Facebook’da İspanyolca Öğrenme, Okul İspanyolcası, Çocuklar İçin
İspanyolca, Futbolda İspanyolca, İspanyolcanı Test Et, İspanyolca Haberler, TV Ve
Radyo, İspanyol Dil Okullarının Linkleri, İspanyolca Kalıp İfadeler, İspanyolca Kelime
Bilgisi, İspanyolca Dil Bilgisi, İspanyolca Telaffuz, Öğretmenlere İspanyolca,
İspanya’da Rüzgar Sörfü gibi bölümlere götürür. Sitede bahsi geçen diğer 33 dile
bakıldığında Türkçenin de bu 33 dil arasında yer aldığı görülür. Diğer Diller başlığı
altına yer verilen Türkçe sayfasının en başta verilen Fransızca, İspanyolca, Yunanca,
Çince, Almanca, İtalyanca sayfalarından farkı çok belirgin bir şekilde göze çarpar.
Türkçeye ayrılan sayfa son derece kısıtlıdır ve sayfada sadece Türkçeye Bir Kılavuz, 10
Gerçek, 20 Anahtar Kalıp ve Alfabe başlıkları verilir. Diğer dillere kılavuz, ve bağlantılı
Türkçe linklerine de yer verilir. Bu linkler BBC Türkçe, BBC ülke profili haberleri,

65

Türkçe yeterlik sınavı ve İngilizce-Türkçe sözlük bölümleridir. Bu yeterlik sınavı
linkine tıklandığında bizi Cactus dil kursunun yeterlik sınavına götürdüğü görülür ve bu
dil kursu ile ilgili bilgi almak istiyorum yazılı bir kutu çıkar. Bu sınavın bir kurs
reklamına yönlendirdiği açıkça görülmektedir.
BBC sayfasından detaylı bir şekilde bilgiye erişebileceğimiz diller olan Fransızca,
İspanyolca, Yunanca, Çince, Almanca, İtalyanca British Council’ın 2014 ve 2017
yıllarında yapmış olduğu İngiltere için önemli diller araştırmasını akla getirir. 2014
yılındaki raporda adı geçen dillerden İspanyolca, Fransızca, Çince, Almanca, İtalyanca
bu sitede ayrıntlı bir şekilde yer almaktadır. Bu sitede ayrıntılı yer alan diller 2017
yılında yapılmış olan İngiltere için önemli diller araştırmasında da önemini korumuş
olan İspanyolca, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyancadır.
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5. BÖLÜM: İNCELEME
5.1.THOMAS VAUGHAN (1709) A GRAMMAR OF THE TURKISH
LANGUAGE
Bu bölümde Thomas Vaughan tarafından 1709 yılında yazılmış olan A Grammar Of
The Turkish Language kitabı Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi, İçerik,
İçindekiler Listesi, Dil Bilgisi, Kültür, Beceriler Ve Etkinlik Çeşitliği, Genel
Değerlendirmeler başlıkları altında incelenmiştir.

5.1.1.Genel Özellikler
1709 yılında, Dil bilgisi Çeviri Yöntemi kullanılarak yazılmış bir kitaptır. Kitabın
özelliği 1670 yılında Seamen isimli bir İngiliz tarafından Latince olarak yazılan Türkçe
öğretmeye yönelik yazılmış ilk kitaptan sonra bir İngiliz tarafından, İngilizce aracı dil
olarak kullanılarak Türkçe öğretmeye yönelik yazılmış ilk kitap olmasıdır. Kitap
tüccarlara ve Türkçeyi öğrenmeye çalışan herkese yönelik hazırlanmıştır, ancak söz
varlığı ve diyalog içerikleri göz önünde bulundurulduğunda kitabın daha çok Türkiye ile
ticaret yapacak olan tüccarlara hitap edecek şekilde tasarlandığı anlaşılmaktadır. Hem
bireysel hem de toplu kullanıma uygundur, ancak dil bilgisi ağrlıklı olması ve sınıf
ortamında kullanılacak etkinlikler bulunmaması yüzünden bireysel kullanıma daha
uygun görünmektedir. Kitapta hiçbir görsel yoktur. Yazı fontu ve satır aralığı okumaya
engel olacak şekilde tasarlanmasa da gözü yorar. Kitap nadir kitaplardan olduğu için
Princeton Üniversitesinin kütüphanesinin arşivinde bulunan elektronik kopyası bulunup
incelenmiştir.
A Grammar Of the Turkish Language isimli kitapta Krankhe’nin Yapısal/Formal
İzlencesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Kitap Nunan’ın ölçütlerine göre ise Ürün
Odaklı İzlenceye göre yazılmıştır. White’ın izlence türlerinden ise A Tipi İzlencenin
kullanıldığı görülür.
Bowen (1945) da Vaughan’ın açık zekasıyla, çalışmasını tüccar arkadaşları için
yazmaya niyetlendiğini, onlar için Türk dilini bilmenin eşsiz değerde olacağını
belirttiğini, ancak, kendi sözleri ile aşağıdaki ifadeyi önsözüne eklediğini belirtmiştir.
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Sözü geçen cümlenin “Hatırlanmalıdır ki, sesin anlamını bilmezsem konuşanın barbar,
konuşan tarafından da benim barbar olarak görüleceğimdir, ne var ki Türklerle çok
yakınlık tehlikeli olabilir, onlar sarı ve beyaz toza o kadar kıymet verirler ki ona
ulaşmak için hiçbir bağı tanımazlar” olduğunu hatırlatmıştır (s. 29).
Vaughan eserini Seamen’ın kitabını örnek alarak yazdığını ve o çalışmanın geliştirilmiş
bir şekli olduğunu söylemiştir. Bowen (1945) Vaughan’ın kendi çalışmasının
Seamen’ın kitabının geliştirilmiş bir şekli olduğunun haklı bir gerekçesi olduğunu,
bunun da Seamen’ın Arap harfleriyle yazdığı kitabının aksine Vaughan’ın kitabını
sesleri odak noktası alarak Latin harfleriyle yazması olduğunu belirtir. Dil bilgisi
kısmının devamında diyalogların, atasözlerinin ve kelimelerin yer aldığını belirtir (s.
29). Seamen tarihteki İngilizlere Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış ilk kitabın
yazarıdır, ancak kitap 1670 yılında Latince yazılmıştır. Bunun sebebi de tamamen
politik ve ticaridir, çünkü o tarihlerde en çok okura ulaştıran araç Latincedir. Aynı
zamanda kitabın diğer tüccarlara da hitap etmesi beklendiğinden, ki bu tüccarlar daha
çok İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerindendir, dönemin aracı dili olan Latince
yazılması o dönem için mantıklı bir karardır. Lewis (1985) Vaughan ile ilgili olarak;
muhtevadan çıkartılan delillere dayanarak, Vaughan’ın pek cazip bir kimse olduğunu
sanmıyorum diye not düşmüştür (s.118). Hatta kitabında yer verdiği ilk diyaloğu gülünç
bulduğunu belirtmiş, bunun gerçek hayattan alındığını, talihsiz bir İngiliz tüccarın
mektup yazmaya çalışırken Türk hizmetkarından çok yardım görememesini ve
hizmetkarın efendisine göre daha iyi niyetli olduğunu gözlemlediğini belirtmiştir.

5.1.2.Önsözün Değerlendirilmesi
Önsöz 23 sayfadan oluşur. Vaughan kitabını yayınlamaya ilk karar verdiğinde
yurtdışında bulunan Türkiye’ye işi düşecek birkaç tüccarın ve Türkiye’ye yolu düşecek
herkesin bu eserden faydalanması amacıyla yazdığını belirtmiştir. Vaughan kitap yazma
işine tam başlamadan önce kitabı toplumun kullanması için nasıl geliştirebileceği
konusunu düşündüğünü belirtmiş ve konuya tam da yabancı olmadığını söyleyerek
kitabı hazırlarken genel olarak dilin nasıl öğretildiğini, özellikle de Latincenin nasıl
öğretileceğini temel almanın iyi bir fikir olacağını söylemiştir. Vaughan Oxford Dil
Bilgisi kitabının önsözünden aldığını belirttiği ve her toplumun aynı fikirde olacağına
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inandığı İtalyanların büyük ihtimalle Eski Romalılardan aldığını farzettiği chi ben
commincia ha la meta del’ opra cümlesinin (Türkçe çevirisiyle, başlamak bitirmenin
yarısıdır) dil öğretimine uyarlanabileceğini belirtmiştir. Vaughan yabancı dil
öğretiminde bilginin taklitle öğrenilebileceğini, sadece kelimelerin tekrar edilmesinin
anlamsız olduğunu, aynı zamanda kalıpların, hatta ana dil konuşurlarının (yerlilerin)
söyledikleri tüm cümlelerin her duyulduğunda (ne kadar sıklıkla duyulursa duyulsun)
tekrar edilmesinin çok faydalı olacağını belirtmiştir.
Vaughan Latince yaparken (Latince öğrenmenin böyle adlandırıldığını belirtmiştir)
gençlerin kendi zihinlerinde yaratıcı olmaları gerektiğini belirtip her kelimede sözlüğe
bakmalarının ve dil bilgisi kitabından faydalanarak kullanım, uygulama, ya da
doğruluğu ile ilgili hiçbir fikri olmadan kelimelerin anlamını adeta sihirli bir şekilde
çıkarmalarının anlamsızlığından bahsetmiştir. Kitabın devamında yavan ve önemsiz
ifadelerin öğrenenlerin kitabın sonuna kadar içselleştirecekleri şekilde sürdürüleceğini
ifade etmiştir. Vaughan genel dil öğretiminden yola çıkarak Türkçenin öğretilmesine
yönelik açıklamalarda bulunmuştur.

5.1.3.İçerik
Kitap 103 sayfadır. Kitapta Türkçe dil bilgisi konularının İngilizce açıklamalarla
yazıldığı görülmüştür. Kitabın dönemi için farklı kabul edilebilecek özelliği Arap
harfleri kullanılarak yazılmamış olması, kitabın tamamının Latin harfleri ile
yazılmasıdır. Önsöz 23 sayfadan oluşur. Dil bilgisi konusunun işlendiği ikinci bölüm
toplamda 17 konu başlığından oluşur ve 53 sayfadır. Üçüncü bölümde Türkçe
Tekelumat başlıklı beş diyalog yer alır. Diyalogların İngilizce ve Türkçesi yan yana
verilir. Daha sonraki bölüm Hikâye, Kisse (Hisse) başlıklı bölümdür. Burada sadece bir
hisseye yer verilmiştir. 53 atasözünden oluşan Atasözleri bölümünde Türkçedeki önemli
atasözleri İngilizce çevirileriyle verilmiştir. Kelime Listesi başlıklı bölümdür en
sondadır.
Önsözden sonra yer alan birinci bölümde, Türkçenin Arap harfli alfabesine yer
verilmiştir. Birinci bölüme başlamadan önce bu sayfa özel olarak hazırlanmış, alfabenin
Türkçe okunuşunun yanı sıra İngilizce okunuşuna da yer verilmiştir. Ayrıca hemze,
cezm gibi Arapça kavramlar da kitapta yer almıştır. Sayfanın altında Arapça sayılar
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1’den 9’ a kadar verilmiş, 0 ve 50 rakamları da kitapta yer almıştır. Birinci bölümün
sonunda Arapça harfli bir metin yer alır. Bu metin bir ticaret senedidir ve arkasında
Latin harfleriyle yazılmış diğer bir örneği de yer alır. Bir sonraki sayfada bu ticaret
senedinin açıklandığı bölüm 3.5 sayfada ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir. Ticaret
senedinin aslı yarım sayfadır, ama senedin yorumlanması ve açıklanması 3.5 sayfayı
bulmuştur. Toplamda 4.5 sayfa olan bu açıklama dönemde ticaret yapacaklara Osmanlı
topraklarında ticaret yapmaya dair bilgi vermesi açısından son derece önemlidir. Ticaret
Senedinin Dilbilimsel Olarak Yapılandırılması isimli bölüm ayrıntılı bir biçimde
incelendiğinde metnin özgün bir ticari senet örnek alınarak hazırlanmış olduğu görülür.
Senedin tarihi 16 Nisan 1698 olup yer olarak İzmir belirtilmiştir.
Senedin Arap harfler ile yazılmış esas metnine yer verilmiş, ticaret senedinin aslı,
kelimesi kelimesine İngilizceye tercüme edilmiştir. Tercüme edilirken de senedin
anlaşılmasını sağlamak için arada ek bilgiler sunulmuştur. Örnek vermek gerekirse,
Vaughan ilk açıklama olarak senette İngiliz bezirgan Sherman Vitkin olarak yazılan
isimde bir yanlışlık olduğu konusundaki şüphesini dile getirmiştir. Esas ismin Sherman
Vitkin değil, Whitcomb olabileceğini, Türklerin, burada olduğu gibi, senetlerde sık sık
Frenk isimleri karıştırdığını belirtmiştir. İkinci açıklama Türklerin yarım kelimesini
anlatmak için kullandıkları ifade ile ilgilidir. Üçüncü not senette geçen İzzetli oğlum
Mustafa Ağaya dairdir. Vaughan ağa kelimesinden sonra bir açıklama yapmıştır.
Burada ağa kelimesini bay/bey gibi açıklamasına rağmen bu kelimenin bir yerin başını
ya da reisini ifade etmek için kullanıldığını, örneğin bir köyün ağasının onun başı ya da
reisi olduğunu belirtir. Senette bir başka isim karışıklığına daha rastlanmış, Milkinton
isminin Pilkinton olarak yazıldığı belirtilmiştir. Vaughan ismi geçen Sherman
Whitcomb ve Pilkinton’un farklı bölgelerden olduğunu ve birbirini tanımadıklarını da
ekler. Yazar, Türklerin tarihleri İngilizlerden farklı olarak kullanmaları ilgili de bilgi
vererek okuyucuları uyarır. Senette geçen 2 Nun Senna 1109’un İngiliz takviminde 16
Nisan 1698’e denk geldiğini, tarihsel olarak da Hz Muhammedin doğum tarihi olan 5
Mayısın M.Ö 570 olduğunu, ama Mekke’den 16 Temmuz 622 de Medine’ye gittiklerini
ve o günden sonra da Hicret’in başladığını ek bilgi olarak yazar. Yazar ay hesabı
yaparak tarihlerin açıklamasını uygulamalı olarak anlatır.
Senedin okunamaz, karışık bir imza ile atıldığını belirterek bu konuda bir açıklama
yapar ve imzanın sultanlara ait tuğranın, kitabın esasında yer aldığı şekliyle imperial
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signature’ ın, bir nevi taklidi olduğunu ve bu tuğranın imparatorluğa ait ödeneklerde ve
emirlerde yer aldığını ifade ederek, bu imzayı taklit etmenin çok büyük bir suç olduğu
bilgisini verir. Yazar burada dil öğretmenin dışında diplomatik kültür ve kurallarla ilgili
bilgi vererek kitabı kullananları uyarma görevini üstlenmiştir. Senette geçen Zilkada’nın
Haziran ayına denk geldiğini belirterek bu senetle ilgili başka bir bilgi vermesine gerek
kalmadığını, ama Mohammed ayları olarak nitelendirdiği tarihleri açıklayacağını
belirterek bu ödemenin yapılacağı tarihin bilgisini verir. Sözü geçen senette 25 Mayıs
tarihinden önce 300 dolar ödeme ve diğer 1000 doların da 4 Haziran’a kadar verilmesi
gerektiğini, ama Türklerin bu senetleri çok az dikkate aldığını belirtmiştir. Tarihlerin
Osmanlı topraklarındaki hesaplanmasının İngiliz topraklarından farklı hesaplanacağı
konusunda uyarıda bulunur. Örnek vermek gerekirse Ocak ayının Aralık ayına denk
geldiğini, ama Türklerin tahsilat zamanlarını birbirinden ayrı tuttuklarını bu yüzden ay
isimlerinin tüccarlara senetle aynı hesaba denk düşüp düşmeyeceği konusunda bilgi
verdiğini belirterek ayları sıralar. Vaughan ayın günlerini de aşağıdaki şekilde ekler.
Mabaran
Dzephat
Birinci Rabie
İkinci Rabie
Birinci Guimady
İkinci Guimady
Regaib
Sahebert
Ramazan
Şevval
Zilkada
Dulkegia
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5.1.4.İçindekiler Listesi
İçindekiler

14. Söz dizimi

1.

Yazım

15. Fiillerin yapımı/ Mastar

2.

Türemiş sözcükler

16. İsim fiil/Ulaçların yapımı

3.

Cinsiyet

17. Ortaçlar

4.

Sayılar

TÜRKÇE DİYALOGLAR
Birinci tekelumat

5.

Çekimler
İkinci tekelumat

6.

İsimlerin kıyaslanması
Üçüncü mükaleme

7.

Zamir/adıl

8.

Fiil/yardımcı fiil

9.

Düzenli fiiller

Dördüncü lakırdı

Beşinci tekelumat

Hikâye/masal
10. Zarf/belirteç
Atasözleri
11. Bağlaçlar
Sözlük
12. Edat/ilgeç

13. Ünlemler

Tablo 6: 1. Kitap İçindekiler Listesi
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5.1.5.Dil bilgisi
Kitapta dil bilgisine 17 ana başlık ve 53 sayfa ayrılmıştır. Kitabın toplamda 103
sayfadan oluştuğu göz önünde bulundurulursa, dil bilgisine önemli bir bölüm ayrıldığı
görülür. Dil bilgisi sadece kavramsal olarak ele alınmış, dil bilgisinin işlendiği bölümde
konular sadece açıklamalar yapılarak anlatılmıştır. Bunun en çarpıcı örneği sayıların
işlendiği bölümdür. Bu bölüm dört satırdan oluşur ve açıklama olarak rakamlar iki
türlüdür, tekil ve çoğul; ve çoğul tekil’e “- ler”eklenerek olur, örneğin: bir baş - başlar,
adam, adamlar verilmiştir.
Krashen (2009) bazı değişiklikler gösterse de Dil bilgisi-Çeviri Yönteminin genel
olarak dört ana noktayı temel aldığını belirtir. Bunlar dil bilgisi kurallarının örnek
cümlelerle verilmesi, kelimelerin iki dilli listeler halinde sunulması, bir okuma
parçasına yukarıda sözü geçen noktaların uygulanması, derste dil bilgisi ve kelime
bilgisine yönelik etkinliklere yer verilmesi ve her iki taraflı çeviriye olanak sağlamasıdır
(s.127). Krashen’in açıklamaları doğrultusunda Vaughan’ın kitabındaki bölümlerin
sadece açıklamalar şeklinde verilmesi ve örnek cümlelerle dahi sunulmaması da kitapta
yer alan etkinliklerin dil bilgisi çeviri yönteminin daha da geliştirilmemiş bir hali ile ele
alındığı anlamına gelebilir (2009, 127).
Kitabın arkasında bir kelime listesi verilmiştir, liste incelendiğinde sözcüklerin daha çok
gündelik yaşamda kullanılan kelimelerden seçildiği söylenebilir. Aynı şekilde kitapta
bir anadil konuşurunun gündelik hayatta kullandığı unsurlardan olan atasözlerine de yer
verilmiştir. Kitaptaki diyalogların içeriğine bakıldığında ise, daha çok Türkiye’ye
gelmiş bir tüccarın gündelik yaşamında kullanabileceği türden kelimeler içerdiği ortaya
çıkmaktadır. Vaughan ayrıntılı bir şekilde sunduğu dil bilgisi bölümünden sonra üçüncü
bölümü Türkçe Tekelumat başlığıyla verilen beş diyaloğun yer aldığı bölüme ayırmıştır.
Bu diyaloglar, dönemindeki gündelik yaşamı resmeden konulardan oluşması sebebiyle
oldukça ilgi çekicidir. Diyalogların İngilizce ve Türkçesi yan yana verilmiştir. Daha
sonraki bölüm hikâye veya kisse, hisse, başlıklı bölümdür. Burada sadece bir hisseye yer
verilmiştir ve bu hisse oldukça kısadır.
Richard ve Rogers (1999) Kulak-Dil Alışkanlığı yönteminin dört ana nokta üzerinde
durduğunu belirtir. İlki yabancı dil öğretiminin mekanik bir şekilde alışkanlık
edinmesine yönelik olmasıdır. İyi alışkanlıklar hata yapmaktansa doğru cevaplar
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vererek kazanılır. Diyaloglar ve kalıplar ezberlenerek hatalar en aza indirgenmeye
çalışılır. Burada verilen diyaloglar da Kulak-Dil Alışkanlığı yöntemine doğru bir
yönelim olduğunu gösterir. Ama dönemde teknolojinin kısıtlı olması ve dinleme
kayıtlarının bulunamamasından dolayı bireysel olarak çalışmada doğru telaffuz duyma
olasılığı pek yoktur. Kitabın bir öğretmen eşliğinde kullanılması durumunda ise
diyalogların verimli olarak kullanılabilmesi sadece anadil konuşuru olan bir öğretmen
ya da anadil konuşuruna yakın bir yetkinlikteki öğretmen aracılığıyla olur, dolayısıyla
diyalogların tam olarak kulak dil yöntemi ile ilişkilendirilmesi çok olası değildir (s. 51).
Vaughan kitabında Farsça ve Arapça unsurların dil bilgisine yansımasına da yer verir.
Örnek vermek gerekirse Vaughan Türkçe isimlere Farsça ve Arapçanın etkilerinden
bahseder ve Türklerin pek çok Arapça ve Farsça isimleri değiştirmeden kullandıklarını
belirtir. Türk tüccarların sayı isimlerini sıkça kullandıklarını, Ermenilerin genelde
Farsça sayı isimlerini kullandıkları için bunları kitabına eklediğini belirtmiştir. Vaughan
dil bilgisi konularına yer verirken Arapça ve Farsça unsurların yanı sıra Latince ve
Yunanca ile de karşılaştırmalar yapmıştır. Örnek vermek gerekirse Türkçede, Latince ve
Yunancada olduğu gibi cinsiyet farklılıkları olmadığını, Fransızca, İtalyanca gibi
dillerdeki gibi artikellerin olmadığını belirtmiş, sıfatların yapımında, İngilizcedeki gibi
bir uygulama olduğunu, sıfatlarda yapısal bir değişim gerçekleşmediğini belirtmiştir.
Cinsiyet konusunun işlendiği bölüm ilgi çekicidir. Vaughan cinsiyeti ayırt edebilmek
için kancığ, horoz, tavuk, boğa, inek gibi kelimelerin kullanıldığını belirtmiştir. Ayrıca
güzel adam, güzel avrat, güzel hayvan gibi ifadelerin de kullanılabileceğini eklemiştir.
Cinsiyet bölümünün açıklandığı bölümde Türk dil tarihinde söz varlığındaki değişime
örnek olabilecek örneklere rastlanır. Günümüzde kadın yerine kullanılan avrat kelimesi,
yakışıklı erkek yerine güzel erkek kullanımı dikkati çeken örneklerdir. Dikkati çeken bir
diğer nokta da her iki cinsiyeti de karşılayan bir kelime olması durumunda erkek
cinsiyetini belirtmek için ar [er] ve erkek kelimelerinin kadın cinsiyetini vurgulamak
için de dişi kelimesinin kullanıldığını belirtmiştir. Örneğin erkek için ar oğlan, kız için
kız oğlan. Dil değişimine ilginç başka bir örnek verilmiştir. Örneğin erkek kardeş için
erkerindaş/arkardaş kullanılırken, kızkardeş için kızkarındaş kullanılmıştır. Vaughan 6.
ünitede ilk defa örnek olarak bir deyime yer vererek açıklamada bulunur. Haramilik
almak gaibet almaktan evladır. It is better and more honest to rob on the highway than
to defame deyimi Türkçe ve İngilizce olarak verilmiştir. Deyim açıklaması yapılırken
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kelimelerin bire bir aktarılmasındansa, anlama vurgu yapılması, kitapta yer alan
deyimlerin çeviri bilim alanında çalışan araştırmacılar için de iyi bir malzeme
sunabileceğini akla getirir. Vaughan fiillerde Arapçanın etkisinden de bahseder. Etken
fiillerin çoğu zaman etmek, kılmak, eylemek, tutmak ve vermek, muhabbet etmek, talim
etmek, zahmet etmek Arapça ve Farsça eklerle kullanılmasına yer verilmiştir.
Vaughan kitabında ilk Türkçe kitabını Latince olarak yazan İngiliz Seamen’a da ara ara
değinir. Örneğin dokuzuncu ünitede Seamen’ın dil bilgisi terminolojisini nasıl
adlandırdığından

örnekler

verir.

I

pass

what

Mr.

Seaman

calls

“second

preterimperfect” ya da “and his Preterpluperfect Tense iafedeleri Vaughan’ın
Seaman’ın kullanımlarını kendine örnek aldığının bir göstergesidir.

5.1.6.Kültür
Kitabın içeriğinde yer alan 5 diyalog, Kıssa (Hisse) başlıklı bölümün yanı sıra
Türkçedeki önemli atasözlerinin İngilizce çevirileriyle yer aldığı 53 atasözünden oluşan
diğer bir bölüm kültür aktarımı yapılması açısından önemlidir. Kısaca bahsetmek
gerekirse birinci diyalog Sabah Kalktuğu Zaman Söyleşmek İçin başlığıyla verilmiştir.
Bu diyalogda bir hizmetkar ve efendisinin sabahları yaşadıkları sıradan bir gün
resmedilir. Bre oğlan sabah yakin mi ifadesiyle başlayan bu diyalog dönemin
yaşantısını resmetmesi açısından eşsiz bir kaynaktır.
İkinci diyalog çarşıda yapılan bir alışverişi resmeder. Üçüncü diyalog gemilerle ilgili
bilgilere rastlanacak şekilde kurgulanmıştır. Dördüncü diyalog gemilerin içindeki
malların içeriği ile ilgilidir ve dönemde önemli olan mallar ile ilgili bilgi verir. Beşinci
diyalog İngiltere’den haberlerin verildiği bir bölümdür ve o dönemin İngiltere’si
hakkında bilgi vermesi açısından da faydalıdır.
Diyalogların içeriğine bakıldığında, 1700’li yıllardaki Türk kültürüne ve o dönemdeki
yaşantıya dikkat çekildiği, o dönemin giyim kuşamı hakkında zıbın, kaftan, o dönemde
kullanılan seslenme hakkında tez imdi, dönemdeki kelime değişimi hakkında
erkerindaş/arkardaş bilgi verildiği görülür. Ayrıca diyaloglarda çarşıda yapılan bir
alışverişi resmeden, gemilerle ilgili bilgi veren, gemilerin içindeki malların içeriği ile
ilgili ve dönemde önemli olan mallar ile ilgili de örnekler vardır. Bütün bunlar yerel
kültür ile ilgili aktarımlar verir. Ayrıca yazar dil öğretmenin dışında diplomatik kültür

75

ve kurallarla ilgili bilgi verir, bunun örneği ise özgün olarak sunulan ticaret senedi ile
ilgili açıklamalarda kendini gösterir. En son diyalog ise İngiltere’den haberlerin
verildiği bir bölümdür ve o dönemin İngiltere’si hakkında kısa da olsa bilgi vermesi
açısından faydalıdır. Bu da evrensel kültür aktarımına örnek sayılabilir. Aşağıda
örneklerine yer verilen diyaloglar, ilk olarak kitapta yazıldığı şekliyle, anlaşılması
açısından da transkripsiyon yapılarak verilmiştir.

“Tekelumat!”, “Mükaleme” “Lakırdı”

Birinci Tekelumat (Diyalog)
Birinci diyalogda sabah uyanıldığında 1700’li yıllarda efendi ile hizmetkarı arasında
geçebilecek gündelik yaşantının âdeta bir resmi çizilir. Hizmetkârı efendisinin zıbınını
ve kaftanını getirir. Efendi elini yıkaması için suyunu, sileceğini havlusunu ister. Ayrıca
bu bölümde alışveriş konusuna da yer verilir. Hizmetkâr efendisinden beraber alışverişe
çıkmaları konusunda ricacı olur. Alışverişte Acem seccadeleri, kilimleri, tülbentleri,
(bugasileri) patiskaları almak ister. Bunun üzerine para konusuna geçilir ve akçe
çeşitleri hakkında bilgi verilir. Ufak akçe dedikleri para biriminin sahtelerinin piyasada
çokça olduğu ve buna dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Dönemin para birimi
ve paranın elde edildiği yerlere dair de açıklamalara yer verilir.
Diyalogda para konusunun geçtiği bölüm aşağıdaki gibi ele alınır.
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Nóla, ba∫h u∫túne,ne∫hekil akchanghiz vardur?
Ufak akché.
Ufak akché ghedgmez, zéra Agemar ar∫lanidán, ve yá altundán gairy akché almazler.
Nichun?
Zéra ufak akché aré∫indé zuyuf akché chókdur.
Korkarim bende aldandım.
Níge?
Dún ón be∫h rial gru∫h buzdum; bilmem akché, Eyúmy dúr, fanámy dúr.
Kimdan buzdunghiz?
Onúny bir Tchufudán be∫híny Mehanegidán.
Ghu∫ter, bakaim, puh ne guzél akché, yari∫y kelp dur.
Yá nige ideim ∫himdy?
Ne charé zarar cheker∫inghiz, gecheny bazardé harge ider∫inghiz, ghegemainy
∫aklar ∫iz. Ya yine ∫herab alub Mahanégiye virir∫inghiz.
Ne ola, baş üstüne ne şekil akçeniz vardır?
Ufak akçe.
Ufak akçe geçmez zira acemler arslandan (Lyon Dollars) veya altından gayri akçe almazlar.
Niçin?
Zira ufak akçe arasında züyuf akçe çoktur.
Korkarım ben de aldandım.
Niçin?
Dün 15 riyal gümüş bozdum bilmem akçe iyi midir? Fena mıdır?
Kimden bozdunuz?
Onunu bir Yahudi’den beşini meyhaneciden.
Göster bakayım, puh ne güzel akçe, yarısı kelptir.
Ya ne edeyim şimdi?
Ne çare zarar çekersiniz, geçeni pazarda harcayınız.
Geçmeyeni saklarsın, ya yine şarap alıp meyhaneye verirsiniz.

Tablo 7: Diyalog 1
Ele aldığımız bu bölümde para birimleri, piyasada olabilecek dolandırıcılıklar, paranın
nereden temin edinebileceği, sahte paranın piyasada nasıl eritilebileceğine dair o
dönemin alışveriş kültürünün adeta bir resmi çizilmiştir.
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İkinci Tekelumat (Diyalog)
İkinci diyaloğun başlığı Alışveriş İçin Söyleşmek İçin’dir. Bu ikinci diyalog, ilk
diyalogda yer alan iki kişinin alışveriş için sözleşmesinin devamı niteliğindedir. Bu
diyalogdaki bir kişi Osmanlı dönemindeki alışveriş konusuna ve piyasaya daha
hakimdir ve diğerine yol gösterir.
Bu diyalog da aşağıdaki şekilde devam eder.

Siz bu viláyetting adettiny dahy bilmez∫inghiz: Nichun dir∫enghiz? Bu ∫haherdé hamán Ikindú oldughy
ghiby duganler kapanúr.
Ben buny bilmezdim.
Ghel ∫hu dugané ograyalim; bokalim bize yarar bir risk bulábulurmiyuz.

Siz bu vilayetin adetini dahi bilmezsiniz: Niçün derseniz bu şehirde hemen ikindi olduğu gibi dükkânlar
kapanır.
Ben bunu bilmezdim.
Gel şu dükkâna uğrayalım. Bakalım bize yarar bir rızık bulabilir miyiz?

Tablo 8: Diyalog 2
Bu satırlardan Osmanlı döneminde farklı alışveriş alışkanlıklarının olduğu ve alışveriş
yapılabilecek saatlere dair bir bilgilendirmeye rastlarız.

Üçüncü Mükaleme
İlk iki diyalog tekelumat olarak adlandırılırken, üçüncü diyalog mukeleme olarak
adlandırılmıştır. İngilizce çevirisi yine diyalog olarak geçmiştir.
Diyalog:
Sabáhinghiz hair olá Sultanim. Kullungnus elling uper.
Sabahınız hayır ola Sultanım. Kulunuz elinizi öper.
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şeklinde başlar. Bu diyalogda iki kişi dışarıda gördükleri gemiler hakkında sohbet
ederler. Kişilerden biri tam belli olmasa da bu gemilerde İngiliz bayrağı asılı olduğunu
sandığını, üçünün cenk (savaş) gemisi kalan diğerlerinin (üç ya da dört) bezirgan
(ticaret) gemisi olduğunu belirtir. Bunu nereden bildiği sorulunca ise direklerin
başındaki flandralardan belli olduğunu belirtir. Bu diyaloğun amacının gemicilik dili ve
kültürüne dair bir bilgilendirme yapılması olduğu diyaloğun devamından belli olur.
Burada geminin uzaklığına dair, kaç kantar getirdiğine, kaç top (silah), kaç adam
taşıyabileceğine, kaptanın kim olduğu ve İngiltere’den yolculuğun ne kadar süreceği
dair soruların sorulmasından ve iyi rüzgarın, yüksek direğin ve yavuz, iyi yağlanmış bir
gemi ve mahir bir kaptan sayesinde kırk sekiz gün gibi tez bir zamanda gelmesinin
mümkün olduğuna dair açıklamalara yer verilir. Üçüncü diyalog daha çok gemicilik
terminolojisinin geçtiği ve bu alana yönelik bir bilgilendirme amacı taşıdığı izlenimi
verir.

Dördüncü Lakırdı
Dördüncü lakırdı olarak geçen bu diyaloğun gidişatından, konuşmaların bir çalışan ve
patronu arasında geçtiğini varsayarız. Diyalogda bir ticaret gemisinin içinde bulunan bir
kişinin başka bir kişiye gemide bulunan mallarla ilgili bilgi vermesi aktarılır. Gemi ile
getirilen yirmi ürün şunlardır: 1. Çuha. 2. Külçe kurşun 3. Kantar kurşun 4. Kol kurşun
5. 6. 7. Kalay 8. Kara tel 9. Biber 10. Zencefil 11.Teneke 12-13. Çelik 14. 15. Sevilya
kuruşu 16. Arslanlı 17. Saat 18. Dürbün 19- 20. Tabanca
Bu bölümde yer verilen ürünler sayesinde o dönemde çokça kullanılan ürünlere yönelik
bilgi edinebilir, söz varlığındaki gelişim ve değişimle ilgili fikir sahibi olabildiğimiz
gibi o dönemin ticaretine yönelik bilgilere de sahip olabiliriz.
Burada patron olduğunu varsaydığımız kişi bu malların (esbap) gümrük kitabına
işlenmesi gerektiğini belirtir. Bunun ne zaman yapılacağı sorulduğunda ise gümrükten
esbabın (eşyaların) çıkarıldığı zaman olduğu bilgisi verilir.
E∫pablery nige gyoz iderler?
Esbaplar nasıl göz iderler? (Eşyalar nasıl incelenirler?)

79

sorusu aslında gümrük çalışanlarının yurtdışından gelen mallara nasıl bir işlem
uyguladıklarının açıklamasının verildiği, kitabın asıl hedef kitlesinin tüccarlar
olduğunun açıkça görüldüğü bir bölümdür. Ayrıca diyalogda adı geçen yirmi ürünün
sıralanması, 1709 tarihinde Osmanlılar tarafından ithal edilen ürünler hakkında fikir
vermesi açısından önemlidir.

Beşinci Tekelumat
Beşinci diyalog beşi arasından en kısa olanıdır. Bu diyaloğun İngiliz tüccarla Türk alıcı
arasında geçtiği, ya da Türk bir tüccarın İngiltere’den mal getirdiği
Inghilterradán né eyú haberinghiz vardur?
İngiltere’den ne iyi haberiniz vardır?
diye başlamasından anlaşılır. Bu diyalogda dikkat çeken bir nokta Türkçe çevirisinde
padişah divanı ile iyice birlik vardır işitiriz yazılmışken, İngilizce çevirisinde we hear
that the King and Parliement agree very well diye çevrilmesidir. Bu çeviride divanparliement, padişah-king olarak çevrilmiştir. Bu diyalogda bezirgana gemilerde ne
olduğu sorulur ve bezirgan mallarını zararlarıyla birlikte sıralar ve diyalog böylece son
bulur.

Hikâye/Masal
Bölümün ana başlığı Esop hikâyesidir. Türkçe başlığında hikâye, ya da kıssa yazarken,
İngilizce çevirisinde bir fabl, ya da hikâye yazar. Bu bölüm çok kısadır, hikâyenin tümü
aşağıdaki gibidir:

Bir dul avretting bir täughy varidy, ve ol täuk hergyun bir yumurte yumurtlardy; gyundé iky
kerre yem Virmeghé ba∫hlady, täuk dur ∫emizdy, hitch yumurté yumurtlamaz oldy.
Bu angá Mi∫aldirke.
Aze kenëat etmayub iky i∫terken, birde bulamaz. Az tema chók ziyan.
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Bir dul avradın bir tavuğu vardı ve o tavuk her gün bir yumurta yumurtlardı. Günde iki kere
yem vermeye başladı, tavukdur semizdi, hiç yumurta yumurtlamaz oldu. Bu anca misaldir
ki.
Aza kanaat etmeyup iki isterken birde bulamaz. Az temah çok ziyan.

Tablo 9: Hikaye
Kitapta sadece bir hikâyenin seçilmiş olması ve hikâyenin içeriği ilgi çekicidir.

Atasözleri
Durub-ı Emsal başlığıyla verilen bu bölümde 53 atasözüne yer verilmiştir. Bu atasözleri
kültür aktarımı açısından çok önemlidir. Bu sebeple kitabın aslında İngilizce sesletim
baz alınarak yazılan kelimeler, günümüzdeki Türkçe okunuşlarına göre uyarlanmıştır.
Ne var ki o dönemin söz varlığını yansıtması açısından alma, eyü, eyülük gibi kelimeler
kitapta yer alan şekliyle verilmiştir. Atasözleri aşağıda sıralanmıştır:
Atalardan kalma sözdür, bu günkü yumurta yarınki tavuktan yektur.
Az bilmeyen çoğu hiç bilmez.
Er ölür ad kalır, at ölür meydan kalır.
Oğlan ağlamayınca meme vermezler.
Aç ayı oynamaz.
Ucuz etin çorbası tatsız olur.
İş işi götürür.
Eski dost düşman olmaz
Eski maymunlar arasında ne işler?
Alma ağaçtan ırak düşmez
Eyü kılıç yaramaz demirden olmaz
Adamdan Ademe fark var.
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Eski dost eski hamam
Eyü günü görmeyen kötü günü bayram sanır.
El eli yur, iki el yüzü yur.
Eşek dağda ölür, zararı eve gelür.
Aineye bakan kendi görür.
Eyülüke eyülük, kemliğe kemlik bulunur.
Ölmüş arslanın sakalını yolarsın.
Burun yüzden düşmez.
Büyük başın büyük ağrısı olur.
Başsız atın dişine bakılmaz.
Baluk baştan kokar.
Bugün bize yarın size.
Bir ok ile iki kuş urulmaz.
Tez viren iki kere virir.
Çok viren gönülsüz virir, az viren candan virir.
Hissesiz ne sakalın var kısa?
Hastaya düşeni mi sorarsın?
Hırsız hırsıza yoldaştır.
Dostum ağlatır, düşmanın güldürür.
Dost ile iç, alış veriş eyleme.
Dostlar arasında teklif yoktur.
Delüye her gün bayram.
Sevenin kuluyuz, sevmeyenin sultanı.
Söz söylemek avratlarındır, işlemek erkeklerindir.
Sakala gülen yüze güler.
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Son pişmanlık fayda etmez.
Acem nalband Yahudi eşeğinde öğrenir.
Garib kuşun yuvasını Tanrı yapar.
Fakirin oğlu olmaktan devletlunun kulu olmak yektur.
Kapu kapak kapıda Allaha ısmarla. Bu atasözü İspanyolca olarak da verilmiştir.
Kişi sevmediği şeyden fayda gelür.
Göz görmeyince gönül katlanur.
Gözden ayrı olan gönülden de ayrı olur.
Gönülden gönüle yol var.
Gönül kimi severse güzel odur.
Görünen köye (cuiye)kulağınız ne lazım?
Gömlek kaftandan yakındır.
Münasib yoldaş yolda binit yeründedür.
Viresi (veresiye) şarap içen iki kere sarhoş olur.
Ya deve üle, ya deveci demişler.
Yazıcı kendine kem yazmaz.

Kelime Listesi
Kelimat Türkçe Bab El Elif ( Turkish Words The Chapter Alif)
Türkçe kelimeler, Elif adı verilen bu ilk bölümde a, i, e, u harfleriyle başlayan kelimeler
yer alır. İlk üç kelime A harfiyle başlamıştır, ama dördüncü kelimeden sonra i harfine
geçilmiştir. İlk etapta kelimeler alfabetik sıraya göre verilmiş gibi gözükse de kelimeler
sözlüğe ses benzerliği ya da benzer kelime grupları dikkate alınarak eklenmiştir.
İlk bölümden örnek vermek gerekirse abdest kelimesinin hemen altında ibrik kelimesi
vardır, abdest ve ibrik kavramları bağlantılıdır ve buna göre bir düzenleme yapılmıştır.
Sonraki gelen kelimelerde ise ses benzerliği temel alınmıştır. Abdest-abkeş (Farsça su
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çeken)-ibrik-iberşu-iblis-ip-iplik kelimeleri arka arkaya verilmiştir. Diğer bir örnekte
at-et-it- ata-ateş-etmek (ekmek), itmek-atmak, ekmekçi kelimeleri alt alta verilmiştir.
Diğer bir örnekte de eş sesli kelimelerin ayırımına yer verilmiştir. Örneğin Aru- (İng.
bee), ary-clean gibi. Arı kelimesinin hemen altına da arıdıgy (arıtıcı) az, azap,
azarlamak, azed, eza’n gibi kelimelere yer verilmiştir.
Sözlüğün ikinci maddesi Bab el Ba başlığı ile verilmiş ve B harfiyle başlayan
kelimelere yer verilmiştir. Üçüncü madde Bab el Pa harfi ile başlar ve p harfi ile
başlayan kelimeler yer alır. Dördüncü madde Bab el Ta harfi ile başlar ve p harfi ile
başlayan kelimeler yer alır. Geriye kalan maddeler: Bab el Gim, Bab el Chim, Bab el
Haw, Bab el Khe, Bab ed Dal, Bab er Ra, Bab ez Za, Bab es Sin, Bab esh Shin, Bab Esh
Sad, Bab et Te, Bab el Ain, Bab el Gam, Bab el Fa, Bab el Kof, Bab el Caff, Bab el
Lam, Bab el Mim, Bab el Nun, Bab el Ha, Bab el Ya şeklinde devam eder.

5.1.7. Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği
Dil bilgisi, diyalog ve hikâye bölümünü oluşturan bölümlerde öğrenicilerin bilgilerini
sınayabilecekleri tek bir etkinliğe bile yer verilmemiştir. Kitapta dinleme, anlama,
yazma ile ilgili alıştırmalar tespit edilmemiştir. Kitapta konuşmaya yönelik alıştırmalara
da yer verilmemiştir. Kitapta yer alan diyaloglar ise dolaylı olarak öğrenicilere konuşma
biçimlerine dair bir farkındalık oluşturması açısından önemlidir.
Kitapta söz varlığını geliştirmeye ve bu konuda farkındalık oluşturmaya yönelik bir
çaba vardır. Vaughan kitabında döneme damgasını vurmuş Osmanlı Türkçesinin
etkilerinin söz varlığına yansımasından ve özellikle Farsça ve Arapçanın isimlere olan
etkilerinden bahseder. Türk tüccarların sayı isimlerini sıkça kullandıklarını, ama
Ermenilerin genelde Farsça sayı isimlerini kullandıkları için bunları kitabına eklediğini
belirtmiştir. Vaughan kitapta yer alan diyalogların İngilizce ve Türkçesini yan yana
vermiş, bu diyaloglar sayesinde o dönemin söz varlığına dair bir fikir oluşmuştur.
Ayrıca 53 atasözünden oluşan bir sonraki bölümde Türkçedeki önemli atasözleri
İngilizce çevirileriyle verilmiş, bu sayede de öğrencilere söz varlığı kazandırılmak
istenmiştir. Kitabın sonunda yer alan kelime listesi de söz varlığına katkı yapması
anlamında önemlidir. Diyaloglar, atasözleri, sözlük ve kıssadan hisse bölümleri kitabın
önemli bir kısmını oluşturur. Türkiye’ye gelmiş bir tüccarın gündelik hayatta ihtiyaç
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duyacağı söz varlığına, atasözlerinin de eklenmesi dikkat çekicidir. Ne var ki söz varlığı
kazandırmaya dönük bir etkinlik bulundurmayan kelime listesi, kelimeleri sadece
tanıma amacına yöneliktir.

5.1.8. Genel Değerlendirme
A Grammar Of the Turkish Language 18. yüzyılda bir İngiliz tarafından Türkçeyi
öğretmek amacıyla yazılmış ilk ve tek kitaptır ve Türk dil ve kültüründeki değişimin
gözler önüne serilmesi açısından önemlidir. Kitabın önsözünde tüccarlara ve Türkiye’ye
gideceklere yönelik bir kitap olduğu bilgisi verilir. 23 sayfalık önsözde yazarın dil
öğretimine yönelik düşünceleri yer alır. Yazar kitabın kapağında kendini İzmir’in eski
yerlisi olarak tanıtır, kendini bu şekilde tanımlaması yazarın Türk dili ve kültürüne
tutumunu ve olumlu bakış açısını yansıtır. Kitap beş farklı bölüme ayrılmıştır, kitabın
sadece dil bilgisi öğretimine yönelik tasarlanmaması olumludur. Kitapta atasözlerine
yer verilmesi, bir tane de olsa bir hikâyenin olması, beş farklı diyaloğun farklı temaları
temel alarak ama bütüncül bir şekilde birbirini tamamlayarak yer alması kitabın
zenginliğidir.
Kitabın öğreniciler için olumsuz yönlerinden biri faklı etkinliklerin ve alıştırmaların
olmamasıdır. Kitapta dil bilgisine ya da öğrenilen kelimeleri bağlam içinde
görebileceğimiz etkinliklere yer verilmemiş olması, kitapta öğrenilen kelimelerin kalıcı
olmasına olanak sağlamamaktadır. Kitap öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik
hazırlanmamıştır. Kitapta sadece okuma becerisini geliştirmeye yönelik tasarlanmış
diyaloglar yer alır. Kitabın Arap alfabesi ile değil, Latin harfleri ile yazılmış olması o
dönem için büyük bir farklılıktır, çünkü Osmanlı İmparatorluğunda o dönem Arap
harfleri kullanılmaktadır. Kitabın Latin harfleri ile yazılmış olması, Vaughan’ın
kitabının hedef kitlesi olan tüccarlara büyük bir kolaylık sağlamasına neden olur. Ne
var ki kitabın sonunda verilen kelime listesi Arapça harfleri temel alınarak
hazırlanmıştır ve Arapça bilmeyen bir kişi için bu sıra biraz anlamsız gelebilir. Ayrıca
sözlüğün belli bir düzen içinde hazırlanmamış olması sözlüğün kullanımını zorlaştıran
bir etkendir.
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5.2. EDWIN ARNOLD (1877) A SIMPLE TRANSLITERAL
GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGE WITH DIALOGUES
AND VOCABULARY
Bu bölümde Edwin Arnold tarafından 1877 yılında yazılmış olan A Simple Transliteral
Grammar Of The Turkish Language With Dialogues And Vocabulary kitabı Genel
Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi, İçerik, İçindekiler Listesi, Dil Bilgisi, Kültür,
Beceriler Ve Etkinlik Çeşitliği, Genel Değerlendirmeler başlıkları altında incelenmiştir.

5.2.1. Genel Özellikler
Edwin Arnold tarafından 1877 yılında yazılan kitap genel kullanım için hazırlanmıştır.
Sınıf içinde kullanılmaya uygun alıştırmalar bulunmaz, kitap bireysel çalışmaya daha
uygundur. Kitabın dış görünüşünde kayda değer bir durum yoktur, içeriğinde de
herhangi bir görsele rastlanmaz. Nunan’ın değerlendirmesine göre kitabın Ürün Odaklı
İzlenceye göre yazıldığını söyleyebiliriz. White’ın izlence türlerinden ise A Tipi İzlence
kullanıldığı görülür. Wilkins’in ölçütlerine göre Sentetik İzlence, Krankhe’nin
ölçütlerine göre ise Yapısal/Formal İzlence kullanılmıştır.
Yazar kitabını kendi dil öğrenme deneyiminden yola çıkarak Türk dili konusunda bir
farkındalığa sahip olmak isteyen ve dili öğrenmeye başlayanlar için hazırladığını
belirtir. Yaşanılan dönemden dolayı insanların Türk diline ilgisinin arttığını, bu dili
öğrenen siyasetçilere, gazetecilere, eğitimli İngilizlere, seyahat edenlere fayda
sağlayacağını belirtir. Yazarın önsözünde belirtmiş olduğu dönemdeki özel durum
kitabın yazılmış olduğu 1877 yılında Osmanlı-İngiliz ilişkilerine dair bir durumdur.
İngiltere’nin 18. yüzyıldan beri dış politikası Osmanlı İmparatorluğunu dış tehditlere
karşı korumak, dolayısıyla Hindistan’a giden İmparatorluk Yolu’nu güven altında
tutabilmekti.

İngiltere,

1877-1878

Osmanlı-Rus

Savaşı’ndan

sonra

Osmanlı

İmparatorluğunun dış tehditlere karşı savunmasız kalmasına duyarsız kalmıştır. Kitabın
önsözünde bahsi geçen İngilizlerin çeşitli nedenlerle Osmanlı İmparatorluğuna
gitmesinin ve o topraklardaki dili kullanmasının gerektiği konusundaki sebeplerin bu
karışık siyasi durum olduğu anlaşılır. Bu ihtiyaçtan dolayı farklı yazarlar tarafından
İngilizlere Türkçe öğretmek amaçlı farklı kitapların kaleme alınmış olduğu görülür.
Örnek vermek gerekirse Redhouse’ın 1855 yılında Kırım savaşı için hazırlamış olduğu
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el kitabı niteliğinde bir kılavuz ve dil bilgisi kitabı olan The Turkish Vade-Mecum of
Ottoman 1877 yılındaki savaş için tekrar basılmıştır.

5.2.2.Önsözün Değerlendirilmesi
Kitabın bir buçuk sayfalık önsözünde kitabın yazıldığı dönem ve kitabın yazılış amacı
ile ilgili bilgi verilir. Yazar bu küçük kitabın kendi Türkçe öğrenme deneyiminin
sonucunda ortaya çıktığını ve Türkçe dil bilgisi ve öğretim kitaplarının çok az olduğu
bu dönemde dili öğrenmeye yeni başlayanlara bir yardımı dokunabileceğini
düşündüğünü belirtir. Arnold Doğu Probleminin yeniden nüksettiğini ve bunun
sonucunda uçsuz bucaksız ve çok önemli olan bir imparatorluğun diline çok büyük bir
ilginin olduğunu, bu dili öğrenmenin siyasetçilere, gazetecilere, seyyahlara ve eğitimli
İngilizlere olumlu yönde katkı sağlamasının dışında, dilin bilimsel, kısa ama özlü ve
etkileyici olan yapısından ve bileşiminden dolayı bile öğrenmeye değer olduğunu
söyler. Kitapta yer alan kuralların, diyalogların ve kelimelerin pek çok kaynaktan
alınarak bunların özünün verildiği belirtilir. Arnold bunu yapmasındaki amacın sınırlı
ama faydalı bir konuşmanın yapılabilmesine olanak sağlayacak bilgilerin sunulması
olduğunu ifade eder.
Arnold kitabının yazılmasında Arap harfli alfabenin kullanılmaması konusuna da
açıklık getirir. Kitap yazılırken doğuya ait özelliklerden arındırıldığını, konuşma dilinin
dil bilgisel yapısının öğrenilmesinin önemli olduğunu, kulağın gözün eğitmeni
olduğunu iddia eder. Burada anlatılmaya çalışılan nokta kitabın yazılmasında sözlü dile
verilen önemdir. Arnold Türkçe harflerin simgelenmesinin zorluğundan bahseder ve bu
konuda yapılacak bir çalışmanın özenle yapılması gerektiği belirtilir.
Arnold’un kitabın yazılış amacı ile ilgili bize ipucu veren en önemli olan kısım önsözün
en son satırında yer alan bölümde saklıdır. Arnold yazmış olduğu bu kitapla ilgili
herhangi bir beğeni ya da takdir hedeflemediğini, İslam’a adalet konusunda küçük bir
hizmette bulunabildiyse bunun ona yeteceğini belirtmiştir.
Bu noktada yazar ile ilgili kişisel bilgiye yer vermekte ve bu bilgilerin kitaba olan
yansımalarını ele almakta fayda vardır. Arnold’un geçmişi incelendiğinde kendisinin bir
İngiliz şair, alim ve gazeteci olarak tanımlandığı görülür. King’s College, ve University
College, Oxford’da eğitim görmüş olan Arnold, Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde

87

Mumbai’den sonra ikinci büyük şehir olan Pune’de bulunan Deccan College’a müdür
olarak atanmış, orada kısa bir sürede Sanskrit diline, Arapça, Türkçe ve Farsçaya hakim
olmuştur. Arnold çağdaşları tarafından Buddha’nın hayatı ve felsefesini temel olarak
yazdığı The Light of Asia isimli şiiriyle tanınmıştır. Arnold Budizm felsefesine gönül
vermiş, isminin International Buddhist Society’de onur üyesi olarak kalmasına izin
vermiştir. Aynı zamanda Londra’daki vejetaryenlik topluluğunun da başkan yardımcısı
olmuş, vejetaryenliğin İngiltere’de yayılmasında öncü olmuştur. Ayrıca Teosofi
akımına karşı olumlu duygular beslemiş, bu akımın insanlık için çok önemli olduğunu
belirtmiştir. Teosofi ya da Teozofi olarak da adlandırılan bu inancın temel felsefesi tüm
din ve inançların İlahi’yi bulmak ve Ona ulaşmak olduğunu öngörür ve böylece her din
ve inancın hakikatin bir bölümüne sahip olduğunu ileri sürer.
Önsözün sonunda yer alan İslam’a adalet konusunda küçük bir hizmette bulunabildiyse
bunun ona yeteceğini ifadesi son derece çarpıcı bir ifadedir, yazar hakkında edindiğimiz
kişisel bilgilerle birleştiğinde kitabın dinsel nedenlere dayalı olarak yazılmış
olabileceğini akla getirir. Bu kanıya varmamıza sebep olan bir nokta da söz diziminin
ele alındığı ikinci bölümde yer alan parçadır. Bu parça Lord’s Prayer dır ve Türkçesi
Babamız ya da Gerçek Dua’dır.
Bu dua Hristiyan dünyasında önemli bir duadır ve 2007 yılında iki milyar Protestan,
Katolik ve Ortodoks Hristiyan’ın bu duayı okuduğu ya da şarkı olarak söylediği tahmin
edilmektedir.

5.2.3.İçerik
Kitap toplamda yetmiş dokuz sayfadan oluşmuştur. Kitap üç bölüme ayrılmıştır. Birinci
bölümde dil bilgisi konularına yer verilmiştir. İkinci bölüm söz dizimi adı verilen
bölümdür ve oldukça kısadır, sadece beş sayfadan oluşmuştur. Üçüncü kısım İngilizce
ve Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimelerin liste halinde verildiği bir bölümdür.
Bu bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer alan kısa bir mektup örneği izler. En son
bölüm ise yaygın olarak kullanılan ifadelerin yer aldığı bir bölümdür. Yazar kitabının
iç kapağında kitabının çeşitli kaynaklardan derlendiğini ve kitabında diyaloglara ve
kelimelere yer verildiğini belirtir.
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Arnold kitabının iç kapağında Türk dilinin aslında başka bir alfabe ile, yani Arap
alfabesi ile yazıldığını belirtir. Kitabın tümü incelendiğinde giriş bölümdeki Arap yazılı
alfabenin dışında kitabın Arap alfabesi dışında kitapta Arap harflerinin kullanılmadığı
görülür.

5.2.4.İçindekiler Listesi
İçindekiler
Birinci Bölüm
1.

Alfabe ve Sesletim

2.

İsimler

3.

Sıfatlar

4.

Sayılar

5.

Zamirler/Adıllar

6.

Fiiller

7.

Zarflar

8.

Nicelik zarfları

9.

Nitelik zarfları

16. Sayı zarfları
17. Sıra zarfları
18. Belirsizlik zarfları
19. Karşılaştırma

10. Yer zarfları
11. Zaman zarfları
12. Soru zarfları
13. Olumluluk zarfları
14. Olumsuzluk zarfları
15. Gösterge zarfları

Tablo 10: 2. Kitap İçindekiler Listesi

zarfları
20. Karşıtlık zarfları
21. Son ekler
22. Bağlaçlar
23. Ünlemler

İkinci Bölüm
Söz dizimi
Üçüncü bölüm
1.Bazı yaygın kelimeler
2.Kısa mektup örneği
3.Basit ifadeler, iyi dilekler
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5.2.5.Dil bilgisi
Toplamda 79 sayfadan oluşan kitabın ilk 56 sayfası dil bilgisi üzerinedir. Kitap dil
bilgisi konularının İngilizce olarak açıklanması şeklinde düzenlenmiş, her bir konu
başlığı altındaki dil bilgisi anlatılmıştır. Fiil, sıfat ve kişi ekleri gibi dil bilgisel unsurlar
tablolar halinde hem Türkçe hem de İngilizce açıklamalarıyla verilmiştir. Tablolar
halinde sunulan bu bilgiler kitabı diğerlerinden ayırt eder. Örnek vermek gerekirse yer
ve zaman zarflarının ve bağlaçlar konusunun anlatılması açıklamalardan daha çok
kelimelerin tablolar halinde yan yana Türkçe ve İngilizce olarak verilmesi ile olmuştur.
Salt açıklamalardan farklı olarak tablo halinde sunulan bilgiler öğrenicilerin görsel
hafızalarında da kalması açısından dikkat çekicidir. Yazarın bir diğer farkı da dil bilgisi
konularını ele alırken, bir örnek üzerinden tüm çekimlerini birden ele almasıdır. Bu da
öğrenicinin tüm zaman kiplerinin tekil ve çoğul çekim eklerinin toplu şekilde görmesini
sağlar.
Örnek:

sevdiniz

Düzenli fiillerin birinci çekimi

sevdiler

Sevmek
severim

sevmishidim

seversin

sevmishidin

sever

sevmishidi

severiz
seversiz

sevmishiduk

severler

sevmishidinez
sevmishidler

Severdim
severdin

sevejeim

severdi

sevejeksin

severduk

sevejekder

severdiniz
severdiler

Sevejeiz
sevejeksiz

sevdim

sevejekder

sevdin
sevdi

sevejeiz

sevduk

sevejeksiz
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sevejeklerder

eyer sevsehidiniz
eyer sevsehidiler

Eyer seversim
eyer seversen

eyer sevedjek olursim

eyer severse

eyer sevedjek olursin

eyer seversek

eyer sevedjek olur

eyer seversiniz

eyer sevedjek olursuk

eyer severseler

eyer sevedjek olursiniz
eyer sevedjek olursaler

eyer sevsim
eyer sevsen

Sev

eyer sevse

sevsin

eyer sevsek

sevelim

eyer sevsiniz

seveniz

eyer sevsehler

sevsinler

eyer sevmishisim
eyer sevmishisen

seven

eyer sevmishise

sever

eyer sevmishisek
eyer sevmishisiniz

sevdek

eyer sevmishiseler

sevmish
sevedjek

eyer sevsehidim

severken

eyer sevsehiden

severek

eyer sevsehidi

sevup

eyer sevsehiduk

sevenjeh

Tablo 11: Fiil çekimlerinin verilişi
5.2.6.Kültür
Kitapta kültür aktarımına yönelik herhangi bir okuma parçası, dinleme metni ve benzeri
unsur bulunmamaktadır. Kültür aktarımına rastlanabileceği düşüncesiyle en arka
kısımda yer alan gündelik hayatta kullanılan ifadelere bakılmıştır, ama kayda değer bir
bulguya rastlanamamıştır.
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5.2.7.Beceriler ve Etkinlik Çeşitliliği
Kitapta dört beceriye yönelik bir çalışmaya ve bunlara dair etkinliklere fazla yer
verilmemiştir. Sadece yazmaya yönelik olarak verilebilecek bir örnek vardır, o da kısa
bir mektup örneğidir. Bu mektup Türkçe ve İngilizce olarak alt alta verilmiştir. Verilmiş
olan bu mektup örneği resmi bir dille yazılmıştır ve bir ziyaret talebi ile ilgilidir. Bir
ziyaret talebine yönelik hazırlanmış olan bu mektup, özgün bir metin örneği sunar.
Kitaptaki mektup örneğinin ilk hali ve anlaşılabilmesi için çevirilmiş şekli alt alta
verilmiştir.
Illustrious SIR,
This evening I have the intention to make you a visit. If you have time to receive me,
be kind enough to give me an answer by bearer.

Saadetloo Effendim,
Boo aksham sizeh bir ziaret etmek nyettindim. Eyer waktiniz oloorsah tezkeriyi guetirene djewab
verisiniz.
_____________________________________________________________________
Saadetlu Efendim,
Bu akşam size bir ziyaret etmek niyetindeyim. Eğer vaktiniz olursa tezkeriyi getirene cevap
verirsiniz.

Tablo 12: Mektup örneği
Kitapta okuma anlamaya yönelik kayda değer bir veriye rastlanamamıştır, sadece söz
diziminin işlendiği bölümde Hristiyanlar için önemli olan bir dua örneğine yer
verilmiştir. Kitapta dinleme/anlamaya yönelik hiçbir veriye rastlanamamıştır. Kitapta
konuşmaya yönelik bir etkinliğe rastlanamamıştır. Ne var ki Basit İfadeler başlığı
altında gündelik konuşmada kullanılan ifadeler yedi sayfa halinde sunulmuştur. Kitabın
toplamda yetmiş dokuz sayfadan oluştuğu göz önünde bulunduğunda gündelik hayatta
kullanılan bu kalıplaşmış ifadelere yedi sayfa ayrılması kitabın hedeflerinden birinin
Türkçenin gündelik yaşamda kullanımına örnek verilmesi olduğunu gösterir. Kitapta
verilen ifadelerin büyük bir kısmı bir diyalog oluşturacak şekilde başlamıştır, ne var ki
ilk verilen örnekte görüldüğü gibi bazı konu ile alakalı olmayan ifadelerin de araya
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girmesiyle, bu ifadelerin gelişigüzel verildiği, aslında bir bütünlük oluşturmaya yönelik
hazırlanmadığı fikrine sebep olur.
Aşağıda solda verilen örnekler kitaptan doğrudan alınmıştır.

1. Örnek
Khosh geldin.

Hoş geldin

Sabah khair olsoon, effendim.

Sabah hayır olsun efendim

Nidjesiniz?

Nicesiniz?

Keyfiniz nasil dir?

Keyfiniz nasıldır?

Keyfiniz eyi mi?

Keyfiniz iyi mi?

Shukur Allaha, khoshim.

Şükür Allaha hoşum.

Guedjeniz khair olah.

Geceniz hayır ola.

Khairah karshev.

Hayra karşı.

Pederunız nasil dir?

Pederiniz nasıldır?

Khosh booldook, pek eyi.

Hoşbulduk pek iyi.

Eyi deil dir.

İyi değildir.

Eulur.

Ölür.

Euldi

Öldü

Validehuniz nasil dir?

Valideniz nasıldır?

Shifa boold.

Şifa buldu.

Bashini sagh olsoon.

Başı sağ olsun.

Memnounum effendim.

Memnunum efendim.

Allah Berekiat virsoon.

Allah bereket versin.
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2. Örnek
Neredyeh gideyorsiniz?

Nereye gidiyorsunuz?

Kaik boldoon mi?

Kayık buldun mu?

Ishte! gueliur.

İşte geliyor.

Hehr shay hazir mi?

Herşey hazır mı?

Kaikah guirin booyooroon.

Kayığa girin buyurun.

Hazir dir, effendim.

Hazırdır efendim

Hai kardashlarim, tshek doghroo.

Hay kardeşlerim, çok doğru.

Inelim mi?

İnelim mi?

Dakhi sharabimiz var mi?

Daha şarabımız var mı?

Allah vireh yaghmayaidi.

Allah vere yağmayaydı.

Deimedeh ki yagha.

Demedik ki yağa.

Barootim yok dir.

Barutum yoktur.

Ishte dir.

İştedir.

Koorshin var mi?

Kurşunun var mı?

Boo etrafdeh av var mi?

Bu etrafta av var mı?

Boo orman av top toloodir.

Bu ormanda av dopdoludur.

Atiniz.

Atınız.

Ben oordoom.

Ben vurdum.

Toofeuklari khismetkiarlarah

Tüfekleri hizmetkarlara veriniz getirsinler.

virunuz guetirsunler.
3. Örnek
Shoo dukianeh guirelim.

Şu dükkana girelim.

Neh ararsiniz?

Ne ararsınız?

Bir güzel tchioka isterim.

Bir güzel kumaş isterim.
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Ishte bir eyi tchioka.

İşte iyi bir çiko.

Kooyoo rengi isterim.

Koyu rengi isterim.

Katchia virirsiniz?

Kaça verirsiniz?

Utch groushah arshooni.

Üç kuruş arşını.

Pashaden uturu didikleri guertchek mi dir?

Paşayla ilgili dedikleri gerçek midir?

Neh dirler?

Ne derler?

M’azool almish didiler.

Azat olmuş derler.

Anun m’azool oldooghy

Onun azat oluşu çok adama zarar

tshok adamah zarar gueturur.

verir.

Guertehek sen.

Gerçeksin.

Ey, gidelim.

Ey gidelim.

Bu bölümde yer alan gündelik hayatta kullanılan ifadelerin verilmesinde yazar belli bir
düzen ya da konu bütünlüğü aramamıştır. Bu konuda öğrencilerin bilgisini sınamaya
yönelik hazırlanmış herhangi bir etkinliğe de yer verilmemiştir.
Kitapta alfabetik sıraya göre hazırlanmış, İngilizce kelimelerin Türkçeye çevrilmiş
şekilde verildiği dokuz sayfadan oluşan bir liste bulunur. Kitabın içeriğinin
düzenlenmesi diğer kitaplardan farklı bir şekilde tasarlanmıştır. Genellikle dil öğretimi
kitaplarında, kelime listesi şeklinde hazırlanmış olan bu bölümler en sonda yer alır, bu
kitapta kelime listesinin yeri farklıdır. Kelime listesinden sonra mektup örneğine yer
verilmiştir. En son bölüm günlük ifadelerin verildiği bölümdür. Bu bölüm dokuz
sayfadan oluşmaktadır. Kitabın tamamının yetmiş dokuz sayfadan oluştuğu göz önünde
bulunduğunda bu bölüme hatırı sayılır bir yer ayrıldığı söylenebilir. İngilizce ve Türkçe
kelimelerin yan yana verildiği bir liste şeklinde hazırlanmış olan bu bölüm herhangi bir
amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmamıştır. Sözcükler ne bağlam içinde kullanılmış,
ne de bunlarla ilgili bir etkinliğe yer verilmiştir. Kelimeler İngilizce çevirileri ile
verilmiş, bu kelimelerin neye göre seçildiğine yönelik bir açıklama yapılmamıştır.
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5.2.8.Genel Değerlendirme
Yazar kitabının farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulduğunu, kitabındaki kuralların,
yapıların, diyalogların, kelimelerin incelediği kaynaklardan oluşturduğu özün sonucu
ortaya çıktığını belirtir. Kitabın farklı kaynaklardan beslenerek oluşturulması olumlu bir
noktadır ve kitabın zenginliğini gösterir. Kitap Arap alfabesi ile yazılmamıştır, yazarın
önsözünde belirttiği üzere sözlü dil temel alınmış, kitabın Latin harfleriyle hazırlanması
uygun görülmüştür, bu öğreniciler açısından önemli bir kolaylıktır.
Kitaptaki bir diğer fark da dil bilgisi konuları ele alınırken, bir örnek üzerinden tüm
çekimlerin verilmesidir. Bunların bir liste şeklinde alt alta verilmesi, öğreniciler için
kolaylık sağlar.
Kitapta verilmiş olan kısa mektup örneği özgün bir materyaldir ve o dönemde gündelik
hayatta çok kullanılan bir unsur olduğu için kitapta yer alması önemlidir.
Kitabın en son bölümünde yer alan basit ifadeler kısmı gündelik hayatta en çok
kullanılabilecek konular dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu ifadeler bir diyalog
oluşturacak şeklinde başlasa da daha sonra bağlamda kopmalar olmuş, birbirinden
bağımsız cümlelerin sıralanması şekline dönmüştür.
Kitapta öğretilen konulara yönelik etkinliklere yer verilmemiş olması kitabın en büyük
eksikliğidir. Üçüncü bölümde dokuz sayfalık liste halinde verilen kelimelerin sadece
İngilizce ve Türkçe karşılıklarının bir arada verilmesi, bir cümle içinde kullanılmamış
olması ve hem dil bilgisi hem de söz varlığına yönelik unsurların bir bağlam içinde
sunulmamış olması kitabın en zayıf noktasıdır, bir liste halinde yer verilen kelimelerin
örneklendirilmemesinden dolayı çok akılda kalıcı olduğu söylenemez.

5.3. CHARLES WELLS (1880) A PRACTICAL GRAMMAR OF
THE TURKISH LANGUAGE
Bu bölümde Charles Wells tarafından 1880 yılında yazılmış olan A Practical Grammar
of the Turkish Language isimli kitap Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi,
İçerik, İçindekiler Listesi, Dil Bilgisi, Kültür, Beceriler Ve Etkinlik Çeşitliği, Genel
Değerlendirmeler başlıkları altında incelenmiştir.
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5.3.1.Genel Özellikler
Londra’da 1880 yılında basılan kitap George Baddington’e ithaf edilmiştir.
Bu ithaf kitapta Bu gramer kitabı naçizane olarak minnettar yeğeni tarafından
yaptıkları lütuflardan dolayı George Baddington’a adanmış ve sadece hatırasını canlı
tutmak için değil aynı zamanda tüm zor durumlarda kendini öne sürmesinin bir
göstergesi olarak yazılmıştır şeklinde yer alır. Kitabın fontu kitabın okunabilirliğini
olumlu etkiler. Kitapta hiçbir görsele yer verilmemiştir.
Wells 2,5 sayfalık önsözle önemli noktalara değindikten sonra kitabın içindekiler
kısmını yazmıştır. Bu kitabın incelenen diğer kitaplardan bir farkı içindekiler kısmının
6 sayfa olmasıdır. Kitap 16 ana bölüm ve bu bölümlerin alt başlıklarından oluşmuştur.
Charles Wells tarafından yazılan A Practical Grammar of the Turkish Language isimli
kitabın Nunan’ın ürün odaklı izlencesine Göre yazıldığını söyleyebiliriz. White’ın
izlence türlerinden ise A Tipi İzlencenin, Wilkins’in da Sentetik İzlencesinin
kullanıldığını söyleyebiliriz. Krankhe’nin

Yapısal/Formal İzlencesi de

kullanılan

izlence türlerindendir.
Wells, kitabının önsözünde Çinceden sonra en zor bulduğu diillerden Türkçeyi ele
alırken en basit ve en yalın bir şekilde öğrenicilerin hizmetine sunmayı hedeflediğini, ve
bunu da başarmanın memnuniyetini yaşadığını belirtmiştir. Wells kitabını yabancı ve
yerli yazarların eserlerinde eksik bulduğu noktaları kendi kitabında gidererek, adı
üstünde kullanışlı bir kitap yazmayı hedeflediğini belirtmiştir. Türk yazarların önemli
saydığı hiçbir noktayı atlamadan, Türkçeyi doğru okumak ve yazmak için gerekli
bilgileri de ekleyerek kapsamlı bir eser ortaya koymayı hedeflediğini ifade etmiştir.
Diğer kitaplarda eksik bulduğu alıştırmalara bolca yer verdiğini, yabancı yazarların göz
ardı ettiği Arapça ve Farsça dil bilgisi konularına da önem verdiğini eklemiştir.
Kitabının diğer kitaplardan farkının sadece konuşma dilini öğretmeyi hedeflememesi
olduğunu, Türkçeyi edebi seviyede hakim olunacak şekilde öğretmeyi hedeflediğini
belirtir. Kitap bir dil bilgisi kaynak kitabı özelliği taşımaktadır. Kitapta karşılıklı
konuşmaların yer aldığı etkinliklere yer verilmemesi ve kitapta sınıf ortamında
kullanılabilecek etkinliklerin yer almaması, kitabın daha çok bireysel kullanıma hitap
ettiğini gösterir.
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Osmanlı Türkçesinin yapısı dikkate alındığında dilde Arapça ve Farsça unsurların da
çokça yer aldığı görülür, bunu göz önünde bulunduran Wells’in kitabını Türkçe
öğretmeyi hedefleyecek şekilde hazırlasa da, kitabında Arapça ve Farsça dil bilgisi
unsurlarına geniş yer verdiği görülür.

5.3.2.Önsözün Değerlendirilmesi
Wells kitabın kapağında kendini şu ifadelerle tanıtır. General Sör A. Kemball’ın eski
özel sekreteri, Türk-Fars ön komisyonunun üyesi, İstanbul’da Osmanlı Deniz Kolejinin
eski hocası, Redhouse Türkçe Sözlüğü’nün yeni basımının editörü ve İlm-i Tedbir-i Milk
kitabının yazarı. Wells kitabını General Sör A. Kemball’a bir oryantalist, diplomat ve
asker olarak yeteneklerine olan hayranlığına ve pek çok iyiliğinin anısına bu kitabı ithaf
etmek istediğini belirtmiştir.
Wells kendinden önceki yazarların emeklerini göz ardı etmek istemediğini, ama
Türkoloji ile ilgili olanların itirazlarına karşı da korkmadan İngilizce yazılmış tüm
Türkçe dil bilgisi kitaplarının tamamen arızalı olduğunu ve tam gelişmemiş bir konuşma
Türkçesi sunduklarını belirtir. Yazı dili için vazgeçilmez olan, soyut konular hakkında
kolaylıkla konuşulmasını sağlayan, eğitimli Osmanlılar tarafından uyarlanmış olan çok
sayıdaki Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarının söz konusu kitaplardan tamamen
elendiğini belirtmiştir. Dahası, söz konusu bu çalışmaların genellikle hatalarla dolu
olduğunu, bazılarında sadece yazım hatası olmasına rağmen, çok temel hataların
öğreniciler için çok zarar verici olduğu kadar utanç verici de olduğunu belirtmiştir.
Diğer bir taraftan, son zamanlarda yayınlanmış olan oldukça iyi yerel kitapların
olduğunu, örneğin Kavaid-ı Osmaniye’ye (önsözde kitabın ismi Arapça harflerle
yazılmıştır) erişilmesinin çok zor olduğunu ya da henüz yeterli şekilde dile hakim
olmayan birinin kullanımı açısından son derece zor olacağını belirtmiştir. Wells
kendisinin bu iki uç arasında gidip geldiğini belirtmiştir. Bu kadar zor bir konuyu en
basit ve en yalın şekilde uyarlayıp ele almaktan dolayı kendisiyle gurur duyduğunu
belirtip, önünde duran Türkçe dil bilgisi kitabını topluma kullanışlı bir eser olarak
sunabileceğini belirtmiştir. Wells Türk dil bilgisi kitabı yazarlarının önemli saydıkları
hiçbir şeyi gözden kaçırmadan, Türkçeyi doğru okumak ya da yazmak için gerekli
bilgileri atlamaksızın kapsamlı bir kitap yazmayı hedeflediğini belirtmiştir. Herhangi bir
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Avrupa dilinde yazılmış hiçbir Türkçe dil bilgisi kitabında alıştırmalara rastlanmadığını
ve bunun da büyük bir kusur olduğunu iddia etmiştir.

Bir öğrenici için kuralları

okumanın öğrenme için yeterli olmadığını belirtmiştir. Wells’e göre öğrenici
öğrendiklerini tekrarlamalı, ve öğrendiklerini uygulamalıdır, aksi halde bilgiler
hafızasından kolay bir şekilde silinecektir. Wells kitaplara alıştırma eklemenin
faydalarının bu dönemde çok kabul gördüğünü belirtmiştir, öyle ki Avrupa dillerini
öğretmek için yazılan kitaplarda alıştırmalara yer verilmiştir, bu alıştırma eklenen
kitaplar da konuşma ve yazma için en iyi hazırlanmış malzemeler kabul edilmektedir.
Wells de kendi kitabında bu konulara önem verdiğini, Türkçenin edinilmesinin bu
şekilde oldukça etkili olacağını belirtmiştir. Wells kitabına eklediği yenilik getirecek bir
özelliğin, Türkçe söz dizimi ve yapımının yerli yazarların eserlerindeki örnekler
vasıtasıyla verilmesi olduğunu vurgulamıştır. Türkçe dil bilgisi kitabı yazarları,
genellikle kendi ürünü olan, bir iki kısa cümlenin söz dizimi kurallarının öğrenilmesi
açısından yeterli olacağını iddia etmişlerdir. Wells, Türkçe yazın kitaplarından alıntılar
yapmanın hem çok ilginç hem de çok güvenilir olmakla beraber iki türlü yarar
sağlanmasına yol açacağını söylemiştir. Bunlar, kuralları açıklığa kavuşturmaktır. Bu
sebeple öğrencilere Türkçe okuma becerisini kazandırmak istediği için okuma
parçalarının sayısını çok tuttuğunu ve uzun parçalara yer verdiğini belirtmiştir.
Wells doğuya yönelen İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğundaki reformlarla birlikte
Türkçe ile alakadar olması gerekliliğinin önemini anlatacak kelimeleri abartılı
kullanmaktan çekindiğini belirtmiştir. Wells ülkenin dilini düzgün bir şekilde bilmeden
verilecek hizmetin çok az olacağını, ya da önemsiz olacağını iddia etmiştir. Avrupalı
yetkililerin cehaletlerinin doğudaki sıkıntıların ve yanlış anlamaların başlıca sebebi
olduğunu iddia etmiş, bu sıkıntılı durumdan özverili bir çalışma olmaksızın
çıkılamayacağını belirtmiştir. Wells Türkiye görevlerine gönderilecek kişilerin sadece
doğu dillerini edinebilecek kabiliyeti kanıtlanmış kişilere verilmesi gerektiğini
vurgulamıştır. Wells hiç kimsenin Türkçe öğrenme yetisini kanıtlamadan öğrenci
tercüman (dil oğlanı) olarak bile gönderilmemesini istemiştir. Wells iyi bir eğitim
almanın Türkçeyi etkili bir şekilde kavranabilmesinin bir ölçütü olduğunun teminatını
veremeyeceğini belirtip, Türkçenin Çinceden sonra en zor dil olduğunu iddia etmiştir.
Wells’in İngilizlerin Türkçe dil politikalarına bir öneride bulunması da dikkat çekicidir.
Wells Türkiye görevlerinin özellikle de dil oğlanlığı görevlerinin en azından en temel
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düzeyde Türkçe sınavından geçenlere verilmesi gerektiğini belirtmiş, böylece dili
öğrenenlerin sayılarının artacağını ve mevcut görevlilerden daha yetkin çalışanların elde
edilebileceğini iddia etmiştir. Oryantalist bilim adamlarını Türkiye’ye gönderip dili
öğrenirler umuduyla para harcamaktansa, Türkçeyi öğrenmiş kişileri ödüllendirmenin
daha az masraflı olacağını iddia etmiştir. Wells ayrıca, yetkin olanların kendilerinin
teşvik edileceklerinden emin olmaları durumunda Türkçe konusunda çalışan ilim
adamlarındaki eksikliğin önüne geçeceğini iddia etmiştir. Yetkin durumda olan kişilerin
ihmal edilmelerinin ise, Türkçeye hakim olan İngilizlerin inanılmaz derecede az sayıda
olmasının sebeplerinden biri, hatta en önemlisi olabileceğini belirtmiştir. Wells
önsözünde kendi kişisel deneyimlerinden de örnek vermiştir. Birkaç yıl önce Türk
hükümetinin yüksek okullarının birinde görev yapan bir İngiliz hoca olduğunu ve
yüzlerce Türk subayın kendisinden İngilizce öğrendiğini belirtip, İngilizceyi
öğrenenlerin

hükümetlerinden

destek

alacaklarından

emin

olmalarının

onları

güdülemede bir etken olduğunu iddia etmiş, ne var ki İngilizlerin de dil öğrenme
konusunda Türkler kadar ilgili olmalarına rağmen İngiltere’de Türkçe ile ilgili bir
yetkili olmadığını, dolayısıyla Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısının oldukça düşük
olduğunu vurgulamıştır. Bu vesile ile Türklere bu konuda bir ıslahat önerilebileceğini
belirtmiştir.

5.3.3.İçerik
Kitap, oldukça kapsamlıdır. Sadece içindekiler kısmı 6 sayfadır. 16 ana başlık ve alt
başlıklardan oluşan bu kitabın önemli bir özelliği Osmanlı Türkçesi için önemli olan
Arapça ve Farsça dil bilgisi konularına yer vermesidir. Eserin Türkçe adı Türkçenin Sarf
ve Nahvi’dir. Kitap Arap harfli alfabe ile yazılmıştır, İngilizce açıklamalar ise Latin
harfleri ile yazılmıştır. Wells, kitabın önsözünde kitabının diğer kitaplardan farkının
sadece konuşma dilini öğretmeyi hedeflememesi olduğunu, kitabının edebi seviyede
Türkçe öğretmeyi hedeflediğini belirtir. Yazar kitabının önsözünde İngilizlerin ve
Türklerin yazdıkları dil bilgisi kitaplarındaki eksiklikleri dile getirir. Wells’e göre
İngilizlerin yazdıkları kitaplar yetersizdir ve Osmanlı Türkçesinde önemli yer tutan
Arapça ve Farsça unsurları pek dikkate almaz. Türklerin yazdıkları dil bilgisi
kitaplarındaki kusur ise kitapların sağlam ve güvenilir olmalarına rağmen, kullanımının
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zor olmasıdır. Wells’in kitabına A Practical Grammar Of The Turkish Language ismini
vermesi bu anlamda diğer kitapların zorluğuna karşı bir gönderme niteliği taşıyabilir.
Kitabın kapağında yer alan kitap tanıtımında Türkçeye çevrilmek üzere etkinlikler,
Türkçe söz dizimini ve yapımını örneklendirerek gösteren Türk yazarlardan alıntılar,
Osmanlılar tarafından uyarlanan Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları, kitap boyunca
İngilizce harflerle verilen sesletim yazılıdır. Bu bilgi kitap boyunca Farsça ve Arapça ile
ilgili unsurlara ne kadar önem verildiğinin bir göstergesidir. Söz dizimi konusunun
işlendiği bölümde örnek hikâyelere, mektuplara, notlara yer verilerek bir anlamda
özgün materyallere örnek sunulmaktadır. Yazar kitabının tanıtımında Türk yazarlardan
alıntılar yaparak yazarların Türkçe söz dizimi, ve yapımını örneklendirerek göstermeyi
hedeflediğini belirtmiştir. Kitabın geneli incelendiğinde Dil Bilgisi Çeviri Yönteminin
kullanıldığı görülür.

5.3.4.İçindekiler Listesi
İçindekiler

Farsça karşılaştırma

Türkçe alfabe

2. Alıştırma

Türkçenin İngilizce sesletimle okunuşu

Sayı sıfatları

Türkçe harflerin okunuşu

Asıl sayılar

Sesli harfler

Arapça sayılar

Arapça harfi tarifin (artikelin) sesletimi

Farsça sayı sıfatları

Türkçe sesletiminde ses uyumu kurallarından

Arapça figürler

örnekler

Türkçe asıl sayılar

İsim

“Dört sayısı”

İsimlerin cinsiyeti

Kaçıncı? Soru şekli

İsimlerin çekimleri (örneklerle)

Sıra sayıları

Sayı isimleri

Arapça sıra sayıları

Düzenli Arapça çoğul

Kesirli sayılar

Düzensiz Arapça çoğul

Yarım, buçuk ve yarı arasındaki fark (bu

Farsça çoğul yapımı

sayların Arapça yazımı)

1. Alıştırma

Tüm sayılar ve kesirli sayılar

Sıfat

Üleştirme sayıları

Arapça sıfatların kullanımı

3. alıştırma

Karşılaştırma

Adıl/Zamir

En üstün dereceyi bulma

Kişi adılı/Şahıs zamiri

101

“Kendi”

Fiilin üç karmaşık hali

Gösterme adılı/işaret zamiri

Edilgen fiilin çekimi

Arapça zamirler

10. Alıştırma

Soru zamiri

Eksikli eylemin çekimi

“Kim?” ve “Hangi?” isim olarak “nasıl?”

Eksikli eylemin olumsuz hali

Adılla ilgili ekler/takılar

11. Alıştırma

İyelik ekleri

“sahip olmak” fiilinin çekimi

İyelik eklerinin uyumu (telaffuz)

12. Alıştırma

İsim çekim eklerinin iyelik ekleriyle yapımı

Fiilin olumsuzluk çekimi

Soru kelimeleri

13. Alıştırma

İlgili iyelik ekleri

Fiilin soru hali

“ki”

Fiilin soru halinin çekimi

4. Alıştırma

14. Alıştırma

İlgi adılı

“-ebilmek”’in çekimi

Fiil

15. Alıştırma

Türkçe mastar

Birleşik fiiller

Mastar çekim hali

Birleşik etken bir fiilin çekim örneği

Sebep gösteren fiiller

16. Alıştırma

Yansıtma ve edilgen fiiller

Birleşik geçişsiz fiil çekimi

Yeterlik fiilleri

Birleşik edilgen fiil çekimi

Türkçe fiillerin çekim eki tablosu

17. alıştırma

Türkçede “-ebilmek”’in ifade edilmesi

Zarf/Belirteç

Fiillerin kipleri

Niteleme belirteci/zarfı

Türkçe fiil çekimi

“-ce” edatı/ilgeci/eki

Fiillerin oluşumları ve değerleri ile ilgili

sayı belirteci/zarfı

düşünceler

yer belirteci/zarfı

Kişi fiilleri ve sayıları

zaman belirteci/zarfı

5.alıştırma

sıra zarfı

Sıfat-fiiller/ortaçlar

soru zarfı

6. Alıştırma

olumluluk zarfı

İsim fiiller/ulaçlar

olumsuz zarflar

İsim fiilimsi ifadeler

çeşitli zarflar

7. Alıştırma

Türkçe

İsim fiil

kelimeler

8. Alıştırma

Türkçe

Fiilin söylenti kipi

kelimeler

9. Alıştırma

Soru eki

zarf

olarak

kullanılan

Farsça

zarf

olarak

kullanılan

Arapça
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19. alıştırma

23. Alıştırma

Edatlar

2)Türkçe Sıfatlar

İsme ya da adıl’a /zamir’e bağlanan edatlar

“-lı” eki

“şu” kelimesi

“-sız” eki

ismin “-i” hali (belirtme durumu)

“k”, “n” ekleri

ismin “-e” hali (yönelme durumu)

….?

“de”

“ce”

“den” ya da “dan”

24. alıştırma

“-siz”

3)Türkçe Fiiller

“ile” ya da “le”

“lamak” son eki

işaret

ettikleri

kelimelere

bağlanmayan

“lanmak”

edatlar

“laşman”, “laşmak”

değişmeyen edatlar

25. alıştırma

“için”’in

isim

ya

da

adılla

/zamirle

Farsça kelimelerin yapımı

birleşmeleri

Farsça isimler

değişebilen edatlar (son ekler)

Farsça sıfatlar

Farsça edatlar (ön ekler)

Farsça sıfat-eylem/sıfat-fiil(ortaçlar)

Arapça edatlar (ön ekler)

Arapça kelimelerin yapımı

20. Alıştırma

Arapça üç harfli vezinlerin tabloları

Bağlaçlar

Arapça etken ve edilgen ortaçlar

Koşaç/birleştiren bağlaçlar

Etken ortaçlar

“ve’nin” telaffuzu

Edilgen ortaçlar

Ayıştırıcı bağlaçlar

Arapça karşılaştırma ve üstünlük derecesi

Koşullu/şart kipi bağlaçlar

Yer isimleri

21. Alıştırma

Araç isimleri

Ünlemler

Arapça

22. alıştırma

tablosu (3 harfli)

Türkçe kelimelerin yapımı

Arapça vezinlerin (4 harfli) etken ve edilgen

1)Türkçe Fiiller

ortaçları

“-cı” son eki

Arapça düzensiz çoğullar

“-lık” son eki

26. Alıştırma

“-ş”

Türkçe birleşik kelimeler

“-ç”

Farsça birleşik kelimeler

“-ku”,”-ki”

Farsça ortaçlar

“-m” eki

İsim ve ortaçla oluşturulan kelimeler

Küçültme isimleri

Sıfat ve isimle oluşturulan kelimeler

“-ce” eki

İki isimle oluşturulan kelimeler

vezinlerle

türemiş

sözcüklerin
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Ortaçların

kullanılmasıyla

oluşturulan

32. Alıştırma

kelimeler

işaret adılı/zamir/gösterme adılı

Türkçe birleşik kelime olarak kullanılabilen

adılla ilgili sonek

Arapça ifadeler

“kendi”

27. alıştırma

33. Alıştırma

Türkçe ortoğrafya (yazım)

şahıs zamiri/kişi adılı

28. alıştırma

ses düşmesi

Söz dizimi

mezkur, mezbur vb. eklenmesi

İsim

“ben” ve “benim” adıllarından kaçınılması

Bağlaçla isim yapımı

İkinci tekil şahıs yerine ikinci ve üçüncü

İsmi isimle bağlamanın Farsça kipi/modu/üst

çoğul şahısların kullanılması

değeri

İkinci tekil kişi yerine 2. Ve 3. Çoğul

İkilemelerde eşanlamlı kelimelerin kullanımı

kişilerin kullanılması

Türkçede seslenme kipi/modu üst değeri

34. Alıştırma

Asal sayılardan sonra tekil kullanımı

ilgi adılları/ilgi zamiri

29. Alıştırma

35. Alıştırma

Sıfat

fiil

Türkçe asıllı sıfatlar

fiilin yeri(konumu)

İsimleri

sıfatlarla

bağlamanın

Farsça

yalın durumundaki fiilin uyumu

kipi/modu üst değeri

birkaç yalın durumu bulunan bir fiil

Arapça sıfatların kullanımı

yardımcı fiilin kullanımı

“bir’in”bir sıfatla kullanımı

“dır’ın” atılması,ses düşmesi

Türkçe sıfat-gibi

kolaylık fiili

İsmin

–e

halinin

yönelme

durumunu

belirtilmiş kelimenin konumu

gerektiren sıfatlar

koşul/şart kipi

-den çıkma durumunu gerektiren sıfatlar

dilek/istek kipi

30. Alıştırma

emir kipi için kullanılan dilek/istek kipi

Karşılaştırma dereceleri

şart kipi için kullanılan dilek/istek kipi

Karşılaştırma

“gerek”

En üstünü

kullanıldığında geçmiş ve geniş dilek/istek

31. Alıştırma

kipi

sayı adları

soru için kullanılan dilek/istek kipi

sayı adlarının durumları

“diyor” kelimesinin kullanımı

Arapça sayı adları

fiilin belirtili ve belirtisiz nesnesi

Sıfatı olan sayı adları

şimdiki

Sayı adlarının arasında “ya da”kullanımı

kullanılması

“bazı”, “birkaç”,”çok”, “vafir”

yönelme durumunu yöneten fiiller

zaman

için

geçmiş

zaman’ın
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-den halini yöneten fiiller

38. Alıştırma

36.alıştırma

önek/edat/ilgeç

“ise”

Bağlaç

sıfat fiiller

“ki”

Arapça ve Farsça sıfat fiiller

“yoksa”

İsim/ad fiiller ve mastarlar

39. Alıştırma

Arapça isim fiiller

Türkçe bir cümlede kelimelerin sırası

“-dik” ve “–din” ile biten isim fiiller (verbal

Vurgulu kelimeler

noun)

40. Alıştırma

isim olarak kullanılan mastarlar

Türkçe ata sözleri (107 tane, Osmanlı

ulaçlar

Türkçesi, Latin harflerle Türkçe ve

yardımcı fiilin atılması

İngilizce çeviri)

37. Alıştırma
zarf/belirteç
“evet”ve “hayır”dan kaçınılması

Tablo 13: 3. Kitap İçindekiler Listesi
4.3.5.Dil bilgisi
Birinci bölüm Türkçe dil bilgisi ile ilgili bir alt yapının verildiği 1,5 sayfadan oluşan
giriş kısmıdır. Bu bölüm Türkçe alfabenin Arap harfleriyle tablo hâlinde sunulduğu ve
Türkçe sesletimin ayrıntılarıyla incelendiği, Osmanlı Türkçesini oluşturan Arap
unsurlarının da eklenmesiyle yazımda ve sesletimde olabilecek önemli noktalara
önceden değinildiği 62 maddelik açıklamalardan oluşur. Bu bölümde diğer incelenen
kitaplardan farklı olarak Osmanlı Türkçesi için önemli olan Arapça ve Farsça dil bilgisi
konularının bir kısmına da yer verilmiştir. 92. maddede biten isim bölümünden sonra
kitabın ilk etkinliğine geçilir. “Alıştırmalar” başlığı verilen bu bölümde bir yönergeye
rastlanmaz. Bu bölüm maddeler halinde, alt alta bile yazılmamış olan, belli bir düzen
kaygısı taşımaksızın arka arkaya yazılmış of the house, to the man gibi örneklerden
oluşan 30 kelime öbeğinden oluşur. Etkinliklerle ilgili bir yönergeye rastlanmaz, o
dönemdeki kitaplarda çeviri dışında farklı etkinliklere rastlanmadığından öğrenicilerin
bir şekilde bunun çeviri etkinliği olduğunu anlamaları beklenir. Bazen 30 kelimenin
arka arkaya sıralandığına, bazı kelimelerin yanlarında parantez içinde bazı ipuçlarının
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verildiğine şahit oluruz. Bu ipuçları kelimelerin İngilizce kelimelerin bazılarının Türkçe
anlamlarının verildiği ipuçlarıdır. İpuçlarına örnek vermek gerekirse,
“To the man (adam), of the women (tekil,karı), professors (tekil, hoca), of the officer
(zabit), of the boat (kayık), words (kelime), of the trees (ağaç), children (çocuk)” vb.
Ayrıca bazı kelimelerin Arap harflerle verilmesi ve İngilizce sesletimlerinin de
eklenmesinin yanı sıra bazı kelime öbeklerinin yanında ismin hallerinin de yazılması
dikkati çeker. Buna örnek ise,
The men (accus), the woman (accus), the road (accus)dır.
Wells son bölümü Türkçe yazıma ayırmış, öğreniciler için açıklayıcı bilgilere yer
vermiştir. Wells Türkçenin Arapça harflerle yazılmasının en önemli sorunlarından
birinin Öztürkçe kelimelerin yazımının sabit bir kurala göre düzenlenmemesi olduğunu
belirtmiştir, aynı kelimeler aynı kabiliyet ve eşdeğerdeki yazarlar tarafından üç ya da
dört farklı şekilde yazılabilmektedir. Wells, bu durumun eski kitaplarda, özellikle de el
yazması kitaplarda geçerli olduğunu belirtmiş, bu durumun düzeltilebilmesi için son
zamanlarda bazı çabaların gösterildiğini, ama çok da başarılı olunamadığını eklemiştir.
Wells, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin neredeyse her zaman öz yazımını
koruduğunu, bu sebeple de çok sayıda Arapça ve Farsça kelimelerin kayıt altındaki,
belge niteliği taşıyan çalışmalarda kullanıldığını, bunun da çift anlama gelecek
kelimelerin önüne geçilmesindeki önemini vurgular. Wells aynı zamanda yenilikçi
yazarların diğer konuların yanı sıra elif, vav, he, ye gibi harfleri belli bir doğrultuda daha
sık kullanma konusunda bir karar verdiklerini belirtmiştir, çünkü sesli harflerin
atılmasının yerli doğu bilimcilerin eğitimlerinde sıkıntı oluşturduğu kadar, Avrupalıların
da dili edinmeleri konusunda zorluğa sebebiyet verdiğini belirtmiştir. Wells, ne var ki
bu sistemin istikrarlı bir şekilde devam etmeyişini ve aynı önemdeki diğer yazarlarca
eski sisteme uyulmasını ve genel olarak bu sistemin uyarlanmamasını Türkçe yazımın
sıkıntılı olmasına sebep göstermektedir ve bu konuyla ilgili bir kural verilmesinin
zorlaştırdığını belirtmiştir. Wells bu görüşlerini belirttikten sonra yine de yerlilerin tam
olarak kendi dilediklerince yazamadıklarını, bazı kurallara uymaları gerektiğini belirtip
yazımla ilgili 11 maddelik bir yazım kuralları listesi sunmuştur. En son ünite Türkçede
sözdiziminin anlatıldığı ünitedir. Bu ünitede Farsçada bir ismin diğer bir isimle de
birleştirilmesi anlatılır. Bu bölümde kitaplarda ve konuşma dilinde inceliğin arandığı,
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bazı durumlarda Türkçenin yapısını kullanmaktansa Farsça yapıların kullanıldığı, bunun
da özellikle kullanılan kelimelerin Arapça ya da Farsça olması durumunda geçerli
olacağı belirtilmiştir.

Arapça ve Farsça dil bilgisi konularının dâhil edilmesine dair bulgular
Wells’in kitabını diğer kitaplardan ayıran nokta kitap boyunca Arapça ve Farsça dil
bilgisi konularına yer verilmesidir. İlk olarak üçüncü bölümde üç dilin dil bilgisi
konularına yer verildiğini görürüz. Bu bölümde Türkçede sıfatların açıklanmasından
sonra Arapça sıfatların da açıklanmasına yer verilir. Daha sonra da Farsçada sıfatların
karşılaştırılmasına yer verilir. Bu bölüm bir alıştırma ile sonlanır. Alıştırmalar bir
önceki bölümdekine benzer şekilde kelime ya da kısa cümlelerin verilmesi ve bunların
İngilizceye çevrilmeleri şeklindedir. Türkçe sayıların yanı sıra Arapça ve Farsça asıl
(sayma) sayıları, ve Arapça sıra sayılarına da yer verilir. Türkçe adılların yanı sıra
Arapça adıllara da yer verilmesi dikkati çeker. Fiil konusunun işlendiği bölüme çok
geniş bir yer verilmiş, bu konu işlenirken Arapça ya da Farsçadaki fiil konusuna yer
verilmemiştir. Zarf konusu işlenirken de benzer şekilde Arapça ya da Farsçada olan
durumlara açıklama getirilmemiştir. Edat konusunun işlenmesinde de Arapça ve Farsça
dâhil edilmiştir. Bağlaç konusunun işlendiği bölümde de sadece Türkçe örneklere yer
verilmiştir. Ünlem konusu ilgi çekici bir bölümdür ve ilginç ünlemlere yer verilmiştir.
Burada merhaba ifadesinin sadece Müslümanlar arasında söylendiği bilgisi ilgi
çekicidir. Kelime yapımı konusunda ise Türkçe, Farsça ve Arapçanın üç ayrı başlıkta
ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak incelenmesi dikkati çeker. Türkçe kelime yapımına örnek
verilirken, Farsça kelime yapımına verilen örnekte ise Farsça isimler, Farsça sıfatlar ve
Farsça ortaçlara yer verilmiştir. Arapça kelime yapımına yer verilen bölümde ise bir
örnek tabloda 3 harfli 24 vezne yer verilirken, Arapça etken ve edilgen yapılar da
işlenmiştir. Arapça karşılaştırma ve üstünlük derecesini bulma da konular arasındadır.
Yer bildiren isimlere de ayrıca yer verilmiş, yine bir tablo halinde veznin kökü ve yer
bildiren isimlerin yanı sıra isimlerin tekil ve çoğullarına da yer ayrılmıştır. Arapçada
araç bildiren isme örnek olarak da feth ve miftah, 3 ve 4 harfli vezinlere de hem etken
hem de edilgen halleri ile tablo halinde yer verilmiştir. Yine sadece bir bölüm Arapça
düzensiz çoğullara ayrılmıştır. Wells Arapça kelimelerden çoğul yapımının Arapça
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kelime yapımı bölümünde de ele alındığını, Türkçe yazı dilinde bu unsurun sıkça
kullanıldığını, konuşma dilinde de yer aldığı için öğrenilmesinin kaçınılmaz olduğunu
belirtmiştir. Wells Türkçe asıllı birleşik kelimelerin nadiren bulunduğunu, Farsçada çok
miktarda bulunduğunu ve o dile özel bir güzellik kattığını da belirtir.

5.3.6.Kültür
Sözdiziminin ele alındığı 16. bölümde Türkçede kullanılan sözdizimine örnek sunmak
amaçlı pek çok metne yer verilmiştir. Bu metinler ise Türk kültürünün önemli
unsurlarını örneklendirmesi açısından son derece önemlidir. Kitap incelendiğinde ilki
182. sayfadan başlayan, 260 sayfada sona eren dilin son derece farklı durumlarda ele
alındığı yaklaşık 30 örneğe yer verilmiştir. Bunlar arasında kültürün yerel ögelerinden
olan hastalık/iyileşme durumunda söylenecek teşekkür sözleri ya da ufak bir teşekkür
notu, bir yere sağ salim ulaşma notu, özür mektubu, istek veya rica örneği, geçmiş olsun
mektubu olduğu gibi çeşitli hikâyeleri, kıssadan hisseleri örneklendiren parçalar ve
resmi dilde yazılan not ve dilekçe örnekleri de vardır.

5.3.7.Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği
Kitabın ilk 15 bölümünden başlayarak sonuna kadar toplamda 28 tane alıştırmaya yer
verilmiştir, kitabın tümünde ise toplamda 40 alıştırma vardır. Bunlar kelime ya da
kelime öbeği şeklinde sunulan, cümle ya da diyalog şeklinde yazılmaksızın gelişigüzel,
arka arkaya yazılmış kelimeler olduğu gibi, kısa kısa cümlelerden oluşan ama
bazılarının bir bağlam oluşturduğu ve kendi içinde bir tutarlılık taşıyan 2,3,4 ya da 5
cümleden oluşan bir nevi küçük hikâye oluşturacak şekilde yer alan cümle öbekleridir.
Öğrenicilerden bunların çevirilerinin yapılması beklenir. Wells sözdizimini ele aldığı
16. Bölümden itibaren ilk 15 üniteden farklı olarak deyimlere, kalıplaşmış ifadelere,
dualara, yazılı dilekçe ya da not örneklerine ve ufak hikâyelere de yer vermiştir. Burada
dikkati çeken başka bir nokta da bu örneklerin Arap alfabesi ile yazılmış olmaları, aynı
cümlelerin Latin harflerine çevrilmiş hallerinin ve İngilizce çevirilerinin yan yana
verilmesidir. Kitapta yer alan parçalar Türk yazarların eserlerinden alınan örneklerin yer
aldığı özgün metinlerdir. Metinler sözdiziminin anlatıldığı en son ünitede yer alır. Hedef
kitlenin sadece konuşma diline hakim olmayan, Türkçeyi edebi seviyede anlayabilecek
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kadar hakim olabilen bir kitle olarak açıklandığı kitapta oldukça uzun olan ve zorlayıcı
kelimelerin kullanıldığı 13 hikâyeye yer verilmiştir. Bu hikâyelerin sonunda bir
okuduğunu anlama etkinliğine rastlanmaz. Wells hedef kitlesine Türkçe okuma
becerisini kazandırmak istediği için okuma parçalarının sayısını çok tuttuğunu ve uzun
parçalara yer verdiğini belirtmiştir. Hikâyelerden sonra bir alıştırma ya da okuduğunu
anlamaya yönelik bir etkinliğe yer verilmemiştir. Türkçe söz dizimi, ve yapımını
örneklendirerek gösteren Türk yazarlardan alıntılar sunulmuştur ve öğrencilerin bunları
okuması ve anlaması beklenmiştir.
Bu metinlerin içeriği aşağıda yazılan şekildedir:
s.

182 hastalık/iyileşme konusunda
teşekkür mektubu

s. 203 resmi bir dilde yazılmış dilekçe
örneği

s. 182 dilekçe örneği

s. 204 resmi bir dilde yazılmış dilekçe

s. 182 dua/dinsel öge örneği

örneği

s. 185 teşekkür mektubu

s. 205 özür mektubu örneği

s. 186 deyim örneği

s. 205 istek/rica örneği

s. 195 hikâye örneği (kral ve kızı

s. 206-207-208 hikâye örneği

arasında)

s. 208 bir yere sağ salim ulaşılmasına
dair yazılan mektup

s. 196 evlilikle ilgili hikâye
s. 197 Yunan kraliçe ile ilgili hikâye
s. 199 Mısır Sultanı ile ilgili hikâye
s.

201

ticari

bir

yazışma

örneği

(dipnotta bu örneğin oldukça oryantal

s. 208 babaya yazılan bir mektup (resmi
dil

kullanılarak

yazılmış,

kelimesi dipnotla verilmiş)
s. 209 August mektubu

bir stilde yazıldığı belirtilmiştir. Ayrıca

s. 213 hikâye

bu yazı tarzının İngiliz yazarlardan

s. 214 bir mektuba cevap

uyarlanan bir tarz olduğuna dair bir

s.217 mektup örneği

dipnot vardır.
s. 202 resmi dilde yazılmış bir not
örneği

s.220 hikâye örneği
s. 224 geçmiş olsun mektubu

hazretleri
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s. 224-225 gündelik bir durumla ilgili

s. 241 bir hikâye örneği

(bilet

s. 242 yazılı ticari bir talep örneği

yollanması)

dipnotlarla

zenginleştirilmiş bir bilgilendirme notu
s. 226 kıssadan hisse benzeri bir hikâye
s. 229 bir hikâye örneği

s. 244 yazılı ticari bir talep örneği
s. 245 bir hikâye örneği
s. 248 yazılı ticari bir talep örneği

s.230 bir hikâye örneği

s. 253 bir hikâye örneği

s. 237 bir hikâye örneği

s. 254 bir hikâye örneği

s. 240 bir hikâye örneği

s. 260 bir hikâye örneği

Kitapta dinleme ve konuşma etkinlikleri yer almaz. Aynı şekilde öğrenicilerden etkin
bir şekilde yazmasını gerektirecek aktivitelere de yer verilmemiştir. Ne var ki oldukça
kapsamlı

okuma

parçaları

sunularak

öğrenciye

bir

farkındalık

kazandırmak

hedeflenmiştir. Bu farkındalık zengin bir içerik sunularak sağlanmaya çalışılmıştır. Bu
içerikler arasında hastalık/iyileşme durumunda söylenecek teşekkür sözleri ya da ufak
bir teşekkür notu, bir yere sağ salim ulaşma notu, özür mektubu, istek rica örneği,
geçmiş olsun mektubu, çeşitli hikâyeler, kıssadan hisseler, olduğu gibi resmi dilde
yazılan notlar olduğu gibi, resmi dilin kullanıldığı dilekçe örneklerine de rastlayabiliriz.
İncelenen diğer kitaplardan farklı olarak ünitelerin sonunda kelimelere ve kelimelerin
İngilizce karşılıklarından oluşan bir listeye yer verilmemiş, ama alıştırmalarda kelime
ya da kelime öbeklerinin çevirisinin yapılması beklenmiştir. Her alıştırmada yaklaşık
30, 40 kelime ya da kelime öbeğinin çevrilmesi beklendiği düşünülürse ve 15. konunun
sonuna kadar 28 alıştırma olduğu göz önünde bulundurulursa, öğrenicilere kelime
hazinelerini oldukça geliştirebileceği malzemenin sunulduğunu söyleyebiliriz. 16.
üniteden sonraki etkinliklerde ise hikâye, dilekçe örnekleri ve kısa mektupların da yer
aldığını düşünürsek, bu kitabı kullananların oldukça kapsamlı bir kelime hazinesine
sahip olacağı ortaya çıkar.

5.3.8.Genel Değerlendirme
Wells’in Türkçe bilgisinin ve alt yapısının güçlü olması kitabın genelinde kendini
gösterir. İçindekiler bölümünün bile sadece 6 sayfadan oluşması kitabın kapsamı
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konusunda bir ipucu sayılabilir. Yazarın Türkiye’de yaşamış olması ve Türkçe
konuşulan ortamlarla ilgili tecrübesinin olması da kitabın güçlü yanlarındandır. Kitapta
Türk dil bilgisinin yanı sıra o dönemde Osmanlı Türkçesine katkıda bulunan Farsça ve
Arapçanın önemli bulunulan dil bilgisi konularına da yer verilmesi kitabı zenginleştiren
bir noktadır. Yazarın söz dizimi bölümünü kitabın diğer bölümlerinden farklı olarak
çeşitli hikâyeler, resmi dilekçeler, günlük notlarla zenginleştirmesi de kitabı güçlü kılan
noktalardandır. Ne var ki Wells kitabını çeşitli alıştırmalarla zenginleştirdiğini iddia etse
de alıştırmaların belli bir açıklama yapılmadan, sıra sıra dizili cümleler şekilde
sunulması ve hem görsel hem de bağlamsal bir bütünlük sağlamaması sebebiyle de çok
başarılı olduğu söylenemez. Kitapta okuduğunu anlamaya yönelik aktivite içeren
hikâyelere de rastlanamaz, hatta verilen okuma parçalarının seviyelerinin üst seviyede
olduğu da söylenebilir. Kitapta dinlemeye yönelik alıştırmaların eksikliği dönemin
teknolojik durumu göz önünde bulundurulduğunda anlayışla karşılanabilir. Konuşma
becerilerine yönelik çalışmaların eksikliği de dönemin anlayışına göre, henüz iletişimsel
becerinin önem kazanmaması sebebiyle anlaşılabilir bir durumdur.

5.4.GEOFFREY LEWIS (1953) TURKISH
Bu bölümde Geoffrey Lewis tarafından 1953 yılında yazılmış olan Turkish isimli kitap,
Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi, İçerik, İçindekiler Listesi, Dil Bilgisi,
Kültür, Beceriler Ve Etkinlik Çeşitliği, Genel Değerlendirmeler başlıkları altında
incelenmiştir.

5.4.1.Genel Özellikler
İlk olarak 1953 yılında basılan kitap, 1977 yılında 14. baskıya ulaşmıştır. 180 sayfadan
oluşan kitap, genel olarak bir dil bilgisi kitabını andırmaktadır. Geoffrey Lewis’ın
Turkish isimli kitabının Nunan’ın Ürün Odaklı İzlencesine göre yazıldığını
söyleyebiliriz. White’ın izlence türlerinden ise A Tipi İzlence, Wilkins’in da Sentetik
İzlencesi kullanılmıştır. Krankhe’nin Yapısal/Formal İzlencesi de kullanılan izlence
türlerindendir.
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Kitaptaki fontlar ve fontların boyutu kitabın kolay okunabilir nitelikte olmasını sağlar.
Genel anlamda bir dil bilgisi kitabı niteliği taşıdığından ilgi çekici bir görüntüsü ve iç
tasarımı yoktur. Kitapta hiçbir görsele rastlanamamış olması da kitabı tekdüze ve
renksiz kılar.
İçindekiler kısmından sonra ilk olarak bir tablo içinde alfabeye yer verilmiştir ve
İngilizce, Fransızca ve Almanca kelimelerden örnek verilerek Türkçe ses karşılıkları
sunulmaya çalışılmıştır. Bu kitabı Türkçe öğrenmek için satın alan hedef kitlenin bu üç
dilden en az birini bildiği varsaydığını gösterir.
Kitabın yazılış amacı yazar tarafından kendi kendine Türkçe öğrenmeye çalışan
bireylere genel anlamda Türkçe öğretmek olarak nitelendirilse de, arka kapakta verilen
askeri terimler sözlüğü, rütbe tablosu ve askeri parçalar kitabın askerlere yönelik
hazırlanmış olabileceğini akla getirmektedir. Kitap farklı dillerde kendi kendine öğren
kitaplarının serilerini basan bir yayınevi tarafından kendi kendine Türkçe öğretmek
amacıyla yazılmıştır, ayrıca Lewis kitabın yazılma amacının bireysel kullanıma yönelik
olduğunu belirtir. Kitap bireysel kullanıma yöneliktir ve kitapta sınıf ortamında
kullanılacak etkileşimsel etkinlikler yer almaz. Kitap kapağının altındaki açıklamaya
göre de hedef kitle Türkçe öğrenmeye yeni başlayanlar ve öğrenciler olarak
belirlenmiştir. Kitabın arkasında yer alan ekler bölümünde askeri terimlere dört sayfa
ayrılması, Türk ve İngiliz askeri rütbelerine karşılaştırılmalı olarak yer verilmesi, ve
askeri ögeler taşıyan beş metnin kitapta bulunması öne çıkan noktalardır ve Lewis
açıkça dile getirmese de hedef kitle askerlerdir ve onlara Türkçe öğretmek
amaçlanmıştır.

5.4.2.Önsözünün Değerlendirilmesi
Geoffrey Lewis’ın kaleme aldığı Turkish isimli kitap Hodder and Stoughen yayınevinin
çeşitli diller için yayınladığı kendine kendine öğren serisine dâhil olan kitapların Türkçe
için hazırlanmış olan kitabıdır. Kitabın en altında başlangıç seviyesindekiler ve
öğrenciler için tam kur yazılıdır. Buradan hedef kitlenin başlangıç seviyesinde kendi
kendine Türkçe öğrenenler ve öğrenciler olduğu anlaşılır. Kitabın ilk sayfasında Türkçe
ana başlığı altında ilgili şu bilgiye rastlanır: Türkçe Altay dil ailesinin Türk dilleri
kolunun bir üyesidir ve Avrupa’nın güney doğusundan Çin’in sınırına kadar 50 milyon
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kişi tarafından konuşulmaktadır. Yapısı basit ve mantıklıdır ve şimdi de Arap alfabesi
terk edilip Latin alfabesine geçilmiştir. Bu kitap çoğunlukla günümüz İstanbul’unda
konuşulan ve çağdaş Türk yazarlar tarafından yazılan dili sunar. Neredeyse tüm
örnekler çağdaş Türk kitap ve dergilerinden derlenmiştir. Türk dilleri kolundaki diller
birbirinden çok farklı olmadığından bu kitaptaki içeriğe ustalıkla hakim olan biri
Edirne'den Kıbrıs’ın Türkçe konuşulan kısımlarına Çin Türkistan’ından Semerkant’a
çok az bir zorlukla kendini ifade edebilecektir.
Bir sonraki sayfada Turkish isimli kitap için Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyet Asya
Toplumları Dergisi tarafından yazılan değerlendirme yer alır ve kitabı Bu çok faydalı bir
çalışmadır. Yazar bu kadar az bir sayfaya devasa büyüklükte faydalı bilgi sığdırmıştır
diye tanımlar. Bir sonraki sayfada kitabın başlığının altında yazarla ilgili, G.L Lewis
(Yüksek Lisans, Doktora) Oxford Üniversitesinde kıdemli Türkçe öğretmeni bilgisine
yer verilir. Sonraki sayfada basım bilgilerine rastlanır. Bu sayfada verilen bilgiye göre
ilk basım 1953 tarihli, 14. basım ise 1977 yılı tarihlidir. Kitabın hem Amerika’da hem
de İngiltere’de basıldığı yerlerin isimleri verilmiştir. Bu sayının Amerika basımı olduğu
bilgisine yer verilir. Kitabın arka kapağındaki tanıtım kısmında Türkçe başlığı altında
kitap şu satırlarla tanıtılır İlk etapta zor hatta göz korkutucu görünse de mantıklı
yapısından dolayı Türkçe karşılaştırmalı olarak öğrenilmesi kolay bir dildir. “Kendi
Kendine Türkçe” kitabı dili öğrenmeyi sağlayıcı hem pratik hem de kapsamlı bir
yöntem sunar. Öğrenciler kurun derecelendirilmiş dersleriyle ilerledikçe, çoğu zaman
yararlı ve işe yarayan örnek ve alıştırmalar yardımıyla karşılaştıkları zorlukların
üzerinden kolayca gelebileceklerini göreceklerdir. Kitapta sesletime özel bir önem
verilmiş, ayrıca Türkçenin zor taraflarından birisi olan dil bilgisi, söz dizimi, ve cümle
yapımı üzerinde dikkatle durulup tam olarak incelenmiştir. Kelime bilgisi öğrenci
ilerledikçe aşamalı olarak inşa edilirken çağdaş kitap ve makalelerden alınmış işe
yarayan örnekler kur boyunca karşımıza çıkar. Bu kitaba hakim olan bir öğrenci Türkçe
ile ilgili sağlam, işe yarayan bir bilgiye sahip olacak ve dilin konuşulduğu herhangi bir
yerde anlaşabilecektir yazılıdır.
Üç sayfalık giriş bölümünü ayrıntılı bir biçimde incelediğimizde Lewis’ın bu bölümü
kendi içinde yedi paragrafa ayırdığını ve her paragrafta da Türk dilinin ayrı bir noktasını
ele aldığını ve bu bölümü öğrenenler için dille ilgili bir ön bilgi niteliğinde hazırladığını
görebiliriz. Türkçe ile ilgili hiçbir bilgi sahibi olmayan birinin bu bölümü okuyarak
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rahatlıkla Türk dilini öğrenmeden önce dille ile ilgili ön bir hazırlık yapması olağandır.
Üç sayfalık giriş bölümünün ilk paragrafında Türkçenin dil ailesindeki yeri,
konuşurlarının nerelerde olduğu ve konuşurlarının sayısı ile ilgili bilgi verdikten sonra
Altay dil ailesine bağlı Türk dili ve lehçeleri ile Hint Avrupa dil ailesinin Germen
koluna bağlı olan İngilizce, Felemenkçe ve Norveççenin kıyaslaması yapılmış ve bu
dillerin de aynı dil ailesinden olmasına rağmen kendini Amsterdam ya da Oslo’da bulan
bir Londralının bu dillerde kendini kolaylıkla ifade edemeyeceğini belirtmiş; ne var ki
bu kitabın içeriğine hakim olan birinin Edirne'den Kıbrıs’ın Türkçe konuşulan
bölümlerinde, Çin Türkistan’ından Semerkant’ta kendini rahatlıkla ifade edebileceğini
söylemiştir. Burada Lewis Türkiye Türkçesinin ve diğer Türk lehçelerinin aslında çok
yakın olduğunu ve birbirleriyle anlaşılabilirlik oranının diğer Hint Avrupa dilleriyle
kıyaslandığında çok yüksek olduğunu vurgulamıştır. Bu bilgiyi vermekle Türkçeyi yeni
öğrenenlere lehçeler konusunda ayrıntılı bilgi vermese de bir farkındalık oluşturmaya
çalışmıştır. Türkiye Türkçesini öğrenen birinin diğer Türk lehçeleriyle de kolaylıkla
anlaşabileceğini belirtmesinin dili öğrenmede bir nevi güdü işlevi olduğu görülebilir.
Lewis ikinci paragrafta dili öğrenme sebepleri üzerine durur ve Türkçe öğrenen birinin
neler kazanacağını anlatır. Lewis dili ticari, askeri, diplomatik ya da bilimsel
araştırmalarda kullanmak için öğrenenlerin zaten dile ilgileri olduğunu ve kendilerini bu
dile çekmek için ayrıca ikna edilmeye gerek duyulmayacaklarını belirtir. Ne var ki dil
öğrenmelerinin farklı bir sebebinden bahseder, o da Türkçenin çok basit ve mantıklı bir
yapısı olmasıdır. Ayrıca Türkçenin yapısı Hint-Avrupa ve Sami dillerinden çok
farklıdır. Lewis Türkçe öğrenmenin bireylerin entelektüel yapısına katkısı olacağını
belirterek kendileri için entelektüel bir uyaran isteyen sıradan insanların Türkçe
konuşurlarının duygu ve düşünce sisteminin diğer dillerin konuşurlarından ne kadar
farklı olduğunu göreceğini söyler. Bir cümle üzerinden örnek verir ve Fransızca,
Almanca, İspanyolca, Yunanca ve hatta Arapçada söz dizimi aynı kalırken Türkçede
aynı cümlenin ne kadar farklı olduğunu gösterir. “The book which I have bought for
you is on the table” cümlesini örnek olarak vererek bu cümlenin şekil olarak Fransızca,
Almanca, İspanyolca, Yunanca ve hatta Arapçada aynı kalacağını ama Türkçede aynı
cümlenin şeklinin “You-for buy-in the past-pertaining-to-me book, table’s surfacethere-of-at is.” olacağını belirtir. Burada Lewis dil öğrenmenin olağan sonuçlarının
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yanı sıra Türkçe öğrenen bireylerin entelektüel ve zihin olarak kendilerini geliştirip
farklı bir bakış açısı kazanacağını ifade eder.
Üçüncü paragrafta Lewis Türkçenin yapısal özellikleriyle ilgili bilgi verir. Türkçenin
eklemeli bir dil olduğunu belirterek Türkçeyi Latince ile karşılaştırarak Türkçenin
değişime uğramayan bir köke sahip olduğunu ve köke birden fazla fikir ekleyen eklerin
gelebileceğini belirtir. Latincede linguanın dil, linguarumların diller, mariumun
denizler anlamına geldiğini belirtir, ama bu eklenen harflerden hangisinin çoğulu ya da
aitlik eki verdiğinin kestirilemeyeceğini söyler. Ne var ki Türkçede kelimelere -ler
ekleyerek çoğul, -in ekleyerek aitlik özelliği vereceğimizi belirterek dil ve deniz
kelimelerinin

-dilin-diller-dillerin-denizlerin

gibi

örneklerle

eklerin

kolaylıkla

anlaşılabileceğini belirtir. Aynı prensibin dilin devamında da aynı mantıkla devam
ettiğini

ve birinin rastgele bir sayfa

açtığında

elbisemizle,

gelemeyecektik,

hürmetsizliklerine gibi sözcüklerle karşılaşacağını belirtir. Lewis öğrenenlerin
konuşurken ekleri kolaylıkla kullanabilmesinin birkaç ay alacağını belirtmiş,
öğrendikleri köklerle yeni kelimeler üretebilmelerinin mümkün olacağını iddia etmiştir.
Dördüncü paragrafta Lewis Türkçenin Arap alfabesinden Türk alfabesine geçmesiyle
ilgili kişisel görüşünü sunar ve 1928 yılına kadar Türkçenin Arap harfleriyle yazıldığını
ve bunun Türkçedeki sesleri vermede yetersiz olduğunu belirtir. Dolayısıyla Arapçadaki
k-w-r-k sesleriyle yediden fazla kelime türetebileceğini, bunların şimdiki alfabeyle kürkkürek-gevrek-gürek-görek-körük-ve körün kelimelerine denk düşeceğini ifade etmiştir.
Burada dil devriminin uzun süredir tartışıldığını ama yeni Latin alfabesini Türkiye’ye
tanıtıp eski Arap harflerinin toplum hayatından yasaklamanın kendi ifadesiyle Mustafa
Kemal’in aydınlatıcı despotizmiyle mümkün olduğunu iddia eder. Aynı zamanda
Türkçede asırlardır yerleşmiş olan sayısız Arapça ve Farsça kelimelerden arınmak için
resmi bir desteğin verildiğinden bahseder ve hakiki Türkçe kelimelerden bazılarının eski
metinlerden alınarak yeniden kullanıma sokulduğunu ya da diğer Türk lehçelerinden
ithal edildiğini ya da bazılarının mevcut olan kelimeleri benzetme yoluyla dâhil
edildiğini ya da pek çoğunun basitçe konuşma dilinden yazı diline aktarıldığını anlatır.
Beşinci paragrafta Türk dil devrimi daha geniş olarak ele alınır. Bu dil politikasıyla
dalga geçilmesinin çok kolay olacağını ama Osmanlı İmparatorluğunda var olan
eğitimli azınlık ve halk arasındaki bu devasa uçurumun demokratik bir ülkede kabul
edilemeyeceğini belirtir ve dil devriminin Türkleri dilbilimsel olarak birleştirmek adına
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çok şey başardığını ekler. Lewis Türk dil devrimi ile ilgili The Turkish Language
Reform-A Catastrophic Success isimli bir kitap yazmış ve Türk dil devrimi hakkındaki
fikirlerini ayrıntılı

bir

biçimde

sunmuştur.

Kitabının

başlığındaki

catastroph

kelimesinin sözlük anlamı felakettir. Lewis Türk dil devrimini felaket gibi bir başarı
olarak sunarak Türk Dil Devrimi ile ilgili kişisel fikri ile ilgili ipucu vermiştir. Beşinci
paragraftaki dil devrimini başarılı bir felaket olarak nitelendirmesindeki sebebi bir
örnekle açıklar. Fransızcadan alınan ekol kelimesinin gülünç, melez bir şekilde okul
kelimesine dönüştürüldüğünde hiçbir kazanç elde edilemeyeceğini belirtip, okul
kelimesini göz ardı edip Osmanlı Türkçesinde mektep kelimesini kullanmaya devam
etmemizi önerir. Ne var ki günümüzdeki Türk çocuklarının bu günlerde mektebe değil
okula gittiğini söyler. Lewis Hagopian’ın 1907 yılında yayınladığı Osmanlıca-Türkçe
Konuşma Dil bilgisi kitabındaki 215 sayfayı Türkçeye ayırdığını 161 sayfa da Arapça
ve Farsçaya yer verdiğini belirtir. Tıpkı İngilizce öğrenmeye çalışan bir yabancının
Latince ve Yunanca öğrenmesine gerek kalmadığı gibi çağdaş Türkçe öğrenen birinin
artık

Arapça

ve

Farsça

öğrenmesine

gerek

kalmadığını

iddia

eder.

Altıncı paragrafta kitabın amacından bahseder ve yazılma amacının genel olarak
İstanbul’da konuşulan ve çağdaş Türk yazarlarının yazdığı dilin bir resmini sunmak
olduğunu belirtir ve neredeyse tüm örneklerin çağdaş Türk kitap ve gazetelerinden
alındığını belirtir. Lewis burada metin seçiminin öneminden bahseder ve seçilen
metinlerin havada kalan, anlamsız metinlerden çok, gündelik kullanımdaki Türk kitap
ve dergilerde bulunan metinleri kitaba dâhil etmenin önemini vurgular. Yedinci
paragrafta kitapla ilgili ayrıntı verilir. Bu kadar geniş hacimde olan bir kitaba ayrıntılı
bir kelime listesi eklemenin ne mümkün ne de istenilen bir şey olduğunu söyler. Dil
öğrenen çok az insanın ihtiyaçları olacağını düşündükleri kelimeleri önden ezberleyecek
kapasitede bulunduğunu belirterek, kelime ezberlemenin yersizliğini vurgulamıştır.
Kitapta dikkat çeken bir nokta Lewis’ın askeri terimleri kitabın sonunda ek olarak
vermesidir. Lewis eklediği bu bilgilere başka hiçbir yerde ulaşılamayacağını
belirtmiştir. Ayrıca Lewis Türkiye’de tütünle ilgili bir işte çalışan bir insanın da, Hitit
mezarlığı, Arapça el yazması mikrofilmler, ya da havaalanları gibi farklı alanlarla ilgili
okuyucu kitlesinin de ihtiyacını karşılayacak önemli fiillerin listesini de kitaba
eklediğini belirtmiştir.
Lewis sekizinci ve dokuzuncu paragrafları de teşekkür kısmına ayırmıştır.
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Kitabın arka sayfasında, mantıklı yapısından dolayı Türkçenin ilk başta zor hatta göz
korkutucu görünmesine rağmen oldukça basit bir dil olduğu belirtilir. Teach Yourself
Turkish kitabının hem pratik hem de kapsayıcı bir yöntemle dili öğrenmeyi sağladığı
iddia edilir. Öğrenenlerin aşamalandırılmış derslerle ilerledikçe karşılaştıkları
zorlukların, çoğu zaman işe yarayan yardımcı örnekler ve alıştırmalar yardımıyla,
açıklandığını görebileceklerini iddia eder. Türkçenin en zor noktalarından olan
sesletime özellikle dikkat edildiği belirtilmiş, ama dil bilgisi, söz dizimi, ve cümle
kurulmasının da dikkatli ve tam bir şekilde işlendiği belirtilmiştir. Söz varlığının
öğrenci konularda ilerledikçe geliştiği ve kurs boyunca çağdaş kitap ve makalelerden
doğrudan alınan, işe yarayan örneklere yer verildiği söylenmiştir. Kitaba hakim olan
birinin sağlam, işleyen bir Türkçe bilgisine sahip olacağı ve dilin konuşulduğu herhangi
bir yerde anlaşılacağı eklenmiştir.

5.4.3.İçerik
Kitap 175 sayfadan oluşur. Kitapta içindekiler kısmı ve toplamda on altı ders yer alır.
Kitap giriş bölümüyle başlar, bu bölüm dokuz paragraf halinde yazılmıştır ve Türkçeye
yeni başlayanlar için Türkçe ile ilgili ayrıntılı bir ön bilgi sunar. Kitabın ilk on dört
bölümü dil bilgisi ya da kelime bilgisine yönelik hazırlanmışken, on beşinci ve on
altıncı bölümleri soy ismi kanunu, farklı hitap şekilleri gibi konulara ayrılmıştır ve
tarihsel olarak hitap şekillerinden örnekler verilmiş, gündelik yaşamda kullanılan canım,
kardeşim, azizim hatta iki gözüm gibi hitap şekilleri ile örneklendirilmiştir. Türkçede
Arapça ve Farsça unsurlara rastlanacağı belirtilip, hatta vezin konusuna k-t-b kitab,
mekteb, mektub, ve katib örneğine yer verilerek giriş yapılmıştır. Farsçadan alınan en
önemli söz diziminin Farsların iki ismi ya da isim ve sıfatı bağladığı -i- ekiyle yapıldığı
belirtilmiştir. Kitabın ilk basımının 1953 yılında olması ve dönemin söz varlığındaki
Arapça ve Farsçadan alıntı olan kelimelerinin fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda
Lewis’ın Arapça vezin konusuna girmesini çok da şaşırtıcı bulmamak gerekir.
Kitabın ekler kısmında askeri terimler sözlüğü, rütbe tablosu, ve askeri parçalar vardır.
Ayrıca alıştırmaların cevap anahtarları ve kitapta kullanılan yapım ve çekim eklerinin
listelenmiş hali de kitapta yer alır.
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Kitabın kendi kendine bir çalışma kitabı olarak tasarlanmasına ve herkese hitap
edebilecek bir kitap diye nitelendirilmesine rağmen kitabın sonunda askeri terimler
sözlüğüne, rütbe tablosuna, ve askeri parçalara yer verilmesi, kitabın söz varlığını
geliştirmede askeri bir amaca yönelik hazırlanmış olabileceğini akla getirmektedir.
İçindekiler kısmındaki on altı konunun başlıkları aşağıda verilmiştir.

5.4.4.İçindekiler Listesi
İçindekiler
1.

aşırı ile ilgili ifadeler(deniz aşırı, gün aşırı

Cinsiyet-(belirsiz

tanımlık(belgisiz

vb.) fiil: emir kipi

sıfat(belgisiz belirtme adı) (ismin halleri)

8. İsim fiil-isim fiilin kullanımı belgesiz

(söz dizimi)

zamirler

2. Olmak fiili: (çekim eki) şimdiki zaman

söylenmesi

ve olumsuzluk kişil adılı iyelik eki soru

9. Olmak fiilinin imiş şekli diğer fiillerin

eki sıfatlar

imiş(kipi) zamanı önceki geçmiş zaman

3. Niteleme isimleri birleşik isimler,

edilgen

eylemlik fiili, gerekli fiillerin listesi,

ağırlık ve ölçülerin isimleri-“bir bardak

geçmiş

su” isim hali(kalma durumu)

zaman,

zaman-fiil:var

olmak

fiili,

fiilinin

geçmiş

olumsuzu

ve

ve

sıfatlar

dönüşlü

“kendi”

saatin

eylemmalzeme,

10.Geçmiş zaman sıfat fiili (geçmiş

var,yok—li-siz son ek.

zaman

4. Fiil:şimdiki ve geçmiş zamanlar asıl

yapabilmek

sayılar işaret zamirleri edatlar

11.İşteş fiil ettirgen eylem demek in

5. Belirteç, yer belirteci, the suffis –ki-ki

kullanımları, -ip eki

son eki comparison of adjectives and

12.Gelecek zaman ortacının kullanımları-

adverbs-sıfat
kıyaslanması,
durumunun

ve

belirteçlerin

(Den

hali’nin)-çıkma

kullanımı:Fiil:gelecek

ortacı)

olumsuz

cümleler

“çok”-koşul cümleleri
13. Fiil: dilek kipi –pusulanın yönleri-

ve

fiilin belirteç şekilleri (bile bile, -erek, -

gelecek geçmiş zamanlar-birleşik fiiller-

ince, -inceye kadar,-meden,-dikten sonra,-

yağmur yağıyor

eli(beri), -dikçe, -meksizin, -mektense)

6. Fiil:geniş zaman(koşaç) “iken” “yapar

14.Zaman belirteci-cesine bir son eki-

yapmaz” -“ sıra sayıları,-kesirler-“ikişer”

üçüncü kişi iyelik eki-diğer faydalı

-ci ve-lik son ekleri yönelme durumunun

belirteçler, bağlaçlar ve ilgeçler, -esi ve –

kullanılması fiiller-geçişli ve geçişsiz

daş son ekleri, küçültme ekleri, -ici son

(senedeki)aylar

eki

7. Sıfat fiiller ve isim fiiller-sıfat fiillerin

15.Hitap şekilleri, Arapça ve Farsça

kullanımı- soru zamiri(edatı) yer takıları

unsurlar, fiillerin türetilmesi, isimlerin ve

(edatları) önünde, içinde, ortasında vb.

sıfatların türetilmesi, çeşitli fiillerle ilgili
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notlar, selamlama ve kibar ifadeler-

Alıştırmaların cevap anahtarları

ikilemeler

Kitapta

kullanılan

yapım

ve

çekim

eklerinin listeleri.
16. Türkçe nasıl okunur? Daha ayrıntılı
okuma için-şiirsel ve konuşma kelimesıralama-argo-sözel şekillerin özeti
Kitabın ekler kısmı: askeri terimler
sözlüğü, rütbe tablosu, ve askeri parçalar.

Tablo 14: 4. Kitap İçindekiler Listesi
Alfabe ve Türkçedeki ses sistemi on beş sayfada anlatılmıştır ve elli alt başlık altında
incelenmiştir. Türkçede sesler bölümü adı verilen bölümde maddeler halinde verilen
notlarda kitabın Türkçenin fonetiğinin kapsamlı bir çalışması olmadığı ama öğrenciye
anadili konuşuru bir öğretmen olmadan da anlaşılabilir bir telaffuz kazandırmayı
hedeflediği belirtilir. Kitapta dinleme becerisi sadece kavramsal olarak kalmıştır,
uygulamaya yönelik bir çalışma ya da kayda alınan dinleme parçaları yoktur. Ne var ki
Lewis bu açığı kapatmak için öğrenciye dinleme becerisini geliştirmede iki adres
gösterir. Türkçe düzenli kısa dalga yayınlar sağlayan programlara sadece Ankara’da yer
verilmediğini, aynı zamanda Londra’dan ve Amerika’nın sesi programlarından da
ulaşılabileceğini belirtir. Kitapta dinleme becerisini geliştirmeyi sağlayıcı özgün
kaynaklar önerilmesi kitabı kullanan bireylerin öğrenme özerkliği kapsamında
öğrencilerin özerk öğrenmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.
Lewis kitabın hazırlanmasında fonetik sembollerin asgari seviyede kullanıldığını ve
fonetikle ilgili bilgi sahibi olmayan öğrenicilerin dezavantajlı durumda bulunmasının
önüne geçilmeye çalışıldığını belirtmiştir. Bu da kitabı kullananların dilbilimi
konusunda yetkin olmayan sıradan öğrenenlere yönelik hazırlandığını gösterir.
Türkçedeki sesletim hakkında genel bir bilgilendirme yapılan ilk başlığın ardından
sessiz uzunluğuna değinilmiş ve Türkçede kural olarak kısa sessizlerin bulunduğundan
ve Arapça ve Farsçadan alınan ve kısa sessizlerden kaynaklanan istisnalardan
bahsedilerek, 64. maddede konuya tekrar değinileceği söylenmiştir. Sonraki bölümde
sessiz harfler tasniflenir ve 33. bölüme kadar A dan Z ye kadar alfabedeki tüm harfler
ve önemli sesler ve özellikleri incelenir. Örnekler daha çok İngilizce sesletim özellikleri
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üzerinden işlenmesine rağmen, rağmen 5. Maddede olduğu gibi Türkçedeki kapalı e ve
açık e ye örnek verirken Fransızca (é) ve İngilizce (e) örneklerine yer verilmiş,
Türkçedeki teyze ve tesir sözcükleri kullanmıştır. 9. Maddede de ö sesine örnek vermek
için de Almancadaki König kelimesinden faydalanmıştır. 12. Maddede Türkçedeki
sesletimle ilgili öğrenenlere sıkıntı oluşturabilecek olan hala, hâlâ ve halâ kelimeleri
anlamlarıyla birlikte verilerek öğrenenler bu kelimelerin telaffuzları konusunda
uyarılmıştır. 20. maddede yer alan h sesinin anlatımındaki ayrıntı dikkat çekicidir.
İngilizcede okunmayan h sesine hour, honour, dahlia gibi kelimelerden örnekler
verilirken, Türklerin h sesini bir istisna dışında hep seslettiklerini belirtir. Bu istisnada
Türkçede çok yaygın olan bir erkek ismi olan Mehmet isminde yer alan h sesidir.
R sesi İngiliz anadil konuşurlarının sesletimindeki ayırt edici bir sestir. r harfiyle ilgili
27. maddede bilgi verilir. r harfinin İngilizcede vurgulanarak söylenmediğini ekleyerek
Lewis’in tabiriyle bizim r mizden farklı olarak Türkçede r harfinin yazıldığı her
durumda sesletildiğini söyler. İngilizcedeki car ve Türkçedeki kar sözcükleri örnek
olarak sunulur.
Kitaptaki üç sayfalık giriş bölümünden, ve alfabenin Türkçedeki seslerin ve ses
uyumunun tanıtılmasından sonra dersler başlar. Toplamda 16 ana ders başlığı vardır ve
bu ana başlıklar da kendi içinde alt başlıklara ayrılır. İlk ders 51. konu başlığı olan
cinsiyet ile başlar ve 65. konu olan söz dizimi başlığı ile biter. İlk ünitenin sonunda bir
kelime listesi verilir. Bu liste 24 kelimeden oluşan içinde İngiltere, Ahmet, Ankara,
Türkiye gibi özel isimlerin yanı sıra gitti, gördüm, verdim gibi geçmiş zamanda bulunan
fiillerin de bulunduğu bir kelime listesidir. İlk alıştırma bölümü iki bölüme ayrılmıştır.
İlk bölüm 12 sorudan oluşmuştur ve bunlar Türkçeden İngilizceye kelime çekimi
çevirilerinden başlayarak cümle çevirilerine dönüşen alıştırmalardır. İkinci bölümde de
8 sorudan oluşan, İngilizceden Türkçeye kelime çevirilerinden başlayarak cümle
çevirilerine dönüşen çeviri alıştırmaları bulunur. Altta verilen dipnotta 1. alıştırmada
kullanılan kelimelerin hepsinin üstte verilen listeden alındığı ama kursun devamındaki
alıştırmalarda derslerden derlenen kelimelerin kullanılacağı ve en önemlilerinin kelime
listelerinde tekrar edileceği belirtilmiştir.
İkinci ders 66. çekim eki konu başlığı ile başlar ve 74. konu başlığı sıfatlar ile biter.
Yine aynı şekilde bir kelime listesi ve Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye
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çeviri alıştırması vardır. On dördüncü bölüme kadar alıştırma şekli aynı şekildedir. Ön
dördüncü ve on beşinci bölümlerde çeviri alıştırması artık tek bölüme indirilmiştir ve
sadece Türkçeden İngilizceye çeviri alıştırması vardır. On beşinci bölüme kadar dil
bilgisi ağırlıklı olarak çalışılmıştır. On beşinci bölümden itibaren konuların seçiminde
bir farklılık görülmektedir.

İlk on dört bölüm dil bilgisi, kelime, söz dizimi gibi

konuları ele alırken son iki bölümde farklı konulara da yer verilmiştir. On beşinci bölüm
172. konu başlığı ile başlar ve 178. konu başlığı ile sona erer. On altıncı bölüm Türkçe
nasıl okunur? 179. konu başlığı ile başlar ve 183. konu başlığı ile sona erer. On beşinci
bölümde hitap etme şekilleri, Farsça ve Arapçadan ödünç alınan kelimeler, isim ve sıfat
yapımı, bazı fiillerle ilgili notlar, selamlama ve kibar ifadeler ve ikilemelere yer
verilmişken, on altıncı bölümün başlığı Türkçeyi Nasıl Okuyalım dır ve ilk on beş
bölümden farklı olarak tasarlanmıştır. Ünite okuma becerisini geliştirmeye yöneliktir ve
Türkçeyi Nasıl Okumalı, Şiirsel Ve Konuşmaya Dayalı Söz Dizimi, Argo Kullanımı gibi
konulara yer verilmiş,

okuma becerisini geliştirmeye yönelik kitap ve sözlük

tavsiyesinde bulunulmuştur.

5.4.5.Dil Bilgisi
Kitap dil bilgisi konularının maddeler haline getirilerek anlatılması ve dil bilgisi
konularının maddeler halinde ilerlemesi şeklinde tasarlanmıştır. Kitap toplamda 183
maddeden oluşan açıklamalardan meydana gelir. Kitabın bitiminde fiil tablosu,
rütbelerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarının verildiği bir tablo, askeri terimler listesi,
beş farklı paragraftan oluşan, askeri terimlerin olduğu okuma parçaları yer alır. Bu
parçaların çevirilerinin yapılması beklenmiştir ve kitapta sorulan çeviri sorularının
cevapları verilmiştir.
Kitapta konular bir ana konu başlığı altında alt başlıklara ayrılarak verilmiştir. Bu alt
başlıklar incelendiğinde ilk 50 ana başlığın alfabe ve ses sisteminin tanıtılmasına
ayrıldığı birinci dersin 51. maddeden başladığı ve 171. maddeye kadar dil bilgisi
ağırlıklı devam ettiği 171. maddeden kitabın son maddesi olan 183 maddeye kadar ise
eklerle kelime üretme, hitap şekilleri, ikilemeler, gibi konulara yer verildiği
görülmüştür.
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Kitabın Dil Bilgisi Çeviri Yöntemine göre yazılmış olmasının ipuçları kitabın dil bilgisi
ağırlıklı hazırlanması, etkinlik olarak da sadece çeviri sorularına yer verilmesidir.
Kitapta etkinlik çeşitliliği yoktur, tek bir etkinlik çeşidi vardır o da çeviri sorularıdır. O
da Türkçeden-İngilizceye, İngilizceden-Türkçeye çeviridir. Kitabın isminden her ne
kadar kendi kendine Türkçe öğrenme kitabı olduğu belirtilse de kitap bir dil bilgisi
kaynak kitabına benzer. Her bir dersin sonunda bir kelime listesi verilmiş,
öğrenicilerden ilk on üç ünitede Türkçeden-İngilizceye, İngilizceden-Türkçeye çeviri
yapmaları beklenmiş, on dört ve on beşinci ünitelerde de sadece Türkçeden İngilizceye
çeviri yapmaları istenmiştir.

5.4.6.Kültür
Lewis önsözünde, kitabının amacının genel olarak İstanbul’da konuşulan ve çağdaş
Türk yazarlarının kullandığı dilin bir resmini sunmak olduğunu belirtir ve
alıştırmalarında kullandığı tüm örneklerin çağdaş Türk kitaplarından ve gazetelerinden
alındığını belirtir. Ne var ki kitabın herhangi bir yerinde ne yerel kültür ne de evrensel
kültür ile ilgili kayda değer bir veriye rastlanmıştır.

5.4.7.Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği
Kitabın geneli ele alındığında bir kendi kendine Türkçe öğretimi kitabının yanı sıra bir
dil bilgisi kaynak kitabı niteliğinde olduğu söylenebilir. Dil bilgisi konuları bir ana
başlık altında alt başlıklardan oluşur ve bu başlıklar konunun niteliğine göre bir iki
cümleyle ya da daha ayrıntılı bir biçimde açıklanır. Ele alınan konuların pekiştirilmesine
yönelik etkinliklere yer verilmemiştir. Sadece bir tür etkinlik vardır, o da Türkçedenİngilizceye ya da İngilizceden-Türkçeye çeviri çalışmasıdır. Çeviri alıştırmasının
öncesinde bir kelime listesi verilir ve bu listeden faydalanılarak çevirilerin yapılması
beklenir. Bu kelime listelerinde arkada verilen kelime listesine paralel olarak askerlikle
ilgili kelimelerin çokluğu dikkat çekicidir. Kitapta ele alınan

kelime listeleri

incelendiğinde Türk dil tarihi ile ilgili değişimlerin bir yansımasına tanık olduğumuzu
da söyleyebiliriz.
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Dil bilgisi konularının anlatımında verilen örneklerden bazıları Türk dil gelişiminin
gözler önüne serilmesi açısından ilgi çekicidir. Arapça asıllı bir erkek ismi olan ve
günümüz Türkiye Türkçesinde Ahmet olan isim ile ilgili bir örnek olan Ahmed’i
gördüm örneği bunlardan biridir. Yine başka bir konu anlatılırken Ahmedinki örneği
verilmiştir. Bu kullanımlarda ismin aslının Arapça aslının kullanılmasına yönelik bir
tutum olduğu gözlenmesine rağmen, birinci ünitede verilen kelime listesinin ilk
kelimesinin Ahmet olması ve yanında İngilizce olarak parantez içinde erkek ismi
yazılması bu düşünmemize ters düşmektedir.
Yazar aynı zamanda Topkapı isminin bir zamanlar Topkapısı olduğu ve Erenköyü
isminin hızla Erenköy olarak değiştiğini belirtir.

Erenköyünde ya da Erenköyde

kullanımlarının her ikisinin de duyulabileceğini belirtir.
Ayrıca kitabın genel özelliği olarak kitapta askerlikle ilgili kelimelerin çok sayıda
verilmesi dikkati çeker. Örneğin niteleme sıfatlarının anlatıldığı bölümde yatak odası,
çilek dondurması, kılıç balığı gibi örneklerin yanı sıra Kıbrıs adası, Atlantik paktı
örnekleri dikkati çeker. Esasları birleşik isim olan ve tek bir kelime olarak kabul edilen
kelimelerin anlatımı ile ilgili bölümde arka arkaya verilmiş olan binbaşı, yüzbaşı,
onbaşı, ayakkabı, denizaltı kelimeleri de diğer örneklerdir. Aynı konu başlığı altında,
milliyet ile sıfatların oluşturulması ile ilgili verilen örnekler arasında İngiliz tarihi, Türk
ordusu, Fransız edebiyatı, Amerikan ordusu vardır.
Kitapta okuma-anlama becerisine yönelik etkinliklere yer verilmemiştir. Kitabın son
ünitesi Türkçe nasıl okunur? başlığı altında tavsiyelerde bulunulan bir ünitedir. Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir isimli yazısından bir kesit örnek gösterilerek, bu tür
parçaların nasıl okunması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunulur. Ayrıca kitabın
arkasında ek olarak askeri parçalar başlığı altında beş farklı paragraftan oluşan parçalar
verilmiş bu parçaların çevirilerinin yapılması beklenmiştir.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir isimli yazısından bir kesit dışında başka okuma
parçalarına yer verilmemiştir. Beş şehir Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatının tesadüfen
gördüğü yerler olan Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul şehirlerini anlattığı
deneme türü eseridir. Kitap 314 sayfadan oluşur ve kitap ilk kez 1945 yılında
basılmıştır. Yapı Kredi Yayınlarında yayınlanan kitabın 20. baskısı yapılmıştır.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir isimli yazısından kitapta yer alan bölüm:
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“Topkapı’daki Ahmediye camiinin caddeye yakın kapısından veya bu caddenin
herhangi bir boş arsasından, bir yığın yangın yerinin üstünden atlıyarak gördüğümüz
abideler şehriyle, Yedikule kahvelerinden baktığımız zaman deniz kenarındaki sur
parçalarıyla büyük camileri birbirine adeta ekliyen mehtaplı manzara arasında ne
kadar fark vardır.”
Bu metinde atlıyarak ve ekliyen kelimelerinin yazımı dikkat çekicidir, çünkü o dönemde
henüz bu kelimelerin atlayarak ve ekleyen olarak yazılmasına yönelik bir eğilim yoktur.
Lewis Başka okumalar için başlığı altında açtığı 180. maddede P. Wittek’in Turkish
Reader isimli eserini tavsiye eder ve bu kitapta yaklaşık 4000 kelime olduğunu ekler.
Yazar kitabı tamamladıktan sonra bir güncel sözlük yardımıyla herhangi güncel Türkçe
bir eserin üstesinden gelinebileceğini iddia eder ve Fahir İz ve A.C Hony’nin hazırladığı
Oxford Turkish Dictionary’i tavsiye eder. Bu sözlüğün Türkçe-İngilizce ve İngilizceTürkçe olmak üzere iki farklı kitaptan oluştuğunu belirterek, Türkçenin en hayret verici
noktalarından biri olarak kabul ettiği deyim ifadelerin kullanımı için çok zengin bir
kaynak olduğunu belirtir ve daha üst seviyedeki öğrencilerin Türk Dil Kurumu’nun
bastığı Türkçe Sözlükten çok şeyler öğreneceğini, bu sözlüğün kelimeleri cümle içinde
görmek için elverişli olduğunu belirtir. Ayrıca bu sözlüğün Türk Dil Devrimi
sonrasında yazılan kitaplarda karşılaşılabilecek yeni kelime ve terimlerin tümünü de
içerdiğini belirtir.
Kitapta dinlemeye yönelik alıştırmalara yer verilmemiştir, ama Lewis kitabındaki
dinleme becerisinin açığını öğrencilere özgün malzeme sunan Londra’da ve
Türkiye’deki kısa dalga yayınları ve Amerika’nın Sesi gibi radyo programlarını
dinlemeyi ve dinleme becerilerini bu şekilde geliştirmeyi tavsiye ederek kapatmaya
çalışır. Bu dönemin teknolojik şartlarını göz önünde bulundurulduğunda, henüz
internetin yaygınlaşmasına ve özgün malzemelere bu kadar erişememişken, bu önerisi
gayet makul sayılabilir.
Kitapta yazma becerisini geliştirmeye yönelik hiçbir alıştırmaya rastlanmamıştır. Aynı
zamanda bir örnek olabilecek yazılı bir mektup, belge de yoktur.
Kitapta konuşma becerisini geliştirmeye yönelik hiçbir alıştırmaya rastlanmamıştır.
Öğrencilerin karşılıklı konuşmasını sağlayacak etkinlikler de yoktur. Kitabın kendi
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kendine öğren kitabı olduğu göz önünde bulundurulduğunda hedefin konuşma
becerilerini geliştirmek olmadığı anlaşılabilir bir durumdur.
Lewis kitabının girişinde İstanbul Türkçesini geliştirmeye yönelik metinlerden
faydalandığını belirtmiştir. Ayrıca önsözde tüm örneklerin modern Türk kitaplarından
ve gazetelerinden alındığı yazılıdır, bu da yazarın günlük konuşma diline verdiği önemi
göstermesine rağmen, örneklerin sadece cümle seviyesinde örneklendirilmiş olması,
amacın yerine ulaşmadığının işaretidir.
Kitap yoğunlukla bir dil bilgisi kaynak kitabı işlevi taşımasına karşın söz varlığı
kazandırmaya yönelik olarak her ünitenin sonunda kelime listeleri verilmiştir. Son
ünitede okuma becerisini geliştirmeye yönelik tavsiye niteliğinde bilgiler sunulur, son
ünite hariç on beş ünitenin sonunda bir kelime listesi verilir. Ne var ki kitapta bu
kelimelerin pekiştirileceği çeviri haricinde bir etkinliğe yer verilmemiştir.
On beş ünitenin sonunda kelime listeleri vardır, ve bu kelimeler kitapta yer alan çeviri
alıştırmalarıyla pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda askerliğe dair söz
varlığı kazandırmaya yönelik özel amaçlı bir çalışma olduğu izlenimi veren askeri
terimler, askeri rütbeler ve askeri parçaların olduğu ekler vardır.
Önsözde kitabın İstanbul’da çoğunluk tarafından konuşulan ve en önemli çağdaş
yazarların kullandığı dil temel alınarak yazılmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Ayrıca
önsözdeki tüm örneklerin modern Türk kitaplarından ve gazetelerinden alındığı yazılır.
Lewis kitabının önsözünde bu hacimde olan bir kitaba ayrıntılı bir kelime listesi
eklemenin ne mümkün ne de istenilen bir şey olduğunu belirtir. Lewis çok az sayıda
insanın ihtiyacı olacağını düşündükleri kelimeleri önceden ezberleyerek, bir dili
öğrenebilecek

yetkinlikte olduğunu belirtir.

Lewis’ın bu ifadesinden kelime

ezberlenmesine karşı olduğunun çıkarılmasına rağmen, kitabında kelimeleri bağlam
içinde öğrenmelerini sağlayacak etkinliklere yer vermemiş, kelimeleri öğrenicilere
sadece tanıma seviyesinde kalacak şekilde hazırlanan etkinliklerle sunmuştur.
Kitabın ekler kısmında beş askeri okuma parçası bulunmaktadır, parçalar en az altı satır
en fazla on iki satırdan oluşur ve okuma parçalarının konuları siyasi ya da askeri
niteliktedir. Okuma parçalarındaki konular ve dil dikkat çekicidir.
Birinci parça “Kızıllar ağır bir topçu barajı himayesinde Türk tugayı ve 35. Amerikan
alayının tutmakta olduğu 4 kilometrelik bir cepheye taarruz etmişlerdi ….” diye başlar
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ve “İki saat süren şiddetli bir çarpışmayı müteakip kızıllar çekilmiştir” diye biter.
Kitapta dönemin güncel politikasında Türklerin, Kızıllar olarak nitelenen Rusların ve
Amerikan alayının aralarında geçen olaylar resmedilmiş, Amerika ve Türk işbirliği ile
“Kızılların” çekilmesi anlatılmıştır. Okuma parçalarının altında bilinmeyen kelimeler
verilmiş, bu parçayla ilintili bir etkinlik kitaba dâhil edilmemiştir. İkinci parça beş
satırlık bir metindir ve “Kore savaşında Birleşmiş Milletler ideali uğrunda çarpışmakta
olan Albay’ın” şehit haberini vermektedir. Üçüncü parça “atom bombalarının kullanım
alanıyla” ilgili yine askeri nitelikte bilgi veren bir metindir. En uzun metin budur ve on
iki satırdan oluşur. Dördüncü metinde ise “Birleşik Amerika ordusunun radarla idare
edilen füzelerinden ve Yeni Meksiko üstünde yapılan denemelerden” bahsedilmiştir.
Beşinci parçada da NATO tarafından beş milletin deniz ve hava birliklerinin mayın
salma, arama ve tarama manevralarına katıldıkları ve Yunanistan’ın ilk defa bu
manevralara katıldığı” bilgisi yer almaktadır.
Bir kendi kendine Türkçe öğrenme kitabında bir ya da iki siyasi terimin sunulması belki
anlaşılabilir, ama beş parçada da bu tür örneklere yer verilmesi kitabın kendi kendine
öğren kitabının NATO görevi bünyesinde Türkiye’ye gelecek askerlere yönelik olarak
hazırlanmış olduğunu düşündürür. Parçaların içeriğinde kültür aktarımına yardımcı
olabilecek bir veriye rastlanamamıştır. Ayrıca dil bilgisi konuları anlatılırken verilen
örneklerde ve çeviri etkinliklerinin içinde de askeriye ve siyaset ile ilgili örnekler yer
verilmiştir.

5.4.8.Genel Değerlendirme
Kitap çok önemli bir İngiliz Türkolog olan ve ömrünü Türkolojiye adamış olan G.L
Lewis tarafından yazılmıştır. Yazarın ayrıca Turkish Grammar ve Turkish Language
Reform, A Catastrophic Succcess isimli kitapları da vardır. Turkish isimli kitap kendi
kendine öğren serisiyle sunulmuştur ve kitabın hedef kitlesi Türkçeyi kendi kendine
öğrenmeye çalışan kesimdir. Yazar kitabında dil bilgisi konularına çok fazla yer
vermesine rağmen, dil bilgisi konularını ya da söz varlığı ile ilgili bölümleri bağlam
içinde sunmadığı için konuların pekişmesi noktasında zayıf kalmıştır. Yazar sesletime
çok önem verdiğini ve güncel yazarlardan alıntılar yaptığını iddia etmiştir. Ne var ki
sesletimle ilgili bilgi kavramsal olarak ele alınmış, öğrenicilerin dinleme ve konuşma
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becerilerini geliştirmeye yönelik hiçbir etkinliğe yer verilmemiştir. Fransızca, İngilizce
ve Almanca sesletimlerden örnekler sunulmuştur. Bu örnekler kavramsal olarak yeterli
olsa da uygulamada son derece sınırlı kalmaktadır.
Kitapta diyaloglara ya da okuma parçalarına yer verilmemiştir. Kitabın arkasında yer
alan beş metin de siyasi ve askeri nitelikte olup, genel İngilizce öğrenmeye çalışanların
gündelik hayatta kullanabilecekleri nitelikte değildir. Konuşma becerilerine ve karşılıklı
konuşmayı teşvik edici ne bir örnek ne de bir etkinlik vardır. Kitapta kültür aktarımına
dair ne yerel ne de evrensel bir ögeye rastlanmıştır.

5.5.David Pollard ve Asuman Çelen Pollard (1996) Turkish
Bu bölümde David Pollard ve Asuman Çelen Pollard tarafından 1996 yılında yazılmış
olan Turkish isimli kitap, Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi, İçerik,
İçindekiler Listesi, Dil Bilgisi, Kültür, Beceriler Ve Etkinlik Çeşitliği, Genel
Değerlendirmeler başlıkları altında incelenmiştir.

5.5.1.Genel Özellikler
İlk olarak 1996 yılında İngiltere’de ve Amerika’da basılan Turkish isimli kitap kendi
kendine öğren kitaplarının Türkçe serisinin kitabıdır. Giriş kısmında kitabın yazılış
amacının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere Türkçeyi Türkiye ziyaret edildiğinde
sıkıntı çekilmeyecek şekilde öğretmek olduğu ve kitabın Türk konuşurlar ile gündelik
yaşamda etkili bir şekilde iletişim kurmak isteyenlere yönelik hazırlandığı yönünde
bilgi verilmiştir. Ayrıca, kitabın bir öğretmen eşliğinde kullanmak için de ideal olduğu
belirtilmiştir. Kitaba göre hedef kitle Türkçede konuşma ve yazmada temel seviyede
olan kişilerdir. Kitabın kapağında Türk kültürü için önemli ögelerden dönen dervişler,
İstanbul köprüsü, lale ve çiçek motifi, ibrik, cami ve fotoğraf çeken iki turist resminden
oluşan görseller yer alır. Resmin hemen altında ise başlangıç seviyesindekiler için tam
kurs yazılıdır. Kitabın grafik, tasarım, yazı fontu ve büyüklüğü öğrenci için uygundur,
kitap yeterince aralıklı yazılmış olduğundan öğrenciye sıkıcı gelmez. Üniteler kendi
içinde belli bir düzen içinde yazıldığından, öğrencinin takip etmesi kolaydır.
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Kitap çeşitli konular üzerinde kurgulanmış diyaloglar üzerine kurgulanmıştır, bu da
kitapta Durumsal İzlencenin temel alınarak hazırlandığını gösterir. Demircan (2013)
Durumsal İzlencede seçilen bir durumdan yola çıkılarak, malzemelerin bu durumun
sunuluşunu içerdiğini belirtir. Durumlar bölümlere ayrılarak sıraya dizilmekte, sonra
bağlama uygun sözler kararlaştırılmaktadır ( s.144).
Ele aldığımız kitaptaki diyalogların içerikleri de farklı durumlardan yola çıkılarak
hazırlanmıştır. Örnek vermek gerekirse kitapta eczanede, Çiçek Pasajında ve günlük
yaşamda karşılaşılabilecek farklı ortamlarda gecen diyaloglara yer verilir. Demircan
(2013) Durumsal bir izlencenin öğrenicinin toplumsal ihtiyaçlarına bağlı olarak dili ne
zaman ve nerede kullanacağı ile uğraştığını belirtir. O bakımdan karşılıklı konuşmaların
yer aldığı, gerçeğe uygun her etkileşimin bir durum sayıldığını belirtir ( s. 220).

5.5.2.Önsözün Değerlendirilmesi
Kitap İngiliz David Pollard ve Türk eşi Asuman Çelen Pollard tarafından ortak
yazılmıştır. Kitabın önsözüne göre Asuman Çelen Pollard İstanbul’da hem İngilizcenin
hem de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ders vermiş, kitapta yazıldığı üzere
1992 yılından beri de University of Birmington ve Brasshouse Dil Merkezinde Türkçe
dersi vermiş bir öğretmendir. David Pollard ise İngilizce’nin yabancı dil olarak
öğretilmesi alanında İsviçre, Bulgaristan, ve Türkiye’de ders vermiş sonra da bilgisayar
programcısı olarak çalışmaya devam etmiştir. 1989 yılında eğitim yazılımları
konusunda çalışmaya başlamıştır ve kitabın yazıldığı tarihte Aston Üniversitesinde
bilgisayar destekli öğretim uzmanı olarak çalışmaktadır.
Pollard ve Çelen Pollard’ın yazmış olduğu Teach Yourself Turkish kitabının yazılı ve
sözel Türkçede Temel Gereksinim Düzeyinde olanlar için kapsamlı bir kurs (dersler
dizisi) olduğunun belirtildiği önsözde kitabın Türkiye ziyaretinden olabildiğince
yararlanabilmek isteyip, asgari seviyede dil edinmek isteyenler için uygun olduğu
belirtilir. Kitabın ayrıca farklı gündelik durumlarda iletişim kurmak isteyenlerin, ve
derinlemesine bilgi kazanmaya ihtiyaç duyan kişiler için de ideal bir kitap olduğu
belirtilir. Yazarlar 21. Yüzyılın başlangıcında İstanbul’da konuşulan dil üzerinde
odaklanmışlardır.
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Yazarlar kitabı kullanacakların dille ilgili bir ön bilgi sahibi olmadıklarını varsayarak
mümkün mertebe dil bilgisel terminolojiden kaçındıklarını belirtmişlerdir. Bu terimlerin
kaçınılmaz olduğu durumlarda da konunun basit, uzmanlık gerektirmeyen bir İngilizce
ile anlatıldığını söylemişlerdir. Bu kitabın tamamlanmasıyla hem sözlü hem de yazılı
Türkçede orta seviyede bilgiye ulaşılacağı belirtilir. Avrupa Konseyi Waystage
(başlangıç üstü, günlük yaşamdaki temel bazı işleri yerine getirirken kendilerini ifade
edebilecek düzey, Temel Gereksinim Düzeyi) seviyesinde iletişim kurabilecek seviyeye
gelineceği belirtilmiştir. Kitabın bireysel kullanıma yönelik hazırlandığı ve kendi
kendine yetebilen bir kitap olduğu belirtilmiştir. Ama ayrıca bir öğretmen eşliğinde
kullanılmak için de ideal olduğu eklenmiştir. 16 tane derecelendirilmiş ve birbiriyle
bağlantılı ünitenin olduğu belirtilmiştir. Her bir ünitede yeni dil yapılarının işlevsel bir
bağlamda sıkı bir şekilde yerleştirilmesiyle sunulduğu belirtilmiş, bunun da dile
kullanım alanlarıyla odaklanmayı sağlayacağı iddia edilmiştir. Asıl amacın Türkçenin
önemli noktalarını ufak, hazmedilebilecek şekilde tanıtmak ve daha sonra daha
kapsamlı bir şekilde iletişim kurabilmesine izin vermek olduğu belirtilmiştir. Her şeyin
ötesinde Kendi kendine Türkçe kitabında anlamlı bir dilin kullanıldığı belirtilir. Her
ünite, Türk dili ya da Türk kültürüyle ilgili bilgilerin verildiği ve basit okuduğunu
anlama sorularının eşlik ettiği bir açılış diyaloğu ile başlar. Daha sonra basit seviyede
dil noktaları, çok sayıda örnekler sunularak ve betimlenerek, verilir. Ünitelerin
akabindeki alıştırmalar her bir ünitenin olmazsa olmazıdır. Kitaptaki alıştırmalarda,
kitabın kendi kendine öğrenme kitabı olduğu göz önünde bulundurularak bir öğretmenin
geri bildirimine ihtiyaç duyulmaması için sadece cevap anahtarı yardımıyla alıştırmaları
tamamlayabilmeleri amacıyla ucu-açık sorulardan kaçınılmıştır. Her bir ünite
birincisiyle bağlantılı, daha kısa ikinci bir diyalogla biter.
Yazarlar bireysel kullanımda diyalog ve telaffuz rehberini de içeren kasetlerin kitap
eşliğinde kullanılmasını tavsiye ederler. Bu da dinleme becerisinin geliştirilmesine
verilen önemin göstergesi sayılabilir.
Yazarlar kitabı en iyi şekilde kullanma konusunda öğrenicileri bilgilendirirler. Nükteli
bir şekilde ilk olarak televizyonu kapatmayı, rahat bir koltuk bulmayı ve kocaman bir
içecek hazırlamayı tavsiye ederler. Bir kağıda üç tane dikey çizgi çizip ilk çizgiye
Türkçe öğrenmedeki üç amacın yazılması istenir. İçecekten bir yudum alıp ortadaki
çizgiye kendilerini Türkçe öğrenme konusunda engelleyen üç şeyin yazılması istenir.
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Sondaki çizgide ortaya yazılanların üstesinden nasıl gelineceğinin yazılması istenir.
Daha sonra bu kağıdın görünür bir yere asılması önerilir. Bu yaklaşım, Krashen’in
duygusal filtre kavramı ile örtüşmektedir.
Nunan (1991) Krashen’in başarılı bir dil edinimi için gerekli olan koşulların Doğal
Yaklaşım kavramı ile açıklanabileceğini belirtir. Krashen’in duygusal filtre kavramı dil
edinimi açısından önemlidir ve öğrenenlerin dil edinimi sırasında duygusal filtrelerini
düşünerek dili daha verimli bir şekilde edinmeleri üzerine kuruludur. Duyusal-insancıl
etkinlikler öğrenenlerin duygularını, fikirlerini, isteklerini, tepkilerini, fikirlerini ve
tecrübelerini de dâhil etmek üzere tasarlanmıştır. Bu etkinlikler arasında diyaloglar,
görüşmeler, tercih sıralaması, kişisel tablolar ve çizelgelerin de olduğu, hayal gücünün
kullanılmasının gerektiği etkinliklere de yer verilir. Oldukça çeşitli olmasına rağmen bu
etkinlikler şekle değil anlama odaklanır ve duyusal filtreyi düşürmeyi amaçlar. Kişisel
çizelgeler ve tablolar da Duyusal-insancıl etkinliklere örnektir (s. 241). Kitabın
yazarlarının kitabı kullanacaklara önsözlerinde bulundukları öneriler, öğrenenlerin dile
karşı olan önyargılarını ve korkularını yıkmaya yönelik önerdikleri tablo örneği de bu
duygusal filtrenin düşürülmesi ve dilin daha verimli öğrenilmesi açısından önemlidir.
Yazarlar birinci üniteye geçmeden evvel Türkçeyi öğrendiklerinde yaşayacakları olumlu
süreç konusunda bilgilenmek için Türk Diline Giriş bölümünün okunmasını tavsiye
ederler. Bu bölümü ezberlememeye çalışmamalarını, ihtiyaç durumunda tekrar
okuyabileceklerini belirtirler. Sonra alfabe ve telaffuz ile ilgili bölüme geçilmesi ve
konuşma kılavuzunun her seferinde başka bir noktaya dikkat edilerek birkaç kez
dinlenilmesi tavsiye edilir. Daha sonra birinci konuya geçilir.
Her bir ünite için diyalog (konuşma) kısmının ilk olarak okunması, ya da ilk olarak
dinlenmesi ya da her ikisinin de aynı zamanda yapılması öğrenicilere bırakılmıştır.
Hangi yöntem seçilirse seçilsin bu bölümün birkaç kez okunması ve dinlenmesi önerilir.
Yazarlar her şeyin anlaşılamaması durumunda endişe edilmemesi gerektiğini tek bir
kelimeyi anlamak için kasetçaların geri tuşunu sürekli geriye almakla uğraşılmaması
gerektiğini, zamanla okuma anlama becerisinin gelişeceğini belirtirler. Aynı şekilde
kelime öğrenme kutularındaki yeni kelimelerin hepsinin ezberlenmeye çalışılması
önerilmez, bu kelimelere ihtiyaç duyulduğunda tekrar bakılması tavsiye edilir. Lewis’ın
da kelime ezberlemenin anlamsızlığına vurgu yapması dikkate alındığında her iki yazar
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tarafından da ezberin iyi bir öğrenim yöntemi olarak görülmediği sonucuna ulaşabiliriz.
Diyaloglara aşina olunduğunda bir sonraki okumada kabaca olan bitenin hatırlanacağı
ve kelimelerin bağlamdan çıkarılabileceği belirtilir. Gerçek hayatta insanların listeler
dolusu kelime öğrenmediklerini, kelimeleri bağlam içinde tekrar tekrar gördüklerindebiraz sözlük biraz da insanlara sorarak kalıcı hale getirdiklerini iddia ederler.
Dolayısıyla yazarlar ilk önce öğrenicilerin kendilerini dile maruz bıraktıktan sonra
dilden kopya çekerek, duyduklarını tekrar ederek, diyaloglara eşlik ederek, hata
yapmaktan korkmayarak, duyduklarını hayal gücüyle genişleterek, rahat olunarak ve
bundan zevk alarak dili verimli bir şekilde öğreneceğini söylerler.
Diyaloglardan sonraki üç dört, anlama sorusunu cevaplandırdıktan sonra dil bilgisi ile
ilgili kısmın tekrar okunması tavsiye edilir. Dil bilgisi kısmının sindirilerek okunması
gerektiği belirtilip, iki dil bilgisi noktasını anlayarak öğrendikten sonra tekrar diyaloğa
dönülmesi ya da bir önceki üniteye gidilmesi tavsiye olunur. Bu açıklamalarla gelen
örneklerin çalışılmaya değer olduğu, ikinci bir okumada açıklamanın atlanılabileceği ve
dil bilgisi noktasının örneğe bakılarak hatırlanabileceği belirtilir.
Yazarlar alıştırma kısımlarının eğlence ve oyunların olduğu kısımlar olduğunu belirtip,
bunların birer sınav olmadığını, cevapları bulmak için gerekirse dil bilgisi ile ilgili
açıklamalara gerekirse de cevap anahtarına bakılabileceği belirtirler.
Gerektiği yerlerde alıştırmaları gerektiği gibi tamamlayabilmek için dilin anlamını
kavramayı zorunlu kıldıkları belirtilmiş, böylece öğrenenlerin düşünmeleri sağlanacak,
ve de farkına varılmadan öğrenme gerçekleştirilecektir. Cevapların kitaba yazılması
durumunda kurşun kalem kullanılması tavsiye edilmiştir, böylece cevapların silinip
tekrar aynı yerlerin cevaplandırılması mümkün olacaktir. Birkaç ünite tamamlandıktan
sonra, önceki ünitelerdeki alıştırmalara geri dönülebilecek, böylece alıştırmalar ilk defa
yapıldığından daha kolay tamamlanabilecektır. Alıştırmaların kitabın önemli bir kısmını
teşkil ettiği belirtilmiştir. Her ünitenin sonundaki kapanış diyaloğunda yapılacak bir
alıştırma olmadığı belirtilir, sadece okunup birden fazla kere dinlenmesi tavsiye edilir.
Bu diyalogların bazen birinci diyaloğun bir nevi tekrarı olduğu ve önceki ünitelerde
öğrenilen dilin bir kısmını kapsadığı ve bu diyaloglarla gelecek üniteye yumuşak bir
geçiş sağlandığı belirtilmektedir.
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Kitabın arkasındaki cevap anahtarının yanı sıra kısa bir dil bilgisi ek bölüm, Türkçe–
İngilizce sözlük ve dil bilgisi kurallarının fihristi verilmiştir. Dil öğretiminde emek
olmadan yemek olmayacağı, verilen emek için de her zaman acı çekmek gerekmediği
belirtilir. Yazarlar yukarıda belirttikleri gibi öğrenenlerin bir konuda zorlandıkları
durumda kopya çekmeleri gerektiğini, rahat olunduğunda öğrenmenin daha iyi
gerçekleşeceğini, dolayısıyla çalışma planının gündelik yaşantının içine yerleştirilmesi
ve en önemlisinin de dikkat süresinin iyi ayarlanması gerektiğini belirtirler. İki yarım
saatlik dersin aralıksız bir saatlik çalışmadan daha faydalı olacağını belirtirler.
Gerçekten başarılı olmak isteniyorsa, bu iş için zaman ayırma ve bu zamanı kullanmak
açısından sistematik olunması gerektiği belirtilir. Amaç haftada dört saatin Türkçe
öğrenmeye ayrılmasıysa, bu başarıldığında bireylerin kendilerini ödüllendirmeleri
gerektiği belirtilir. Yazarlar konuların ilk okunduğunda ya da ilk yazıldığında
oturmayacağını, her üç bölümde bir tekrara zaman ayrılması gerektiğini ve ilerlemekten
çok gerideki konulara dönülmesi gerektiğini belirtirler.
En son olarak da daha önce dil öğrenme tecrübesi yaşanmadıysa ilk defa öğrenilen bir
dilin, caddedeki bir işaret anlaşıldığında, bir muhabbete dâhil olunduğunda ya da bir
dükkanda derdinizi anlattığınızdaki ilk defa kullanılmasından doğan heyecana hazır
olunması gerektiği belirtilir.
Yazarlar yazmış oldukları Kendi kendine Türkçe Öğrenme Kitabına nasıl destek
sağlanabilir konusuna da açıklık getirmişlerdir. Yazarlar Türkçe öğrenirken Türklerle
konuşmayı, Türkçe dinlemeyi, hata yapmayı, gülmeyi, eğlenmeyi ve bunlardan zevk
almayı önerirler. Eğer Türklerle konuşamazlarsa televizyon seyretmeyi önerirler.
Televizyon izlemenin dili bağlam içine yerleştirmedeki öneminden bahsederler, çünkü
insanların herhangi bir dilde bir aksiyon filmi izlediklerinde neler olup bittiğini
anlayacaklarını söylerler.
Bir dile maruz kalmanın en iyi yollarından birinin bir dili konuşup izlemeyle
olabileceğini belirtirler, ve Türkiye’de yaşamama durumunda kolaylıkla Türk uydusuna
çok da masraf yapmadan ulaşılabileceğini söylerler.
Araştırmalara göre öğrenmenin en etkin şekilde gerçekleşmesi, dil öğrenimi sırasında
ne kadar çok duyu devreye girerse, öğrenmenin o kadar etkin olacağına yöneliktir.
Televizyon izlerken rahat olmak önerilir, iş yaparken bile açık bırakılan televizyondan
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pek çok şey öğrenilebileceği belirtilir. Böylece aslında, duyarak bilginin zihne
yerleşmesinin önemine vurgu yapılır. Bu tavsiye bilinçli olarak bir çaba gösterilmesine
gerek kalmadan öğrenmenin mümkün olabileceğine dair bir örnektir. Yazarlar
kitaplarının Türkçe öğrenmek için tek kaynak olmadığını belirtip öğrenmeyi ciddiye
alan öğrenicilerin tekrar evresinde başka bir kaynak kitaptan faydalanmasını önerirler.
Kitabın arkasında işlenen kelimeleri kapsayan bir sözlük olmasına rağmen sözlük
alınmasını önerirler ve Langenscheidt Standard sözlüğünü almayı ve bu sözlüğü
inceleyerek aşina olmayı önerirler. Türkiye’ye bir seyahat planlandığında bu kitaba ek
olarak Bengisu Rona’nın BBC dil kılavuzunu (1995) özlü, kullanışlı ve hatta okunabilir
olduğu için tavsiye ederler. Bu kitabın cepte taşınması ve boş vakit buldukça, sakin
anlarda okunması tavsiye edilir. Lewis’ın da kitabında öğrenicilere sözlük almalarını
tavsiye ettiğini ve kitap önerilerinde bulunduğunu, ayrıca dinleme becerilerini
geliştirmek için radyo dinlemelerini önerdiğini dikkate alırsak her iki yazarın da özerk
öğrenici modelini tavsiye ettiğini ve kitabın “kendi kendine öğrenme” görevini
tamamlayıcı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekebiliriz. Cunningsworth (1995) ders
kitaplarının öğretebildikleri kadar yeni kelime öğretmenin yanı sıra kaçınılmaz olarak
karşılaşacakları
sağlayabileceğini,

bilinmeyen
ayrıca

kelimelere
öğrencilerin

karşı
kendi

da

öğrencilerin

kelime

öğrenme

donatılmaları
stratejilerini

geliştirmelerine yardımcı olabileceklerini belirtir. Bunun ve sözvarlığı sistemlerine karşı
duyarlı olma, sağlam sözlük kullanma becerileri sağlama ve etkili öğrenme
yöntemlerine dayalı güçlü bir yaklaşım olduğunu ekler (s.38).
Yazarlar çalışmanın en erken evrelerinden itibaren Türkçe dergiler, resimli mizah
dergileri, ya da gazeteler gibi, okunacak gerçek malzemelere ulaşılmasını tavsiye
ederler. Internet erişimine sahip olunması durumunda birkaç dakikayı Türkçeyi
geliştirmek için, Türkçe şiir, İstanbul turu, Atatürk’ün hayatı gibi çeşitli konuların
araştırılmasını önerirler.
Yazarlar her dilin en iyi bir bağlam içinde anlaşılacağını dolayısıyla iyi bir Türkçe
bilgisinin dilin konuşulduğu ülkeleri tanımakla olacağını belirtirler. Dolayısıyla Türk
insanını ve Türkiye’deki yerleri tanıtan sayısız gezi kitaplarından en çok hoşlarına
gidenleri öğrenenlere isim ve yayım tarihleriyle önerirler.
Yazarlar kitaptan sonraki yaşam ile ilgili de ayrıntılı bilgi verirler.
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Kitap bitirildiğinde gündelik hayatta karşılaşılan çeşitli durumlarda iletişim kurmaya
yönelik bilgi sahibi olma olanağı bulmanın yanı sıra Türkçedeki temel dil bilgisi
konuları hakkında sağlam bir bilgiye sahip olunacağı belirtilir. Diğer Türkçe
kitaplarının yanı sıra incelediğimiz kitabın ana hedef kitlesinin başlangıç seviyesindeki
öğreniciler olacağı ve bu yüzden pek çok kitabın ilgi çekmeyeceğini belirtirken, kitap
tavsiyelerinde bulunulur. Mehmet Hengirmen ve Nurettin Koç’un kitabı (1990), dil
bilgisi ek kitap olarak G.L Lewis’ın (1996) Türkçe Gramer kitabı gibi kitapları tavsiye
etmenin yanı sıra,

gerçek Türkçenin bir sözlük yardımıyla okunabileceğini iddia

ederler. Yapılacak en olumlu şeyin orta ya da üst düzeyde bir kursa yazılmak olduğu
belirtilirken Londra’da yaşayanlar için CILT Ankara’da yaşayanlar için de Türkiye’nin
pek çok bölgesinde şubesi bulunan TÖMER önerilir.
Yazarlar Türk diline giriş ismini verdikleri bölümde Niçin Türkçe öğrenmeli,
Türkçe’nin özellikleri, Ekleme, Ses uyumu, Söz dizimi, Kelime geliştirme gibi bölümlere
yer vermişlerdir.
Niçin Türkçe öğrenmeli sorusuna üç şekilde cevap verilebileceği belirtilir. İlk olarak
Türkiye’deki 60 milyon kişiyle iletişim kurulabileceği, Kuzey Kıbrıs, Bulgaristan,
Romanya ve Balkanların pek çok yerinde Türkçe konuşulduğu yazılmıştır. Aynı
zamanda Avustralya, Belçika, Britanya, Almanya, Hollanda ve pek çok yerdeki
Türklerle iletişim kurmak için Türkçeye gereksinim vardır. Aynı zamanda sayıları 100
milyon konuşucuyu bulan, Türkçenin lehçeleriyle yakın bağlantısı olan, kitapta sunulan
haritada gösterilen alanlardaki, insanlarla da iletişim kurulabileceği belirtilir.
Yazarlar Türkçenin özelliklerini anlatmak için kitapta geniş bir yer vermişlerdir. Türkçe
öğrenenler için hem iyi hem de kötü haberlerinin olduğunu belirtikleri bölümde, kötü
haberin Türkçenin Batı Avrupa dillerinden farklı olması olduğunu Türkçe’nin dört
özelliğini açarak anlatırlar: İngilizce konuşurlarının Türkçedeki sesli uyumunu fazla
bilmemeleri, İngilizcede ayrı kelimeler kullanılmasına karşın Türkçede kelimelerin
eklerle yapılması, söz diziminin farklı olması ve Türkçede bulunan kelimelerin batı
dillerindeki kelimelerle bir bağlantısının olmaması.
Yazarlar iyi haberlerin daha önemli olduğunu, Türk dilinin farklı olduğu gerçeğine
alıştıktan sonra Türkçenin çok düzenli ve mantıklı olduğunu, Türkçenin üç özelliğini
açarak anlatırlar. Türkçe isimlerde farklı cinsiyetler yoktur, öğrenenler Almanca ya da
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Fransızcadaki gibi bir şeyin dişil mi erkek mi olduğunu hatırlamak zorunda değildirler,
Türkçe dil bilgisi son derece düzenlidir, ilk önce bir kural öğrenilir ve neredeyse hiç
istisna yoktur. Kelime üretme konusunda ise az kelime bilgisi ve birkaç kural sayesindeyeni kelimeleri tahmin etmek çok kolaydır. Yazarlar, Türkçenin çalışma sisteminin
hayret verici olduğunu ve dili ne kadar çok bilirsek, dilin basitliğine o kadar
şaşıracağımızı belirtirler.
Yazarlar Türkçenin çok fazla ekleme yapılan bir dil olduğunu, İngilizcede pek çok
kelime kullanılmasına karşın, Türkçede sadece bir kelime kullanıldığı ve bir tek kelime
olan gelebileceksin kelimesinin İngilizcede altı kelimeye you will be able to come
cümlesine denk geleceğini belirtirler. İngilizcede fiilin önüne başka kelimeler koymak
suretiyle anlam eklenmesine rağmen, Türkçede bu kelimenin üstüne eklerin
eklenmesiyle mümkün olduğu yazılır. Ayrıca, Türkçenin eklemeli bir dil olduğu
belirtilir.
Yazarlar sesli uyumu konusunu ele alırlar. Türkçede eklerin bir ahenk, bir ritimle
eklendiği belirtilir. Bu şekilde bir kafiye olabilmesi için de birkaç değişik şeklin olduğu
belirtilir ve iki ek anlatılır. Bu eklerin: e sesini taşıyan e ile biten ekler -le ya da -la da
olabilecekken, -i sesini taşıyan ve –i ile biten eklerin:
-iyor, ıyor, üyör,-uyor olabileceği belirtilmiştir.
Yazarlar sözdizimi konusuna da açıklık getirirler. Türkçedeki temel sözdizimin the
woman the book read olduğunu belirtir. Öznenin (işi yapan kişi ya da şeyin) ilk
geldiğini, fiilin (eylem bildiren kelimenin) sona geldiğini ve nesnenin (eyleme maruz
kalan kişi ya da şeyin) araya geldiğini belirtir. Dolayısıyla kısaca sözdiziminin subjectobject-verb olduğu belirtilir ve aşağıdaki örnek verilir:
Kadın kitabı okudu.
The woman the book read (bire bir çevirisi)
Sözdizimi konusunun dil bilgisi kaynak kısmında ayrıntılı olarak anlatıldığı şimdilik bu
konuda farkındalık kazanmanın yeterli olduğu belirtilmiştir.
Yazarlar kelime üretme konusuna da yer vermişlerdir. Kelimelerin anlamlarını tahmin
etmenin çok zevkli olduğu -gazete, gazeteci, eski, eskici- kelimeleri örnek verilerek
belirtilmiştir.

135

5.5.3.İçerik
Türk dilini ve Türkçe telaffuzu tanıtan 17 sayfalık bölümden sonra yazarlar hakkında
kısa bir tanıtım yapıldıktan sonra ilk üniteye geçilir.
Kitabın giriş bölümü kitabın tanıtımının yapıldığı ve kullanımına yönelik açıklayıcı
bilgilerin verildiği kısımdır. Giriş kısmı üç ana başlığa ayrılır, bunlar Bu Kitabı En İyi
Kullanmayı Öğrenme, Kendi Kendine Türkçe Kitabına Nasıl Destek Sağlayabilirsin? ve
Kitaptan

Sonraki

Hayat

isimli

bölümlerdir. Türkçe

öğrenmek

için kitabın

kullanılmasının dışında yapılabilecek şeylerle ilgili de bilgiler verilir ve Türkçe
öğrenimiyle ilgili tavsiyelerde bulunulur. Kitaptan sonra hangi becerileri kazanacağımız
ve dilimizi daha da geliştirmek adına yapılabilecek şeylerin tanıtımı, kısacası kitaptan
sonraki hayatımız ile ilgili de bilgilendirilmeler yapılır. Daha sonra Türk Diline Giriş
ismi verilen bölümde Türkçenin niçin öğrenilmesi gerektiğine dair bilgilendirilme
yapıldıktan sonra Türk dilinin özellikleri ana başlığı altında Türkçenin eklemeli bir dil
olduğu, Türkçede ses uyumu olduğu, söz dizimin farklı olduğuna değinilir ve söz
varlığını geliştirme konusunda tavsiyelerin bulunduğu üç buçuk sayfalık bölüme geçilir.
Bunu Türk alfabesinin ve Türkçe sesletimin tanıtıldığı dört sayfalık bölüm izler.
Buradaki ana konular alfabe, sesli harfler, sessiz harfler, accent (ağız) vurgu, ritim alt
başlıklarıdır. Sonra Telaffuz Alıştırması, Ayakta Kalma Rehberi, adı altında hazırlanan
bölümde Temel Noktalar, Konuşma, Alışveriş Yapma, Yeme, Yön, Seyahat Etme,
Kalınacak Yer, Zaman, Sayılar, Yerler, Zorluklar gibi alt başlıkların İngilizce
çevirileriyle verildiği ve kasetle de dinlenilebilen bölüm yer alır. Bu bölümden sonra
ünitelere geçilir.
Toplamda 16 ünite vardır. Üniteler belli bir konu örgüsü etrafında geçen bir diyalogla
başlar, ancak diyaloglardan önce ünitelerdeki öğrenme hedefleri maddeler halinde
ortalama üç satırlık bir bilgi ile verilir. Diyaloglar kasetten de dinlenilebilir. Diyalogdan
sonra diyalogda geçen anahtar kelimeler İngilizce karşılıklarıyla birlikte bir tablo içinde
gösterilir. Bir sonraki aşamada sorular başlığı altında diyalogların okunup aşağıda
verilen soruların cevaplandırıldığı kısım vardır. Soruların cevaplarına arkada bulunan
cevap anahtarından ulaşılabilir. Notlar başlığı ile Türk kültürü ve Türk dili’nin
incelikleri ile ilgili kullanışlı bilgiler verilmiştir. Bir sonraki aşamada dil bilgisi ile ilgili
önemli noktalara geçilir. Bu bölümde konuları destekleyici özgün örnekler sunan
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görsellerden de faydalanılmıştır. Daha sonra dokuz, on farklı alıştırmadan oluşan
alıştırmalar bölümüne geçilmiştir. Alıştırmaların başlangıcında soruların cevaplarının
bulunabileceği cevap anahtarının sayfası da verilmiştir. En son bölümde de ilk ünite ile
bağlantılı ikinci bir diyalog sunulmuş ve bu diyaloğun kelimeleri de hemen akabinde
İngilizce karşılıklarıyla verilmiştir. Kısaca bir ünitenin aşağı yukarı düzenlenmesi bu
şekildedir.
Kitap bir diyalogla başlar ve diyaloglarla devam eder. Bu diyaloglar belli bir konu
üzerine kurgulandığından, öğretilmek istenen dil bilgisi kuralları belli bir bağlam içinde
öğretilir. Diyalogların sesli olarak dinlenilmesine olanak verilen ses kayıtları, dinleme
becerilerinin gelişmesine olanak sağlar. Diyalogda geçen kelimelerin ayrıca bir kutu
içinde İngilizce karşılıklarıyla verilmesi öğrencilerin kelime bilgilerini kolaylıkla
geliştirmeye yardımcı olur. Kelimelerin daha önce bağlam içinde verilmiş olması ise
kelimelerin sadece ezberlenmesine yönelik olmadığını gösterir, bağlam içinde daha
önce kelimeler verildiğinden öğrencilerin konuyu kavraması daha kolaydır. Ayrıca
diyalogdan sonra okuduğunu anlamaya yönelik sorular olması, diyalogların anlaşılıp
anlaşılmadığının denetlenmesi açısından önemlidir.

5.5.4.İçindekiler Listesi
İçindekiler
İçerik

Sıfatlar

Giriş

Değil

Türk diline giriş

Ona kadar sayma

Alfabe ve telaffuz

Hoş sözler söyleme başlığı altında kalıplaşmış

Telaffuz alıştırması-ayakta kalma rehberi

ifadelerin öğretimi (afiyet olsun, elinize sağlık,

Üniteler

kolay gelsin)

1.

Ekmek var mı?

Var ve yok

2.

İngiliz misiniz?

Dil bilgisi konuları

Dil bilgisi konuları

Selamlaşma/Vedalaşma

İnsanları selamlama

Çoğul yapma/kullanım alanları(İngilizce ile

Ben, sen,o…

karşılaştırılmıştır)

Olmak fiili

Gün/günler-şans/şanslar

Sesli uyumu

İki gün/two days

Kişi zamirleri

Mı?Mi?Mu?Mü?

Olmak fiili ile sorular
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Sesli harflerin ayrı tutulması( y/n kaynaştırma

-i,-e,-den ekine ihtiyaç duyulan fiiller (hal

harfinin eklenmesi)

ekleri)

On sayısından sonrasının sayımı(on,yüz, bin…)

İçin kelimesinin kullanım alanları

Bu,şu,o

Soru kelimeleri

Soru kelimeleri (kim, ne, nerede…)

Söz dizimi

-im,-iniz (ceketim güzel,ceketiniz siyah)
İngilizce

“a”

ve

“the”

nın

Türkçede

6.

Yarın erken kalkacağım

Dil bilgisi konuları

karşılıklarının kullanılmaması (kalem yeşil,

Gelecek zaman

kalem var)

Teklifsiz dil kullanımında öneriler(gelsene,

3.

Daha koymayın, lütfen

baksana, atsana)

Dil bilgisi konuları

-İle’nin kullanımı

Emir cümleleri

Üst, üstüne,üstünde, üstünden kullanımı

-de,-e,-den

Yer edatları

Dolaysız nesne/tümleç

Saatlerin doğru şekilde söylenmesi (bire beş var,

İngilizce “the”

nın

eşdeğerinin

bölüm

anlatıldığı

biri beş geçiyor, kala, geçe)
7.

Yardım eder misiniz?

Çekim ekleri ve şahıs zamiri/kişi adılı

Dil bilgisi konuları

Özel isimler

Geniş zaman

Sesli harf değişimi (d→t, k→ğ)

Geniş zamanın olumsuz kullanımı

Fiilllerin sözlükteki halleri

Geniş zamanın kullanılması

4.

Şaka yapıyorsunuz!

-en sıfatları(koşan adam)

Dil bilgisi konuları

-erek(yürüyerek geldim,gülerek gitti)

-iyor şimdiki zaman

-e,-de,-den –ile (çiçeklere bastım,yemekten

-iyor şimdiki zaman (kullanımı)

hoşlanıyorum, elektrikçiyle evlenecek)

Sesli harf uyumsuzluklarını önleme

-dir (İngilizcedeki is’in Türkçede eşdeğeri

Aitlik ekleri (in)

olmadığından bahsedilir)

Aitlik (-i ya da –si ekleri)

8.

Nereye gidelim? Ne yapabiliriz?

Aitlik ekleri ve kişi adılları

Dil bilgisi konuları

Sahip olunan şeylerin söylenmesi

-ebil (gelebil) ( İngilizcedeki can’in karşılığı

-li ve –siz

olduğu söylenir)

İstemek

-e(gelemeyecek) (İngilizcedeki can’t’in karşılığı

5.

Çok beklediniz mi?

olduğu söylenir)

Dil bilgisi konuları

-ebil (İngilizcedeki might’a eşdeğer olduğu

Geçmiş zaman

belirtilir)

Geçmiş zamanın kullanımı

-meyebil üç farklı kullanıma yer verilmiştir

Saatin söylenmesi

(Sinemaya gidemem,sinemaya gitmeyebilirim,

Birleşik isimler

sinemaya gidemeyeceğim)
Karşılaştırma
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Fiillerin let(izin vermek) kullanımı

Diğer fiillerde koşul cümleciği ve örnek

Gideyim, gidelim,gitsin, gitsinler)

cümleler ve eğer’li kullanınımı

Bu

ifadeler

bir

tablo

halinde

Türkçe

(yaparsanız,açarlarsa.oturursak…)

kullanımları, birebir çevirileri ve anlamlarıyla

Diğer koşul cümlecikleri ekinin var ve yok ‘la

verilmiştir.(pragmatics’e alıntı yapılabilir) (Eve

kullanılması-se (Problem varsa bana haber ver)

gitsin-Let him go home-I’d like him to go

Koşul cümleciklerinde -r geniş zamanının

home,he should go home)

kullanımı (Eğer gelirse memnun olurum)

-ki’nin kullanımı (Bu ifadeler bir tablo halinde

-e ihtiyaç var’ın kullanımı (Tatile ihtiyacım var)

Türkçe

-den beri ve –dir ‘in kullanımı (Ne zamandan

kullanımları,

birebir

çevirileri

ve

İngilizce çevirileriyle verilmiştir.) (oteldeki bar,

beri?,Çoktan beri buradayım)

–the in-the-hotel bar,the bar (which is) in the

-e kadar ve kadar ’ın kullanımı (Çarşambaya

hotel

kadar buradayım, senin kadar akıllı değil)

-ce (milliyet ve dillerdeki kullanımı)

Vücudun bölümleri

-y,-n ya da s’nin kaynaştırma amacı ile
kullanılması( çantası,Ali’nin,Ali’yi
9.

11. Sizce çok sakin bir yermiş!
Dil bilgisi konuları

Neler yapmayı seviyorsunuz?

-miş ve –miş yapısının kullanımı
-mil ile biten isim ve sıfatlar

Dil bilgisi konuları
Mastar halinin isim olarak kullanılması(Türkçe

-miştir’in kullanımı
-ince,-dikten sonra,-den önce gibi ifadelerin

öğrenmek kolay, Girmek yasak)
“Kısa” mastarlar (konuşma, dolma…)

kullanımı
-lemek ve –leşmek’in kullanımı (temizlemek,

Vurgu (iç-ME suyu, İÇme suyu)
Mastarların çekim ekleriyle isim yapılması (den,uçmaktan,-i,-e pişirmeyi bıraktı, koşmaya

iyileşmek)
12. Aradığınız numara yanlıştır.
Dil bilgisi konuları

başladı)

-dik yapısı ile kullanılan sıfatlar (sevdiğim renk,

İyelik çekimleri

yazdığı mektup) Türkçe ve İngilizcede sıfatları

İyelik çekimleri,-i,-e ve den

kullanırken farklı bir sözdizimi kullanıldığı
Zorunluluk

bildirilmesi

belirtilir. İngilizcede “the color which I like”

(lazım,gerek,şart,mecbur)

gibi bir yapı kullanılırken, Türkçede “my-liked

-meli kullanarak zorunluluk bildirilmesi

color” yapısının kullanıldığı vurgulanır.

Olmak fiilinin değişik kullanımları (oldu,oldu

-en ve –dik sıfatlarının farkları (Beni seven

bir kere,neler oluyor, ne oldu?olur mu?, olur,

kadın, Sevdiğim kadın)

olmaz,olabilir, olamaz,olsun)

-dik isimleri ve dik kelimesinin sıfat olarak tam

-lik kullanımları (mutluluk, kimlik,iki kişilik)

cümlelerde kullanılması ve –dik kelimesinin

10. Eğer geçmezse, ilaç veririm.

isim olarak kullanılması (Aldığım şeyi istiyor

Dil bilgisi konuları

musun?, Aldığımı istiyor musun?

Şimdiki zamanda koşul cümleciği (–se, iyiysem,

-ecek

Türkseler…)

(göreceğiniz film)

yapısının

sıfat

gibi

kullanılması
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-ecek yapısının

isim

gibi kullanılması

(söyleyeceğine dikkat et)
-ecek

yapısının

–en

Bu

yapıda

vurgulanmış,
sıfatlarının

ve

–dik

diğerinin

bu, yapacağı bu)

belirtilmiştir.

-ip kullanımı

Birbiri,
kullanımı

(kıpkırmızı,

ve

Türkçedeki

İngilizcede

aynı

fark

anlamda

kullanıldığı halde birinin normal fiil (durmak),

sıfatlarının eş değeri olarak kullanılması (yaptığı

Pekiştireçlerin

İngilizce

ettirgen

birbiriniz,

(durdurmak)

olduğu

birbirimiz,

birbirleri

yapılarının kullanımı
Fiillerin –iş kullanımı (bakışıp aşık oldular,

çırılçıplak…)

öpüştünüz mü?)

13. Ne olduğunu anlatır mısınız?
Dil bilgisi konuları

Ne zaman (artık, daha, henüz…), nereye ( ileri,

Ne oluyordu?

içeri, dışarı…) ve nasıl (mutlaka, uzun uzun, az,

Ne olmuştu?

biraz) kullanımları

-dik ve ecek isimlerinin kullanarak olayların

15. Burası ne zaman inşa edilmiş?

aktarılması (Hasta olduğumu kim söyledi,

Dil bilgisi konuları

Onların boşanacağını sanmam)

Edilgen yapısının kullanılması.

-dik ve –ecek ,isimlerinin için ile birleştirilmesi

-in tarafından

(-diği gibi, -diği için, diğinden başka…)

İşaretlerde edilgen yapının kullanılması (tamir

-dik ve –ecek isimlerinin kısa mastarın (short

edilir, döviz alınır…)

infinitive) farkı (Araba kullandığını öğrendim -

Gelecek zaman (yapacaktım, yapacağım)

araba kullanmasını öğrendim, bağırdığınız kötü

Dönüşlülük (-im,-in,-i,-imiz,-iniz--leri)

oldu- bağırmanız kötü oldı,bağıracağınızdan

Dönüşlü fiiller

korkuyorum-bağırmanızdan korkuyorum)

Dönüşlülük ya da edilgenlik? (dinlenmek,

-iş yapısı aile isim yapma (kalkmak-kalkış,

görünmek,hazırlanmak gibi fiillerin her iki türlü

uçmak-uçuş)

de kullanıldığı belirtilir)

Var ve yok ile kullanılan ifadeler (bir varmış bir

-im,-in,-gin,--gi, -gen,-i eklerinin fiilden isim ya

yokmuş, ne var?, ne var ne yok, var etmek-yok

da sıfat yapılması için kullanılması (basım,

etmek…)

sorun, bilgin, çalışkan, baskı, sayı…)
16. Fiyatları bilseydim orada yemezdik.

14. Güldürme beni

Dil bilgisi konuları

Dil bilgisi konuları
Önceden

yapılan/yapılmayan

-sem, -sen-se, -sek ,-seniz, -seler yapılarının
olayların

kullanılması

(gelseydim,

açsaydılar,

anlatılması (Araba sürerdim, şikayet

isteseydi…)

etmezdiniz)

Olası

Bir şeylerin olmasına sebep olmasını sağlayan

olsaydım giderdim, yardım etseydi işimiz kolay

son ekler (-dir,-t, it, -ert, -ir, er öldürmek,

olurdu…)

hatırlatmak, düşürmeş, çıkartmak)

Geçmiş zamanda koşul cümleleri (yerinde

Bir şeyin durması, ya da bir şeyi durdurmak

olsaydım giderdim)

(durdum-arabayı durdurdum, uyan-uyandır onu)

Keşke’nin kullanımı

olmayan

koşul

cümleleri

(Yerinde
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Yapar yapmaz’ın kullanımı
-mez,-ç,-gıç,-ik,-ek,-it,-ıntı

Alıştırmaların cevap anahtarı
kullanımları

Ek bölüm

(inanılmaz, bilinç, başlangıç,uyanık, kaçak, anıt,

Türkçe-İngilizce sözlük

akıntı)

Dil bilgisi konularına ek bölüm.

Tablo 15: 5. Kitap İçindekiler Listesi
5.5.6.Dil Bilgisi
Yazarlar kitabı kullanacak kişilerin daha önce yabancı dil konusunda deneyimli
olmayabileceklerini kabul ettiklerini ve bu sebeple dil bilgisi terimlerinden imkânlar
dâhilinde kaçınmayı istediklerini belirtirler. Bu yaklaşımından yazarların dil bilgisini
sadece bir araç olarak gördüklerini ve öğrencileri dil bilgisel kavramlarla boğmak
istemediklerini değerlendirilebiliriz. Yazarlar yine kitabın tanıtımında kitaplarının bir
açılış diyaloğu ile başladığını ve daha sonra az sayıda dil bilgisi konularının bol bol
örnekler verilerek açıklandığını belirtmişlerdir. Bunları alıştırmalar takip etmiştir. Bir
ünitenin ortalama on bir sayfadan oluştuğunu göz önünde bulundurursak, dil bilgisinin
açıklandığı kısmın 4, 5 sayfa olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama iki sayfa da hem dil
bilgisi konularının öğretimine hem de kelime bilgisinin ölçülmesine yönelik
alıştırmalara ayrılmıştır. Dil bilgisi bağlam içinde öğretilmeye çalışılmıştır.

5.5.7.Kültür
Yazarlar kitaptaki üniteleri hazırlarken belli bir düzen olmasına özen göstermişlerdir.
Kitapta dikkati çeken en önemli noktalar hem ünitenin başında hem de ünitenin sonunda
diyaloglara yer verilmesidir. Bu diyalogların her biri belli bir konu üzerine
kurgulanmıştır, bu diyalogların içeriğinde Türkiye’ye farklı bir ülkeden gelmiş birinin
ilk defa Türk kültürüyle tanışmasında karşılaşacağı durumların yanı sıra, sadece yerel
şahıslar üzerine kurgulanmış diyaloglara da yer verilir. Diyaloglarda geçen kelimelerin
İngilizce karşılıkları verildikten sonra diyalogla ilgili okuma anlama sorularına
geçilmiştir. Bu soruların arkasından diyaloğun içeriği ile ilgili kültürel notlar verilmiştir.
Örnek vermek gerekirse kitabın ilk ünitesi Türkiye’ye tatile gelmiş Karen isimli bir
kadının bakkaldan ekmek alması üzerine kuruludur. Kadın ekmeğin yanında sucuk,
yeşil zeytin de alır. Bu diyalog Türk kültüründeki kahvaltı kavramının aktarılması
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açısından önemlidir, ama kahvaltı kavramı tamamen farklı bir kültüre sahip, Türkiye’de
kısa süreli tatilde olan Karen isimli bir kadının bu süre zarfında Türk kahvaltısına aşina
olması ve Türk kahvaltısına yönelik alış veriş yapması diyaloğun gerçekçiliği
konusunda biraz düşündürücüdür. Diğer ünitelerdeki diyaloglarda ise Türklerin
gündelik yaşantılarından kesitleri görebiliriz. Konu başlıkları incelendiğinde kültürel
aktarımın Türklerin güncel yaşamlarından kesitlerden, ya da Türkiye’deki yabancıların
karşılaşacağı durumlara yönelik kesitlerden oluştuğu görülmektedir. Her bir ünitenin
sonunda verilen kültürel notlar kültürel aktarım açısından büyük önem taşır.
İncelenen her kitap kendine özgü bir şekilde hazırlandığından, ortak olmayan unsurlar
da vardır. Bu unsurlar, ayrıca, sadece incelenen kitaba özgü olarak incelenmelidir.
İncelenen Turkish isimli bu kitapta da bu duruma uyan noktalar vardır.
Örnek vermek gerekirse Turkish isimli bu kitapta bütün ünitelerde, Notlar başlığı
altında hem dil bilgisel hem de kültürel notlara yer verilmiştir. Kültürel notlar sayesinde
kültür aktarımı son derece doğal bir şekilde verilmiştir, dolayısıyla bu kitap incelenirken
her bir ünitenin Notlar başlığı altında yer alan bölümü ayrıntılı bir şekilde incelenmesi
uygun görülmüştür.
İlk ünite Türkiye’ye tatile gelmiş Karen isimli bir kadının bakkaldan ekmek alması
üzerine kuruludur.

Birinci ünitedeki diyaloğun da başlığı olan Ekmek Var Mı?

yapısında öğretilmeye çalışılan ve Türkiye’de insanlarla iletişim kurabilmek için tek bir
hece olan var ve yok kelimesi ile epey bir yol alınabileceği belirtilmiş, tek hece
olmasına rağmen bu ifadenin konuşmada doğal olduğu belirtilmiştir. İkinci not
Türklerin beden dillerini kullanmalarına yönelik bir bilgidir.

Yazarlar kaşların

kaldırılmasının ve tek bir tık (İngilizce tut sesi) verilmesinin Türkiye’de basit ve kibar
bir şekilde hayır demek için kullanıldığı konusunda bilgi verirler. Olumsuzluk için
kullanılan seslerin bile farklı kültürlerce farklı olması da ilgi çekici bir noktadır. İlk
ünitede beden diliyle ilgili bir bilginin verilmesi oldukça faydalıdır, çünkü beden dilinin
farklı kültürlerde farklı anlamlara gelmesi ve bununla ilgili pek çok yanlış anlamalara
sebebiyet verilmesi ile ilgili yaşanılan gerçek örnekler vardır. Üçüncü notta da salam
değil, sucuk gibi bir kullanımım kopuk bir cümle gibi görünmesine rağmen Türkçede
oldukça normal kabul edildiği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere üç nottan ikisi gündelik
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yaşamda kolayca iletişim kurmak için kullanılan dille ilgilidir, bir diğeri de beden
diliyle ilgilidir.
İkinci ünitede Türklerin yabancıların birkaç kelime bile Türkçe konuşmasından ne kadar
mutlu oldukları, ikinci diyalogda bir pasaport memuru ile Alan isimli bir yabancının
karşılaşmasıyla örneklendirilmiştir. Türkçede başka dillerde olduğu gibi sen ve siz
kullanımları arasında fark olduğu belirtilmiş,

Sen mi? Siz Mi? diye hitap etme

konusunda kuşku duyulması durumunda Sizin daha güvenli olduğu belirtilmiştir.
Buyurun kelimesinin Türkçede çok sık ve farklı anlamlarda kullanıldığı eklenmiştir.
Üçüncü ünitenin diyaloğunda Ali ve Ayça isimli iki Türkün restoranda yemek ve içki
ısmarlaması anlatılır. Bu ünitenin kültür notlarında üç madde işlenmiştir. Birinci
maddede restoranlarda meze ısmarlamanın adabı anlatılmıştır. Mezenin garson
tarafından müşteri ısmarlamasa da masaya konulduğunu, usulün garsonu durdurmak,
istediklerinizi seçip diğerlerini geri yollamak olduğu belirtilir ve restoranda kullanılan
dille ilgili örnekler verilir. Yeter, Bakar mısınız, Hesap, Üstü kalsın, Et yemiyorum,
Etsiz yemek var mı? ifadeleri örnek olarak verilir. Üçüncü maddede ise söz dizimi
anlatılmıştır, bu kültürel bir not değil dil bilgisel bir nottur.
Dördüncü ünitenin diyaloğunun içeriğinde dört yıldır İzmir’de yaşayan İsveçli bir
adamın halı almak için halıcıya uğraması konusu vardır. Kültür notlar dört maddede ele
alınmıştır. Birinci maddede pazarlık anlatılmış ve halıcı, derici gibi yerlerde pazarlarda
ve tatil yerlerinde pazarlığa epey bir yer verilmesi konusunda öğreniciler uyarılmıştır.
İkinci madde abi ve abla konusunu ele alır ve bu iki kelimenin Türkiye’de çok sık
duyulduğu belirtilir. Kelime anlamlarının büyük kız kardeş ya da büyük erkek kardeş
anlamına geldiği belirtilir, ama gündelik hayatta kendinizden büyüklere saygılı bir
şekilde ve dostça hitap etmek için kullanıldığı belirtilir. Ayakkabı boyacısı bir çocuğun
size bu şekilde hitap edeceği belirtilir. Hayır, Teşekkür Ederim isimli üçüncü maddede
bir teklifin teşekkür ederim diyerek reddedileceği belirtilir, ancak bu kullanımın
özellikle de sofrada, karnı aç yabancılar tarafından kullanılmasının yanlış anlamalara
yol açacağı ve bir teklifi kabul etmek için lütfen denmesi gerektiği belirtilir. Son
maddede ben de, ayrıca anlamındaki de ve bulunma durumundaki de’nin
karıştırılmaması gerektiği konusunda uyarılara yer verilir.
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Beşinci ünitede Ted isimli bir Amerikalı mühendisin Türkiye’de yeni bir projede
çalışması ve otel barında iki Türk müşteriyle buluşması konu alınır. Bu ünitenin notlar
bölümünde Nasılsınız? sorusuna kısaca Teşekkür ederim diye cevap verilebileceği,
İngilizcedeki gibi Teşekkür ederim, iyiyim denmesine gerek olmadığı belirtilir. Burada
İngilizce ve Türkçe teşekkür etme konusundaki fark iki kültür karşılaştırılarak ortaya
konmuştur. İkinci maddede rakı’nın Türklerin gurur duydukları milli içkileri olduğu
belirtilir ve rakının anason kokusu taşıdığı ve suyla karıştırılarak içildiği hatırlatılır.
Türk ev sahibini etkilemek için ithal bir içki yerine rakı ısmarlanması önerilir.
Yazarların rakıyı milli içki kabul etmeleri, yabancılara Türk rakısını tanıtma istekleri
dikkat çekicidir. Üçüncü not kültürel bir not değil dil bilgisel bir nottur ve Radyo
Dinledim başlığı altında verilmiştir. Dördüncü not dil bilgisel bir nottur ve Türkçede
bulunmayan present perfect tense’in Türkçede bir karşılığının bulunmadığı ve onun
yerine geçmiş zaman kipinin kullanıldığı belirtilir. Ayrıca Türkçede İngilizcedeki have
done kullanımı yerine Türkçede şimdiki zaman kullanılacağı ve İngilizcede Where have
you come from?’un “Nereden geliyorsunuz?” diye çevrilebileceği belirtilmiştir. Bu not
dil bilgisel bir not olmasına rağmen iki dilin farklıklarından yola çıkarak bir farkındalık
oluşturması açısından önemlidir.
Altıncı diyaloğun konusu Sarah ve Berkant isimli iki İngilizce öğretmeninin çalıştıkları
dil okulunda karşılaşmaları üzerinedir. Bu ünitede dört not vardır ve üçü kültürel
aktarıma yöneliktir. Birincisinde anlam bilimsel bir nokta ele alınmıştır ve Türklerin bir
teklifini reddetmenin çok zor olacağı belirtilmiştir. Hayır demenin aslında devam et,
beni ikna et demek anlamına geleceği belirtilip bir şeyi gerçekten istemiyorsanız vallahi
ya da eminim demek gerektiği belirtilir. İkinci maddede hadi’nin buyurun demekle eş
anlamlı olduğu belirtilir, ve Türkiye’de bu kelimenin kaç kez söylendiğinin çetelesinin
tutulması nükteli bir şekilde tavsiye edilir. Dördüncü nokta dil bilgisel bir nottur ve
şimdiki zaman ve -ecek son ekinin çoğu zaman birbirinin yerine kullanıldığı belirtilir.
En son maddede ise dolmuş’un ne olduğu anlatılır ve dolmuşun belirli bir güzergahtan
belirli fiyatlar karşılığı geçtiği, belirli bir saati olmadığı, tamamen doluncaya kadar
beklediği ismini de buradan aldığı ve insanları yoldan alıp yola bıraktığı belirtilir.
Dolmuş’un kültürümüzdeki vazgeçilmez yeri göz önünde bulundurulduğunda, kültürel
aktarıma bir örnek olarak verilmesinin ne kadar isabetli olduğu ortadadır.
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Yedinci ünitenin diyalog konusu Hamide Hanım isimli birinin Ankara’dan Trabzon’a
akraba ziyaretine gelmesi ve kaybolup genç bir delikanlıdan yardım istemesi üzerine
kuruludur. Burada dikkati çeken nokta diyaloğun bir Türk kadını üzerine kurulmasıdır.
Notlar kısmında iki nokta ele alınarak abi, abla, yavrum ve teyze’nin de tanımadığımız
kişilere dostluk gösteren hitap şekli olduğu belirtilir ve bunları kullanabilmek için arada
çok yaş farkı bulunması gerektiği belirtilir. Türkiye’de bulunulduğunda yabancıların bu
kullanımları dikkatlice dinlemeleri tavsiye edilir. İkinci not olarak da acaba verilir ve
bir ricanın daha da kibarlaştırılmasında kullanıldığı belirtilir.
Sekizinci ünitenin diyalog konusu Metin ve Defne isimli kişilerin evde sıkılıp dışarı
çıkma isteğine yönelik yapılabilecek şeylerin tartışılması üzerine kurulmuştur. Notlarda
iki nokta yer alır. Birincisinde Türkiye’de çok az yerde yabancı restoran olduğu,
İstanbul ve Ankara gibi büyük yerlerde bulabileceğinizi ama küçük yerlerde
bulunamayacağı

belirtilir.

Kitabın

doksanlı

yıllarda

yazıldığı

göz

önünde

bulundurulduğunda, iki binli yıllarda durumun farklılaştığı söylenilebilir. Çok yaygın
olmasa da pek çok Anadolu şehrinde üniversitelerin de açılmasıyla gençlere hitap
edecek hamburger ya da pizza dükkanlarının hatta Çin restoranlarının açıldığı
söylenebilir. İkinci madde Türk insanının ünlem nidaları üzerinedir. Üf be, Yok canım
gibi ifadelerin çokça duyulabileceği belirtilmiştir. İngilizceye çevrilmesinin zor olduğu
ama duyduğunuzda konuşanın ses tonundan ve yüz ifadesinden ne anlama geldiğinin
kolay çıkarabileceğini belirtir. Aman!, Aa!, Ay!, Be, Eyvah, Ha, Öf, Üf!, Ya!, Uf! gibi
nidaların ifade ettiği duygular İngilizce karşılıkları ile bir tablo halinde verilmiştir. Bu
madde bir dilde beden dili, ses tonu ve de sözel ifadelerin bir araya geldiğinde ne kadar
anlamlı olduğunu vurgulanmasına yardımcı olur.
Dokuzuncu ünitede Yasemin isimli bir pop şarkıcısıyla yapılan bir görüşmeye yer
verilmiştir. Bu diyalog bir Türk üzerine kurgulanmıştır.

Diyalogdan sonra dört

maddeye yer verilmiştir ve neler soru ekinin birden fazla cevap beklenen durumlarda
kullanıldığı belirtilmiştir. Çok çok ikilemesi örnek verilerek Türkçede kelimeleri
tekrarlamanın çok yaygın olduğu belirtilmiştir. Üçüncü maddede lazım kelimesi ele
alınmış, kelimenin Arapça asıllı olmasından kaynaklı uzatılarak söylendiği, eskiden
inceltme ekiyle kullanıldığı, ama modern yazımda bu kullanımın kalktığı, sadece bir iki
Arapça asıllı kelimenin, hala ve hâlâ gibi birbirinden ayırt edilmek için kullanıldığı
belirtilmiştir. En son madde ise Türk televizyonunun tanıtılmasına ayrılmıştır. Türk
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televizyonlarında ünlülerle yapılan görüşmelere çokça yer verildiği belirtilmiş ve
herhangi bir Türkçe program izlemenin Türkçe bilginizde ne kadar başlangıç
seviyesinde olunursa olunsun mucizeler oluşturacağı belirtilir. Magazin programlarının
doksanlı yıllardaki popülerliğinin iki binli yıllarda da devam etmesi Türklerin magazine
merakının Türk kültür tarihiyle ilgili bir ipucu vermesi açısından önemlidir.
Türkiye’de yaşanmıyorsa ve Türk uydu kanallarına erişim yoksa arkadaşlardan bazı
programları videoya çekmelerini rica etmek yazarlar tarafından önerilir. Televizyonun
açık bırakılması tavsiye edilir ve vurgu, ritim, ve yabancı kelimelerin siz farkında
olmasanız bile aklınıza yerleşeceği belirtilir. Burada teknolojinin ne kadar hızlı
ilerlediği ve dil öğrenenlerin dinleme becerilerini geliştirmek için ne zor koşulları
aşmaları gerektiği ortaya çıkar.

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle de bilgiye

erişmenin ve özellikle de özgün malzemeye ulaşmanın ne kadar kolaylaştığı göz
önününe serilmiştir.
Onuncu ünite Sibel isimli bir kadının eczaneden rahatsızlığı ile ilgili ilaç istemesi
üzerine kuruludur. Bu diyalog da bir Türk üzerine kurgulanmıştır. Notlar kısmında üç
madde yer alır. İlk maddede eczanenin Türk kültürü için önemi anlatılır ve neredeyse
her köşe başında bir eczane bulunduğu, küçük rahatsızlıklarda tavsiye için ilk
başvurulacak yer olması gerektiği belirtilir. Çoğu kişinin doktor yerine eczaneye gittiği
ve pek çok ilacın reçetesiz satıldığı belirtilir. Eczanenin farklı kültürlerde farklı işlevleri
olması gerçeği ve Türkiye’de kullanılış şekliyle ilgili bilgi verilmesi, Türk kültürüne
yabancı birinin gündelik yaşamını kolaylaştırması açısından son derece önemli ve
kullanışlı bir bilgidir. İkinci maddede Türkçenin yabancı dillerden aldığı ödünç
kelimelerin telaffuzu ve son ekleri etkilemesi anlatılmıştır. Arapçadan alınan ishal,
meşgul, saat gibi kelimeler örnek olarak kullanılmıştır. Üçüncü madde ise oldukça
önemli bir maddedir ve Türkçede inşallah kelimesinde olduğu gibi Allah kelimesini
içeren pek çok kelime olduğu belirtilmiştir. Bunların İngilizce çevirileri de verilmiştir.
Bu kelimeler Allah Allah, Allah aşkına, Allah bilir, Allah korusun, Allahtan, Allaha
şükür, Maşaallah, Allaha ısmarladık kelimeleridir. Allaha ısmarladık’ın Allasmarladık
olarak okunduğu not olarak verilmiştir.
On birinci ünitede tatil için önceden yer ayırttığı otelden memnun kalmayan ve bir
şikayette bulunmak için turizm bürosuna gelen Elif isimli bir kadın ile görevli arasında
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geçen bir diyalog yer alır. Bu ünitenin notlar kısmında sadece bir not yer alır, o da
hem…hem, ya…ya, ne…ne dil bilgisi yapısının kullanımı ile ilgilidir. Ayrıca, bu
ünitenin alıştırmalarının içinde Nasreddin hoca tanıtılmış ve öğrenenlerden Nasreddin
Hoca’nın boşluklar bırakılarak verilen bir fıkrasının boşluklarını yukarıda verilen
kelimelerle doldurulması istenmiştir. Nasreddin hoca Türk kültüründe önemli bir
şahıstır ve ona alıştırma kısmında bile olsa yer verilmesi Nasreddin hocanın tanıtılması
açısından önemlidir.
On ikinci ünitede bir Türk çiftin bayramlaşmak için kadının ailesiyle görüşmek için
telefon etmeye çalışmasını konu alır. Burada kültürel aktarım olarak aileyle telefonda
bayramlaşma konusu işlenmiştir. Ama daha da dikkati çeken nokta doksanlı yıllarda
teknolojinin ne kadar geri olduğunun bu diyalog vesilesiyle gözlere serilmesidir, ve
günümüzdeki iletişim kanallarına kıyasla geçmişte bir telefon görüşmesi yapmak için
bile yaşanan mücadelenin resmedilmesi de Türkiye’de teknolojinin tarihsel gelişiminin
günlük hayata yansıması açısından ilginç bir örnektir. Notlar bölümünde dört madde ele
alınmıştır, ikisi dil bilgisel notlardır ve –dır ve –mış son eklerinin kullanımıyla ilgilidir.
Şeker bayramı ve Kurban bayramı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. En önemli İslami
olmayan tatil olarak yeni yıl örneği verilmiş, Noel’in tatil günü olmadığı belirtilmiştir.
Diğer önemli bir not ise argo kullanımının bu bölümde ele alınmasıdır. Yabancı bir
dilde argonun nerede ve ne zaman kullanılacağının bilinmemesinin yabancılar açısından
zor olduğu belirtilip, bunları kullandığımız takdirde üzülebileceğimiz göz önünde
bulundurularak argo kullanımından kaçınmamız tavsiye edilmiştir. Ama yine de aşina
olunması açısından en yaygınlarından olan Eşek!, Defol!, Eşeoğlu eşek, Kahretsin!
İngilizce çevirileriyle verilmiştir. Alıştırmalar kısmında humus tarifinin bir etkinlik
çeşidi olarak Türkçe kelimelerinin İngilizceleriyle karşılaştırılmasının istenmiş olması,
humus gibi Türkiye’de de bilinen ama Amerika ve Avrupa’da da çok sevilen bir
yemeğin evrensel kültür ögesi olarak verilmesi kültür aktarımı açısından önem taşır.
On üçüncü ünitedeki diyalog Sally isimli Türkçeyi üniversitede öğrenmiş ve Türkiye’yi
düzenli ziyaret eden bir kadının plajda cüzdanını çaldırması üzerine polisle görüşmesi
üzerine kurulmuştur. Bu bölümün notlar kısmı son derece kısadır, sadece bilemiyorum
ifadesinin bir şeyin bilinmediği ya da emin olunmadığı durumlarda kullanıldığı
belirtilir.
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On dördüncü ünitede caddede birbirini dokuz senedir görmeyen, birbirine yolda
tesadüfen rastlayan iki okul arkadaşının karşılaşmasına yer verilmiştir. Notlar kısmında
iki madde vardır ve ikisi de dil bilgisi ile ilgilidir. Birinci madde söz diziminde
güldürme beni örneğinde olduğu gibi kuralların esnetilebileceği üzerinedir, Türkçenin
söz diziminin İngilizce söz diziminden daha esnek olduğu belirtilir. İkinci maddede ise
görüşmedik ve görüşemedik ifadeleri arasındaki farka değinilmiştir.
On beşinci ünitede Ivan isimli bir Ukraynalı ve Atilla isimli bir Türk’ün İstanbul’da
Çiçek Pasajına gitmeleri ve bu pasajın geçmişi ile ilgili konuşmaları üzerine kuruludur.
Notlar kısmında beş madde vardır. Birinci maddede çiçek pasajı tanıtılmıştır ve pasajın
İstanbul’da zaman geçirmek için canlı bir yer olduğu belirtilir. Biraz eski olmasına
rağmen geceleri tıklım tıklım dolduğu, ucuz ve kişilikli bir yer olduğu, uluslararası steril
otel ve barlardan çok farklı bir ortama sahip olduğu belirtilir. İkinci maddede -miş
ekinin duyuma dayalı olayları anlatmak için kullanıldığı belirtilmiştir. Ki ekinin son ek
ki ile karıştırılmaması gerektiği, ki ekinin şaşırma nidası olarak kullanıldığı belirtilir. En
son madde hassas bir konu ile ilgilidir ve sataşmak kelimesinin rahatsız etmek
ifadesinden daha güçlü olduğu ve istenmeyen durumlarda kullanıldığı belirtilip,
tacizden korunmak için üç farklı ifade önerilir bunlar: Rahatsız etmeyin, Sataşmayın,
Çok ayıp ifadeleridir. Diyaloğun içeriğinin içkili bir mekan olduğu göz önünde
bulundurulup, insanların başına gündelik hayatta böyle rahatsız edici durumların gelme
ihtimaline karşı öğrenicilerin tedbirli olması ve kendilerini nasıl ifade etmeleri
konusunda uyarılması önemlidir.
On altıncı ünitedeki diyalogda Jülide ve Çetin isimli iki komşunun karşılaşması ve
tatille ilgili sohbetleri işlenmiştir. Bu diyalog da Türk kahramanlar üzerine
kurgulanmıştır. Bu ünitenin notlar kısmı tek bir maddedir ve özgün bir deniz otobüsü
biletinin görseli eşliğinde deniz yolculuğunda iki tür vasıtanın kullanılabileceği,
bunların da deniz otobüsü ve vapur olduğu belirtilir. Dolmuştan sonra deniz otobüsü
örneğinin verilmesi Türkiye’ye ziyarete gelecek ziyaretçileri bilgilendirmek açısından
önemlidir, çünkü ulaşım araçları da kültürün önemli bir parçasıdır ve gündelik hayatta
Türkiye’yi ziyaret eden bireylerin en çok kullandığı toplu taşım araçlarındandır.
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5.5.7.Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği
Kitapta etkinliklerin çeşitli olmasına özen gösterilmiştir. Her ünitede aynı türde
alıştırmalar yer almaz, alıştırmalar hem dil bilgisini hem de söz varlığını pekiştirmeye
yönelik olarak çeşitli etkinliklere yer verilerek hazırlanmıştır. Ünitelerde yer alan farklı
etkinlik çeşitleri aşağıda sıralanmıştır:
1. Anlamlı bir diyalog oluşturmak için cümlelerin düzenlenmesi
2. Boşluk doldurma
3. Özgün materyallere dayanarak oluşturulan sorularda doğru ya da yanlış ifadeleri
bulma
4. Diyalogları eşleştirme
5. Diyalogları sıraya koyma
6. Evet-hayır sorularına cevap verme
7. Çeşitli kalıplaşmış ifadelerin hangi durumlarda söyleneceğinin bulunması
8. Bulmaca içinde saklanan kelimeleri bulma
9. Gruba uymayan kelimeyi bulma
10. Verilen ifadeleri kullanarak bireylerin kendileriyle ilgili cümle kurma
11. Form doldurma
12. Verilen tablolardaki bilgileri kullanarak soruları cevaplandırma
13. Telaffuz çalışması(1)
14. Kelimeleri birleştirerek anlamlı cümleler kurma
15. Dil bilgisel olarak anlamlı ifade ve cümlelerin uygun düşen duruma göre
seçilmesi
16. Kısa bir metinle ilgili doğru yanlış sorularını cevaplama
17. Saatlerin İngilizce söylenişlerinin Türkçeye çevrilmesi(1)
18. Verilen diyaloglarla ilgili soruları cevaplama
19. Anlamlı cümle kurabilmek için iki farklı gruptaki ifadelerden eşleşenleri bulma
20. Yukarıda verilen kelimelerin metne yerleştirilmesi
21. Kelimelerin sıralaması
22. Yazılmış bir notu örnek alarak verilen kelimelerle yeniden bir not yazılması
23. Cümlelerin İngilizceye çevrilmesi(1)
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24. Türkçe yazılmış bir parça içinde kullanılan Türkçe fiillerin İngilizce fiillerle
eşleştirilmesi
25. Cümlelerin verilen dil bilgisel yapıyla (-ip) kısaltılması
26. Boşlukları gereken dil bilgisi yapılarıyla doldurulması
27. Verilen resimlerle sıfatları eşleştirme
28. Türkçe özgün bir ilanın İngilizceye çevrilmesi(2)
29. Yukarıda verilen fiillerin doğru çekimleriyle bağlam içinde verilmiş bir metin
içine yerleştirilmesi
30. Cümlelerin (-birbiri ya da –iş) kullanılarak yeniden yazılması
31. Verilen boşluk doldurmalarda verilen iki fiilden birini seçip doğru çekimiyle
yerleştirilmesi
32. Verilen fiilleri verilmiş cümlelere edilgen biçimleriyle yerleştirilmesi
33. Türk Tarih Bilginizi Ölçün başlığı altında edilgen şekilde verilmiş tarih
sorularının cevaplandırılması
34. Bir iş ilanının içinde geçen Türkçe kelimeleri İngilizceleriyle eşleştirme
35. Dört paragraftan oluşan oldukça uzun bir okuma parçasındaki sorulara doğru ya
da yanlış olarak cevap verme
36. Trafik işaretlerinin eşleştirilmesi
37. Sinop’la ilgili özgün bir kupürün sözlük yardımıyla okunmasının istendiği bir
alıştırma
Bir ünitede ortalama olarak altı, yedi farklı çeşitte alıştırma yer alır ve ünitelerdeki
alıştırmalar benzerlik gösterse de her ünitede farklı türde alıştırmalara yer verilmiştir.
İncelenen kitaptaki etkinlik çeşitlerinin öğrenenlerin öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri
açısından oldukça çeşitli olması öğrencilerin dili farklı şekillerde kullanmalarını
sağlaması açısından faydalıdır. Kitapta bol miktarda bulunan diyaloglar sayesinde
okuma becerisini geliştirmek mümkündür. Ayrıca kitabın sonunda oldukça uzun
sayılabilecek bir okuma parçasına yer verilmiştir. Kitaptaki diyaloglar konuşma
örnekleri sunması açısından faydalıdır, ne var ki öğrencilerin konuşturulmasına yönelik
bir etkinliğe yer verilmemiştir. Aynı şekilde yazma konusunda da etkinlik yoktur.
Diyalogları dinleme imkanı vardır, ne var ki dinleme anlama konusunda bir etkinlik
yoktur.
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Üniteler Konuşma başlığı altında diyaloglarla başlar. Bu diyalogları okuduğunu anlama
soruları izler. Ayrıca alıştırmalar içinde de okuma parçalarına yer verilmiştir.
Bu diyaloğun sonunda sadece parçada geçen bilinmeyen kelimelerin İngilizce anlamları
verilir. Ayrıca alıştırmaların içinde okumaya dayalı olarak soruların hazırlandığı
alıştırmalara da yer verilmiştir. Kitabın en son ünitesinde diğer ünitelerden farklı olarak
oldukça uzun bir okuma parçası verilmiştir. Buna ek olarak özgün bir malzemeden
hazırlanmış bir okuma parçası daha vardır. Sondan bir önceki ünitede de bir kişilik testi
verilmiş, soruları öğrencilerin kendilerine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Bu da bir
nevi okuma parçası görevi gören bir metindir.
Ünitelerdeki diyaloglar kasete kaydedilmiştir ve öğreniciler bu diyalogları istedikleri
kadar dinleyebilirler. Her bir ünitede iki diyalog vardır, toplamda 16 ünite vardır bu da
toplamda otuz iki diyalog olduğu anlamına gelir. Ne var ki bu diyaloglar etkin bir
dinlemeye yönelik hazırlanmış değildir, yani öğrenenlerden dinledikleri parçalarla ilgili
dinlediğini anlama sorularını cevaplandırmaya yönelik bir beklenti yoktur. Sadece
diyalogların dinlenerek okuma anlama becerisini ölçmeye yönelik sorularının
cevaplandırılması beklenir. Ama yine de otuz iki tane farklı diyaloğun hem okumaya
hem

de

dinlemeye

yönelik

olan

hazırlanması,

öğrencilerin

telaffuzlarını

geliştirmelerinde önemli bir yer tutar.
Yazarlar önsözde dinleme becerisinin önemine değinmiş, televizyon izlemenin dili
bağlam içine görmeyi sağlamak açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır.
Öğrenenlerin Türkçe özgün malzemeleri dinlemelerini tavsiye ederler. Bir dile maruz
olmanın en iyi yollarından birinin bir dili konuşup izlemeyle olabileceğini belirtip,
Türkiye’de yaşama şansı olmayanların kolaylıkla Türk uydusuna çok da masraf
yapmadan ulaşılabileceğini söylerler.
Kitapta yazma becerisine yönelik bir alıştırmaya yer verilmemiştir. Ama örnek bir bilgi
formu verilmiş, öğrencilerin bu formu kendi bilgileriyle doldurmaları istenmiştir. Bir
yeni yıl tebrik örneğine de yer verilmiştir, ama öğrencilerden benzer bir tebrik
yazmaları beklenmemiştir. Bir iş mektubu örneği verilmiş ama öğrencilerden benzer bir
mektup yazmaları beklenmemiş, bu iş ilanının içinde geçen Türkçe kelimeleri
İngilizceleriyle eşleştirmeleri beklenmiştir. Bir kartpostal örneği de verilmiş, yine
öğrencilerden benzer bir kart yazmaları beklenmemiştir. Bu tür etkinlikler üretime
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yönelik etkinlikler değildir, çünkü öğrenenlerden bir yazma metni yazmaları üretmeleri
beklenmez.
Kitaptaki üniteler konuşma başlığı altında diyaloglarla başlar ve ilk ünitenin devamı
olan bir başka diyalogla biter. Bu diyalogların kasete çekilmiş kayıtları da vardır.
Öğreniciler bu diyaloglar sayesinde konuşma örneklerini hem okuyabilirler hem de
kasetten dinleyebilirler. Bu konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik pasif bir
etkinliktir, çünkü öğrencilerin konuşmalarına yönelik, onları etkin bir şekilde
konuşturacak bir başka etkinliğe rastlanmamıştır.
Yazarlar kitapta söz varlığı kazandırmayı Türkçe kelimelerin İngilizce karşılıklarını
vererek gerçekleştirme yolunu seçmişlerdir. Aracı dil olarak İngilizce kullanılmıştır, bu
da kitabın hedef kitlesinin İngilizce anadili konuşurları olduğu, ya da İngilizceye ikinci
dil olarak çok hâkim olan bir kesim olduğu izlenimi verir. Söz varlığının veriliş şekli,
bu konuda hazırlanan alıştırma sayısının fazlalığı ve çeşitliliği sebebiyle oldukça
başarılı sayılabilir. Ayrıca söz varlığı kitapta hem özgün hem de özgün olmayan
görseller kullanılarak verilmeye çalışılmıştır. Bu da kitabı daha eğlenceli bir hale
getirmiştir.

5.5.8.Genel Değerlendirme
Kitap İngilizce konuşurlara yönelik olarak hazırlanmıştır ve kitap boyunca iki dil
arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan yola çıkılarak dil bilgisi kuralları verilmiş,
kültür aktarımı yapılmaya çalışılmıştır. Kitap alfabe öğretimi ile başlamış, dili ilk
öğrenenlerin yurtdışı tecrübelerini kolaylaştıracak şekilde temel sözvarlığı çevirileri ve
sesletimleriyle verilmeye çalışılmıştır. Kitap belli bir çerçeve içinde ele alınmış ve her
ünitede bir birlik kurulmuştur. Kitabın özelliği her bir ünitenin diyalogla başlaması,
öğrenilecek kelimelerin ve dil bilgisi yapılarının belli bir bağlam içinde öğrenciye
sezdirilerek verilmeye çalışılmasıdır. Kitabın bir diğer farkı da diyalogların gündelik
yaşamda gerek yabancıların Türkiye’de bulundukları dönemdeki tecrübelerinden
gerekse Türk insanının gündelik yaşantılarından kesitler sunmasıdır. Bu da dilin bir
bağlam içinde gösterilmesini sağlar. Kitaptaki diğer bir farklılık da her diyaloğun
sonunda belirli notlar olmasıdır. Bu notların bir kısmı dilbilgisel konular hakkında
ipuçları verirken, bir kısmı da Türk kültüründeki kavramların aktarılmasını sağlar.
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Kültürel aktarımın sağlanması bu notlar sayesinde olur. Bu kültürel aktarımlar notlar
bölümünde ayrıntılı şekilde verilmiştir. Türk insanının gündelik yaşamda sıkça
kullandıkları dolmuştan, Türk insanının beden dilinden ipuçlarına, tacizden kurtulmak
için söylenecek sözlere kadar karşılaşılması olağan konular konusunda öğrenenler
bilgilendirilmişlerdir. Kitapta dikkati çeken bir diğer nokta da öğrenicilerin bilgilerini
görseller yoluyla artırmaya yönelik bir çabanın olmasıdır. Her ünitede en az iki tane
görsel bulunmaktadır. Bu görseller ikiye ayrılır: kitaba yönelik yazılmış karakalem
çizimler ve kitaba uygun bulunan konulara yerleştirilen özgün malzemeler. Bu özgün
malzemeler yabancıların Türkiye gezilerinde karşılarına çıkabilecek trafik levhaları,
yiyecek ya da ulaşım için fiyat listeleri, deniz otobüsü bileti, ilan gibi şeyler olabilir.
Kitapta dikkati çeken diğer bir nokta da etkinlik çeşidindeki zenginliktir. Her ünitenin
alıştırma kısmı en az yedi farklı etkinlikten oluşur ve bu etkinlikler sadece dil bilgisi
ağırlıklı değildir. Kitabın diğer bir özelliği ise başlangıçta verilen Konuşma 1 isimli
diyalogdan sonra diyaloğun devamı olan Konuşma 2 isimli ikinci bir diyaloğa yer
verilmesidir. Bu iki diyalog birbirini tamamlayarak öğrenenlere bağlam içinde
öğrendikleri yapıları görmelerini sağlar. Bu diyalogların tekrar tekrar dinlenebilmesi de
anadil konuşuru bir öğretmene erişimi olmayanlara ya da bireysel çalışanlara doğru
telaffuzun aktarılması açısından son derece önemlidir.
Kitap 90’lı yılların sonuna doğru yazılmıştır ve dolayısıyla iletişimsel yaklaşımın
hüküm sürdüğü yılların bir ürünüdür. Her ne kadar diyaloglar bağlam içinde dili
sunmaya çalışsa da sınıf içi ve bireysel anlamda öğrencileri konuşturmaya yönelik
hiçbir etkinlik yoktur. Yazma becerisi ile ilgili de öğrencilerin yazmalarına yönelik bir
etkinliğe rastlanamamıştır. Sadece dil bilgisi ya da kelime bilgisini çalıştırmaya yönelik
etkinliklerin içinde örnek olarak yazılı kartpostal, dilekçe gibi metinlere rastlarız.
Okuma becerisinin gelişmesine yönelik verilen iki diyalog dışında bir okuma parçasına
sadece en son ünitede rastlanmıştır. Bu anlamda becerilerin gelişmesine yönelik etkinlik
sayısının artırılmasında fayda vardır. Kitap İngilizce konuşurlara yönelik hazırlanmıştır,
ve İngilizce aracı bir dil olarak kitap boyunca karşımıza çıkmaktadır. Kitapta her bir
bilinmeyen kelime her dil bilgisi kuralı İngilizce çevirisiyle verilmiştir. Kitabın kendi
kendine öğren kitap serisinin bir parçası olması bu durumu normal karşılamamıza sebep
olur, çünkü kitabın girişinde kitabın bireysel öğrenmeye yönelik hazırlandığı belirtilir.
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5.6. JOHN GUISE (2012) THE TURKISH LANGUAGE EXPLAINED
FOR ENGLISH SPEAKERS
Bu bölümde John Guise tarafından 2012 yılında yazılmış olan The Turkish Language
Explained For English Speakers kitabı Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi,
İçerik, İçindekiler Listesi, Dil Bilgisi, Kültür, Beceriler Ve Etkinlik Çeşitliği, Genel
Değerlendirmeler başlıkları altında incelenmiştir.

5.6.1.Genel Özellikler
Kitabın başlığı The Turkish Language Explained for English Speakers’dır. Türkçesi
İngiliz konuşurlar için Türk dilinin açıklanmasıdır. Alt başlığı ise “Türk dilinin ve dil
bilgisinin bilimsel incelemesidir.” Kitap toplam 287 sayfadır ve kırk üç bölümden
oluşmuştur. Yazar kitabının bilimsel bir inceleme olduğunu iddia eder. Yazar kitabının
yazılış amacını açıklarken, Türkçe öğrenicilerin bu süreçte karşılaştıkları zorluklara ve
sorulara açıklamalar bulabileceklerini belirtmiştir. Kitabın Türkçe dil bilgisini ve
mantığını çözmeye yönelik olduğu belirtilir. Türkçedeki “nedenleri ve niçinleri”
öğrenmek isteyenlerin Türkçe dil bilgisi ve söz dizimi ile ilgili sorunlara bu kitapla
çözüm bulacakları belirtilir. Yazar kitabının Türkçenin temel ögelerini ele aldığını ve
Türkçe bilgisini pek çok örnek ve açıklamalarla genişlettiğini söyler. Kitabında
alıştırmalara ve etkinliklere yer vermediğini, yabancılara Türkçe öğretmeyi hedefleyen
diğer kitaplarda ve Türkçe dil öğretim sitelerinde bolca bulunan ses kayıtlarının kendi
kitabında bulunmadığını belirtir. Bu hususun özellikle yazar tarafından vurgulanması,
akla yazarın kitabını dil bilgisi ağırlıklı bir kaynak kitap şeklinde hazırlanmak amacı
taşıdığını getirir. Kitabın yazar tarafından temel başlangıç seviyesinden ele alınıp, ileri
seviyeye kadar ilerlemesi iddiası da bunu güçlendirir.
Kitap özel bir amaca yönelik yazılmamıştır. Yazar kitabın Türkçe dil bilgisi ve
mantığını vurgulamaya yönelik olarak yazıldığını belirtir; özellikle de Türkçe dil bilgisi
ve söz dizimine yönelik sorunlara yönelik cevaplara ulaşılacağını iddia edilir. Kitap
İngilizce bilen bir kitleye yönelik hazırlanmıştır. İçeriğinde konuşmaya yönelik
etkinliklerin bulunmaması kitabın bireysel kullanıma daha uygun olduğunu gösterir.
Sınıf ortamında kullanıldığında dil bilgisi kısmı kaynak olarak değerlendirilebilir. Kitap
43 bölümden oluşur. Bu bölümler en temel Türkçe dil bilgisi konularından başlayıp orta
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derece ve ileri dereceye doğru ilerler. Bu sebeple, yazar hedef kitlenin dili başlangıç
seviyeden başlayarak öğrenmeyi hedefleyen ve en üst seviyeye kadar dil bilgisi
konularına hakim olmak isteyenler olduğunu ve bu kitabı ayrıca günlük konuşma diline
de hakim olmak isteyen bir öğrenici kitlesi tarafından da kullanılabileceğini belirtir.
Derecelendirmede bazı konular temel alınır. Ne var ki bu konuların seçimi kişiseldir,
Avrupa Ortak Çerçeve Metindeki ölçütler temel alınmamıştır. Etkinliklere yer verilmez,
dil bilgisi konuları açıklamalar yapılarak verilir. Kitabın Nunan’ın Ürün Odaklı
İzlencesine göre yazıldığını söyleyebiliriz. White’ın izlence türlerinden ise A Tipi
İzlencenin,

Wilkins’in

da

Sentetik

İzlencesinin

kullanıldığını

söyleyebiliriz.

Krankhe’nin Yapısal/Formal İzlencesi de kullanılan izlence türlerindendir.
Kitabın kapağında bir iç avlu resmi vardır. Kitabın kindle sürümü de mevcuttur. Kitap
yurtdışı kaynaklı bir elektronik kitap dağıtım platformu olan smashwords’dan pdf
olarak satın alınmıştır. Kitapta görsellere yer verilmemiştir. Ders kitabı niteliğinden çok
bir kaynak kitap tasarımı vardır. Kitabın içeriğinde sadece birkaç tane, cümlelerin düz
bir tablo içinde verildiği görsel bulunur, bunlar da gündelik hayatta görebileceğimiz
karışık, kaşarlı, sucuklu, salamlı, sosisli veya çevremizi temiz tutalım gibi yazılardır.
Bunlar özgün materyal şekline tasarlanmış görsellerdir, bunların dışında görsel yoktur.

5.6.2.Önsözün Değerlendirilmesi
John Guise kitabın son bölümü olan kırk dördüncü bölümü kendini ve kitabı tanıtmak
ve kitaba katkıda bulunanlara teşekkür etmek için ayırmıştır. Yazar Türkiye’ye ilk
olarak yetmişli yılların sonunda endüstriyel araç sektöründe mühendis olarak çalışmak
üzere geldiğini belirtir. İlk olarak İzmir’in Mersinli bölgesinde daha sonra ise Manisa
bölgesinde çalışmalarına devam etmiştir. O dönemde Türkçe bilmediğini, Türk
çalışanlarının pek çoğunun da iyi seviyede İngilizce konuşamadıklarını belirtir. Bu
durumun onu Türkçe öğrenme konusunda çaba göstermesine yol açtığını, daha sonraları
Türkiye’deki iş akdinin bitmesine rağmen Türk dilinden çok etkilendiğini ve memleketi
olan İngiltere’de çalışmalarına devam etme kararı aldığını belirtir. Ulusal Türkçe Sınavı
Sertifika programı sınavını geçip, emekliliğine yakın bir tarihte teknik yüksek okulda
bir süre yarı zamanlı Türkçe öğretmeni olarak çalıştığını belirtmiş, daha sonra
İngiltere’den Yeni Zelanda’ya yerleştiğini eklemiştir. Türkiye’de yerleştiği süre
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boyunca kendisine yardımlarda bulunan Türk dostlarına bir teşekkür niteliğinde olması
amacıyla ücretsiz Manisa Turkish web sitesini açtığını söyler.
Yazar kitabının öğretmenlik yaparken hazırladığı notların ve daha sonra Manisa Turkish
isimli ücretsiz web sayfasını hazırlarken faydalandığı malzemelerin sonucunda ortaya
çıktığını belirtir. Kendisinin eğitimli bir dilbilimci olmadığını, Türkçe öğrenme
aşamasında çok yardım aldığını, her seviyeden İngilizce konuşuru olan öğrenicilerin bu
kitaptan faydalanacaklarını, çünkü diğer dil kitaplarının Türk dilindeki karmaşıkları
yeterince açıklamadığını belirtir. Yazar kitabın yazılış amacı ile ilgili de önemli bilgilere
yer verir. Yazar kitabının Türkçe ders kitabı olarak kabul edilemeyeceğini, çünkü
kitabında internetteki diğer kitaplarda bulunabilecek alıştırmalara, etkinliklere ve ses
kayıtlarına yer verilmediğini belirtir. Ne var ki yazar kendi dil öğrenme tecrübesinden
yola çıkarak öğrenme sürecinde karşılaşılabilecek sorunlara cevap niteliği sağlayacağına
inandığı noktalara yer verdiğini belirtir. Yazar dili aktarış şeklinin dilbilimciler ve
gramerciler için kabul edilebilir bir yöntem olmayacağını, ne var ki Türkçe öğrenenlerin
yabancıların Türk dilini anlamasına katkıda bulunacaksa o zaman mutlu olacağını
belirtmiştir.

5.6.3.İçerik
Yazar Türkçenin Küçük bir Özeti ismini verdiği kısa bölümde Türkçe ile ilgili en temel
noktaları açıklar. Türkçede kelimelerin ekler yoluyla yeni kelimelere dönüşeceğini ve
bu eklerin kelimelerin yazımına yansıyacağı ve sesli ve sessiz harflerde değişikliklere
yol açacağı bilgisi verilir. Bu eklerin aynı zamanda olumluluk ya da olumsuzluk
belirteceği ayrıca kipler ve kişiler için de eklerin bulunduğu belirtilir.
Ayrıca -ebilmek ya da -ebilememek gibi ekler aracılığıyla yeni kelimelerin
üretilebileceği, sadece fiillerin değil isimlerin de ek alabildiği belirtilir. İngilizcedeki the
ve Fransızcada le,la unsurlarının Türkçede bulunmadığı eklenir.
Sıfatların İngilizcedeki gibi ismin önüne geldiği ve her zaman temel hali ile kaldığı
açıklanır. Dilde cinsiyet kavramı olmadığı için bu konuda bir uyum beklentisi olmadığı
da eklenir. En son olarak da cümlenin SOV, yani özne, nesne ve fiil şeklinde dizildiği
belirtilmiştir. Bu tarz temel konularda açıklamaların yapıldığı bu bölüm daha önce
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Türkçe ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olmayan bir kitle için farkındalık kazandırması
açısından son derece önemlidir.
Kitabın birinci bölümüne Türk Dili ile İlgili ismi verilmiştir. Alfabe ve ses bilgisine dair
bilgi verilmeden önce Türkçe ile ilgili düşüncelerini şu şekilde açıklamıştır.
Türkçe gerçek bir zevktir. Mantıklı dil bilgisi, tüm yapıdaki düzenlilik, saydamlık, ve
anlaşılabilirlik insan aklının dilde kendini göstermesinin en güzel yoludur.
Kitapta Türkçenin kökeni ile ilgili bilgi verildikten sonra Türk dili ile ilgili açıklamalar
yapılır. Bu ilk bölümde verilen Türkçe ile ilgili bilgi verilen özet bölümün biraz daha
genişletilmiş halidir. Yazar Türkçenin yapısı ile ilgili de bilgiye yer verir. Türkçenin
Latince ya da Yunanca gibi klasik bir sistemden gelmediğini, kendine özgü dil bilgisi
kuralları olduğunu belirtir. Yazar yabancılar için yazılan Türkçe kitaplarının pek
çoğunun dilbilimciler ya da gramerciler tarafından yazıldığını ama genellikle bir Türk
anadil konuşuru ile ortak yazıldığını ve genellikle klasik dil çerçevesinin üzerine kurulu
olduğunu belirtir. Sonuç olarak pek çok dil bilgisi kitabının akusatif, datif”, ablatif gibi
klasik terimlerle soslandığını iddia eder. Yazar kitabında Türkçe dil bilgisi terimlerini
kullanmayı tercih ettiğini ve pek çok klasik dil bilgisi terimlerinden kaçındığını
belirtmiştir.
Bu bilgilerle Türk dili ve dil bilgisine bir alt yapı hazırlandıktan sonra Türkçe alfabeye
ve ses bilgisine yer verilir. Türkçe alfabe tanıtılırken iki nokta dikkati çeker. Birincisi
sessizlerin gruplandırılırken isimlendirilmesine dairdir. Yazar the A undotted vowel
group ismini verdiği gruba a,ı,o,u sesli harflerini dâhil ederken, the E dotted vowel
group ismini verdiği gruba ise e,i,ö,ü sesli harflerini dâhil etmiştir. Yazar kitabının
tanıtımında klasik terimler kullanmayacağını belirtmiştir, ünsüzleri noktalı ve noktasız
diye adlandırması Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere İngilizcede olmayan sesli
harfleri tanıyabilmeleri için kolaylık sağlaması açısından anlamlıdır. Yazar geniş
zamanın İngilizce çevirisini wide tense olarak adlandırmıştır, bu terim Türkçedeki
“geniş zaman” kavramı ile örtüşmektedir ve yazarın Türkçeden birebir çeviri yapma
yoluna gittiği sanılmaktadır, çünkü geniş zamanın İngilizce karşılığı present simple
tense’dir. Dikkati çeken bir diğer nokta yazarın, Türk anadil konuşurlarının alfabeyi
gündelik yaşamda nasıl kodladıklarını göstermek için A dan Z ye kadar Türkçe
kodlamaları yazarak örneklendirmesidir. Adana’nın A’sı Zonguldak’ın Z’si vb. Bunu
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telgraflar ve telsizlerde kullanılan ses isimleri başlığı ile vermiştir. Gündelik yaşamda
bu tür kodlamalar ile çok sık karşılaşılması bu konuya yer verilmesini anlamlı kılmıştır.
Kitap otuz dokuzuncu üniteye kadar dil bilgisi konuları üzerinden devam eder. Kitapta
dikkati çeken bir nokta dil bilgisi konuları açıklanırken Türkçe ve İngilizce ile ilgili
karşılaştırmalar yapılması ve bu karşılaştırmaların yazara özgü, farklı bir bakış açısı ile
sunulmasıdır. Örnek vermek gerekirse sıfatlar Türkçe sıfatlar, İngilizcede, Türk usulü
gibi farklı isimlerle ele alınmıştır. Benzer şekilde konumsal ilişkiler anlatılırken,
İngilizcede, İngiliz yöntemi, Türkçedeki durum gibi başlıklara yer verilmiştir. Dil bilgisi
açıklamaları daha çok iki dildeki cümlelerin çevirileri şeklinde olur.
Kitabın tanıtımında belirtildiği üzere kitapta hiçbir etkinliğe yer verilmemiştir. Yazar
farklı bir bakış açısıyla yazdığı kitabında Türkiye’de yaşayan ve Türkçe öğrenen
yabancıların

gündelik

yaşamlarında

karşılaşabilecekleri

konularda

farkındalık

oluşturmak için gerektiğinde dil bilgisi konularını anlattığı bölümlerde de başka
noktalara yer verir. Örnek vermek gerekirse otuz sekizinci ünitede konumsal durumun
açıklandığı bölümde yer zarfları (adverb) açıklanırken aşağı ve yukarı kelimelerinin
Türkçede coğrafi terimleri karşılamada kullanıldığı belirtilir ve Türkiye’de Aşağı ve
Yukarı ile başlayan şehirlere örnekler verilir ve bunların nerelerde olduğu açıklanır. Bu
tür örneklerin verilmesi öğrenenlerin hazır bulunurluklarına katkıda bulunması için
değerlidir, çünkü yer isimlerinde bu ifadeler çok sık kullanılmaktadır.
Aşağıazaplı, Adıyaman bölgesinde bir köy, Aşağınasırlı, Gölbaşında bir köy, Aşağı
Hadim Cami, Konyada bir cami, Yukarı Borandere, Kayseri, Yukarı Düden Şelalesi,
kitaptaki örneklerden bazılarıdır.
Yazara

özgü

bir

diğer

yaklaşım

da

öğrenicilerin

gündelik

hayatta

sıkça

karşılaşabilecekleri söz kalıplarına yönelik örneklerin, dil bilgisi konularının içeriğine
uygun olarak yer verilmesidir. Örneğin ünsüz değişimine (ötümleme)’ye yer verilirken
sahil pub’un Türkçe uyarlaması ile sahil pup’a a dönüştüğü bir tablo içinde örnek olarak
verilmiştir, benzer şekilde -li,-lı,-lü,-lu ekler açıklanırken tablo içinde karışık, kaşarlı,
sucuklu, salamlı, sosisli örneğini de görebiliriz. Türkçede var -yok konusu açıklanırken
dikkat köpek var, unutma her trafik kuralının bir nedeni vardır örnekleri yine birer tablo
içinde verilmiştir. Yok kullanımı Yok Yok Pazar örneği ile verilmiştir. Fiilimsi konusu
işlenirken kutu içinde Bilgisayar bilen bayan eleman aranıyor ve İngilizce bilen
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tecrübeli bayan eleman aranıyor yazıları verilmiştir. Yazarın bir başka bölümde Güneş
sitesine ait olmayan araçların park etmesi yasaktır yazısı örnek olarak verilmiştir.
Gerçek bir örnek ismini verdiği bir sos firmasının sloganı olan Hayır diyemeyceğiniz tek
lezzet sloganı kutu içinde verilmiştir. Burada dikkati çeken nokta yazarın sloganda
yazım hatası yapması ve diyemeyeceğiniz kelimesi yerine diyemeyceğiniz yazmasıdır.
Maalesef ki buna benzer hatalarla kitap boyunca karşılaşılmıştır, ve bu tür hatalar
kitabın güvenirliğine zarar vermiştir.
Konumun işlendiği bölümde ise yazar Lütfen dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz
ve Burada satılan ürünleri dışardan getirmek yasaktır. Teşekkür ederiz. örneklerini
sunmuştur. Yine parklarda uyarı için asılan Çevremizi temiz tutalım örneğine de yer
verilmiştir. Yine gerçek bir örnekten alındığını belirttiği İnşaat sırasında çevremize
vereceğimiz zaralardan ve rahatsızlıklardan dolayı özür dileriz yazısı sunulmuştur. Bu
cümledeki zararlardan yerine zaralardan yazılması da dikkatsizlikten kaynaklanan bir
hata olarak dikkati çekmiştir.
Verilmiş olan bu örnekler gündelik yaşamda sık sık karşılaşılabilecek tümcelerin
örneklendirilmesi açısından faydalıdır.
Yazar kitabında atasözlerine de yer vermiştir. Geniş zaman açıklanırken bir ara başlık
açılmış,

Türkçede atasözlerinin genelde geniş zamanda olduğu belirtilip aşağıdaki

atasözlerinine yer verilmiştir.
Acele işe şeytan karışır.
Çabuk parlayan çabuk söner.
Damlaya damlaya göl olur.
Emek ver, kulak ver, bilgi ver, ama hiçbir zaman boş verme.
Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp.
Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır.
İyilik eden iyilik bulur.
Önce düşün sonra söyle.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
Tok iken yemek yiyen, mezarını kendi kazar. s. 115
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Acele işe şeytan karışır, Damlaya damlaya göl olur, İyilik eden iyilik bulur çok yaygın
olarak kullanılan atasözleri olmasına rağmen, Tok iken yemek yiyen, mezarını kendi
kazar, Emek ver, kulak ver, bilgi ver, ama hiçbir zaman boş verme atasözlerinin çok
yaygın olmaması dikkati çeker.
Yazar bir sonraki konuda yine atasözlerine yer verir. Bu sefer sadece beş atasözü ele
alınır. Bunlar:
Boş çuval ayakta durmaz.
Mum dibine ışık vermez.
Havlayan köpek ısırmaz.
Küçük suda büyük balık olmaz.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Yazar otuz dokuzuncu üniteden itibaren söz varlığı ve gündelik yaşamda
kullanılabilecek yapılarla ilgili bilgiler verir. Bu bilgilerin arasında eşanlamlı ve benzer
kelimeler arasındaki farkların açıklanması da vardır. Örneğin zaman, vakit, defa, kere
kez gibi kelimeler İngilizce karşılıklarıyla verilir.
Kitapta aylar, günler, mevsimler, yönler, hava durumu ile ilgili kelimelere yer
verilmiştir. Hava durumu ile ilgili gündelik konuşmalara yer verildiği gibi gerçek
hayattan alınmış hava durumu örnekleri de kitapta yer alır. Ayrıca, kitapta sayılar, sıra
sayıları, yüzdeler ve kesirler, üleştirme sayıları da vardır. Bu sayılar sadece İngilizce
çeviri şeklindedir. Bir sonraki ünitede renkler ele alınır. Türk renkleri ismi verilen
başlıkta Farsça siyah kelimesinin çoğunlukla siyah zeytini belirtmek için kullanıldığını
diğer türlü kara kelimesinin her zaman kullanıldığı belirtilir. Kara kelimesinin aynı
zamanda toprak anlamı taşıdığı da belirtilir ve karayolları, kara kuvvetleri, kara suları
ve Karaburun örnekleri verilir.
Renklerin özellikleri başlığı verilen bölümde (-i)mtrak ve (-i)msi örnekleri verilir.
Temel renkler ve genişletilmiş renkler adı verilen bölümde renkler İngilizce çevirisi ile
verilir. Genişletilmiş renkler arasında ala, galibarda, alabalık gibi renklere rastlanır.
Ayrıca ak ve al

kelimelerinin eski Türkçe olduğu ve beyaz ve kırmızı yerine

kullanıldığı belirtilir. Eski Türkçe ile ilgili isimli başlıkta eski Türkçede kullanılan al ve
ak kelimelerinin yer isimlerinde ve aile isimlerinde sıkça kullanıldığı belirtilir, diğer
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zamanlarda çoğunlukla kırmızı ve beyaz kelimelerinin kullanıldığı belirtilir. Alsancak,
Akhisar, Bay Alkan ve Akdemir Sanayi A.Ş örnek olarak verilir. Kızıl kelimesinin de
kırmızı renk anlamına geldiği belirtilir ve Kızıldeniz, Kızılderili, Kızılötesi, Kızıl saçlı,
Kızılay, Kızılırmak gibi örnekler vardır. Kitapta renklere bu kadar ayrıntılı yer verilmesi
ilgi çekicidir, ve renklerle ilgili bu kadar ayrıntılı bilginin kitaba dâhil edilmesi ve
renklerin gündelik hayattaki kullanımlarına yansımalarının verilmeleri de önemlidir. Ne
var ki, galibarda, alabalık gibi anadil konuşururlarının bile çok aşına olmadığı bazı
renklerin verilmesi çok anlamlı olmamıştır.
Bir sonraki ünite Sohbet konuları başlığı ile verilmiştir. Bu bölüm altı alt başlıkta ele
alınmıştır. Bunlar: 1. Nasıl teşekkür edilir? 2. Sokak Türkçesi, beden dili, yaygın kapı
işaretleri, 3. “Buyurun” hakkında, ihtiyaç belirtme, önemli bir kelime olan “hoş”
hakkında, 4. Hitap şekilleri, 5. Selamlaşmalar, 6. “Çok fazla” demenin yolları,
merhaba ve elveda, Türkçede evet ve hayır demek” isimli başlıklarla yer verilmiştir.
Nasıl teşekkür edilir? isimli bölümde “teşekkür ederim” ve “sağ olun” ifadeleri
arasındaki farklara değinilir ve üç senaryo üzerinden ele alınır. İlk senaryonun
örneklendirilmesi şu şekildedir:
Bir garson önünüze güzel bir yemek koyar. Görevi dâhilinde bir hizmette bulunduğu
için teşekkür ederim dersiniz. Aynı garson güzel bir şarap koyar. Görevi dâhilinde bir
hizmet verdiği için teşekkür ederim dersiniz. Sonra şarabı açar ve bardağınıza koyar.
Sağ ol dersiniz çünkü bu hizmet görevine dâhil değildir.
Yazar, turistlerin garsonlardan duyduklarını kopya ettikleri için sağ olun demeye
eğilimli olduklarını, ama durumdan emin değilseniz teşekkür ederim ifadesinin tercih
edilebileceğini belirtir. Yazar Türkçeyi yeni öğrenenlerin teşekkür ediyorum demeyi
tercih edebileceklerini ama bunun Türklerin kulağına komik geleceğini hatta kinaye
olarak anlaşılabileceğini belirtir. Yazar kişilerin her zaman geniş zamanda teşekkür
ederim’i tercih etmeleri gerektiğini belirtir.
Yazar Bir Teşekküre Nasıl Karşılık Verilir? ismini verdiği bölümde bir şey değil, rica
ederim, ne demek, sen sağ ol, sen de sağ ol, sağ ol, sağ olun, sağ olunuz gibi örnekleri
verir ve rica ederim ifadesinin Almancadaki bitte schön’e denk geleceğini belirtir.
Kitabın İngilizlere yönelik yazıldığı dikkate alındığında Almanca bir örnek ile
karşılaştırma yapılması ilgi çekicidir.
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Yazar, Türk Dil Devrimi’nden de bahseder ve bu devrimin bir parçası olarak dilin
yabancı kelimelerden arındırılmasının hedeflendiğini belirtir. Ne var ki gündelik
yaşamda hem Türkçe hem de Arapça kelimelerin sıkça kullanıldığını söyler. Ayrıca
hem Arapça hem de Farsça kelimelerde fiil türetmek için etmek kelimesinin
kullanıldığını belirtir. Ayrıca etmek kelimesinin ı̇ zole etmek, download etmek gibi Batı
dillerinden alınmış ödünç kelimelerle de kullanıldığını belirtir. Kitapta Türk dilinde
bulunan Arapça unsurlara da değinildiği gözlenmiştir. Yazarın burada dilimizde çokça
yer alan Arapça ve Farsça kelimelerin yanı sıra dilimize yeni giren teknoloji ile alakalı
kelimelere yer vermesi de kitabın dildeki güncel noktalara yer vermesi açısından önemli
bir noktadır.
Yazar Sokak Türkçesi ve Bazı Günlük İfadeler ismini verdiği bölümde ilgi çekici
noktalara değinir. Bu bölümde gündelik yaşamda kullandığımız bazı ünlemlere yer
verir, bunlar içinde Allah kelimesi olan İnşallah, Bismillah, Fesuphanallah,
Allahaısmarladık gibi kelimelerdir. Yazar bunların hangi durumlarda kullanıldığını
belirtir. Örneğin Bismillah’ın sadece başlangıçlarda kullanıldığını İnşallah kelimesinin
bir şeye başlarken kullanıldığını belirtir. Aynı zamanda Türkçede bu kelimelerin yerine
geçebilecek yeni kullanımlarla ilgili Yeni Türkçe adını verdiği bir bölüme de yer verir.
Bu durumun örnekleri:
“Fesuphanallah”-Bored
New Turkish: Bıktım (verb:bıkmak)-I am fed up. şeklinde sunulmuştur.
Beş örnek daha verilmiştir. Bunlar:
“Maşallah-Aferin
“Allahaısmarladık”- Hoşça kal
“Allah Allah”-“Hadi ya, Vay canına”
“Vallahi Billahi”-Yemin ederim.
“Estağfurullah”- Lafı bile olmaz
Yazar yukarıdaki kullanımlarda ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur. Örneğin
Allahaısmarladık kelimesinin İngilizcede good bye kelimesi karşılığında kullanıldığı,
tam çevirisinin seni Allahın bakımına bıraktım olduğunu belirtir. Bunun bir yerden ya
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da bir misafirlikten ayrıldığında kullanıldığını belirtir. Bu ifadenin gerçekte bir yerden
ayrılan kişiler tarafından kullanıldığı belirtilir. Geride kalanların ise Güle Güle demeleri
gerektiği belirtilir. Eyvallah kelimesinin teşekkür dışında şimdilik Hoşça Kal anlamı da
olduğunu

daha

çok

erkekler

arasındaki

konuşmalarda

kullanıldığı

belirtilir.

Estağfurullah kelimesinin kullanımını kendi durumundan bir örnekle açıklamıştır.
Birinin Türkçe konuşma yeteneğinize övgüde bulunduğunda, Estağfurullah demeniz
gerektiği belirtilir. Yine kendi yaşantısından başka bir örnek olarak Kuşadası’nda
tatildeyken ileri yaştaki hizmet veren garsona Siz ustasınız dediğinde ustanın
Estağfurullah diye cevap verdiğini belirtir. Kitapta yazarın Türkçeyi sonradan öğrenmiş
biri olarak, dili öğreneceklere kendi sürecinden örnekler sunarak renklendirmesi
önemlidir.
Yazarın Sokak Türkçesi, Beden dili, İşaret dili ismini verdiği bölümde beden dilini
kullanarak evet hayır demek, olumsuzluk bildirmek, hadi gel demek, onay bildirmek gibi
kullanımlara yer verilir. Bu ifadelerle birlikte, Avrupalıların kullandıkları ifadelerden
de örnek verilerek yanlış anlaşılmaların önüne geçilmeye çalışılır. Örneğin Avrupa’da
Hadi gel ifadesinin beden diliyle yapılmasının farklı olacağını, bunun Türkiye’de yanlış
anlaşılacağını belirtir. Bu kullanımı Türkiye’deki trafik polislerinin kullandığını
vurgular. Bir beğeni durumunda Batıda yapılan başparmağın yukarı kaldırılması
hareketinden, Türkiye’de kaçınılması tavsiye edilir, özellikle de erkekler arasında bu
kullanımın uygunsuz olacağı belirtilir. Ne var ki, turizmin gelişmesiyle birlikte bu
kullanım son yirmi yılda yaygınlaşmış olduğu, genç ve olgun nesil tarafından kabul
edildiği de eklenir. Yeni bir dil öğrenirken, dilin önemli bir parçası olan beden dilini de
öğrenmek kültürel farklılıkların ve yanlış anlamaların önüne geçilmesi açısından
önemlidir ve dil öğrenme kitaplarında buna yer verilmesi ileride yaşanılması olası
sorunların önüne geçilmesini sağlayabilir.
Yazar yaygın olarak kullanılan kapı işaretlerine de yer verir. Bunlar açık, kapalı, giriş,
çıkış, ı̇ tiniz, çekiniz, tuvalet-wc,bay (b.) erkek (e.) bayan (bn.) kadın (k.) ve yasaktır
işaretleridir. Bu tür bilgiler gündelik hayatta, dilini yeni öğrendiğimiz bir ülkede ayakta
kalabilmemiz için çok önemlidir.
Yazar buyurun ifadesine özel bir başlık açmıştır. Buyurun, buyurunuz ifadelerinin farklı
bağlamlarda kullanılabileceğini belirtir, ve Türkçede pek çok kelime yerine de
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kullanıldığını belirtir. Yazar buyurun kelimesinin on bir farklı bağlamda kullanıldığını
örnek cümlelerle açıklar. Yazar sevmek, beğenmek, rica etmek gibi kavramlara da bu
başlık altında yer verir. Yazar Türkçede birinin bir şeyi sevdiğini geçmiş zamanda
belirttiğini söyler. Bu başlık altında sevmek, beğenmek, seni seviyorum kelimelerine de
yer verilir. İhtiyacı olmak kavramının farklı şekilde kullanımlarına da yer verilmiştir.
istemek, rica etmek, ihtiyacı olmak, arzu etmek kelimelerine yer verilir. Hoş kelimesinin
de farklı kullanımına yer verilmiştir. Farklı anlamlarda kullanımına yer verildiği gibi,
kalıplaşmış ifade olarak kullanımına da yer verilmiştir. Midem bir hoş, hoş param da
olsa almazdım, hoş geçinmek, hoş görmek, hoş geldiniz verilen örneklerden bazılarıdır.
Aynı kelimelerin farklı anlamlara gelmesi ve farklı bağlamlarda kullanılması yabancı dil
öğrenenleri zorlayan konulardandır, kitapta bu konunun yer alması önemlidir.
Yazar Türkçede Hitap Şekilleri ismini verdiği bölümde bey, hanım, beyefendi,
hanımefendi, Mustafa bey, Ayşe hanım gibi kullanımlara yer verir. Mustafa Bey’in Mr.
Mustafa demek olduğu, Ayşe hanım’ın ise Miss ya da Mrs. karşılığında kullanıldığını,
Ayşe hanım’ın resmi olan ya da resmi olmayan hitaplarda kullanılabileceği belirtilir.
İsim, ad soyad kavramlarına yer verilir. Mustafa Kurt, Mustafa bey, Sayın Kurt, Bay
Kurt arasındaki farklar açıklanır.
Guise selamlaşmalar konusuna ayrı bir başlık açmıştır ve resmi, yarı resmi ve
arkadaşlık ortamlarında selamlaşmaya dair ipuçları verir. Gündelik hayatta birbirini
tanımayan erkekler arasında, kahvehanede, seyahatte ya da kalabalık bir ortamda
topluluğa hitaben söylenen Selamünaleyküm ifadesine de günümüzde gençler arasında
yaygın olarak kullanılan Na’ber? Ne var ne yok ifadelerine de yer vermiştir. Bu
konudan sonra Türkçede fazla, çok, lüzumdan fazla, gibi kullanımlara ve bunların
-ebilmek yapısı ile kullanımlarına yer verilir.
Selamlaşma ile ilgili örnekler gündelik konuşma adı verilen bölümde de tekrar edilir.
Merhaba, Güle Güle, Teşekkür Etme, İyi Yolculuklar Dileme, Tebrik etme, Özür
Dileme, gibi alt başlıklar açılarak konu ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Türkçede
evet ve hayır deme ve teselli etme ile ilgili de örneklere yer verilir. Bu bölümde Allah
rahatlık versin, Gözün aydın, Hayırlı olsun, Güle güle kullanın, Kolay gelsin gibi
kalıplaşmış ifadelerin İngilizce açıklamalarıyla verildiği görülür.

164

Guise Kelime Sözlükleri ismini verdiği son bölümüne geçmeden, Türkçede kelime
tanımı ismini verdiği uzunca bir bölüme yer verir. Bu bölüm de kelime yapımı ile ilgili
bir liste şeklindedir.
Kitapta yer alan yapım eklerine yönelik örneklerden bazıları aşağıda yer almıştır:
Türkçedeki -lık,lik, -luk,lük isim yapım ekleri iyilik, gözlük kelimeleri ile
örneklendirilmiştir. Ayrıca, -ci,cı,cu,cü ya da -çi,çı,-çu,çü ekleri de taksici, balıkçı
kelimeleri örnek verilerek açıklanmıştır.
-lı,li,-lu,lü isim yapım ekleri şehirli, paralı kelimeleri örnek gösterilerek
-sız,siz,-suz,süz isim yapım ekleri susuz, parasız kelimeleri örnek verilerek
-ca,ce,-ça,çe ekleri de Türkçe, yavaşça, gizlice gibi sözcükler örnek verilerek
gösterilmiştir.
Yabancı dil kitaplarının arkasında kitapta yer alan kelimelerden ya da en çok kullanılan
kelimelerden oluşan bir kelime listesinin bulunması çok görülen bir durumdur. Ne var
ki Guise’ın kitabındaki birden fazla ve farklı noktalarına göre hazırlanmış olan kelime
listeleri sıradan listelerden çok farklıdır. Guise’ın kitabının arkasında altı farklı odak
noktasına dayalı liste vardır. Bunlar sadece söz varlığına yönelik hazırlanmış listeler
değildir, dili yeni öğrenmiş bir kişinin zorlandığı noktaları temel alan bu listeler farklı
bir bakış açısı sunması açısından anlamlıdır. Bu listeler:

Son Sesin Düştüğü İsim Listesi:
Bu liste kök kelimenin son sesli harfi düşürmesiyle ortaya çıkan kelimelerden oluşmuş
bir listedir. Ses değişimlerinin verilmesini yanı sıra, İngilizce karşılıkları da verilmiştir.
Noun

Possessed Noun

Meaning

Aciz

Aczi (not acizi)

Impotence

Ağız

Ağzı (not ağızı)

Mouth

Gönül

Gönlü

Heart

Şükür

Şükrü

Gratitude

Zulum

Zulmü

Tyranny
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Türkçede Bazı Günlük İfadeler:
Yazar düzenli olarak kullanılan bazı ifadeleri Türkçeye çevirdiğini, bu tür kullanımları
gündelik kullanımda anlamı düşünmemiz ve vurgulamamız için kullandığımızı belirtir.
Bu tür ifadeleri kullanmanın gündelik dili daha akıcı ve normal hale getireceğini belirtir.
Bu ifadelerden bazıları:
Acele;ivedili-In a hurry
Azar azar-Little by little
Bana kalırsa-As for me
Buyurun-Help yourself
Buyurun: giriniz-Come in
Hazır konfeksiyon-Ready made
İşe yaramaz-Good for nothing
Satılık-For sale
Yakışıklı-Good looking
Yaşça küçük-Under age
Zamansız-Ill timed
Zararı yok-No harm done

En Çok Kullanılan Günlük Kelimeler Listesi:
Yazar bu listede daha çok kalıplaşmış ifadelere yer vermeye çalışmıştır. Bu kelimeler
bir cümle yerine geçebilecek niteliktedir. Yanında İngilizce çevirileri de vardır. Bir
önceki listeye çok benzemektedir, ne var ki yazar bir önceki listedeki kelimeleri
Türkçeye çevirdiğini belirtmiştir, bu kelimelerin oluşturulmasında ise böyle bir
durumdan bahsetmemiştir. Bu kalıplaşmış ifadeler konuşma kılavuzunda bulunan
ifadelerin bir benzer şekli gibidir.
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Acele et
Affedersiniz
İyi geceler
İyi yolculuklar
Nasıl yardımcı olabilirim?
Nerede benzin alabilirim?
Nerede bir banka bulabilirim? gibi ifadelerin yanı sıra öğle, gece, bey gibi kelimelere de
yer verilmiştir.

Düzensiz Geçmiş Zaman Fiil Listesi:
Yazar geniş zamanda en ünlü on üç düzensiz tek heceli fiili listeye aldığını belirtmiştir.
Yazar on ikisinin kökünün –l ya da –r ile bittiğini belirtir. Kökü -n ile biten tek
istisnanın “sanmak” kelimesi olduğunu belirtir. Yazar bu listeyi yine kendi içinde a,ı,o,u
-noktasız ünlüler ve e,i,ö,ü-noktalı ünlüler olarak ikiye ayırır. Yazarın en çok kullanılan
on üç tek heceli fiili neye göre seçmiş olduğuna dair bir bilgi vermez.
Örnek olarak:
Infinitive

Wide Tense

almak

alır

vurmak

vurur

vermek

verir

Meaning

Causitive

Meaning

to take/get

aldırmak

to make take

to strike/to hit

vurdurmak

to make strike

to give

verdirmek

to make give

Tek Heceli Fiil Listesi:
Yazar Türkçede tek heceli pek çok fiil olduğunu belirtir, bunun sebebinin de kip,
zaman, ve kişi ekleri eklendiğinde kelimenin çok uzun olmasına bağlar. Bu fiilleri de
yine a,ı,o,u – noktasız ünlüler ve e,i,ö,ü- noktalı ünlüler olarak ikiye ayırır. Burada
fiilleri mastar hali, geniş zaman hali ve İngilizce çevirisi ile verir. İlk listede 107 fiil yer
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alır. İkinci listede ise 78 fiil yer alır. Toplamda 185 fiilin yer aldığı bu listede Türkçede
en çok kullanılan fiillerin yer aldığı görülür.

Yoğun Sıfat Listesi
En son liste yazarın yoğun sıfat listesi ismini verdiği listedir. Yazar Türkçede çok sık
olarak konuşmalarda, gazetelerde, dergilerde ve romanlarda kullanılan, bir diğer değişle
dili renklendiren yoğunlaştırılmış sıfat ve zarflara yer verdiğini belirtir. Burada 96 sıfata
ve zarfa yer verilmiştir. Aşağıdaki sıfatlar örnek olarak sunulmuştur.
Acayip -queer

apacayip -very strange

Bok -filth

bombok-utterly spoilt

Gündüz-daylight

güpegündüz-broad daylight

Şirin-charming

şipşirin-very charming

5.6.4.İçindekiler Listesi
İçindekiler
1. Başlık sayfası

18. Fiil, mastar

2.

Türk Dili

19. Fiil, olmak

3.

Ünlü uyumu

20. Fiil, olmak “olumsuz”

4.

Ünsüz değişimi

21. Fiiller, şimdiki zaman

5.

Kaynaştırma harfleri

22. Fiiller, geniş zaman-olumlu

6.

Ekler

23. Fiiller, geniş zaman-olumsuz

7.

Artikeller

24. Fiiller, gelecek zaman

8.

Belirsiz tanımlık

25. Fiiller, geçmiş zaman

9.

Cinsiyet

26. Fiiller, şartlı cümleler

10. Bağlaçlar

27. Fiiller, yardımcı fiiller

11. İsimler

28. Kipler, emir

12. Sıfatlar
13. Kişi adılı/şahıs zamiri
14. İyelik sıfatı

29. Kipler, yardımcı
30. Kipler, edilgen
31. Kipler, ettirgen

15. İyelik ilişkisi
16. İyelik yapımı
17. İyelik “var” ve “yok”

32. Kipler, zorunluluk
33. Kipler, yeterlik
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34. yeterlik olumsuz

50. Sohbet konuları

35. Kipler, dilek

51. Nasıl “teşekkür ederim” denir?

36. Ortaçlar, isim fiil ve isim sıfatlar

52. Sokak Türkçesi

37. Ortaçlar,**ismin i hali

53. “Buyurun” hakkında

38. Zarf “iken”-

54. Hitap şekilleri

39. İsim fiil

55. Selamlaşmalar

40. Zarf cümleciği

56. “Çok fazla” demenin yolları

41. Zarf-ki

57. Kelime türetme

42. İşaret zamiri
43. Konumsal

58. Kelime sözlükleri

44. “uzayda kaybolmak”

59. Son sesin düştüğü isim listesi

45. Konumsal ilişkiler

60. Günlük konuşmalar

46. Zaman, mevsimler, sayılar

61. En çok kullanılan kelimeler listesi

47. Mevsimler, hava durumu

62. Düzensiz geçmiş zaman fiil listesi

48. Sayılar

63. Tek heceli fiil listesi

49. Renkler

Yoğun sıfat listesi

Tablo 16: 6. Kitap İçindekiler Listesi
5.6.5.Dil Bilgisi
Toplam 287 sayfa olan kitabın ilk 237 sayfası dil bilgisi konularından oluşur. Yazar dil
bilgisi

konularını

derecelendirmiştir.

temel
Bu

başlangıçtan

derecelendirme

ileri

düzeye

sistemini

kadar

konuların

konulara

göre

ağırlığına

göre

düzenlemiştir.
Temel Seviye: Alfabe, Sesli uyumu, bitişme, ünsüz değişimi, dilde cinsiyetsizlik
Orta seviye: İsimler ve zamirler(adıllar), sıfatlar, fiiller ve zamanlar(kipler), aitlik
ilişkileri ve aitlik
İleri Seviye: Fiil kipleri, ortaçlar, cümlecikler, konum ve konum ilişkileri, Türkçede
kelime yapımı
Yazar kitapta dil bilgisi ile ilgili hiçbir etkinliğe yer vermemiştir. Örnek cümleler
Türkçe ve İngilizce olarak iki dille verilmiştir. Kitabın tamamında İngilizce aracı dil
olarak kullanılmıştır. Zaten kitabın başlığı da İngiliz konuşurlar için Türkçe’nin
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açıklanmasıdır. Yazar kitabın açıklamasında Türkçenin temelini ele aldığını, ve
Türkçeyi pek çok örnek ve açıklamalar yoluyla genişlettiğini belirtir.
Kitabın genelinde konuların açıklanmasının cümle bazında olduğunu, Türkçe
cümlelerin İngilizce çevirileriyle yer aldığını söyleyebiliriz. Bazı ünitelerde bu
cümlelerin uzun listeler halinde verildiğini de de görebiliriz.
Kitapta Türkçe ve İngilizcenin farklarına dair açıklamaların olduğu bölümlere de yer
verilmiştir. Bu bölümlerden biri ettirgen konusunun açıklandığı bölümdür.
Farsçada bulunan ki bağlacının kullanımına yer verilmiştir. Bu bağlacın fiilimsi
yapımında kullanıldığı belirtilir, ama kullanımı konusunda öğreniciler uyarılır. Bu
bağlacın Türk diline yabancı olduğu ve kullanımından sakınılması gerektiği, aksi halde
bir yabancı olarak değerlendirilebileceğiniz konusunda uyarıda bulunulmuştur. “Farsça
metodu” adını verdiği bu yapının kullanımının anlaşılır olduğu ama yanlış olduğu
belirtilir. Bu kullanımın Farsça gramer baz alınarak yapıldığı, dolayısıyla Avrupa
anlayışına daha yakın olduğu belirtilir. Aşağıdaki örnekte Türk yöntemine daha uygun
bir seçenek sunduğu iddia edilir.

Biliyorum ki beni seviyorsun - Doğal Türk yöntemi olmayan kullanım
Beni sevdiğini biliyorum - Türkçe kullanımına uygun

5.6.6.Kültür
Kitapta kültür aktarımına olanak sağlayacak okuma metinleri yoktur. Ayrıca kültür
aktarımına örnek sağlayacak diyaloglara da yer verilmemiştir. Ne var ki yazarın söz
varlığını geliştirmeye yönelik olarak hazırladığı bölümlerde kültür aktarımına olanak
sağlayan bulgulara rastlanmıştır. Kültür aktarımına dair ilginç bir bulgu vardır, o da dil
bilgisi açıklaması yapılırken kullanılmış olan bir Temel fıkrasıdır. Temel fıkrasında
İngiltere ve İngilizce vurgusu vardır, ve bu da fıkrayı bağlama uygun ve ilgi çekici kılar.
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Fıkra
Temel İngiltere’ye gitmişti. Arkadaşları Temel’e İngilizce bilmezdin İngiltere’de çok
sıkıntı çektin mi? demişler. Temel hayır sıkıntıyı asıl İngilizler çekti demiş.
Kitapta dikkati çeken bir nokta da var, yok konusu işlenirken bir dönem çok ilgi çeken
Var mısın? Yok musun? yarışmasına gönderme yapılması ve yarışmanın ayrıntılı bir
şekilde açıklanmasıdır. Popüler kültürün önemli bir ögesi olan ve Türkiye’de izlenme
rekorları kıran yarışma programına gönderme yapılması yazarın kendi tecrübelerini
gündelik yaşamda rastladığı kullanımları da ele alarak kitaba yansıtması açısından
önemlidir.
Kitapta daha çok yerel ögelere yer verildiği ve kültürel aktarımın daha çok yerel bir
bağlamda sağlandığı söylenebilir. Yazarın Sokak Türkçesi ve Gündelik İfadeler adını
verdiği bölüm kültürel aktarımın örneklendirilmesi açısından önemli bir bölümdür. Bu
bölümde ilk olarak içinde Allah kelimesi olan ve bu kelime ile kurulmuş olan İnşaallah,
Allah Allah gibi ifadelerin İngiliz dilinde kullanılan Tanrı, İsa ifadeleri gibi güçlü bir
anlamda kullanılmadığı, Türk dilinin gündelik konuşmasının bir parçası olduğu
belirtilir. Bazı gençlerin bu kelimeleri kullanmadığı ama bu ifadelerin her yerde
görülebileceği ve duyulabileceği belirtilir. Ayrıca bu ifadelerin gazete ve romanlarda da
yer aldığı ve bilinmesinin faydalı olacağı belirtilir.
Yazar aynı zamanda Sokak Türkçesi adlı bölümde beden dili ve işaret dili üzerine de
örnekler verir. Örneğin kitapta evet ve hayır beden dili ile nasıl verilir, bir durum ya da
düşünceye beden dili ile olumlu ya da olumsuz nasıl tepki verilir örneklendirilir. Beden
dili ilgili aynı örnek Pollard ve Çelen Pollard tarafından da verilmiştir.
Kitapta Türkçe dil bilgisinde cinsiyet ayırımı olmamasına rağmen akrabalık ilişkisinin
çok belirgin olduğu anne ve baba tarafındaki akrabaların çok farklı kelimelerle ifade
edildiği belirtilmiştir ve Türk aile ilişkilerindeki akrabalara dair bir liste sunulmuştur.
Akrabalık ilişkileri Türkler için çok önemlidir ve akrabalık ile ilgili kelimeler Türkçede
çok zengindir. Türkçedeki enişte, bacanak, kayınbirader ya da yenge, görümce, elti gibi
akrabalık kelimelerini İngilizcede sadece bir kelimenin karşıladığını düşünürsek dili
yeni öğrenenlerin bu akrabalık kelimelerini kavramasının ne kadar zorlayıcı olacağı
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düşündürücüdür. Bu kadar önemli olan bir konuya sadece Guise’ın kitabında yer
vermesi de ayrıca dikkat çeken bir noktadır.
Geniş zamanın olumlu kullanımının yer aldığı on yedinci ünitede atasözlerine yer
verilmiştir. Türk atasözlerinin genel olarak geniş zamanda yazıldığı belirtilir. Bire bir
çevirinin çok zor olacağından, atasözlerinin çevirisinde düzenleme yapıldığı eklenir.
Atasözleri ve İngilizce çevirileri beraber verilmiştir.

5.6.7.Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği
Kitapta okuma metinlerine yer verilmemiştir. Sadece üç satırlık gerçek bir gazete
haberine yer verilmiştir. Kitapta ayrıca gerçek hava durumu raporlarından sekiz örneğe
yer verilmiştir. Örneklerin hepsi özgün metinlerden alınmıştır. Yazar kitapta Gerçek
Yaşamdan Örnek başlığı altında bir anısını anlattıktan sonra bir halı satıcısından
“beyefendi teşekkür ederiz fakat hiçbir şey alacak değiliz” cümlesi ile kaçtıklarını
belirtmiştir. Gerçek Yaşam Örneği adındaki bölümde gerçek bir elektronik postaya yer
verilmiştir. Bu on satırdan oluşan e posta özgün bir metne, iş Türkçesine bir örnektir.
Yazar kitabında fakirlikle ilgili bir fıkraya da yer vermiştir. Bu fıkra oldukça uzundur
ve bir çeşit okuma parçası ı̇ şlevi görebilir.
Kitaptaki gazeteden alınmış haber özgün bir metindir, metnin gerçek bir gazete haberi
olduğu belirtilmiştir. Yazarın mesleği ile ilgili bir alan olan mühendislikle ilgilidir. Yine
aynı şekilde on satırdan oluşan email özgün bir metindir ve iş Türkçesini
örneklendirmiştir. Kitapta örneklerin hepsinin özgün metinlerden alındığı hava durumu
raporlarından oluşan sekiz cümleye yer verilmiştir.
Gazeteden alınmış ve kitapta yer alan metin:
“Fransız otomotiv üreticisi Peugeot’un Ceo’su Jean Philleppe Colin, krize rağmen
Türkiye’ye ilişkin yatırım projelerinin devam ettiğini, kompakt sedan sınıfı araçların
Türkiye’de üretimi için fizibilite çalışmaları yaptıklarını söyledi.”
Kitapta gerçek hava durumu raporlarından alınmış olan sekiz örnekten ikisi aşağıda
verilmiştir.
“Doğu Anadolu’da köy yollarının çoğu kapandı. Bugün Erzurum–Van arasında kar
yağışı zayıflasa da bölgede üç gün daha aralıklarla devam edecek.”
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“Türkiye’de yağışlar kesilmiyor, art arda gelmeye devam edecek. Bugünde bir çok
yerde kar var, soğuk hava Marmara ve Karadeniz’de daha uzun süre kalacak”.
Aşağıda verilen gerçek yaşamdan alınan bir metindir ve iş Türkçesini örneklendirmiştir.
Merhaba,
Ben 14 seneden beri ayni firmada sistem mühendisi olarak çalışmaktayım. Firmam
başka bir firmayla birleşince ı̇ ş hayatıma bu yeni firma altında devam ettim. Bu geçiş
sürecinde ı̇ stersek işten çıkabileceğimiz bir tazminat alabileceğimiz söylendi. Biz
istemedik. Aradan geçen 16 ayda yönetim tarafından bir çok değişiklik oldu ve biz artık
oluşan bu yeni yönetim organizasyonunda olmayacağımızı ve çıkmak istediğimizi
söyledik. Fakat bize dedikleri-“ biz sizi bırakmak istemiyoruz, siz bize lazımsınız. Bizler
sizlerden memnunuz.” Biz işe böyle bir yönetim altında devam edemeyeceğimizden
dolayı, ayrılmakta de kararlı olduğumuzu söyledik. Onlar da bize bu şartlarda tazminat
ve diğer haklarımızın yanacağını söylediler. Ne yapmamız lazım lütfen yardım.
Yazarın kitabında fakirlik ile ilgili verdiği fıkra aşağıdadır.
Günlerden bir gün bir baba ve zengin ailesi oğlunu köye götürdü. Bu yolculuğun tek
amacı vardı, insanların ne kadar fakir olabilecekleri oğluna göstermek. Çok fakir bir
ailenin çiftliğinde bir gece ve gün geçirdiler. Yolculuktan döndüklerinde baba oğluna
sordu:
- İnsanların ne kadar fakir olabileceğini gördün mü?
Evet!
-Ne öğrendin peki?
Oğlu yanıt verdi:
-Şunu gördüm: bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört.
Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havuzunuz var, onlarınsa sonu olmayan bir
dereleri.
Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarsa bütün bir ufku görüyorlar.
Oğlu sözünü bitirdiğinde babası söyleyecek bir şey bulamadı.
Oğlu ekledi:
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-Teşekkürler, baba. Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için.
Kitapta dinleme ile ilgili hiçbir etkinliğe rastlanmamıştır. Yazar kitabı ile ilgili açıklama
yaparken kitabının diğer temel Türkçe dil bilgisi kitaplarında bulunabilecek ses
kayıtlarını

içermediğini

belirtmiştir.

Kitapta

yazmaya

yönelik

bir

etkinliğe

rastlanmamıştır. İnsanlara hitap etmenin ele alındığı bölümün sonunda Türkçede bir
adres örneğine yer verilmiş ve adreste yazılan kısaltmaların hepsi tek tek açıklanmıştır.
Örneğin Sok. kelimesinin sokak ya da sokağı demek olduğu, D. kelimesinin daire
anlamına geldiği yanında İngilizce çevirisi ile verilmiştir. Bu örneğin verilmesi gündelik
hayatta karşılaşılan adres kısaltmalarının doğru okunabilmesi açısından önemlidir ve
gündelik hayatta çok sıkça karşılaşılan bir duruma verilen örnektir.
Kitapta konuşmaya yönelik bir etkinliğe rastlanmamıştır. Ancak, konuşma dilindeki
kullanımlara epeyce yer verilmiş, bazı kullanımlar arasındaki ufak farklar bile
açıklanmıştır. Örnek vermek gerekirse Gündelik konuşma adı verilen bölümde
Merhaba, Selam, Selamunaleyküm gibi ifadelerin aralarındaki anlam farkına yer
verilmiştir. Ayrıca teşekkür etme ve gündelik yaşamda sıkça kullanılan hayırlı olsun,
güle güle kullanın gibi ifadelere de yer verilmiştir. Ne var ki bunlarla ilgili bir etkinliğe
yer verilmemiş, öğrenicilerin kendilerini sınamalarına yönelik bir alıştırmaya da
rastlanmamıştır. Ama yine de gündelik yaşamda kullanan dili örneklendirmek açısından
faydalı kısımlar vardır.
Kitabın tamamı kırk üç bölümden oluşmuştur, kitabın ilk otuz dokuz ünitesi dil bilgisi
konularına ayrılmıştır. Kitabın geri kalan kısmı ise söz varlığını geliştirmeye yöneliktir.
Otuz dokuzuncu ünitede zaman, mevsimler ve sayılara yer verilmiştir. Sayıların içinde
saatin kaç olduğunun ifade edilmesi de dâhil edilmiştir. Mevsimlerin, ayların yanı sıra
hava durumuna da yer verilmiştir. Burada dikkati çeken nokta gerçek hava durumu
raporlarından örneklere yer verilmesidir. Hava durumu ile ilgili örnekler alt alta Türkçe
ve İngilizce olarak verilmiştir.
Sayılara geniş yer ayrılmış, sıfırdan 100’e kadar verilmiş olan sayılar, daha sonra
yüzerlik ve binlik, ve kesirli birimler olarak da verilmiştir. Bu bölümde sayılarla ilgili
deyimlere de yer verilmiştir. Örneğin İngilizcede küçük sayıları belirtmek için iki üç
ifadesi kullanılırken, Türkçede üç beş ifadesinin kullanıldığı belirtilmiştir. Örneğin üç
beş yumurta gibi.

Ayrıca kırk rakamının sayılamayan bir miktarı belirttiği ifade
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edilmiştir. Kırk yılda bir ifadesi örnek verilmiştir. 100 sayısı açıklanırken,

yüz

kelimesinin aynı zamanda bu yüzden, o yüzden ve binanın ön yüzü gibi ifadelerle de
kullanılabildiği belirtilmiştir.
Kitapta söz varlığını geliştirmeye yönelik bölümlerden biri kelime yapımı üzerine
kurulmuştur. İlk olarak İngilizce söz varlığı oluşturmaya yönelik kelime türetme
yöntemine değinilmiş, iki dil arasında kelime yapımına yönelik kıyaslama yapılmıştır.
Türkçede kelime türetme üzerine geniş bir yer ayrılmıştır. Kelime türetilmesine bir
örnek olarak, Türkçedeki -lık,-lik,-luk,-lük isim yapım ekleri kullanılarak iyilik, gözlük
kelimeleri verilmiştir.
Söz varlığını geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış bir diğer bölüm de Kelime
Sözlükleri ismi verilen bölümdür. Bu bölüm altı alt bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler:
1. Son Sesin Düştüğü İsim Listesi
2. Günlük Konuşmalar
3. En Çok Kullanılan Kelimeler Listesi
4. Düzensiz Geçmiş Zaman Fiil Listesi
5. Tek Heceli Fiil Listesi
6. Pekiştirilmiş Sıfat Listesi
Yazar iki dil arasında yapısal farklara bir çeviri örneğinden yola çıkarak değinir. Yazar
oldukça uzun Türkçe bir cümlenin İngilizceye birebir çevirisini vermiştir. Daha sonra
bu cümleden daha kısa bir cümleyi çıkarıp iki farklı şekilde yapılmış çevirisine yer
vermiştir. Bunlardan birini Türkçe İngilizce diye adlandırmıştır. Bir

diğerini de

İngilizce İngilizce olarak adlandırmıştır. Bu cümlelerin bire bir çevirilerinin
yapılamamasını üç sebebe bağlar. Bunlardan birincisi iki dil arasında dil bilgisel ve
yapısal fark olacağıdır.

Diğer bir sebep her bir dilin günlük kullanımının farklı

olmasıdır. Diğer bir sebep ise bire bir çevirinin mümkün olmamasıdır.
Kitapta yer alan kelimeler belli bir bağlam içinde öğretilmemiştir. Kelime bilgisine
yönelik etkinliklere de yer verilmemiştir. Kelimelerin Türkçe karşılıklarının altında
İngilizce çevirileri verilmiştir. Yazar Teşekkür Etme ismini verdiği bölümde konuyu
farklı bir bakışla ele almış, çeşitli durumlar oluşturarak bu durumlarda hangi teşekkür
etme ifadesinin uygun bir şekilde kullanılacağını belirtmiştir. Bu bölümde sağ olun,
teşekkür ederim, ifadelerinin hangi bağlamlarda uygun olacağı açıklanmıştır.
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Kitapta ara ara özgün metinlere yer verilerek kelime öğretimine katkıda bulunulmaya
çalışılmıştır. Yazar kitabında konuşma konularının da yer aldığı bir bölüme yer
vermiştir. Aynı zamanda Sokak Türkçesi ismini verdiği bir bölüm de vardır. Bu
bölümde beden dili ve işaret dilinin de kullanımına yer verilmiştir. Yazar en son
bölümde kelime listelerine yer vermiştir. Bu listelerden biri de En çok kullanılan
kelimeler listesidir. Yazar bu listeyi hangi ölçütlere göre hazırladığı hakkında bir
açıklamada bulunmamıştır, en çok kullanıldığını iddia ettiği kelimelerin neye göre
hazırlandığı net değildir.

5.6.8.Genel Değerlendirme
Yazar kitabında kendisinin bir dil bilgisi uzmanı olmadığını ve kitabının yazılış
amacının kendi öğrenme sürecinde yaşadıklarının bir paylaşımı olduğunu ve kitabında
alıştırmalara ve ses kayıtlarına yer vermediğini belirtmiştir. Bu özeleştiri sayılabilecek
olan bilgi kitabın tamamında kendini gösterir. Gerçekten de kitapta etkinlik olmaması,
kitabın dil bilgisi bölümlerinin sadece Türkçe İngilizce açıklamalar ve cümleler şeklinde
ilerlemesi kitabın zayıf yönlerindendir. Ayrıca kitabın içeriği incelendiğinde kitabın
bazı bölümlerinin bir anadil konuşuru tarafından gözden geçirilmediği, bazı hataların
çok belirgin olduğu gözlenir. Bu hataların bazıları kitabın güvenilirliği açısından kuşku
verecek kadar ciddi boyuttadır. Kitapta görsel unsurların olmaması da kitabın zayıf
noktalarındandır. Dikkati çeken bir diğer nokta da örneklerin bir bağlam içinde
verilmemesi ve birbirinden kopuk olduğu için bir anlam bütünlüğü oluşturmamasıdır.
Örnek vermek gerekirse bir konu anlatımında Ummaz mıydı?, Kazmaz mıydınız?, Soğan
satmaz mıydılar? alt alta verilen örneklerdir.
Guise’ın Türkçe öğrenme tecrübelerinin ve bu süreçte yaşadığı sıkıntıların kitabın
oluşturulmasında olumlu bir yön verdiğini ve öğrenen bakış açısının kitabın tamamına
hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yazarın öğrenici olarak tecrübesi kitabın içeriğinde
farklı bölümlerde kendini gösterir, kelime sözlükleri ismini verdiği sözlükler de
bunlardan biridir. Burada yabancı dili sonradan öğrenmiş biri olarak yazar kendine has
bir bakış açısıyla farklı listeler hazırlamayı uygun görmüştür.
Kitabın genelinde dil bilgisi bölümünün daha çok bir kaynak kitap işlevi görebileceğini,
ama söz varlığını geliştirmeye yönelik hazırlanmış bölümlerin dilin inceliklerini
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vermesi açısından başarılı olduğu söylenebilir. Renklerin açıklandığı bölümde kara,
siyah arasındaki farka değinmesi, al, ak kelimelerine özel isimlerden örnekler vermesi
buna örnek verilebilir. Guise’in kitabının güçlü olduğu yönlerden bir diğeri de gündelik
yaşamda

karşılaşılabilecek

dil

kullanımlarının

inceliklerinin

verilmesidir.

Selamünaleyküm Na’ber gibi kullanımlar ve kullanım yerleri klasik anlamda hazırlanan
kitaplarda çok yer almaz. İnsanlara hitap etme şekillerine, akrabalık kelimelerine ve
Adana’nın A’sı gibi kodlamalara yer vermesi de gündelik hayatta kolaylık sağlar.
Guise’ın Eski Türkçe, Yeni Türkçe başlığı verdiği bölümde ele aldığı karşılaştırmalı
örnekler de ilgi çekicidir ve dili sonradan öğrenenlerin sıklıkla karşılaştığı, gündelik
hayatın bir parçasıdır. Örneğin estağfurullah, lafı bile olmaz gibi kullanımlara da yer
verilmesi ve dili yeni öğrenenlerin bu ifadeleri bilmesi ve gerektiği yerde kullanabilmesi
son derece önemlidir.

5.7.ELIZABETH GRIEVE (2015) EASY TURKISH FOR
BEGINNERS LEVEL 1
Bu bölümde Elizabeth Grieve tarafından 2015 yılında yazılmış olan Easy Turkish For
Beginners Level 1, Genel Özellikler, Önsözün Değerlendirilmesi, İçerik, İçindekiler
Listesi, Dil Bilgisi, Kültür, Beceriler Ve Etkinlik Çeşitliği, Genel Değerlendirmeler
başlıkları altında incelenmiştir.

5.7.1.Genel Özellikler
Kitap 2015 yılında hem yazılı kitap hem de kindle kitap olarak basılmıştır. Tezimizde
incelediğimiz kitap kindle kitaptır. Kitabın amacı yazarın da belirttiği üzere başlangıç
seviyesinde Türkçe öğretmeye yöneliktir. Kitabın özel bir amaca hizmet etmesi
beklenmemiştir, kitap genel Türkçenin öğretilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Kitapta daha çok bireysel kullanım hedeflenmiştir. Kitapta Türkiye’ye herhangi bir
nedenle gelenlerin “hayatta kalacak kadar Türkçe” bilgisine sahip olması ve ufak,
gündelik işlerde yardım almaksızın kendi kendini idare etmesi hedeflenmiştir. Kitabın
incelemiş olduğumuz kindle örneğinde basılı kitap elektronik ortama aktarılmıştır, ama
dış kapağı ve iç kısım basılı kitap ile farklılık göstermez.
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Kitabın kindle sürümünde normal kitaptan farklı olarak sayfa numarası yer almaz.
Kitapta kaç dakikalık bir bölümün kaldığı ve kitabın ilerlemesi yüzde olarak gösterilir.
Kitabın fontu okumak için oldukça elverişlidir. Kitapta dil bilgisi konuları en alt
seviyede tutulmuştur. Kitap başlangıç seviyeyi hedefler. Yazar kitabın giriş bölümünde
çok az dil bilgisi ve bolca kelime bilgisi ile çok yol alınacağını belirtmiştir. Bu kitapta
dil bilgisinin en az seviyede turulması izlence türünün Kavramsal/İşlevsel izlence’ye
yakın olduğunu gösterir. Bu tür izlencelerde dil eğitiminin içeriği dil kullanılırken
içerdiği işlevleri ya da bir dilde insanların dertlerini anlatabilmek için kullandıkları
kavramları içerir. Bu işlevlere örnek olarak da bilgilendirme, bir şeye katılma, özür
dileme, rica etme verilebilirken kavramlara örnek olarak da boyut, yaş, renk,
karşılaştırma, zaman ve bunlara benzer kavramlar verilebilir.

5.7.2.Önsözün Değerlendirilmesi
Yazar bu kitabın ilk iki kitabı olan Easy Turkish for Beginners Book 1 ve Book 2’nin
birleşmesinden oluştuğunu belirtir. Amacının Türkçe öğretmek için basit bir giriş
yapmak olduğunu, alfabeden başlayıp,

basit cümlelerle devam edeceğini hatırlatır.

Yakın bir zamanda Easy Turkish Practice Sentences Level 1 isimli kitabın
yayınlanacağını belirtir. Yazar bir dili öğrenmenin en önemli şartlarından birinin dilin
sağlam temellere dayandırılması olduğunu belirtir ve bunun da alfabeyi doğru
öğrenmekle mümkün olacağını söyler. Türkçenin düzenli yapısı sayesinde alfabedeki
her bir harfi telaffuz etmeyi öğrendiğimizde her bir kelimeyi okuyup sesletebileceğimizi
ve en önemlisi de diğerleri tarafından anlaşılabileceğimizi belirtir. Burada bir uyarıda
bulunur ve bu tarz konuşma kılavuzlarında konuşan kişinin aksanına ve milliyetine
göre tamamen farklı bir telaffuz olabileceğini belirtir. Bu kitaba katkıda bulunacak
ücretsiz ses dosyalarına YouTube kanalına giriş yapılarak ulaşılabileceğini hatırlatır.
Kitapta öğrenilenleri sınamak için alıştırmalar yer alır ve her bölümde üzerine
tıklandığında doğru cevaba ulaşılabilir ve tekrar üzerine tıklandığında çalışılan sayfaya
geri dönülür. Yazar dili öğrenmeye başlayanlara Türkçenin zor gelebileceğini, bunun
da İngiliz konuşurların dile Fransızca, İspanyolca ya da diğer dillere olduğu gibi aşına
olmamalarına bağlar.

Ne var ki, yazara göre bir kez alfabeyi ve temel kuralları

öğrendikten sonra dil artık bir gizem olmaktan çıkar. Yazar Türkçenin en iyi
yanlarından birinin İngilizceden farklı olarak dilin çok düzenli ve mantıklı olmasına
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bağlar. İlerledikçe eklerdeki kalıpları, söz dizimini, sessiz uyumunu fark edeceğimizi ve
Türkçe sesleri tanıyıp doğru sesleri üretebileceğimizi belirtir. Yazar çok az bir dil bilgisi
ve bol kelime bilgisi ile çok yol alınacağını belirtir. Bir kelime defteri tutmayı ve yeni
kelimelere rastladıkça bu kelimeleri not defterine kaydetmeyi önerir. Bir şeyi sadece
okumaktan ve dinlemektense onları yazmanın zihne yerleşmesi açısından önemli
olduğunu vurgular.
Yazar yirmi yıl boyunca Cambridge sertifikalı bir dil öğretmeni olarak dünyanın çeşitli
bölgelerinde çalıştığını, şu anki işinin ise çevrimiçi olarak Türkçe ve iş İngilizcesi özel
dersleri vermek olduğunu belirtir. Öğrencilerinin web sayfası yayıncıları, yazarlar, hava
yolları, ilaç fabrikaları, dil kitabı, yayınevi çalışanları gibi farklı alanlardan olduğunu
belirtir. Yazar bireysel ya da grupla Türkçe özel ders ayarlanmasının sağlanması ve
sorular, yorumlar ve öneriler için web sitesi ve elektronik posta adreslerini verir.
Kitabın satın alındığı Amazondaki kişisel sayfasında da Elizabeth Grieve uzman,
Cambridge sertifikalı ve tecrübeli Türkçe ve İngilizce öğretmeni olarak tanıtılır. İngiliz
asıllı bir İngilizce anadil konuşuru olarak on yıla yakın bir süredir Türkiye’de İngilizce
öğrettiğini, Türkiye’de akıcı ve doğal bir Türkçe öğrenerek, Türkiye’ye yeni gelen
meslektaşlarının ricaları üzerine onlara Türkçe dersleri vermeye başladığını anlatır. Bu
sayede bütün bu seneler boyunca geniş bir ders malzemesi biriktirdiğini ve “Easy
Turkish for beginners Level 1”’ın 2015 yılında bu malzemeleri temel alarak yazdığını
belirtir.

5.7.3.İçerik
Yazar Türk Dili ismini verdiği ilk bölümü ikiye ayırarak Türkçe ile ilgili bilgi verir.
Türkçenin çok köklü bir dil olduğunu, çoğunluğunu Fransızca ve İngilizceden alınan
kelimeler dışında İngilizce ya da diğer Hint-Avrupa dilleri ile ilgili neredeyse hiç ortak
bir yönünün olmadığını belirtir. Yazar Atatürk’ün gerçekleştirmiş olduğu dil reformuna
da değinir ve eskiden Arap harfleriyle yazılan Türkçenin 1928 yılından itibaren Latin
harfleriyle yazıldığını ve batılı dil öğrencileri için bunun olumlu bir durum olduğunu
belirtir. Türkçenin konuşur sayısı ve konuşulduğu yerler ile ilgili de bilgi verilir. Yazar
ikinci bölümde Türkçenin ana özelliklerine değinir, değinilen konular arasında ünlü
uyumu ve eklerin kullanımı da vardır. Bu bölümde önsözde daha önce de belirtilmiş
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olduğu üzere Türkçenin İngiliz konuşurlar için aşina dışı olduğu, fakat düzenli ve
mantıklı yönünden dolayı telaffuzun doğru bir şekilde oturduktan ve temel kurallar
öğrenildikten sonra dilde ilerlemenin tahminlerden daha kolay olduğu belirtilir. Yazar
ikinci bölümde Türkçe alfabeyi ele alır ve Türkçede q,w,x harflerinin olmadığını,
bunların ödünç alınan kelimeler için gerekli olduğunu ve bu harfler yerine Türkçe
harflerin kullanıldığını taxi, taksi, whiskey, viski örneklerini vererek anlatır.
Aynı şekilde İngilizce alfabede de ç, ğ, ı, ö, ş, ü harflerinin bulunmadığını belirtir.
Ayrıca üç sesli harfin aynı şekilde noktalı hallerinin bulunduğunu ekler ve ı, i, o, ö, u, ü
harflerini örnek verir. Yazar üç satırdan oluşan bir tablo vererek bu tablonun
kullanılması ile ilgili bilgi verir. İlk sütünda harf, ikinci sütunda alfabedeki telaffuzu,
üçüncü sütunda da Türkçe sesi örneklendirmek için İngilizcede aynı sese sahip olan
kelimeler vardır. Örneğin:
Aa

ah

father, farm gibi kelimelerdeki a gibi bazı
durumlarda her ikisi de sesletilir ve uzun bir ses
verilir.

Cc

jeh

İngilizcedeki j-jet,joke gibi

Gg

geh

her zaman sert game, go örneklerindeki gibi asla
gym örneğindeki gibi yumuşak değil.

Ş,ş

sheh

İngilizdeki sh sesi gibi Show, shine

Üü

oo

Uzun oo sesi gibi rude, flu

Kindle kitaptaki tablonun sonunda YouTube kanalındaki linke yer verilmiştir, buraya
tıklandığı zaman doğrudan YouTube’a bağlanmaktadır, bu linkten ses kayıtlarına
ulaşılabilir.
Yazar sesletime özel önem verir ve Türkçe kelimeleri hecelere ayırarak öğrenmeyi
önerir. Bunun bir alışkanlık haline getirildiğinde uzun kelimelerin kolaylıkla
sesletilebileceğini belirtir. Hece içinde ünlü bulundurulan bir parça olarak tanımlanır ve
İstanbul kelimesi İs-tan-bul olarak hecelenmiş bir şekilde verilir. Yazar İngilizcede
bulunan kelimelere benzeyen ödünç kelimeler konusunda dikkatli olunması konusunda
uyarıda bulunur ve radyo kelimesini örnek vererek Türkçede bulunan bu kelimelerin
neredeyse her zaman farklı sesletildiğini belirtir. Yazar kitap boyunca Türkçenin
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İngilizceden farkına değinir ve İngilizceden farklı olarak Türkçe kelimelerin ğ hariç
hepsinin sesletildiğini belirtir. Yazar ğ harfine ayrı bir sayfa ayırır, buna sebep olarak da
dile yeni başlayanlar için bu harfin en zor kelime olmasını gösterir. Bunu üç aşamada
açıklar.
1. “Ağır” kelimesi-A harfinin uzatıldığını, ğ harfinin kendi başına bir ses
barındırmadığını belirtir.
2. “Değil” kelimesinde e harfinin uzatıldığını belirtir.
3. Öğle kelimesinde de ğ harfinin öncesinde ö harfinin uzatılacağını belirtir.
Yazar Alfabe Pratiği ismini verdiği bölümü alfabedeki harfleri Türkçe ikişer kelime
vererek örneklendirdiği ve yanlarında İngilizce açıklamalarının da bulunduğu bir tablo
içinde verir. Burada verilen kelimelerin günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden
seçilmesi dikkat çeker. Bu bölümde de doğrudan YouTube’a yönlendirilen bir link
vardır.
Yazılı Türkçe ile ilgili bir bilgi olarak bu günlerde Facebook, Twitter ve diğer sosyal
medyalarda teklifsiz Türkçenin sesli harfler olmadan yazıldığı belirtilir. Dördüncü
bölümde kitapta günlük hayatta kullanılan kelime ve kısa cümlelerden oluşan kırk beş
ifadeye yer verilir. Bu cümleler de YouTube kanalından dinlenebilir. Haftanın
günlerine, yıllara da yer verilir. Türkçede haftanın günlerinin her zaman büyük
harflerle yazılmadığı konusunda bir uyarı vardır. Yılların ise İngilizceden farklı olarak
düz bir sayı olarak söylenildiği belirtilir. Telaffuz alıştırması adı verilen bölümde
harfler verilmiş, bu harfler kelimenin her hangi bir yerinde olabilecek şekilde
yerleştirilmiştir.
Yazar bu bölümde tanıdık gelebilecek ödünç kelimelere dikkat edilmesi konusunda
uyarıda bulunur. Bu bölümün ses kayıtları da YouTube kanalında mevcuttur.
Selamlaşma bölümüne başlamadan önce yazar sen ve siz kelimelerinin ayırımına
değinir ve Fransızcadaki tu, vu, vous kelimelerine benzer olduğunu belirtir. Genellikle
çok iyi tanıdığımız insanlar dışında siz ifadesinin kullanılacağını vurgular. Merhaba,
Günaydın, İyi Günler, İyi Akşamlar, Memnun Oldum, Ben de memnun oldum ifadeleri
Merhaba Demek isimli bölümde ele alınan selamlama şekilleridir.
Sağlık Hakkında Soru Sorma isimli bölümde Nasılsınız?, İyiyim, Teşekkürler/Teşekkür
ederim, Siz Nasılsınız?, Ben de iyiyim, teşekkürler/teşekkür ederim ifadelerine yer
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verilmiştir. Ne var ki bu selamlaşma yazarın ayrı bir başlık olarak verdiği Sağlık
Hakkında Soru Sorma isimli bölüm ile ilgili değildir ve cevap olarak çok kötüyüm,
midemde sıkıntı var, başım çok ağrıyor gibi sağlıkla ilgili cevaplar verilmez, burada
verilen cevaplar bir kişi ile karşılaştığında Nasılsın? sorusuna verilen genel
cevaplardan ibarettir.
Yeni biriyle tanışılırken kendini tanıtma ve diğer kişinin ismini sorma ile ilgili bir
bölümü bir alıştırma izler ve öğrenenlerden boşlukları doldurmaları beklenir. Kindle
kitabın bir özelliği olarak ilgili yere basılınca cevaplar belirir. Bir diyalog örneği daha
verilir ve bunu iki alıştırma izler. İlkinde gerekli yerler öğrenirler tarafından
doldurulurken, ikinci bölümde öğrenirlerden Türkçe ifadeleri İngilizceye çevirmeleri
beklenir. En son bölüm vedalaşma ile ilgilidir. Burada altı Türkçe ifadeye yer verilir
ve yanlarında İngilizce çevirisi ve bunların hangi durumlarda söyleneceği bilgisi
verilir. Örneğin hoşça kal kelimesinin teklifsiz dilde kullanıldığı ve sadece
vedalaşırken kullanıldığı belirtilirken, iyi günler ifadesinin biriyle buluşulduğunda ya
da birinden ayrıldığında kullanıldığı ifade edilir. (7. Bölüm) İnsanlara Nasıl Hitap
Edilir? isimli bölümde resmi durumlarda, komşuluk, iş arkadaşlığı durumlarında ve
birisiyle ilk tanışıldığında, tanışılan kişinin isminin bilinmediği durumlarda hangi hitap
şekillerinin kullanılması gerektiği üzerinde durulur. Beyefendi, Hanımefendi
hitaplarının kişinin isminin bilinmediği durumlarda Bey ve Hanım ifadelerinin resmi
ve ismin bilindiği durumlarda kullanıldığı, bunların önüne İngilizceden farkı olarak
soy isimlerinin değil isimlerin eklendiği belirtilir. Volkan Bey ve Melek Hanım örnek
olarak verilir ve Melek Hanımdaki hanım’ın İngilizcedeki Miss ya da Mrs’i.
karşıladığı belirtilir.
Bu kullanımları İngilizcede ilk isimleriyle hitap edebileceğimiz tanıdık, komşu,
meslektaş, öğretmen gibi kişilerle kullanabileceğimizi, bunun İngilizcede tam karşılığı
olmadığını ve bu kullanımın İngilizcede Mr/Mrs/Miss -soy isim ya da sadece isimle
hitap edilmesi şeklinde olduğunu bey, hanım kullanımının ismin bilinmediği
durumlarda mesleğin önünde de kullanılabileceği, örneğin Şoför bey, Doktor hanım,
Memur bey gibi kullanımlar olduğunu, belirtir. Yazar bazı açılardan Türkçenin
İngilizceden çok daha resmi bir dil olduğunu, ve bey, hanım gibi kullanımların
gündelik hayattaki yerinin çok büyük olduğunu belirtir. (8)Yazar sıfat ve sayıları ele
aldığı bölümde otuz dokuz sıfatı zıt anlamları ile bir liste halinde sunar. Sıfatların
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telaffuzlarının ve vurgularının doğru yapılması gerektiği konusunda da uyarır. Ele
alınan sıfatlar gündelik hayatta en çok karşılaşılan sıfatlar arasından seçilmiştir. Bu
bölümde ayrıca temel sayılar 0 dan 10’a ve 10 dan 20’ye teker teker verilmiş, daha
sonra ondalık olarak 100 ve 1000 sayısına ulaşılmıştır. Birleşik sayılara da yer
verilmiş, İngilizceden farklı olarak one/a ve and kelimelerinin Türkçe sayılarda yer
almadığı belirtilmiştir. (9) Ünlü uyumuna iki aşamalı olarak yer verilmiş, ünlü
uyumunu öğrenmenin Türkçe öğrenmenin anahtar noktalarından biri olduğu, bazı
kelimelerde bu kurala uyulmadığı, bunun sebebinin de alıntı kelimelerden özellikle de
Arapçadan alınan kelimelerden kaynaklı olduğu belirtilir. Bunların ilk etapta
öğrenilmesi gerektiği, daha sonraki aşamalarda bunların kulak alışkanlığı haline
geleceği belirtilir. Guise’ın tanımlamış olduğu gibi Grieve de ünlüleri e dotted ve a
dotted olarak tanımlar. Bu iki gruba ait ünlüler ayrıntılarıyla açıklanır ve örneklenir.
Açıklamaların sonunda bir alıştırma verilir. Bu alıştırmanın özelliği öğrenirin hazır
bulunulmuşluğundan faydalanmak amacıyla ödünç kelimelerden seçilmiş olmasıdır.
Bu kelimelerin İngilizce eşdeğerlerinin çok benzerleri olduğu belirtilir ama
telaffuzlarının Türk tarzıyla olması konusunda öğrenirler uyarılır. Araba ve şişe
dışındaki kelimelerin hepsi öğrenirler için tanıdık olabilecek kelimelerdir, bunlar
pasaport, taksi, bar, ceket, doktor, film, fotoğraf, garson, gazete, kahve, otel, park,
banka, sinema, şoför, taksi, otobüs, masa kelimeleridir. Doğru cevaplar kindle kitabın
üzerine basılınca belirir.
Ünlü uyumunun ele alındığı ikinci bölümde ünlüler ayrıntılı bir şekilde ele alındıktan
sonra -li,-lü,-lı,-lu, -siz,-süz,-sız,-suz ekleri ve bunlarla ilgili örnekler ele alınır ve ünlü
uyumları şeker, şekerli-şeker, şekersiz, buzlu, buzsuz gibi örnekler üzerinden verilir.
Bunu bir alıştırma izler ve su, peynir, tuz, sos, et, süt kelimeleri İngilizceleri ile verilip
-li ve -siz hallerinin yapılmaları beklenir.
Bir sonraki ünite telaffuz ve vurguya ayrılmıştır. Bu bölümde vurgu konusunda
İngilizce ile kıyaslama yapılmış, İngilizcede r, l, h harflerinin sesletilmediği, Türkçede
ise bu kelimelerin sesletildiği ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir.
Türkçe kelime ve cümlede vurgunun nerelerde yapıldığı belirtilir ve bu konuda bir
uyarı eşliğinde alıştırmaya geçilir. Türkçe öğrenmeye başlayanların Türkçe
konuşmaya başladıklarında en çok sorun çıkaran iki harfin ğ ve ı harfleri olduğu
belirtilir ve bu harfleri barındıran kelimeler İngilizce karşılıklarıyla verilerek bu
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konudaki açıklamalara devam edilir. En fazla yapılan hatanın ğ harfini y olarak
sesletmek ı harfinin de u olarak sesletmek olduğu belirtilir. I harfinin sesletilmesine
İngilizcedeki the, butter, letter kelimeleri örnek verilir. Kitap boyunca verilen bu tür
iki dil arasındaki farklar öğrenenlerin kavramaları açısından önemlidir. (12) Kişi
adıllarının tıpkı İngilizcede kullanıldığı şekilde olduğu belirtilir. Daha önce değinilen
ekler konusuna atıf yapılarak öğrenenler ünlü uyumu konusunda uyarılır ve kişi
adıllarının ünlü uyumuna göre kullanımı bir tablo halinde verilir. İngilizcedeki I am
happy, She is a doctor gibi cümlelerin İngilizceye özgü olduğunu, Türkçede bu tür
kısa cümlelerde fiilin kullanılmadığını, onun yerine kişi adılının kullanıldığı belirtilir.
Bu (Ben) … –im,üm,ım,um şeklinde örneklendirilir. Üçüncü kişi tekil o’nun ek
almadığını, üçüncü çoğul kişinin -lar, -ler ekini birlikte kabul etmediği için genel
kuraldan farklı bir biçimde kullanıldığını belirtir. Doktor ve öğrenci kelimelerinin ad
çekim ekleri aldığını ve öğrenci kelimesi sesli harfle bittiği için -y- kaynaştırma harfi
aldığını belirtir. Bu konuyu üç alıştırma izler. İlk iki alıştırma öğretmen ve şoför
kelimelerinin çekim ekleri üzerinedir. Sıfatların çekimlerine de bir tabloda yer verilir,
-y- kaynaştırma harfi hatırlatılır ve bir alıştırma ile bu bölüm sona erer. Dil bilgisi
konusunda ilerleme kaydettikçe sessiz uyumunun zihinlerde yerleşeceği konusunda
bilgi verilir.
(14)Yazar Türkçedeki var ve yok kelimelerinin Türkçedeki en faydalı ve gerekli
kelimeler olduğunu belirtir ve bu kelimelerle Türkçe cümleler kurar ve bu cümlelerin
İngilizce çevirilerini verir. Bu kelimelerle yapılan cümlelerin çok kısa olmalarına
rağmen son derece normal kelimeler olduğu belirtilir. Yazar bu kelimelerin hem
sayılabilir hem de sayılamayan ifadelerle kullanıldığını, genellikle de cümlenin
sonunda yer aldığını belirtir. Yazar var ve yok konusuna kitabında geniş yer vermiştir.
Verilen cümlelerde söz diziminin İngilizce ile zıt olduğunu, bunun da Türkçeye has bir
durum olduğunu belirtir. Yine İngilizce ile ilintili bir noktaya değinilir ve bulunma
hali olan -de,-da son ekinin İngilizcedeki in/on/at kelimelerine denk geldiğini
vurgular. Bulunma halinin özel isim ve cins isim olduğunda noktalamada farklılık
oluşturacağını, özel isimlerin “ ’ ” işaretiyle ayrılacağı konusunda uyarıda bulunur.
Ancak bunun yazı dili için geçerli olacağını, konuşma dilinde bunun bir fark
yaratmayacağını belirtir. Yazılı ve sözlü dildeki bu

farka değinilmesi önemlidir.

Yazar var ve yok ile ilgili soru yapımına da ayrıntılı bir şekilde yer verir. Var ile ilgili
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iki alıştırma vardır ve bu alıştırmalarda taksi, masa gibi beş kelime verilmiş, bunlarla
var mı? ile soru sorulması ve İngilizceye çevrilmesi istenmiştir. İkinci alıştırmada da
verilen kelimelerle soru sorulması istenmiş, bunların olumlu ya da olumsuz olarak
cevaplandırılması beklenmiştir. Yazar var -yok konusunu anlatırken kültürel bir nota
yer verir. Türkiye’de dükkanda ya da restoranda bir şey isterken, eğer istenilen şey
yoksa insanların maalesef diyeceğini ya da kaşlarını kaldırarak tık sesini
çıkarabileceğini, bunun da hayır demek için son derece olağan bir durum olduğunu
belirtir. Beden diliyle ile ilgili olan aynı nokta Pollard ve Çelen Pollard tarafından da
benzer şekilde verilmiştir.
(15) Daha Fazla İfadeler adı verilen bölümde etkinlik olarak daha önceki bölümlerde
verilmiş olan 26 İngilizce ifadenin Türkçe çevirilerine yer verilir ve bunların
hatırlanması istenir. Bu kitapta verilen bu geriye dönük alıştırma ile ı̇ lk defa eski
bilgilerin hatırlanmasına ve tekrar edilmesine yönelik bir alıştırma gözlemlenir.
Kindle kitabın bir özelliği olan soruların üstüne tıklanıp cevabın bulunması
alıştırmaların

tamamlanması için son derece elverişlidir, çünkü tekrar linke

basıldığında kaldığımız yere geri dönme imkanı vardır. Yazar Ne iş yapıyorsunuz?,
Evli misiniz, Siz nerelisiniz? ifadelerine İngilizceleriyle yer verir. Bu ifadeler
konuşmanın ilerletilmesi ve daha özel konuları girilmesi açısından önemlidir. Yazar
restoranlarda ve dükkanlarda karşılaşılabilecek beş ifadeye yer verir. Bunlar arasında
hizmet verenlerin

sorabileceği

Size yardımcı olabilir miyim? gibi ifadeler ve

Maalesef, İnşallah cevapları vardır.
Genel ifadeler adı verilen bölümde bazı ifadelerin çok amaçlı olduğu belirtilir. Bunlar
Oldu mu?, Oldu, Olmaz, Olabilir, Öyle mi? ifadeleridir.
(16) Kitapta Bu, Şu, O konusu üzerinde durulur. Bir kelimesinin konuşma dilinde bi
şeklinde r harfi atılarak söylendiği belirtilir.
Bu bölümde ayrıca kullanılacak kelimelerin bir listesi ve bunlarla kurulacak örnek
cümlelere yer verilir. İngilizce ile karşılaştırma yapılarak Bu ne?, Bu bir kapı. gibi
kısa Türkçe cümlelerde İngilizcenin aksine fiil bulunmadığı belirtilerek Bu ne?, What
is this? örneği verilir. Bu açıklamaları bir alıştırma izler. Bununla odadaki nesnelerle
bu, şu, o kullanılarak kısa sorular oluşturulması ve bu soruların cevaplandırılması
istenir. Bu konuyla ilgili ayrı bir başlık açılır bu başlık cümlelerin ve bağlacıyla
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kurulmasına yöneliktir. Bu konuyla ilgili ayrı bir alıştırmaya da yer verilir. Örneğin
İngilizce olarak yazılmış You are holding a pen and book cümlesine benzer beş cümle
verilmiş cevap olarak da Bu bir kalem ve Bu bir kitap benzeri cevaplar beklenmiştir.
(17) Bu ünite kelime bilgisinin geliştirmesine yöneliktir ve renkler günler, günün
vakitleri İngilizce çevirileriyle verildikten sonra bunların çevrilmesine yönelik bir
alıştırmaya geçilir. Yazar, günlerin genellikle büyük harflerle yazılmadığını belirtir.
Diğer bir farkın da İngilizcede günlerin Türkçede gün anlamına gelen -day kelimesi
ile bittiğini Türkçede böyle bir durum olmamasından dolayı bazı durumlarda
günlerden sonra günü kelimesinin eklendiği belirtilir. Aylar ve mevsimler de İngilizce
çevirileri ile verilir.
(18) Bu bölümde değil kullanılarak olumsuz cümle yapımı gösterilir. Değil
kullanımının yok kullanımından farklı olduğu belirtilir. Değil kelimesinin sıfat ve
isimlere eklendiği belirtilerek bunlarla ilgili örnek cümlelere yer verilerek yok ve değil
arasındaki fark belirginleştirilir. Ayrıca değil kelimesine şahıs eklerinin eklenmiş
olduğu örneklere de yer verilir. Bu iki alıştırma ile pekiştirilir. Birinci alıştırmada
olumsuz cümleler olumlu cümlelere çevrilir. İkinci alıştırmada İngilizce cümlelerin
Türkçeye çevrilmesi istenir. Sondan bir önceki bölümde dördüncü ünitede işlenmiş
olan sayılar konusu hatırlatılır. Bu geriye dönük olarak hatırlatmada bulunulan ikinci
noktadır. Bu bölümde saat konusu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Saatin
diğer kelime anlamlarına da yer verilmiş, saat kelimesindeki iki a harfinin yan yana
gelmesi kelimenin başka bir dilden ödünç alınmasına bağlanmış ve bu kelimeyi
sesletirken her iki a harfinin de söylenmesi gerektiği belirtilmiştir. Saat konusu ünlü
uyumu da hatırlatılarak saati …geçe, …var, … buçuk, … çeyrek var, … çeyrek geçiyor
kullanımlarına da değinilmiştir. Bu konu ile ilgili bir alıştırmaya yer verilmiş, “saat
kaçta” ile soru sorulmasına da değinilerek -de, -da, -te, -ta

kullanımına da yer

verilmiştir. En son bölümde sessiz uyumuna yer verilir. Bir önceki ünitede saat konusu
işlenirken kullanılan eke değinilerek -de, -da,-te,-ta kullanımının neden -de, -da, ve te,-ta olarak iki farklı kullanımının olduğunun açıklaması sesli uyumuna bağlanır.
Yazar sessiz uyumu ile karşılaştırma yaparak, bu konunun sessiz uyumu kadar
zorlayıcı olmadığını, aynı zamanda onun kadar önemli de olmadığını belirtir. Bu
konuya fiiller konusuna gelindiğinde ayrıntılarıyla gireceğini belirterek bu açıklamayı
kısa kestiğini belirtir. Bu bölümde ilgi çeken nokta yazarın ç,f,h,t,p,k,s,ş harflerini,

186

Türkçede bu harflerin hatırlanmasını kolaylaştırmak amaçlı olarak kurulan fıstıkçı
şahap kalıbı herkesin malumudur, İngilizceye Charlie found his two pals kissing soft
sheep cümlesiyle uyarlamış olmasıdır. Bu konu ile ilgili üç farklı alıştırmaya yer
verilmiştir. Kitabın sonuç bölümünde kitabın ikinci seviyesinin kısa bir süre sonra
yayınlanacağı belirtilir ve YouTube kanalının incelenmesi ve yazarın Amazon
sayfasında yorum yazılması önerilir.

5.7.4.İçindekiler Listesi

İçindekiler

12. Kişi adılları/son ekler

Giriş

13. Dışarıda yemek yeme ile ilgili

1.

Türk Dili

2.

Türk Alfabesi

3.

Alfabe alıştırması

4.

Faydalı kelimeler/kalıplar

5.

Telaffuz alıştırması

6.

Selamlamalar

7.

İnsanlara nasıl hitap ederiz?

8.

Sıfatlar ve sayılar

9.

Ünlü uyumu1

kelimeler ve kalıplaşmış ifadeler
14. Var ve Yok
15. Daha fazla kalıplaşmış ifadeler
16. Bu ve O
17. Kelime bilgisi, renkler, günler,
aylar
18. Olumsuz cümle yapımı

10. Ünlü uyumu 2
11. Telaffuz ve vurgu

Tablo 17: 7. Kitap İçindekiler Listesi

19. Zamanı söyleme
20. Ünsüz uyumu
21. Sonuç
22. Cevaplar
23. Yazarla ilgili bilgiler
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5.7.5.Dil Bilgisi
Kitap Easy Turkish for beginners Level 1 başlığı ile verilmiştir. Kitap, yazarın
önsözünde de belirttiği üzere Türkçe öğretmek için basit bir giriş yapar ve kolaydan
(alfabe) başlayarak zora (basit cümle) doğru devam eder. Kitap yirmi konudan oluşur.
Yirmi konudan sadece yedisi doğrudan dil bilgisine yöneliktir. Grieve incelenen diğer
kitapların aksine kitabında dil bilgisine ağırlık vermemiştir. Önsözünde de belirtmiş
olduğu üzere az dil bilgisi bol kelime ile çok yol alınabileceğini vurgulamıştır. Wilkins
(1976) bir dersin dilbilimsel yapılara dayalı bölümlerin temsil edildiği düzenli bir
sisteme dayalı olarak hazırlamanın bir tehlikesi yapıların, öğrencilere katacağı değerden
çok, sırf mevcut olduğu için öğretilme tehlikesidir. Bazı düzensiz fiillerin öğrenciye çok
az faydası olacağı bilinse dahi, sırf tamamlanması gerektiği için tamamlanmasıdır. Dil
bilgisel izlencelerin özelliklerinden biri de başka öğrenme malzemelerinde de olan,
malzemenin daha çok yapı ve nadiren de anlamsal olarak öğretilmesi durumudur. Dil
bilgisel anlamların tanımlanması nadirdir ( s.8).
Bu kitapta Kavramsal İzlencenin kullanıldığı söylenilebilir, çünkü bu izlence türünde dil
eğitiminin içeriği dil kullanılırken içerdiği işlevleri ya da bir dilde insanların dertlerini
anlatabilmek için kullandıkları kavramları içerir. Kitabın içeriği incelendiğinde dil
işlevlerine ve gündelik yaşamda kullanılan kavramlara epeyce yer verildiği görülmüştür.

5.7.6.Kültür
Yazar kültür aktarımına yer vermeye çalışmış, öğrenenleri gündelik yaşamda
karşılaşabilecekleri gündelik durumlara karşı uyarmıştır. Faydalı ifadeler ismi verilen
bölüm kültür aktarımı açısından önemlidir. Bu bölümde Türkçede gündelik hayatta
kullanılan, İngilizce karşılığı olmayan pek çok ı̇ fade olduğu belirtilir ve bunların en sık
kullanılanlarına yer verilir. Bu kalıplaşmış ifadeler açıklamalarıyla verilmiştir. Bunlar
Geçmiş olsun, Kolay gelsin, Buyurun ya da Buyurunuz ifadeleridir. Yazar buyurun
ifadesinin duruma bağlı olarak sekiz farklı durumda kullanılabileceğini belirtir.
Grieve, kültürün önemli bir parçası olan yemek ve dışarıda yemek yemek ile ilgili geniş
yer ayırdığı bölüme Türkiye’deki en önemli zevklerden biri yemekleridir diyerek
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başlamış, bu bölümde yemek ile ilgili kültürel aktarıma da yer vermiştir. Kültürel
aktarım kitap boyunca en çok bu bölümde belirgin olarak gözlenmiştir. Yazar
Türkiye’de yemeğe şık restoranlardan, mahalle lokantalarından, sokak satıcılarından ve
pek çok yerden ulaşılabileceğini, her zevke göre yiyecek bir şeyin bulunabileceğini
belirtir. Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasına rağmen alkollü içeceklere ulaşmasının
özellikle de şehirlerde ve turistik yerlerde zor olmayacağını belirtir. Ayrıca pek çok
küçük mekanın sadece peşin para kabul ettiğini bu yüzden insanların yanlarında yeteri
kadar taşıması gerektiğini vurgulanır. Yazar restoran, lokanta, ocakbaşı, meyhane,
muhallebici ve çay bahçesi kavramlarına açıklık getirerek sokak satıcılarına ayrıca yer
verir. Sokakta mısır, simit, kumpir, Maraş dondurması satan pek çok sokak satıcısına
rastlanacağını belirterek dondurma sevmeseniz bile Maraş dondurmasının bir sokak
tiyatrosu ile sunulduğunu ve bunun izlenmeye değer olduğunu belirtir.
Grieve Türkçe menülerde yer alan bölümlere İngilizce çevirileriyle yer verir ve
mezelerin büyük bir tepsi ile masaya getirildiğini insanların bunları zevklerine göre
seçtiklerini belirtir. Bir menüde yer alabileceğini düşündüğü soğuk, sıcak mezeler,
çorbalar, deniz ürünleri, ana yemekler, kebaplar, ızgara, salata, sebze, tatlı, içkiler,
alkol, meşrubat kelimelerini bir tablo halinde sunar. Yine başka bir tablo halinde yemek
ile ilgili ihtiyaç duyulabileceğini düşündüğü kahvaltı, masa, bıçak, şişe, hesap, nakit,
nakit para gibi kelimelere yer verir. Bir garsonun Bakar mısınız! denilerek
çağrılabileceğini, bunun sadece restoranlara özgü olmadığını, mağazalarda ve benzer
durumlarda da kullanılabileceğini belirtir. Yemek kelimeleri ismini verdiği ayrı bir
listede iyi bir konuşma kılavuzunda daha kapsamlı kelimelerin bulunacağını belirterek
İngilizce çevirilerinin de bulunduğu kırk altı kelimeden oluşan ayran, börek, dolma,
pastırma, rakı, cacık, sucuk gibi Türkiye’ye has yemeklerin de açıklamalarıyla yer aldığı
bir listeye yer verilmiştir.

5.7.7.Beceriler ve Etkinlik Çeşitliği
Kitabın güçlü yanlarından biri kitap boyunca son derece basit bir seviyede verilmiş olan
etkinliklerdir. Yazar etkinlikleri kısa tutmuştur, sadece çeviriye yönelik etkinliklere yer
vermemiştir, etkinlikler öğretilen konulara göre değişkenlik gösterir. Dil bilgisi konuları
gündelik hayatta en çok faydalı olacak konulardan seçilmiştir. Bu konular ünlü/ünsüz
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uyumu, var-yok, bu/ şu/o, cümlelerin olumsuz yapılması, kişi adıl ve ekleri konularıdır.
Gündelik Türkçe kullanımında faydalı olabilecek kalıplaşmış ifadelere ve kelimelere
kitapta çokça yer ayrılmıştır. Grieve kitabın önsözünde az dil bilgisi, bolca kelime ile
çok yol alınabileceğini vurgulamıştır.
Kitapta okuma anlama becerisine yönelik okuma parçalarına yer verilmemiştir. Yazar
kitapta bazı bölümleri sesli olarak sunmuştur, kindle kitabın bir özelliği olarak ilgili
linke tıklandığında öğreniciler doğrudan You Tube kanalına yönlendirilmiş ve bu
kayıtları sesli dinleme imkanı olmuştur. Bu bölümler
1. Ünitede Türkçe alfabe
2. Ünitede alfabe tekrarı
3. Ünitede faydalı kelimeler ve yapılar
4. Ünitede sayılar
5. Ünitede başka telaffuz etkinlikleri
6. Selamlaşmalar
7. Güle Güle demek isimli bölüm
8. Ortak sıfatlar
Yazar bu bölümleri kendi sesi ile kayıt etmiştir.
Yirmi ünitelik bölümde sadece sekiz bölümde sesli kayıtlara yer verilmiştir. Bu
kayıtların kayıt süresi de oldukça kısadır. En kısa kayıt süresi 21 saniyedir, en uzun
kayıt süresi ise 2 dakika 18 dakikadır.
Dinleme bölümü sadece doğru telaffuzun edinilmesine yöneliktir, dinleme anlama
becerisine yönelik etkinlikler yoktur. Kitapta yazma ile ilgili bir bölüme de yer
verilmemiştir. Yazar ara ara doğru yazım kurallarına yönelik uyarılarda bulunmaktadır.
Yazar karşılıklı konuşmaya yönelik etkinliklere de yer vermemiştir, ancak kitapta
gündelik konuşmaya yönelik pek çok bölüm vardır. Yazar kitabında söz varlığı
kazandırmaya önem vermiştir. Kitabın pek önemli bir bölümü gündelik hayatta
kullanılan kelimeleri öğretmeye yöneliktir.
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5.7.8.Genel Değerlendirme
Kitap yirmi konudan oluşur. Yirmi konudan sadece yedisi doğrudan dil bilgisine
yöneliktir. Diğer bölümlerde kelime bilgisi ve sesletime ağırlık verilmiştir. Alfabeye iki
bölüm, Türk dilinin tanıtımına bir bölüm, sesletim bölümüne iki bölüm ayrılmıştır.
Kitap hem basılı, hem de kindle sürümü olarak iki türde basılmıştır. Yeni nesil kitap
türlerinden olan kindle’ın nasıl işlediğinin anlaşılabilmesi için araştırmamızda kindle
kitap tercih edilmiştir. Kindle kitaplar dil öğrenimi için son derece elverişlidir, cep
telefonuna kolayca yüklenebilmektedir, ayrıca kolayca taşınabilmesi ve okunabilmesi
ve dinleme bölümlerinde YouTube’a kolayca bağlanılabilmesi de basılı kitaba kıyasla
bir ayrıcalık sağlanması anlamına gelmektedir. Soruların cevaplarına üzerlerine
tıklanarak erişilebilmesi ve tekrar üzerine tıklanınca kalındığı yere gere dönülmesi de
kolaylık sağlar. Ne var ki kindle kitabın Amazon isimli siteden satın alınma süreci
kitaba ulaşılmaya çalışıldığı dönemde Türkiye ile telif hakkı anlaşmasının sıkıntılı
olması sebebiyle çok zorlu olmuştur.
Kitap, Easy Turkish for Beginners Level 1 başlığı ile verilmiştir. Yazarın ilk iki
kitabının birleşmesinden oluşmuştur. Kitap yazarın da önsözünde belirttiği üzere Türkçe
öğrenmek için basit bir giriş yaparak, en kolaydan (alfabe) en zora (basit cümle) ilerler.
Kitabın olumlu yanı, dil bilgisi konularının öğrenicileri zorlamadan, adım adım
verilmesi, konulara yönelik alıştırmaların bulunmasıdır. Alıştırmalar kitap boyunca son
derece basit bir şekilde verilmiştir. Alıştırmalar kısa tutulmuş, sadece çeviriye yönelik
hazırlanmamıştır. Dil bilgisi konuları gündelik hayatta faydalı olacak ünlü/ünsüz uyumu,
var, yok, bu, şu, o, cümleleri olumsuz yapma, ve kişi adıl ve ekleri konularından
seçilmiştir. Daha çok gündelik hayatta Türkçe kullanımında faydası olacak kalıplaşmış
ifadelere ve kelimelere kitapta bolca yer verilmiştir. Zaten kitabın önsözünde az dil
bilgisi bol kelime bilgisi ile çok yol alınabileceği belirtilmiştir.
Yazar Türkiye’de uzun yıllar yaşamış olmasından dolayı kitap boyunca İngilizce ve
Türkçedeki farklılıklara değinerek öğrencileri bilgilendirir. Örnek vermek gerekirse,
İngilizcede insanlara hitap ederken soy isim kullanılırken, Türkçede ilk isim ve
bey/bayan ifadeleri kullanılmaktadır. Yazar Türkçe ile ilgili inceliklere yer vererek,
öğrenicileri hem sesletim hem de yazım konularında uyarır. Örneğin ödünç alınmış
kelimelerin (taksi, pasaport vb.) Türk usulü telaffuz edilmesi, rakamların yazımında
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birleşmiş sayıların tek kelime olarak ya da iki kelime olarak yazılması, günlerin küçük
harflerle yazılması gibi İngilizceden farklı olan durumlara yer verilir. Sesletimde “ı” ve
“ğ” harflerinin sorunlu harfler olduğu ve nasıl sesletilmeleri gerektiği İngilizce
harflerden örnek verilerek belirtilir. Hazırlanmış olan etkinlikler ve alıştırmalar
öğrenenlerin hata yapma ihtimali olabilecek bölümlerden seçilmiş, bu konular ile ilgili
açıklayıcı örnekler verilmiştir. Gündelik hayatta son derece önemli olan yemek kültürü
ile ilgili bilgiler verilmiş, insanlara hitap konusundaki inceliklere değinilmiş, belirli
mesleklerdeki ismi bilinmeyen kişilere şoför bey, memur hanım şeklinde hitap
edilebileceği belirtilmiştir. Bu basit gibi görünen bilgiler öğrenenlere ana dil konuşurları
ile iletişime geçtiğinde son derece faydalı olacağı ve Türk konuşurlarla olan
etkileşimlerde güven kazanmalarına sebep olabilecek noktalardandır. Kitapta Türk dilini
öğrenenlere sadece iki kelime ile dertlerini anlatabilecekleri araba var, araba yok,
ekmek yok, bira yok gibi basit cümlelerle gözler önüne serilmiştir. Verilen örneklerin
gündelik hayata dair olması da ayrıca faydalıdır, kitapta günler, aylar, renkler,
mevsimler gibi konular seçilmiş; zaman ve rakamlar konusuna geniş yer ayrılmış ve
bunlarla ilgili örnekler sunulmuştur.
Kitabın zayıf noktası kitabın çok temel bir seviyede sona ermesidir. Fiiller konusu ve
diğer önemli konular ancak bir sonraki kitapta ele alınabilecektir. Alıştırmalar yeterli
değildir. Karşılıklı konuşmaya yönelik etkinliklere yer verilmemiştir. Dinleme
bölümleri sadece sesletime yönelik hazırlanmış, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik
değildir.
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6. BÖLÜM: BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmamızda İngilizler tarafından yazılmış olan Türkçe öğretim kitapları alanda
yazılan ilk kitaptan itibaren ele alınarak, yirmi birinci yüz yılda yazılmış, amacımıza
uygun olduğunu düşündüğümüz en son kitaba kadar incelenmiştir.
İngilizler tarafından Türkçe öğretmek amacıyla yazılan kitaplar tespit edebildiğimiz
kadarıyla listelenmiştir.
1.William Seaman, Grammatica Linguae Turcicae, Oxford, 1670
2.Thomas Vaughan, A Grammar of the Turkish Language, Londra, 1709
3.Arthur Lumley Davids, Grammar of theTurkish Language, Londra, 1832
4.William Schroeder, A Turkish grammar: with familiar dialogues, idioms, and a
vocabulary. İngilizce ve Fransızca, 1837
5. Charles Boyd, The Turkish Interpreter or A New Grammar of the Turkish Language,
Londra, 1842
6. William Burckhardt Barker, A Practical Grammar of the Turkish
Language with Dialogues and Vocabulary, Londra, 1854
7. William Burckhardt Barker, A Reading Book of the Turkish Language
with a Grammar and Vocabulary, Londra, 1854
8. James William Redhouse, The Turkish Vade-Mecum of Ottoman
Colloquial Language, Londra, 1855
9. Elias Riggs, Outline of a Grammar of the Turkish Language, 1856, İstanbul
10. Frank Lawrence Hopkins, Elementary grammar of the Turkish language,
Cambridge, 1877
11. Edwin Arnold, A Simple Transliteral Grammar of the Turkish Language
with Dialogues and Vocabulary, Londra, 1877
12. Charles Francis Mackenzie, A Turkish Manual: comprising A
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Condensed Grammar with Idiomatic Phrases, Exercises, and Dialogues, and
Vocabulary, Londra, 1879
13. Charles Wells, A Practical Grammar of the Turkish Language, Londra, 1880
14. James William Redhouse, A Simplified Grammar of the Ottoman Turkish Language,
Londra, 1884
15. Charles James Tarring, A Practical Elementary Turkish Grammar, 1886, Londra
16. Anton Tien, A Turkish Grammar containing also Dialogues and Terms
Connected with The Army, Navy, Military Drill, Diplomatic and Social
Life, Londra, 1896
17. Geoffrey Lewis, Turkish, Londra, 1953
18. David Pollard /Asuman Çelen Pollard, Turkish, Londra, 1996
19. John Guise, Manisa Turkish, Londra, 2012
20. Easy Turkish for Beginners, Elizabeth Grieve, 2015
İngilizlerin

Türkçenin

öğretilmesine

katkıda

bulunmasına

yönelik

tezlerden

bulabildiklerimiz şunlardır:
Yeşilyurt, Erhan. (2015). “Osmanlı döneminde İngilizlere Türkçe Öğretimi”
Basılmamış doktora tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Candan, Eraslan (2013) “Arthur Lumley Davids’e göre 19. Yüzyılda Osmanlı Türkçesi”
Basılmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
Demir, Tarık (2012) “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Temel Düzey
Kitaplarının İçerik Ve Şekil Yönünden İncelenmesi” Basılmamış yüksek lisans tezi,
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
Doğan, Süheyla (2011) “19. Yüzyılda Batı’da Yabancılara Türkçe Öğretimi
Çalışmaları: W.B. Barker Örneği” Basılmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi,
Elazığ
Karagöl, Efecan (2011) “Sir James William Redhouse ve İngilizlere Türkçe Öğretimi”
Basılmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
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Konumuzla ilintili olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine katkıda
bulunmasına yönelik son on yılda yayınlanmış makalelerden bazıları şunlardır:
Yıldırım, Hatice Çiğdem (2016) “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tarihinde
Bir Klavuz: Bedrika-i-Lisan-ı Osmani”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim
Dergisi, 2016;5 (4) : 2041-2063.(ASOS, DOAJ, EBSCO)
Tüm, Gülden (2016) “Öğretmen Adaylarının Türkçenin Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi Kitaplarını Değerlendirme Ölçütleri” Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2 (3) : 77-88
Şahin, Abdullah ve Yeşilyurt, Erhan (2015) “Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe
Öğretiminde Deyimler ve Atasözleri” International Journal Of Languages Education,
Volume 3, Issue 3, 172-194.
Akbulut, Serdar ve Yaylı, Derya (2015) “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi A1-A2
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Belirlediğimiz kitapları incelemeden önce kitapları bilimsel bir çerçevede incelememizi
sağlayacak kitap inceleme ölçütleri araştırılmıştır. Bu ölçütlerin ders kitaplarını
incelemek üzere geliştirildiği ortaya çıkmıştır. Ele alınan yedi kitaptan dördünün
1900’lü yıllardan daha eski tarihli olması ve ele alınan kitapların hiç birinin ders kitabı
niteliğinde olmaması, araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz ve belirlediğimiz kitap
inceleme ölçütlerinden faydalanmamıza olanak sağlamamıştır. Bu sebeple, İngilizce
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ders kitaplarını incelemek için geliştirilmiş olan ölçütler taranmış, incelenmiş ve bizim
amacımıza uygun olan sade ve özgün bir ölçüt hazırlanmasına karar verilmiştir.
Hazırlanan bu ölçüt alanında deneyimli, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında da
tecrübeli öğretmenlerin olduğu bir grup tarafından incelenmiştir. Daha sonra, elde
edilen yorumlar doğrultusunda hazırlanmış olan ölçütler sadeleştirilerek ele aldığımız
kitapları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Ele alınacak kitaplar ilk olarak yazılış
tarihi sırası temel alınarak hazırlamış olduğumuz kitap inceleme ölçütleri çerçevesinde
incelenmiş, daha sonra kitaplardaki içindekiler kısımları ve önsözleri ayrıntılı bir
şekilde incelenerek kitabın yazıldığı tarihlerde yaşanılan dönem, kitabın yazılış amaçları
ve hedef kitle hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır.
Kitapların önsözlerinin incelenmesi kitapların yazıldığı dönem, hedef kitle ve Türkçe ile
ilgili değerli bilgilere ulaşılması açısından çok önemli olmuştur. Araştırılan kitapların
önsözleri bir buçuk sayfa ile yirmi sayfa arasındadır. Önsözlerde Türkçeyi henüz
öğrenme aşamasında olan öğreniciler için Türkçe ve Türkiye ile ilgili ön bilgi verilir, bu
ön bilgi Türk dili ve kültürünün daha da derinlemesine araştırılması için bir kapı
niteliğindedir. Ayrıca önsözlerden alınan bilgiler doğrultusunda, yazarların Türk dili ve
kültürü ile bağlantıları ve düşünceleri hakkında da fikir edinmemize olanak
sağlanmıştır, bu bilgiler doğrultusunda da kitabın hedef kitlesi ve yazılış amacı ile ilgili
bilgilere de ulaşılmıştır.
Kitapların içindekiler kısmından ise kitapların yapısı ve içeriği ile ilgili bilgilere
ulaşılmıştır. Her kitabın, kitapları kullananları dil bilgisinde hangi seviyeye kadar
getirmek istediği, kitaplarda hangi becerilerin ne kadar verildiği içindekiler bölümünden
kolaylıkla çıkarılabilir. Kitaplarının içeriğinden kitapların hangi izlencelerin temel
alınarak yazıldığı konusunda da bilgi sahibi oluruz. Bu da kitapların tarihsel bir açıdan
ele alındığı göz önünde bulundurulduğunda izlencelerdeki değişim hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlar.
Kitapların tarihsel bir çerçevede ele alındığı göz önünde bulundurulduğunda, elde
ettiğimiz bir diğer önemli veri de kitapların yazıldığı dönemde etkili olan öğretim
yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlamasıdır. Bu öğretim yöntemlerinin tespit edilmesi
ve yaşanılan döneme göre farklılık gösterip gösterilmemesinin tespiti de önemlidir.
Bütün bu incelemelerin sonucunda ise incelenen kitaplardaki eksikliklerin tespit
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edilmesiyle, oldukça yeni bir çalışma alanı olan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
alanında hazırlanmış olan malzemelerin incelenmesi, varsa eksikliklerin belirlenmesi ve
bulunan eksiklikler doğrultusunda yeni malzemeler hazırlanması için katkıda bulunması
olasıdır.
Araştırmamız için ele alınan toplam kitap sayısı yedidir. Araştırmamıza dâhil ettiğimiz
ilk kitabımız yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla İngilizce olarak yazılmış ilk
kitaptır ve basım tarihi 1709’dır. Ele aldığımız son kitabımız ise 2015 tarihlidir. İki
kitabın yazılış tarihleri arasındaki fark üç yüz yılı aşkındır bir süredir. Farklı yüzyıllarda
yazılmış olan bu kitaplar arasında benzerlikler ve farklar gözlenmiş midir?
Gözlenmişse, ne tür benzerlikler ve farklar vardır? Ele alınan kitapların izlencelerinde
ve öğretim yöntemlerinde ortaklıklara ya da farklılıklara rastlanmış mıdır? Bütün bu
soruların cevapları yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki gelişmeleri tarihsel bir
çizgide görmek açısından son derece önemlidir.
Ele aldığımız ilk kitap 1709 yılında bir tüccar olan Vaughan tarafından yazılmıştır.
Kitabın bir tüccar tarafından yazılmış olması kitabın şekillenmesinin ana noktasını
oluşturmuştur. Kitap toplamda 103 sayfadan oluşmuştur, bunun 53 sayfası dil bilgisi
konularına ayrılmıştır. Yazar bir İngiliz tarafından Latince yazılmış, döneminin ilk
kitabı olan Grammatica Lingua Turcicae isimli kitaptan esinlendiğini belirtmiştir. Kitap
Latin harflerle yazılmış olmasına rağmen sözlük listesi Arapça temel alınarak
yazılmıştır.
23 sayfalık uzun bir önsöz ise Türkçe ile ilgili bilgi sahibi olmayanlar için çok önemli
bilgiler içerir ve kitabı kullanacaklara Türkçe ile ilgili sağlam bir alt yapı hazırlar.
Konuların ele alınış biçimleri kitapla ilgili bilgi vermesi açısından değerli bilgiler sunar,
kitapta dil bilgisi konuları sadece açıklamalar yapılarak ele alınmış, bilgiler bağlam
içinde verilmemiş, örnekler verilerek konuyu açıklamaya yönelik bir çabaya da
rastlanmamıştır. Vaughan kitabın önsözünde taklidin önemine, yerlilerin söylediklerini
tekrar etmenin gerekliliğine değinmiştir. Bu kulak dil yönteminin ana noktalarından
biridir, ama kulak dil yönteminin en önemli ögesi yöntemin ismini aldığı dinleme ile
ilintilidir, dinleme becerisine yönelik etkinlikler, dönemin teknolojik şartların da
etkisiyle olsa kitapta yer almaz. Kitabın içeriği incelendiğinde kitapta diyaloglara,
atasözlerine, bir hisseye, ve bir kelime listesine yer verildiği görülür. Bütün bunların
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kitaba dâhil edilmesinin önemli bir sebebi vardır, Türkçeyi öğrenenlerin, özellikle de
Osmanlı

topraklarına

ticaret

amaçlı

giden

İngilizlerin

gündelik

hayatta

karşılaşabilecekleri sorunlara bir çözüm bulabilmek. Kitaptaki diyaloglarda gündelik
hayatta karşılaşılabilecek durumlara yer verildiğinden değerli kültürel aktarımlara da
rastlarız. Bir efendi ile hizmetçisi arasında geçen konuşmalar ve alışveriş ile ilgili bir
diyalog sayesinde o yüzyılın Osmanlı İmparatorluğunda alışveriş kültürü, ithal ve ihraç
edilen ürünler hakkında bilgilere ve İngiltere’den gelen haberlere de ulaşmak
mümkündür. Kitapta özgün bir metne de rastlanır. Bu metin bir ticaret senedidir ve
senedin ardından yapılan açıklamalarla o dönemde ticaret yapan yabancılar için önemli
açıklamalara yer verilir. Senetteki isimler ile ilgili karışıklıklar yaşanabileceğinden,
tuğraların anlamı ve kullanımı ile ilgili de açıklamalar ve uyarılar yapılır. Kitabın
içeriğindeki atasözleri de değerlidir ve diğer kitaplarda bulunan verilerle ortak bir
noktadır. Kitapta verilen kelime listesi de diğer kitaplarda bulunan ortak verilerden
biridir. Kitabın içeriğinden ötürü kitabın öncelikli olarak Osmanlı döneminde ticaret
amacı ile seyahat edecek tüccarlar için hazırlanmış olduğunu akla getirir.
Ele alınan ikinci kitap olan A Simple Transliteral Grammar of the Turkish Language ile
ilk kitap arasında yüz altmış sekiz senelik bir ara vardır. Kitap toplamda 79 sayfadan
oluşmuştur, bunun 56 sayfası dil bilgisi konularına ayrılmıştır. Kitap Latin alfabesiyle
yazılmıştır. Yazar kitabın yazılmış diğer Türkçe kitaplarının derlemesi üzerine kurulmuş
olduğunu belirtir. Kitabın diğer kitaplardan bir farkı ele alınan konu ile bağlantılı diğer
dil bilgisel konuların alt alta bir liste şeklinde sunulmasıdır. Kitapta tek bir etkinliğe
dahi yer verilmemiş olması bu kitapla ilgili bir eksikliktir.
Yazar kitabının önsözünde İslam’a adalet vurgusu yapmıştır. Önsözdeki bu vurgu
üzerine yazar ile ilgili yapılan araştırmada önemli bir veriye rastlanır. Yazar senelerce
Hindistan’da yaşamış bir İngiliz’dir ve Budizm, Vejetaryanizm ve Teosopi konuları ile
ilgili biridir. Ayrıca, kitapta hiçbir okuma parçasına yer verilmezken, Hristiyanlık için
önemli bir duaya yer verilmesi kitabın misyonerlik kapsamında yazılmış bir kitap
olabileceğini akla getirir.
Ele alınan üçüncü kitap A Practical Grammar of the Turkish Language ile ilk kitap
arasında yüz yetmiş bir sene, ikinci kitap arasında ise üç yıl vardır. Kitap toplamda 272
sayfadan oluşur. Yazar Osmanlı topraklarında yaşamış, Osmanlı donanmasındaki
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subaylara İngilizce öğretmiştir. Yazar Türk dilini öğretme konusunda araştırmalar
yapmış, yerli ve yabancı yazarları inceleyerek iki taraftaki eksiklikleri de tamamlayarak
bol alıştırmalı, Türkçeyi sadece doğru okumaya yönelik değil, aynı zamanda doğru
yazmaya yönelik bir kitap hazırlamaya karar verdiğini belirtmiştir. Yazarın kitaptaki
diğer bir hedefi de kitabı kullananların sadece okuma seviyesinde değil, edebi seviyede
de Türkçeye hâkim olmasıdır. Bu kitabın incelenen diğer kitaplardan farkı hedef
kitlenin dil seviyesinin üst bir seviye olarak belirlenmesidir. Yazar incelenen diğer
kitaplardaki en büyük eksikliği alıştırmaların yetersizliğine bağlamış, kendisi kitabında
bol alıştırma vaat etmiştir. Yazar ilk on beş bölümde kelime çevirisi alıştırmalarına yer
vermiştir, bu toplamda yirmi sekiz alıştırmaya ulaşmıştır. Geri kalan bölümlerdeki
alıştırmalarla ise toplamda kırk alıştırmaya yer verilmiştir. On altıncı bölümden sonra
ise yazar otuz farklı örnek sunarak öğrenicileri farklı kullanımlar konusunda
bilgilendirmiştir. Bunları cümleler ve küçük hikâyeler şeklinde sunmuştur.
Kitabın incelenen diğer kitaplardan bir farkı kelime listelerinin bulunmayışıdır. Kitapta
sunulmuş olan örnekler söz varlığını geliştirmek adına önemli örnekler sunar. Kitapta
gündelik hayatta kullanıma yönelik teşekkür notu, bir yere sağ salim ulaşınca söylenen
sözler, dualar, kalıplaşmış ifadelerin yanı sıra dilin resmi kullanımına yönelik örneklere
de yer verilmiştir. Bunlar arasında dilekçe örnekleri, ticaret mektubu, gibi örnekler de
vardır. Yazar önsözünde vaat ettiği edebi metinlere de kitabında yer vermiştir. Bu
kitapta da Vaughan’ın ticari senedinde olduğu gibi özgün metinlere yer verilmiştir, ne
var ki bu özgün metinler ticari nitelikli değil, yerli yazarların eserlerinden örnekler
olarak sunulmuştur. Yazar kitabın önsözünde dil politikasına da yer vermiş, İngiltere ve
Osmanlıdaki dil politikalarını karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırma da diğer kitaplardan
farklı olan bir noktadır, çünkü yazarın eğitimci olması ve dil eğitimi ile ilgili bilgi sahibi
olması sebebiyle, dil öğrenimi için görevlendirilecek kişilere yönelik bir farkındalık
oluşturulması konusunda fikir beyan etmesini sağlamıştır.
Ele alınan dördüncü kitap ise Lewis’ın Turkish ismini verdiği kitaptır. Kitap ilk olarak
1953 yılında basılmıştır. Bu tarihin Türkiye Cumhuriyetinin NATO’ya üye olması ile
aynı döneme rastlaması, ve kitapta geçen metinlerin içeriklerinin komünizmden
korunmaya yönelik olması ve kitapta askeri terimlere yer verilmesi kitabın yazılış
amacının belirlenmesinde önemli bulgulardır. Kitabın Türkiye’nin NATO’ya dâhil
edilmesinden sonra Türkiye’de görev yapacak askerlere yönelik hazırlandığı
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düşünülmektedir ve kitaptaki metinler NATO yanlısı, Rusya karşıtı ögeler taşımaktadır.
Ele alınan ilk kitap ile arasında iki yüz kırk dört yıl fark vardır. Üçüncü kitap ile aradaki
fark ise yetmiş üç yıldır. Kitabın önemli bir diğer özelliği Türk dil devriminden sonra
bir İngiliz tarafından yazılmış olan bir Türkçe öğretim kitabı olmasıdır. Yazar Türk dil
devriminin yansımalarına da kitabında yer vermiş, bu konudaki kişisel fikirlerine yer
vermekten ise çekinmemiştir. Ele alınan kitap bir yayın evinin hazırlamış olduğu, farklı
dillerdeki kendi kendine dil öğrenme serilerinin Türk dili üzerine yazılmış olan
kitabıdır. Kitabın bir diğer özelliği ise incelenen kitabın Türkoloji alanında eğitim almış,
çok değerli bir Türkolog tarafından yazılmış olmasıdır. Kitap farklı tarihlerde birden
fazla baskı yapmıştır. Yazar ele alınan diğer kitaplarda olduğu gibi çok geniş kapsamlı
bir önsözle Türkçenin geçmişi ve gelişimi ile ilgili önemli bilgiler vermiştir.
Hedef kitle yazarın da belirttiği gibi başlangıç seviyesindeki öğrenenlerdir. Yazarın bu
konuda bir açıklaması olmamasına rağmen, kitabın içerdiği okuma parçaları ve söz
varlığına yönelik eklemelerden kitabın askerlere yönelik hazırlandığına dair bir çıkarım
yapılması yanlış olmaz. Yazar kitabında kullandığı dil bilgisi terminolojisinin de Türkçe
ile ilgili bilgi sahibi olmayan bir kesime yönelik olarak karmaşıklıktan uzak bir şekilde
seçildiğini belirtmiştir. Kitapta Ahmet Hamdi Tanpınar’dan alınmış sekiz satırlık bir
alıntıya yer verilmiştir. Bu kitapta yer alan özgün metne bir örnektir. Ayrıca dinleme
becerisini geliştirmek adına radyo dinlenilmesi önerilir. Kitapta dil becerilerine yönelik
bir çalışmaya yer verilmez. Sadece çeviriye yönelik etkinlikler vardır. Kitapta kültür
aktarımına dair bir veriye rastlanamamıştır. Sesletim konusunda İngilizce ile
karşılaştırma yapılmış, Türk dilindeki ve İngilizcedeki sorun çıkarabilecek kelimelere
dair uyarılarda bulunulmuştur.
Pollard ve Çelen Pollard tarafından yazılmış olan Turkish kitabı 1996 yılında
basılmıştır. Bu kitap yazarların birlikte yazdıkları ilk kitaplarıdır ve daha sonra bireysel
olarak ya da birlikte farklı kitaplara imza atmışlardır. Kitabın pek çok özelliği vardır, en
önemli özelliklerinden biri İngiliz ve Türk işbirliği ile yazılmış bir kitap olmasıdır. Bu
da hem anadil kullanıcısının dile hâkimiyeti ile kitaba yön vermesi, hem de dili
sonradan öğrenmiş bir kişinin kitabın şekillendirilmesi açısından dil öğrenirken
eksikliğini hissettiği noktalar üzerinde önerilerde bulunması açısından önemlidir.
Kitabın bir diğer önemli özelliği de seviyesinin ilk defa Avrupa Konseyi Kriterlerine
göre belirlenmiş olmasıdır. Kitabın seviyesi önsözde “waystage” (Ara Düzey ya da
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Temel Gereksinim Düzeyi) olarak belirlenmiştir. Hedef kitle yazarlar tarafından
Türkçeyi başlangıç seviyesinde bilen kitle olarak tanımlanmıştır. Kitabın diğer bir
önemli özelliği ele alınan diğer kitaplardan daha farklı bir izlenceye göre yazılmasıdır.
Kitap durumsal izlence baz alınarak yazılmıştır. Kitap diyaloglar üzerine kurulmuştur.
Pollard ve Çelen Pollard da Lewis gibi karmaşık dil bilgisi terimlerinden uzak
durduklarını belirtmiştir. Benzer şekilde, Pollard ve Çelen Pollard da Lewis gibi özgün
dinleme

materyallerini

dinleme

tavsiyesinde

ve

kaynak

kitap

önerilerinde

bulunmuşlardır.
Kitap incelenen kitaplar arasında, alıştırma çeşitliliği açısından en zengin olanıdır; bir
ünitede altı ya da yedi farklı alıştırmaya yer verilmiştir. Kitapta hem başta hem de
sonda iki farklı diyalog vardır ve bu diyaloglar gündelik hayatta karşılaşılabilecek farklı
durumlara örnek oluşturacak bir kurguya sahiptir. Hem yerel hem de yabancı karakterler
diyaloglarda yer alır. Bu diyaloglar ilk ele aldığımız Vaughan tarafından 1709 yılında
yazılmış olan kitapla da benzerlik gösterir, çünkü oradaki diyaloglar da Osmanlı
İmparatorluğunda o dönemde karşılaşılabilecek gündelik hayata yönelik örnekler
sunmuştur. Vaughan’ın kitabı ticaret ya da turizm amaçlı yazılmış olabileceğini akla
getirirken, aynı durum Pollard ve Çelen Pollard tarafından yazılmış olan Turkish
kitabında da vardır. Kitapta yer alan diyaloglardan bazıları Türkiye’ye iş için gelmiş
kişilere fayda sağlamaya yönelik bir içeriğe sahiptir. Kitapta Vaughan’ın kitabında da
olduğu gibi halı satın alma konusuna bir gönderme vardır. Bu da iki kitabın yazılışı
arasındaki sene farkının çok fazla olmasına rağmen, kültür aktarımı açısından Türk
kültürünün bazı ögelerinin yüzyıllar boyunca değişmeyen önemini gösterir. Kitabın
diğer kitaplarla karşılaştırıldığında, kültür aktarımı açısından en zengin kitap olduğu
görülür. Kitap meze ısmarlamanın adabından, pazarlık yapmaya, rakı içmenin
öneminden beden dilindeki önemli noktalara kadar çeşitli konularda öğrenenleri
bilgilendirir. Bu kitapta her bir ünitede dil bilgisi ve kültür ile ilgili notlar vardır.
Kitapta söz eyleme yönelik sen siz farkı, abla, teyze yavrum gibi farklı kullanımlara da
yer verilmiştir. Kitapta içinde Allah kelimesini içeren Maşaallah, İnşaallah gibi
ifadelere de yer verilmiştir. Kitapta Guise gibi buyurun kelimesine ayrı bir önem
verilmiş, bu kelime üzerinde durulmuştur. Kitapta çeşitli özgün materyallere yer
verilmiştir. Kitapta iletişim kurmaya yönelik malzemeler yoğunluktadır ve kitabın
yoğunlukla öğrenirlerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış olduğu
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izlenimi verir. Cunningsworth (1995) söylem kavramının dil bilgisi kurallarının dışında
kalan ve cümlelerin sıralanması, akıcılık, konuşmalara katılma, gibi dilsel özellikleri
işaret etmek için kullanıldığını belirtir. Metin tutarlılığı, söylem çözümlenmesi, ve
konuşma çözümlenmesi üzerine yapılan çalışmaların alanın anlaşılması için, dilin
kullanımına vurgu yapan, ve etkili dil kullanımı yapılarına uzlaşma sağlayan teorik ve
analitik bir temel oluşturacağını belirtir, ki bunun da doğrudan iletişimsel yaklaşımla
ilintili olduğunu belirtir (s.45).
Kitapta yazma ve konuşma becerilerilerine yönelik etkinliklere rastlanmaz. Kitap bu
eksikliği özerk öğrenmeye yönelik tavsiyelerde bulunarak giderir. Kitapta bir bölüm
nasıl etkin çalışılacağı konusuna ayrılmıştır. Dil öğreniminde kopya çekmenin önemine
ve özgün dinleme malzemelerin dil gelişimine katkılarından bahsederek bu konuda da
önerilerde bulunulmuştur. Yazarlardan Türk asıllı olan Asuman Çelen Pollard’ın hem
Türkçe hem de İngilizce öğretme geçmişi vardır. Benzer şekilde, kitaplarını ele
aldığımız Wells’in ve Grieve’in de Türkiye’de İngilizce öğretme tecrübesi vardır.
Grieve ve Guise Türkiye’de Türk dilini öğrendikten sonra bu alanda kendilerini
geliştirme yoluna gitmiş, bu konuda eğitim almış ve daha sonra Türkçe öğretmeye
başlamışlardır. Türkçe öğretmek amacıyla yaptıkları dersler için hazırladıkları
malzemeleri derleyerek kitaba dönüştürmüşlerdir. Her ikisinin de kitapları internet
ortamında da satılmakta, basılı kitabın yanı sıra yeni nesil kindle kitap olarak da
ulaşılabilmektedir. Ayrıca dil öğretimi için interneti etkin bir şekilde kullanmaktadırlar,
Guise’ın Manisa Turkish isimli bir web sitesi, Grieve’in internet ortamında uzaktan
verdiği bire bir Türkçe dersleri vardır.
2012 yılında John Guise tarafından yazılmış olan The Turkish Language Explained for
English Speakers toplamda iki yüz seksen yedi sayfadan oluşur, bunun iki yüz otuz yedi
sayfasını dil bilgisi açıklamaları oluşturur. Kitap toplamda kırk üç bölümdür ve bunun
otuz dokuz ünitesi dil bilgisine yöneliktir. Yazar kitabı Türkçe dil bilgisi ve mantığını
kavramak ve söz dizimine yönelik sorulara cevap vermesi için yazdığını belirtir. Yazar
kitabın en temel seviyeden başlayarak ileri düzeye kadar ilerlediğini belirtir. Kitapta tek
bir etkinlikliğe bile yer verilmemiştir ve görsellere rastlanmaz. Kitapta özgün metinlere
rastlanır. Bunlar bir e posta, gerçek bir gazete haberi, bir fıkra ve hava durumu
raporlarıdır. Kitabın genelinde ele alınan metinlerden kitabın iş hayatındaki insanlara
yönelik yazılmış olabileceğini akla getirir. Kitapta Türkiye’deki gündelik yaşamda
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hayatı kolaylaştıracak noktalara yer verilmiştir. Bunlar arasında kalıplaşmış ifadelere,
sokak Türkçesi isimli bir bölüme, beden diliyle ilgili ipuçlarına rastlanır.
Guise’ın kitabının diğer kitaplardan bir farkı kitapta altı farklı kelime listesine yer
verilmesidir. Bu kelime listeleri dili sonradan öğrenen birinin bakış açısıyla
hazırlandığından, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için son derece faydalı
olabilecek niteliktedir. Kitap boyunca Türkçenin kökeni ve Türkçe ile ilgili bilgilere
rastlanır. Kitapta atasözlerine yer verilmiştir. Kitap boyunca bilgiler Türkçe ve İngilizce
karşılaştırmalar yoluyla verilmiş, bu karşılaştırmalar İngilizcede, Türk usulü gibi
isimlerle yapılmıştır. Otuz dokuzuncu bölümden sonra dil bilgisinden çok söz varlığına
yönelik gündelik yaşamda kullanılan ifadelere yer verilmiştir. Kitapta Türk dil
devriminden bahsedilir. Yazar kitabında gündelik hayatta çok önemli, ama aynı
zamanda basit ve ayrıntı sayılabilecek noktalar üzerinde de durur. Örnek vermek
gerekirse, eski Türkçe yeni Türkçe arasında karşılaştırmalar yapılarak Feshubanallah
yerine yeni Türkçede bıktım ifadesinin, Estağfurullah kelimesinin yerine de lafı olmaz
ifadesinin kullanılabileceğini belirtir. Kapı işaretleri ismi verilen bölümde de tuvalet,
wc, erkek (e), kadın (k) gibi işaretlerin anlamlarına yer verilir, aşağı, yukarı ifadeleri
öğretilirken Türkiye’de yer isimlerinde bu kelimelerin sıkça kullanıldığını belirtir.
Renkler üzerinde epeyce durulmuş, söz varlığında renklerin Karasu, Karaburun gibi yer
isimlerinde kullanıldığı belirtilmiştir. Hitap şekillerinin, selamlaşmaların ve gündelik
yaşamda kullanılan kelimelerin de kitapta önemli bir yeri vardır. Kitapta yazarın Türk
diline tam olarak hakim olamamasından kaynaklı hatalardan bazıları rahatsız edici
boyuttadır.
Ele alınan en son kitap 2015 tarihinde Elizabeth Grieve tarafından yazılmıştır. Ele
aldığımız ilk kitapla arasında tam 306 yıl vardır. Ele aldığımız kitap kindle kitap ve
basılı kitap olarak iki farklı şekilde yer alır, ama araştırma için kindle kitap tercih
edilmiştir. Kindle kitapta sayfa numarası yoktur, onun yerine kitabın ilerleme yüzdesi
vardır. Kitabın içeriğinde sekiz ses kaydı vardır ve bunlara doğrudan Youtube’a
bağlanarak ulaşılabilir. Bu kayıtlar sadece doğru sesletimi duymaya yöneliktir. Yazar bu
ifadeleri kendisi okumuştur. Yazar önsözünde az dil bilgisi bolca kelime bilgisi ile çok
yol alınacağı belirtir. Kitap kolaydan zora doğru ilerler. Kitapta yirmi üniteden sadece
yedisi doğrudan dil bilgisine yöneliktir, dil bilgisi konuları son derece temel, ama
gündelik hayatta çok kullanılan konulardan oluşur. Geri kalan bölümler sesletim ve
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kelime bilgisine yöneliktir. Kitabın dil bilgisi konuları temel seviyede biter. Kitapta
selamlama, hitap şekilleri ve kalıplaşmış ifadelere de yer verilir. Grieve tıpkı Wells ve
Guise gibi Türkiye’de İngilizce öğretmeni olarak çalışmıştır, daha sonra gelen teklifler
üzerine İngiltere’den gelen diğer öğretmen arkadaşlarına Türkçe öğretmeye başlamıştır.
Yazar önsözünde Türk dili konusunda bir alt yapı oluşturmasının yanı sıra, Türk dil
devriminden de bahseder. Ele aldığımız, Türk dil devriminden sonra yazılmış
kitaplarda Türk dil devriminden bahsedilmiştir, bu da Türk dil devriminin Türk dilini
öğrenmek için Türkler için önemli olduğu kadar, Türkçeyi yabancı dil öğrenenler için
de ne denli önemli olduğunun bir göstergesidir.
Grieve ve Guise kitaplarında İngilizlere Türkçe konuşurken sesletimle ilgili sorun
çıkarabilecek unsurlara yönelik uyarılara yer verir, Grieve İngilizler için sorun
oluşturabileceğini düşündüğü ı, ğ gibi seslere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Grieve’in kitabında tespit edilen ilginç bir veri ise, Türklerin kullandığı fıstıkçışahap
kısaltmasının bir benzerinin İngilizceye uyarlanarak kitapta yer almasıdır.
Lewis kitabın yazımında uzmanlık gerektiren terminolojiden uzak duracağını ve
anlaşılabilir ifadeler kullanacağını belirtmiştir. Benzer bir tutumu da Guise ve Grieve
benimsemiş, dil bilgisi terminolojisinde anlaşılabilir ifadelere yer vermiş, hatta
sessizleri ifade ederken aynı terimleri, a-dotted, e-dotted terimlerini kullanmayı tercih
etmişlerdir.
Pollard ve Çelen Pollard ve Guise gibi Grieve de beden dili ile ilgili bilgilere ve
gündelik hayatta önemli olan ve öğrenenlere kolaylık sağlayacak kelimelere yer
vermiştir. Diğer kitaplardan farklı olarak ise bu kitapta bazı konular işlenirken geriye
dönük hatırlatmalara yer verilmiştir.
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7. BÖLÜM: KİTAP YAZARLARINA ÖNERİLER
Tezimizde İngilizler tarafından tarihsel bir süreçte Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış
olan kitaplar incelenmiştir. İncelenen ilk kitabın yazılış tarihi yazılı kaynaklara bile
ulaşmanın son derece kısıtlı olduğu 1700’lü yıllara dayanmaktadır, incelenen son kitap
ise teknolojide epey ilerlemiş olduğumuz, bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu
yirmi birinci yüzyılda yazılmıştır. Her dönemden örnekler seçerek ele aldığımız bu
kitapların incelenmesinin sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde malzeme ya
da kitap hazırlayacak kişiler için öneri niteliğinde bazı tespitlere ulaşılmıştır.

Bu

tespitlerin doğrultusunda ileride kitap yazacaklara faydalı olabilecek noktalara
değinmek, alana katkı sağlaması anlamında önemlidir.
İlk olarak, bir kitap yazmaya başlamadan önce bir ihtiyaç analizi yapılmalı ve hedef
kitle belirlenmelidir. Kitabın hedef kitlesinin

belirlenmesi

kitabın içeriğinin

oluşturulmasında çok önemli bir konudur. Kitabın hedef kitlesi genel dil öğrenirleri
midir? Kitap özel bir amaca hizmet etmek için mi kullanılacaktır? Kitap hangi yaş
grubuna hitap edecektir? Öğreniciler yetişkin mi, yoksa çocuklar mıdır? Kitap
öğrenilecek dilin ana dil olarak kullanıldığı ülkelerde kullanılmak üzere mi
hazırlanacaktır, yoksa anadil olarak konuşulmayan başka ülkelerinde öğretilmesine
yönelik mi hazırlanacaktır? Kitap yurtdışında kullanılacaksa hedef kitle hangi coğrafi
bölgelerdeki öğrenirlerdir? Hangi ana dil grubuna ait öğreniciler hedeflenmiştir? Bu
hedef grubunda Türk soylu öğreniciler var mıdır? Bütün bu soruların cevabından çıkan
sonuçlar çerçevesinde hazırlanacak olan bir kitap ihtayaçların karşılanmasında önemli
bir yer kaplar. Richards and Rogers (1999) dil öğretimi ile ilintili her türlü yöntemin
hedef dili kullanmayı hedeflediğini belirtir. Dolayısıyla tüm yöntemler ders boyunca
kullanılacak dil birimlerini (kelimeler, cümle kalıbı, zamanlar, yapılar, işlevler,
başlıklar) seçme ile ilgili açık ya da örtülü kararları gerektirir. Dil içeriği ile ilgili
kararlar hem konu içeriği hem de dilbilimsel konularla alakalıdır. Daha da açık olmak
gerekirse hem konu ile ilgili hem de bu konularla nasıl konuşulduğu ile ilgili kararlar
verildiğini vurgular (s.20). Yukarıdaki soruların cevaplarına ulaşıldığında hedef dilin
öğretilmesine yönelik ana noktalara göre bir içerik oluşturulması faydalı olacaktır.
Diğer bir konu kitabın hangi seviyeye kadar ele alınacağının, yani kitabın seviyesinin
belirlenmesidir. Bu konuda Avrupa Ortak Çerçeve Metin çok önemlidir. Avrupa Ortak
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Çerçeve Metinde dil seviyeleri son derece belirgin bir şekilde verilmiştir, bu sayede
öğrenirlerin hangi dili öğrenirlerse öğrensinler belli bir standartta olmaları
hedeflenmiştir.

Avrupa Ortak Çerçeve Metin temel alınarak yazılan bir kitabı

tamamlayan bir kişinin hangi seviyeyi yakalayacağı ve bir sonraki aşamada nereden
başlayacağını bilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla yazarların kitaplarını bu
standartta hazırlamaları öğrenirler açısından olumlu olacaktır. Kitabın seviyesinin
belirlenmesi ile doğrudan ilintili bir durum da öğrenirlerin yaş grubunu dikkate almak
ve kitaplara bu yaş gruplarına hitap edebilecek malzemeleri eklemektir. Çocuk dil
öğreniri ile genç yetişkin bir dil öğrenirine sunulacak malzeme elbette ki farklı
olacaktır. Öğrenirle ilgili dikkate alınması gereken bir diğer önemli nokta da, dünyadaki
evrensel değerlere saygılı bir tutum benimsenmesi, hedef kitleyi rahatsız edici bir
tutumdan kaçınılmasıdır.
Türk soylu öğrenirlerin yoğunlukla kullanacağı kitaplarda ortak kültürel değerlere ve
ortak söz varlığına yer verilmesi güdülenmeyi sağlayacaktır.
Dili kendi kendine öğrenme kitaplarını kullanarak öğrenmeye çalışan bireylerin özerk
dil öğrenme becerilerini geliştirmeleri son derece önemlidir. Bunun için ele alınmış olan
kitapların önsözleri incelendiğinde öğrenirler için son derece faydalı bilgiler içerdiği
görülmektedir. İleride hazırlanacak kitapların Türk dilinin yapısı, tarihi, felsefesi ve
Türk kültürü hakkında bilgiler vermesi öğrenici motivasyonunu artıracak bir unsurdur.
Yazarların kitaplarının önsözlerinin zengin bir içerikte olmasını sağlaması dili
öğrenenler için bir dilsel ve kültürel temel oluşturması anlamında faydalıdır.
Kitapların hem öğrencinin dil ihtiyacını karşılaması, hem de onları gerçek hayata
hazırlayacak nitelikte olması son derece önemlidir. Dil öğrenenlerin gerçek hayata
hazırlanmasında özgün malzeme kullanımı önemli bir noktadır. Dil yaşayan bir varlıktır
ve gündelik dilde kullanılan ifadelerin öğretilmesinde, gündelik hayatta kullanılan
özgün malzemelerden yararlanılması öğrencilere fayda sağlayacak bir noktadır. Bizim
ele aldığımız kitaplarda email örnekleri, bilet örnekleri, gazeteden metinler hava
durumu raporları, senet örneği gibi özgün malzemeler kullanılmıştır. Bu malzemelerden
ilkinin 1700 yıllardan bir senet örneği olduğu göz önünde bulundurulduğunda, özgün
malzemelerin o dönemde bile dil öğrenimi için ne kadar önemli bir unsur olduğunun
bilinmesi açısından önemli bir göstergedir.
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Avrupa Ortak Çerçeve Metinin önemli bir unsuru olan Avrupa Dil Portföyü kendi
kendine dil öğrenen özerk öğrenirler açısından faydalı olabilecek bir uygulamadır.
Avrupa Dil Portföyünün hedefi öğrenirin öğrendiği dil ile ilgili bilgi ve deneyimlerini
değerlendirmek ve dil gelişimi için dil öğrenirinin kendi kendini takip etmesidir. Bunun
için en iyi yöntemlerden biri de öğrenirlerin kendi değerlendirme tablosunu doldurarak
eksikliklerinin farkına varması, öğrenim sürecinde söz sahibi olması, eksikliklerinin
farkına vararak bu eksiklikleri düzeltebilecek fırsatı olmasıdır. Öğrenirin kendi dil
öğreniminden sorumlu olması ve ilerlemesini takip etmesi dil becerilerini geliştirmesi
açısından faydalı olacaktır. Dolayısıyla yazarların kitaplarına ekleyecekleri kendini
değerlendirme tablosu öğrenirler açısından aynı zamanda dil becerileri anlamında bir
farkındalık oluşturmalarına fayda sağlayacaktır.
Yabancı dil öğrenen bireylerin, özellikle de kendi kendine dil öğrenenlerin yaptıkları en
önemli hatalardan biri üretimden çok ezbere yönelik bir çalışma biçimini
benimsemeleridir. Bunun sebeplerinden biri de dil bilgisi öğrenmenin dil öğrenmenin en
önemli unsuru olduğu fikrinin çoğu öğrenir tarafından kabul

görmesinden

kaynaklanmaktadır. Halbuki, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, diğer
İngilizce konuşulan ülkelerde de üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora
seviyesinde eğitim almak isteyenlerden dil yeterliklerini kanıtlamaları istendiğinde
girdikleri TOEFL sınavında epey bir süredir doğrudan dil bilgisi konularını ölçen soru
bulunmamaktadır. Öğrenirlere yaklaşık dört saat süren, dilbilgisinin dört beceriye dayalı
sorularla ölçüldüğü bir sınav verilmektedir. Örnek vermek gerekirse, dinleme
becerisinin ölçüldüğü bölümde bir okuma parçasıyla başlayabilir, benzer şekilde yazma
becerisinin ölçüldüğü bölüm dinleme parçasıyla devam edebilir. Gerçek hayattaki dil
kullanımlarında yazma, dinleme, okuma becerileri hep içe içe geçmiştir. Kitaplarda dört
beceriye yer verilmesi bu anlamda son derece önemlidir. Burada bir sorun ortaya
çıkmaktadır. Dili kendi kendine öğrenen bireylerin yazmaya dayalı ürettikleri bölümler
kimler tarafından değerlendirilecektir? Benzer şekilde öğrenirler konuşma becerilerini
sınıf ortamı olmadan nasıl geliştirebilirler?
Öğretmen erişimi olmayan ya da bir anadil konuşurundan ya da dilde çok yetkin olan
bireylerden yardım alınamayan durumlarda yaratıcı çözümler bulunabilir. Böyle bir
durumda teknolojiden faydalanılabilinir. Farklı dillerden pek çok dil öğrenirinin internet
ortamında yazma becerilerini geliştirmeye yönelik kullandıkları uygulamalar vardır.
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İngilizce konuşurların yazdıkları metinleri kontrol etmelerini sağlayan Grammarly
isimli bir site buna örnek verilebilir.

Bu site öğrenirlerin yazdıkları metinleri bu

sitedeki bir bölüme eklediklerinde gerekli düzeltmeleri yapmalarını sağlayan bir sistem
üzerine kuruludur. Türkçe konusunda öğrenirlerin yazdıklarını kontrol edebilecekleri
bir benzer sistem yoktur. Yazılımcılar ve dil uzmanları ile ortak benzer bir çalışma
başlatılabilir. Grammarly isimli siteye benzer bir uygulama da Busu isimli bir dil
öğrenme platformudur. Bu uygulamanın bir bölümünde çeşitli ana dillerden öğrenirler
öğrendikleri dilde yazdıkları parçaları, anadil konuşuru olan başka kullanıcılara kontrol
ettirmeleri mümkündür, kendileri de kendi ana dillerinde diğer dil kullanıcıların
yazdıklarını kontrol ederek karşılıklı bir etkileşim kurabilmektedirler. Aynı şekilde dil
öğrenenler farklı sanal ortamlarda tanıştıkları insanlarla dil becerilerini geliştirme
imkanına sahiptirler. Ne var ki, burada sosyal medyanın doğru kullanılmamasından
kaynaklı sıkıntılara benzer sıkıntılar insanların etkilişimine dayalı bu tür ortamlarda da
karşımıza çıkabilir ve bu tür uygulamaların kullanımı amacından sapabilir, bu konuda
dikkatli olunmalıdır. Ne var ki, bu tür uygulamalar doğru kullanıldığında büyük bir
eksikliği tamamlayabilir.
Bir diğer önemli nokta da ele aldığımız kitapların büyük çoğunluğunun yapısal izlence
temelli olmasından kaynaklıdır ve bu izlence türünde şekle vurgu vardır. Yazılacak
kitapların

izlencelerinin

öğrenirlere

daha

fazla

fayda

sağlayacak

şekilde

düzenlenmesinde yarar vardır. Görev odaklı izlencelerde ve içerik odaklı izlencelerde
daha çok anlama vurgu vardır ve bu da dil öğreniminin önemli bir unsurudur. Dil
öğrenmenin en önemli unsurlarından biri de o dilde konuşulanları, yazılanları anlamak
ve kendini anlatabilmektir. Sadece dil bilgisi kurallarının doğruluğuna odaklanılan
durumlarda öğrenirlerin kurdukları bazı cümleler yapısal olarak doğru görünse de doğru
yerde ve zamanda kullanılmadığında sıkıntılı durumlarla karşılaşılma ihtimali vardır.
Richards ve Rogers (1999) geleneksel olarak izlence teriminin bir ders ya da yöntemde
hangi dilbilimsel içeriğin belirlendiğini açıklamaya yaradığını belirtir. Durumsal ve
Kulak Dil metotlarını ele alan izlencelerin dil bilgisel maddeler ve yapıları ve
kelimelerden

oluşan

listelerle

özdeşleştirilidiğini

söyler.

Kavramsal-İşlevsel

izlencelerde bir dersin işlevler, kavramlar, başlıklar, dilbilgisi ve kelimelerin ışığında
iletişimsel içeriğini belirlediğini vurgular. Bu tür izlencelerin genellikle öğretimden
önce belirlendiği, ve böylece “ön izlence” adını aldığını belirtir. Süreç odaklı
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yöntemlerde, dil içeriğinin ikincil olduğu durumlarda ise izlence terimi daha az
kullanıldığını vurgular (s. 21).
Richards ve Renandaya (2002) izlencelerin dil ve dil öğrenimi ile ilgili bir bakış açısı
yansıtması açısından, dil izlencelerinin doğasının, dil öğretiminin yakın geçmişinde bu
kadar çok ilgi çekmesinin şaşırtıcı olmaması gerektiğini belirtir. 1980’li yıllarda, dil
öğretiminde iletişimsel yaklaşımların daha baskın olarak karşımıza çıkmasıyla birlikte,
dilin iletişimsel anlayışını yansıtması açısından dil bilgisel izlencelerin yerini iletişimsel
yaklaşıma bıraktığını vurgularlar. 1960lı yıllarda dil bilgisel odaklı izlencelerden
kendilerini iletişimsel izlenceler olarak kabul eden kavramsal işlevsel, durumsal,
sözcüksel, görev odaklı ve yöntemsel izlencelere geçiş yapıldığını hatırlatırlar (s. 65).
Kitap yazarlarının öğrenirlerin iletişim becerilerini geliştirmeye katkıda bulunacak bir
izlenceyi temel alarak hazırlaması önemlidir. Bu bağlamda, kitaplarda Avrupa Ortak
Çerçeve Metinde yer alan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımların
incelenerek bu kazanımlara ulaşabilmeyi sağlayacak alıştırmalara yer verilmesi
öğrenirlerin iletişimsel becerilerine katkıda bulunacaktır.
Nunan, Wilkins’ın (1976) sunmuş olduğu analitik ve sentetik farkını ele alırken ürünodaklı izlencelerin içeriğinin ürün-odaklı olduğu, her hangi bir izlencenin kullanılması
durumunda “sentetik” terimiyle açıklanabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, dil bilgisel
ya da yapısal izlencelerin ve işlevsel-kavramsal izlencelerin bu tür bir izlenceyi
örneklendirdiğini belirtirler, çünkü bu tür izlenceler öğretme/öğrenme süreçlerinde son
ürünlere ya da sonuçlara odaklanırlar. Süreç odaklı izlencelerde ise Nunan iki ana
ayırıma dikkat çeker, süreçsel (işlemci) izlenceler ve görev odaklı izlenceler. Her iki
izlence de öğrencilerin ele aldıkları etkinlik ve göreve dayanır. Ne var ki uygulamada
bir fark vardır. Süreçsel izlenceler daha çok öğrenme süreçlerine odaklanmışken ve bu
süreçleri sonuçlarla ilişkilendirmeye yönelik bir çaba yokken, ürün odaklı izlencelerde
bir ihtiyaç analizi sonrasında hedeflenen görevlerin hedeflenen öğrenirlerle sınıf
dışındaki “gerçek dünyada” uygulanmasına yönelik bir çaba vardır (s. 44-48). Bu
bağlamda kitabın izlencesinin temeli tasarlanırken süreçsel bir izlencenin temel alınması
öğrencinin dil edinimi sürecinde edindiği deneyimlerin dikkate alınması açısından
önemlidir. Avrupa Ortak Çerçeve Metnin çok önem verdiği göreve dayalı yaklaşım da
bu anlamda öğrenirlere verilecek görevlerle gerçeğe yakın bir dil kullanımını örneğini
görebilmeleri açısından gereklidir.
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İncelenen kitaplarda tespit edilen bir eksiklik de dilin işlevsel niteliğinin göz ardı
edilerek bağlam içinde örneklere çok fazla yer verilmemesine yöneliktir. Kitaplarda dil
bilgisi konularının bazen hiçbir örnek verilmeden kullanıldığı tespit edilmiştir.
Öğrenirlerin bu dilbilgisel konuları bağlam içinde örneklerle görmeleri son derece
önemlidir. Diğer bir dikkati çeken konu incelenen kitapların bazılarında rastlanan
kelime listeleridir. Bu listelerde kelimeler gelişigüzel olarak alt alta yazılmış ve cümle
oluşturacak şekilde, bağlam içinde gösterilmemiştir. Böyle bir yaklaşımın kelime
öğretimine hiçbir katkısı yoktur. Dilin kullanımı gerçekçi olmalıdır, günlük yaşam
içinde kullanılan dil ile uyumlu olmalıdır. Bu anlamda yazarların bağlam içinde
verdikleri yapılar ve örnekler faydalı olacaktır.
Kitap yazmak gerçekten de çok büyük emeklere dayanan, zahmetli bir süreçtir. Çok
büyük emeklerle hazırlanmış, kapsamlı bir kitap bile bazen çok çeşitli sebeplerden
yetersiz kalabilir. Burada öğretmene çok büyük bir iş düşmektedir. Öğretmen, kitabın
esiri değil, kitabın efendisi olmalı, kitabı kendi istek ve ihtiyaçlarına göre gerektiği
yerlerde bazı bölümleri atarak, gerektiği yerlerde ek takviyelerle destekleyerek sınıfın
durumuna göre düzenleyerek kullanabilmelidir. Dünyada dört dörtlük, mükemmel diye
nitelendirebileceğimiz bir kitaba henüz rastlanmamıştır. Öğrenir ihtiyaçları türlü
türlüdür ve bu da mükemmel olmasa da ihtiyaçları en yakın düzeyde karşılayabilecek
bir kitap yazma hayali eğitimcilerin gönüllerinde bir yer tutar.
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sonuçlar
İngilizlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretimine katkı sağlaması bağlamında ele
aldığımız kitaplarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında ileride yapılacak
araştırmalara yön göstermeye ve katkı sağlamaya yönelik bazı sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Kitabın Yazıldığı Döneme Yönelik Özellikler
1. Siyasi Dönem
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Osmanlı

Osmanlı

Türkiye

İmp.

İmp.

C.

Osmanlı İmp.

Pollard ve

Guise

Grieve

(2012)

(2015)

(1996)

Türkiye

Türkiye

Türkiye C.

C.

C.

Çelen Pollard

Tablo 18: Siyasi Dönem
1. Kitabın yazıldığı alfabe sistemi
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Çelen

(2012)

(2015)

Latin

Latin

Arap

Latin

Pollard

Latin

Latin

harfleri

harfleri

harfleri

harfleri

(1996)

harfleri

Harfleri

İngilizce

Latin

açıklamalar

harfleri

Latin harfli

Tablo 19: Kitabın yazıldığı alfabe sistemi
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Yazarın Niteliklerine Yönelik Özellikler
1. Yazarın Mesleği
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve Çelen

Guise

Grieve

1709

1877

1880

1953

Pollard

2012

2015

Tüccar

Şair,alim,

Osmanlı

Türkolog/

1996

Mühendis/

İng.

gazeteci

Denizci

Cambridge

Ç.Pollard Üniv.

Türkçe

Öğret./

Deccan

Mektebi

Üni.

Türkçe

öğret.

Türkçe

Kolejinde

İngilizce

Türkçe

öğretmeni/İngiliz

Müdür,Ulus

Öğret.

Öğretim

ce öğretmeni

Görevlisi

Pollard

lararası
Budist

İng.

Cemiyetinde

Öğretmeni/Bilgi

üye

sayar destekli

öğret.

öğretim uzmanı

Tablo 20: Yazarın Mesleği
Kitapların İçeriklerine Yönelik Özellikler
1. Kitaplardaki Ana Hedef Kitlesi (Belirtilmiş/Örtük)

Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

Tüccarlar

Misyonerler

Edebi

Nato

(1996)

İş

Genel

Belirtilmiş

Örtük

seviyede

ağırlıklı

Genel

Türkçe

Öğrenirler

Türkçe

askeri

Öğrenirler

Kullanacaklar

Belirtilmiş

anlayabilmek

personel

Belirtilmiş

Örtük

isteyenler

Örtük

hayatında

Belirtilmiş

Tablo 21: Kitaplardaki Ana Hedef Kitlesi (Belirtilmiş/Örtük)
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2.Kitapların Temel Aldığı Öğretim Yöntemleri
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

Dil bilgisi

Dil bilgisi

Dil bilgisi

Dil bilgisi

(1996)

Dil bilgisi

Dil bilgisi Çeviri

Çeviri

Çeviri

Çeviri

Çeviri

Dil bilgisi

Çeviri

Çeviri

Tablo 22: Kitapların Temel Aldığı Öğretim Yöntemleri

3.Kitaptaki İzlence Türü

Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Yapısal

Yapısal

Yapısal

Yapısal

İzlence

İzlence

İzlence

İzlence

Pollard ve

Guise

Grieve

(2012)

(2015)

(1996)

Yapısal

Kavramsal

Durumsal

İzlence

İzlence

Pollard

İzlence

Tablo 23: Kitaptaki İzlence Türü

4.Etkinlik Türü
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Yok

Yok

Çeviri

Çeviri

Guise

Grieve

Pollard

(2012)

(2015)

(1996)

Yok

Dilbilgisine yönelik yapısal

(40 çeviri

Etkinlik

alıştırması)

çeşitliği

ve

zengin
37 farklı
alıştırma türü

Tablo 24: Etkinlik Türü

özelliğe dayalı etkinlikler
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5.Kelime Listesi
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

Var

Var

Yok

Askeri

(1996)

6 farklı liste

Yok

terimler

Türkçe-

Son sözün

sözlüğü

İngilizce

düştüğü,günlük

Rütbe

sözlükçe

konuşmalar,en

tablosu

çok kullanılan

Yapım

kelimeler,düzensiz

çekim

geçmiş z.,tek

ekleri

heceli

listesi

fiil,pekiştirilmiş
sıfat

Tablo 25: Kelime Listesi

6. Özgün Malzeme/Metin
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

Senet

Dua

Edebi metinler

Edebi

(1996)

E posta

Yok

örneği

örneği

Özür

bir metin

Trafik

örneği

Mektup

mektubundan,resmi

örneği

levhaları,yiyecek

Gazeteden

örneği

dilekçeye örnekler

Ahmet

ve ulaşım için

alınmış

Hamdi

fiyat listesi,deniz

metin

Tanpınar

otobüsü

Hava

bileti,ilanlar

durumu
raporu,Fıkra

Tablo 26: Özgün Malzeme/Metin
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7.Kendi Kendine Dil Öğrenme İle İlgili Tavsiyeler
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

Anadil

Yok

Kavaid-i

Sözlük,

(1996)

Yok

Yok

konuşurları

Osmaniye

Okuma kitabı

Etkili

taklit etme

kitabını

ve

çalışma

Dil

kaynak

Amerika’nın

yöntemleri

öğrenmeye

olarak

sesi

anlatılmış

başlamak

kullanma

Türkiyedeki

Radyo,

bitirmenin

kapsamlı,

radyoları

Sözlük

yarısıdır

ama

dinleme

önerilmiş

kullanımı

tavsiyesi

Anadil

zor

Londra’da

konuşurları

yaşayanlar

ile iletişim

kitap

bir

ve

için CILT
Ankara’da
yaşayanlar
için

TÖMER

kursları

Tablo 27: Kendi Kendine Dil Öğrenme İle İlgili Tavsiyeler

8.Görsel Malzemeler
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

Yok

Yok

Yok

Yok

(1996)

Yok

Yok

Özgün
malzemeler
Kitaba özel
çizimler

Tablo 28: Görsel Malzemeler
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9.Deyimler/Atasözleri
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

53

Yok

Yok

Yok

(1996)

15 atasözü

Yok

atasözü

Yok

Tablo 29: Deyimler/Atasözleri

10.Diyaloglar
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard

ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

Beş

Diyaloğa

Yok

Yok

(1996)

Yok

Yok

farklı

benzer

Toplamdaki

konu

başlayıp

on altı ünite

içeren

araya

diyaloglar

diyalog

alakasız

üzerine

cümlelerin

kurulmuştur.

girdiği

Diyaloğun

örnekler

devamı
niteliğinde
2. diyalog
va toplamda
32

Tablo 30: Diyaloglar
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11.Avrupa Ortak Çerçeve Metnine Uygunluk
Vaughan

Arnold

Wells

Lewis

Pollard ve

Guise

Grieve

(1709)

(1877)

(1880)

(1953)

Pollard

(2012)

(2015)

-

(1996)

Yok

Yok

Önsözde

Avrupa Ortak

kitabın

Çerçeve

Temel

Metinden

Gereksinim

bağımsız

Düzeyinde

Kendi

olduğu

belirlediği

belirtilir

sistemle

-

-

-

bir

başlangıçtan
İleri düzeye bir
derecelendirme
yapmıştır

Tablo 31: Avrupa Ortak Çerçeve Metnine Uygunluk

Sonuçlar üç ana noktadan ele alınabilir. Bunları genel bir çerçevede, yazarların
niteliklerine yönelik sonuçlar, kitapların içeriklerine yönelik sonuçlar ve kitapların
yazıldığı döneme yönelik sonuçlar olarak ayırabiliriz.
Yazarların nitelikleri ile ilgili sonuçlardan biri, incelemiş olduğumuz kitapların
yazarlarının büyük çoğunluğunun Türk dili üzerine eğitim almamaları, bu alandaki
çalışmalarının sınırlı olduğudur. Yazarlarının pek çoğunun alt yapıları farklı meslek
gruplarından oluşmaktadır, bu durum kitabın yazıldığı dönemle ilgili bir durum değildir.
Örnek vermek gerekirse, 1709 tarihli ilk kitabımızın yazarı Vaughan tüccar, 2012 tarihli
kitabın yazarı Guise ise mühendis kökenlidir. Bunun yanında Türk dili üzerine
uzmanlaşmış olmasalar da, ele aldığımız bazı kitapların yazarları dil öğretimi
kökenlidir, bu yazarlar kendi ana dilleri olan İngilizceyi Türk topraklarında Türklere
öğretmişlerdir. Örnek vermek gerekirse Wells ve Grieve farklı dönemlerde farklı
öğrenci gruplarına İngilizce dersi vermiştir; Wells Osmanlı dönemindeki subaylara
İngilizce dersi vermişken, son kitabını ele aldığımız Grieve yirmi birinci yüzyılda
Türkiye Cumhuriyetinde özel sektörde ders vermiştir. Lewis ise Türkoloji kökenli bir
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yazar olup, Türk dili üzerine çok emek vermiş, kariyerine Oxford üniversitesinde devam
etmiş, Türk dili ve Türk Dil Devrimi üzerine de kitaplar yazmış bir Türkolog’dur.
Doktorasını Leibzig Üniversitesinde Doğu dilleri üzerine yapan Wells, Sultan
Abdulaziz’in 1867 yılındaki Avrupa gezisinin Londra ayağında Dış İşleri Komiteleri
tarafından İngilizce olarak sunulan bir hitabeyi Türkçeye çevirmiş, bunun sonucunda
Sultan Abdulaziz’in dikkatini çekip iltifatlarını almasının neticesinde Mekteb-i
Bahriyye-i Şahane’de İngilizce öğretmenliğine atanan biridir. Yazarların alt yapıları ne
olursa olsun, hepsi de kitaplarını belli bir ihtiyacı karşılamak, Türkçeyi bir amaç için
öğretmek için yazmışlardır.
Kitapların içerikleri incelendiğinde yazarların kitaplarında farklı noktalara ağırlık
verdiği görülmüştür. Grieve dil bilgisi konularını en alt seviyede tutmaya çalışırken,
örneğin Lewis kitabının içeriğini alt alt maddeler halinde yazdığı dil bilgisi
konularından oluşturmuştur. Ayrıca kitapların farklı hedef kitlelerine daha çok hitap
edecek şekilde hazırlandığı söylenebilir. Örnek vermek gerekirse, Vaughan’ın
tüccarlara, Lewis’ın askerlere, Arnold’un misyonerlere, Pollard ve Çelen Pollard’ın
Türkiye’ye ziyaret ya da ticaret amaçlı gelenlere, Guise’ın Türkçeyi iş hayatında
kullananlara, Wells’in edebi seviyede Türkçe öğrenmeye ihtiyacı olanlara, Grieve’in ise
Türkçeyi Türkiye’de kendi kendini idame ettirebilecek bir seviyede öğrenmeye ihtiyacı
olanlara yönelik bir çalışma yapmış oldukları ifade edilebilir. Kitapların içerikleri
incelendiğinde, yazarların kapsam olarak bazı ortak ve farklı noktalara odaklandıklarını
söyleyebiliriz. Tüm yazarlar kitaplarında istisnasız alfabeye yer vermiş, Türkçenin
doğru telaffuz edilebilmesi için kelimeleri İngilizce sesletimlerine uyarlamaya
çalışmışlardır. Bazı yazarlar İngilizce anadili konuşuru olan bireylerin Türkçe
öğrenirlerken karşılaşabilecekleri sesletim sorunlarına İngilizce ile karşılaştırma
yaparak yer vermeye çalışmıştır. Lewis bizim r harfini kullanmamız Türklerin r harfini
kullanmasından farklıdır, ayrıca Türkler bizden farklı olarak h harfini sesletirler,
Mehmet ismi istisnadır açıklamasını yaparken, Grieve İngilizlerin Türkçedeki ğ, ve ı
harflerini sesletirken zorlanabileceği konusunda uyarılarda bulunmuş, ve g harfini ayrı
bir sayfada ele almıştır.
Yazarların kitaplarındaki içeriği hangi seviyeye kadar taşıdıkları,

yazarların

kitaplarındaki hedefledikleri seviye ile de bağlantılı olmak üzere değişkenlik
göstermiştir. Örnek vermek gerekirse Wells kitabının hedefinin Türkçeyi edebi
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metinleri okuyabilecek bir seviyede öğretmek olduğunu belirtirken, Grieve kitabını çok
temel bir seviyede sonlandırmıştır, bazı dil bilgisi konularının ikinci kitabında yer
alacağı bilgisini vermiştir. Sadece Pollard ve Çelen Pollard incelenen kitaplar arasında
Ortak Çerçeve Metin’e değinmiş ve kitabın Temel Gereksinim seviyesini hedeflediğini
belirtmiştir. Avrupa Ortak Çerçeve Metin, Avrupada dil öğretimini belli bir standarda
getirmesi açısından önemli bir kılavuz niteliğindedir, ve çıkış tarihi 2001 yılıdır, ama alt
yapı çalışması daha öncesine dayanır. Ele aldığımız son iki kitap 2000 yılından sonra
yazılmıştır. Pollard ve Çelen Pollard’ın kitabı ise 1989 tarihlidir. Bu üç kitaptan sadece
bir tanesi Ortak Çerçeve Metne değinmiştir. Bu da kitapların belli bir bilimsel çerçeveyi
temel almadan yazıldığının bir göstergesidir.
Ele aldığımız kitapların incelenmesi sonucunda tüm kitapların bazı açılardan dili kendi
kendine öğren kitabı özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir, çünkü hiçbir kitap sınıf
ortamında kullanılacak şekilde hazırlanmamış, öğrenirlerin kendi belirledikleri zaman
ve ortamda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. İncelenen yedi kitaptan sadece ikisi
farklı diller için de hazırlanan dili kendi kendine öğrenme kitap serilerinin Türkçe için
yazılmış kitaplarındandır. Örneğin Lewis’ın kitabını yayınlamış olduğu yayınevi farklı
diller için hazırlanmış kitapları basmaktadır ve Lewis Turkish kitabını bu amaçla
yazmıştır. Aynı şekilde Pollard ve Çelen Pollard’ın kitabı olan Turkish isimli kitap da
kendi kendine Türkçe öğrenmeye yönelik hazırlanmıştır. Her iki kitabın isimlerinin aynı
olması da dikkat çekicidir.
Kendi kendine erişim malzemeleri dil öğreniminde kendi başına, bir desteğe gerek
duymaksızın dil öğrenmek isteyenler tarafından sıklıkla kullanılır. Bu malzemeler, bir
öğretmene ya da sınıf ortamına erişimi olmayanlar için kendi başına çalışmaları için
hazırlanmış malzemelerdir. Bu malzemeler genel olarak öğrenenler tarafından evlerde,
kütüphanelerde ya da bireysel çalışma olanağı sunan merkezlerde kullanılır. Bu tür
kendi kendine çalışma malzemeleri günümüzde kağıda basılı olabileceği gibi elektronik
de olabilir. Günümüzün gelişmiş teknolojisiyle ücretsiz olarak çok fazla malzemeye
internet aracılığı ile ulaşmak mümkündür. Özellikle de küresel anlamda çok fazla
geçerliliği olan İngilizce ile ilgili sınırsız malzemeye internet aracılığı ile ulaşılabilir.
Günümüzde, araştırmacılara üniversitelerdeki kütüphanelerinin ve kaynakların bir
kısmının internet ortamında açılmasıyla ya da ulusal ve uluslararası arşivlerin internet
ortamında araştırmacıların hizmetine sunulmasıyla, belli bir yılı doldurmuş kitaplara
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telif hakkı sıkıntısı yaşanmadan kolaylıkla erişilebilmektedir. Ele aldığımız kitapların
eski tarihlilerin asıllarının basılı kitap olması, yurtdışındaki Princeton, Harvard gibi
üniversitelerin

çevrimiçi

kütüphanelerinde

bu

eserlerin

taranarak

uluslararası

araştırmacıların hizmetine sunulması sebebiyle, eski tarihli kitaplara erişimimiz
kolaylıkla sağlanabilmiştir.
Demircan (2013) günümüze kadar olan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, dil
öğretiminde iki genel karşıtlığın ortaya çıktığını belirtmiştir, öğrenme-öğrenci ilişkisi
bakımından “toplu” ya da “bireyselleştirilmiş”, öğretmen-öğrenci ilişkisi bakımından
ise “öğretmenli” ve “kendi kendine” öğretim” (s. 129). Tezimizde incelemek üzere
kullanılacak kitapları belirleme aşamasında, araştırmamıza en uygun kitaplar taranırken
ele almaya karar verdiğimiz malzemenin kendi kendine öğretim çalışma kitabı
niteliğinde olduğu, kitapların sınıf ortamında bir öğretmen eşliğinde öğretilmek üzere
değil, sınıf ortamından uzakta, bağımsız bir şekilde öğrenilmek için hazırlanmış olduğu
ortaya çıkmıştır. Eski tarihlerde yazılmış olan kitaplarda da yeni yazılmış kitaplarda da
aynı durum söz konusudur. Demircan (2013) “bağımsız öğrenmeyi kurumsal bağlam ve
ilişkilerden ayrı, kendi eğitimiyle ilgili özdenetim ve sorumluluğu üstlenmek ve gerçek
kaynaklardan öğrenmek” olarak tanımlar ve “bu tür kişilerin, kendi ihtiyaçlarını
belirlediğini, amaçlarını saptadığını, buna ulaştıracak stratejileri geliştirdiğini ve bu
süreçte kendi etkinliğini kendisi denetlediğini belirtir” (s. 137). Bağımsız öğrenme
kavramı, belli bir zamana ve mekana bağlı kalmaksızın, kendine uygun zamanlarda,
çoğu zaman ücretsiz olarak kendi ihtiyacına yönelik eriştiği malzemeleri kullanma ile
yakından ilgilidir. Harvard, MIT gibi uluslararası anlamda saygın üniversiteler bağımsız
öğrenmeyi teşvik etmek amacı ile isteyenlere bu üniversitelerin çevrimiçi derslerine
katılma olanağı sunmaktadır.
Elde edilen malzemelerin daha çok “kendi kendine öğrenme kitabı” niteliğinde olması
ya da daha çok dil bilgisi kaynak kitabı şeklinde hazırlanmış olması yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların niteliği ile ilintili bir fikir sahibi
olmamıza neden olabilir. Henüz Türkçe öğretimi için İngilizler tarafından sınıfta
kullanılmak üzere ders kitabı niteliğinde hazırlanmış, dört becerinin de dâhil edildiği bir
kitaba rastlanmamıştır. Bunun sebeplerinden biri Kerslake’in (2012) “Turkish Area
Studies Review” dergisindeki makalesinde de belirttiği üzere, İngiliz üniversitelerinde
son 30 yılda Türkoloji alanında bir zayıflama olması, bunun sebebinin de lisans
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seviyesinde Türk dili ve edebiyatı programı sunan okulların azalması olabileceği, ve
akıllara Türkçe ders kitabı hazırlanmasını gerektirecek kadar Türkçe öğrenmeye talebin
olmamasını getirmektedir. Bu duruma 1990’lı yıllara kadar sadece SOAS, Oxford ve
Manchester Üniversiteleri dayanabilmiştir. 2003 yılı itibarıyla da SOAS ve Oxford’un
da dil, edebiyat ya da tarih konularında öğretim elemanı eksikliği yaşanmış,
Manchester’da 2011

yılında iki

öğretim

görevlisinin eksilmesiyle Türkoloji

çalışmalarının sonlandırılması tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştır.
İngiliz Kültür Merkezi tarafından (British Council’in) (2014) yapılan araştırmada,
Türkçe, İngiltere için en önemli on dil arasında yer almıştır. İngiliz Kültür Merkezi’nin
(2017), aynı araştırmacı ekiple yürütmüş olduğu bir diğer araştırmaya göre Türkçe artık
sadece dört üniversitede lisans seviyesinde okutulabilmektedir. Verilere göre, Birleşmiş
Krallıktaki yetişkin nüfusun Türkçe bir konuşmayı devam ettirebilecek seviyedeki
bireylerin toplam sayısı, yüzde birden de düşük bir sayıdadır. İngiltere’de Türkçenin
yabancı dil olarak öğretilmesine olumsuz etki edebilecek bir diğer gelişme de 2017
yılındaki araştırmadaki listede Türkiye’nin İngiltere için en önemli diller arasında yer
almamasıdır. İngiltere’de Türk diline ilgi duyanların sayısındaki zayıflamanın Türkoloji
alanında çalışma yapanların sayısında azalmaya ve dolayısıyla yazılan kitapların
sayısına ve niteliğine olumsuz yansımaları da düşünülemez. Türkoloji alanı için daha
da üzüntü verici olanı ise İngilteredeki bazı üniversitelerdeki Türkoloji bölümlerinin
sadece bir öğretim görevlisinin olması ve bu bölümlerin kapanma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmaları durumları vardır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğrenilmesi ile ilgili çevrimiçi malzemelere de
ulaşabilmek mümkündür. Bu da günümüzde yazılan kitaplara, özellikle de ele aldığımız
son iki kitaba ulaşmamızda bize farklı seçenekler sunmuştur. Sözü geçen kitaplara hem
basılı hem de de elektronik olarak ulaşılabilmemiz mümkün olmuştur. Ne var ki yeni
tarihli kitapların temini yurtdışından kitap sipariş edilirken yurtdışına yapılacak
ödemelerin kısıtlanmasından kaynaklı sıkıntılardan dolayı zorlayıcı olmuştur.
Türkçe yabancı dillerden, özellikle de Arapça ve Farsçadan çok fazla kelime ödünç
almış bir dildir. Bu durum dikkate alındığında, bunun kitapların içeriğindeki
yansımalarını görürüz. Özellikle de Wells bu konuda farklı bir yaklaşımda bulunmuş,
kitabının içeriğinde bazı dil bilgisi konularını üç dilde de vermiştir. Lewis’in hazırladığı
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kitap Türk dil devriminden sonra yazılmasına rağmen, Lewis kısaca da olsa Arapça
vezin konusuna değinmiştir. Cumhuriyet’in kurulmasından sonraki süreçte yazılan
kitaplarda Türk dil devriminden bahsedilmiştir. Özellikle de Lewis bu konudaki
fikirlerini önsözünde çekinmeden yazmış ve eleştirilerini dile getirmiştir. Hatta
Lewis’in bu konuda yazılmış ve ismi bile tartışmalara yol açabilecek, The Turkish
Language Reform-A Catastrophic Success isimli bir kitabı vardır. Türkçenin Latin
harfleri ile yazılmasının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen, anadillerinde Latin
alfabesi kullananlar için olan olumlu etkisi kaçınılmazdır. Türkçenin Arap harfleriyle
yazıldığı dönemde özellikle de sesli harflerin kitaplarda verilmesinden kaynaklanan
sıkıntılar vardır. Wells kitabının önsözünde bu konu ile ilgili sıkıntılara yönelik
yorumlarda bulunmuştur.
Kitapların ortak noktalarından biri ise önsözlerden Türk dilinin özellikleri, dilin yapısı
ve dilin geçmişi ile ilgili değerli bilgilere ulaşılmasıdır. Ele alınan kitapların bir nevi
kendi kendine öğrenme kitabı özelliği taşıdığı varsayılırsa bu bilgilerin öğrenirlere
farkındalık kazandırması ve hazır bulunmuşluklarına olumlu katkıda bulunması
açısından son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse Lewis ve
Pollard ve Çelen Pollard Batı dillerindeki lehçelerden farklı olarak, Türk lehçelerinin
birbiri ile anlaşabilme oranlarının çok yüksek olduğunu belirtmiş, çok geniş bir alandaki
insanların birbiriyle rahatlıkla anlaşabildiklerini belirtmiştir. Bu bilgi bile başlı başına
dili öğrenme konusunda bir isteklendirme kaynağı olabilecek niteliktedir. Lewis, Grieve
ve Guise gibi yazarlar ise batı dillerinden farklı bir dil ailesine mensup olan Türkçenin,
söz varlığı ve dil bilgisi içeriği konusunda zorluklarla karşılaşılabilmesine rağmen
mantıklı yapısına vurgu yaparak Türk dilinin öğrenilmesine olumlu yaklaşılmasına
yönelik bir çabada bulunmuşlardır.
Dikkati çeken bir diğer nokta da bazı kitaplarda özerk öğrenme modeline katkıda
bulunacak şekilde sözlük, dinleme malzemesi ve ek kitap önerilerinde bulunmalarıdır.
Bunun bir sebebi de yazarların kitaplarının eksikliklerini görüp öğrenirlere bu
konulardaki eksiklikleri kendi bireysel çalışmaları ile gidermeleri konusunda
tavsiyelerde bulunmalarıdır. Örnek vermek gerekirse Pollard ve Çelen Pollard’ın okuma
kitabı ve dil bilgisine katkıda bulunabilecek kitap önerileri, Lewis’in aynı şekilde
dinleme becerisine yönelik radyo kanalı tavsiyesinde bulunması dikkat çekicidir.
Kitapların bir diğer ortak noktası, dili kendi kendine öğrenmeye çalışan bireylere olan
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olumlu katkısıdır, bu da bazı kitaplarda öğrenmeyi zorlaştıracak dil bilgisi terimlerinden
kaçınılmasıdır. Lewis, Pollard ve Guise kitaplarında bu konuya değinmiş, öğrenirleri
gereksiz dilbilimsel terimlerle boğmak istemediğini ifade etmiştir.
Kitapların içeriklerinde dikkati çeken en önemli nokta ise hangi yüzyılda yazılmış
olursa olsun, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylere gündelik yaşamda katkıda
bulunacak konulara yer verilmesidir. Örnek vermek gerekirse, Vaughan, Pollard ve
Çelen Pollard, kitaplarında diyaloglara yer vererek, gerçek hayatta kullanılan dile
örnekler sunmaya çalışmıştır. Özellikle de Pollard ve Çelen Pollard otuz iki diyaloğa
yer vererek yabancı dili Türkçe olarak öğrenenlerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri
durumları geniş bir yelpazede sunmuştur. Cunningsworth (1995) Hymes’ın ın çığır açan
çalışmasından ortaya çıkan iletişim yetisi kavramının özetini efsaneleşmiş olan
“bu kullanım kuralları o kadar önemlidir ki, bunlar olmadan dil bilgisi kuralları
faydasızdır” diye ifade eder. Dil kullanılırken, sosyal durumları da dikkate almamız
gerektiğini, dil biçeminin de sosyal duruma uyması gerektiğini belirtir. Ana dilini
öğrenen çocuklarda olduğu gibi, yabancı dil öğrenirlerinin de iki görevleri olduğunu,
bunun da bulundukları sosyal durumların doğasını anlamak ve buna uygun dili seçmek
olduğunu vurgular. Bu görevlerden birinin dilsel olduğunu, diğerinin dilsel olmadığını
ve bunların birbiriyle son derece bağlantılı olduğunu ve ikisinden birinin göz ardı
edilemeyeceğini anlatır. Dil ve kültür birbiriyle çok ilgilidir ve birbirine geçmiştir
(s.50).
Dil ve kültürün birbirini tamamlayan, ayrılamaz bir ikili olduğunu söyleyebiliriz.
İncelenen kitaplarda kültür aktarımına gerek diyaloglarda, gerek kurulan cümlelerde
rastlayabiliriz, ancak Pollard ve Çelen Pollard kitaplarında Türkçeyi yabancı dil olarak
öğrenenlere yönelik doğrudan hazırladıkları kültürel notlar başlığı altındaki bölümde
kültürel aktarımı son derece başarılı bir şekilde verdikleri söylenebilir. İş, eğitim ya da
ziyaret amaçlı olarak Türkiye’ye gelenlere tacizden korunmadan, pazarlık yapmaya,
insanlara hitaptan, meze ısmarlamanın inceliklerine kadar verilen bilgiler son derece
faydalıdır. Bu bilgiler arasında beden diline yönelik bilgilere de rastlanır. Dil ve kültür
dil öğretiminde ayrılamaz bir ikilidir. Beden dilinin kullanımı da sözsel iletişimin bir
aracı olarak önemlidir ve farklı kültürlerdeki beden dili kullanımına dair bilgi sahibi
olunmadığı takdirde büyük yanlış anlamalara sebep olabilir. Bu bağlamda incelediğimiz
kitaplarda beden dili ile ilgili verilen bilgiler son derece yerindedir.
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Grieve yemek konusunu ayrı bir bölümde ele almış, restoranların bazılarında kredi kartı
bulunmaması ve bu konuda bir tedbir olarak peşin para taşınması konusundaki gibi
gündelik hayat için son derece faydalı bilgilere yer vermiştir. Vaughan Osmanlı
dönemindeki alışveriş kültürü ile ilgili değerli bilgiler vermiş, bunları diyaloglar halinde
sunmuştur. Bunlar arasında gündelik yaşamda son derece elverişli konular olan sahte
akçelerin ayırt edilmesi, dükkanların kapanış saatleri de vardır. Bu türlü bilgilerin
kitaplarda verilmesi dili öğrenenlerin bulunulan ülkede kendi başlarına kaldıklarında
başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın hayatlarını idame ettirebilmeleri için son
derece önemlidir. Bu da yabancı bir dili öğrenmenin sadece dil bilgisi konularını
öğrenmek demek olmadığının bir kanıtıdır.
Kitaplarda atasözlerine yer verilmesi de kitaplarda bulunan ortak bir noktadır ve kitabın
yazıldığı dönemden bağımsızdır, çünkü 1709 tarihli kitapta da 2014 tarihli kitapta da
atasözlerine yer verilmiştir. Bu da atasözlerinin Türk kültürü için ne kadar önemli
olduğunun bir göstergesidir. Atasözlerine incelenen yedi kitaptan sadece ikisinde yer
verilmiş, beş yazar kitaplarında atasözlerine yer vermemişlerdir. Barın (2010) 1892
yılında Fransızca konuşanlara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan “Yabancılara
Türkçe Öğretimi Amacıyla Ecnebilere Mahsus Elifba Kitabı” isimli makalesinde dil ile
birlikte kültürün verilmesi ilkesine değinmiş, kelimelerin ait olunan toplumun
kültürünün bir parçası olduğunu belirtmiş, özellikle de deyimler ve atasözlerinin çok iyi
öğretilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bunun sebebini de gündelik hayatta deyimlere ve
güzel sözlere çok fazla yer verilmesine ve yabancı birinin Türkçedeki deyimleri iyi
kullandığında insanlarla çok daha rahat iletişim kurabilmesine bağlamıştır (2010).
Ele alınan kitapların bazılarındaki bir diğer ortak nokta ise kitabın tarihi ne olursa olsun,
kitabın yazılış amacına yönelik özgün malzemelere yer verilmesidir. Örnek vermek
gerekirse, Vaughan kitabını öncelikli olarak tüccarlara yönelik hazırlamıştır ve kitapta
tüccarların çok işine yarayacak bir senet örneğine ve senet ile ilgili uzunca sayılabilecek
açıklamalara yer vermiştir. Benzer bir şekilde mühendis kökenli olan Guise, kitabını
Türkçeyi iş dünyasında kullanmak için hazırlanmış izlenimi verdiği kitabında bir e-mail
örneğine yer vermiştir. Pollard ve Çelen Pollard ise kitaplarında özgün bir bilet örneğine
ya da gazeteden alınmış bir habere yer vermişlerdir. Wells kitabında edebi metinlere
bolca yer vermiş, Türk edebiyatı hakkındaki özgün metinleri de eklemesiyle,
öğrenicilere farklı bir pencere aralamıştır.
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Kitabın yazıldığı dönem kitap incelemesi için önemli bir etkendir, bu bağlamda
kitapların yazıldığı döneme yönelik sonuçlar araştırmamızın önemli bir parçasıdır.
1700’lü yıllarda yazılan kitaplarla 2000’li yıllarda yazılan kitaplar arasında kitaplara
ulaşılmasından, iç düzeninin oluşturulmasına kadar farklılıklar vardır. Guise ve Grieve
kitaplarını internetin yaygınlaştığı tarihten sonra yazmışlardır ve bu da yaşanılan
yüzyılın bir yansıması olarak pek çok noktada kendini göstermiştir. Örnek vermek
gerekirse, her iki kitap da sadece basılı kitap olarak piyasaya sunulmamış, kindle kitap
olarak da cep telefonlarına yüklenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Grieve kindle
kitabında doğrudan youtube’a bir link koyarak dinleme kayıtlarına kolayca ulaşılmasını
sağlamıştır. Her iki yazara da internetten ulaşmak mümkündür, bu da yazar ve okur
ilişkisine katkı sağlayıcı bir gelişmedir. Bu anlamda kitaba ulaşabilmedeki değişime de
değinmek gerekir. Daha eski dönemlerde kitaplara ulaşma hem maddi hem de manevi
açıdan oldukça zordur. Teknolojinin gelişmesi ile, dünya küresel bir köye dönüşmüş, bir
tek tuşa basarak hem evinizin konforunda yorulmadan, hem de maddi olarak son derece
uygun miktarda bir ödeme yaparak okyanus ötesinden basılı olmayan bir kitaba ulaşmak
mümkün olmuştur.
Kitaplarda ortak olan bazı olumsuzluklardan da bahsedilebilir. Wilkins (1976) dil
öğrenmenin genel olarak dilin dilbilgisel yapılarına hakim olmakla özdeşleştirildiğinden
çoğu dersin dilbilgisel ya da yapısal bir pedogojik yapılandırılması olmasına
şaşılmaması gerektiğini belirtir (s.1). Ele aldığımız neredeyse tüm kitaplar dil bilgisi ve
kelime bilgisine ağırlık vermiş, kitaplarda becerilerin kitaba dâhil edilmesi konusunda
ve etkinliklerin yeterliği ve çeşitliği konusunda eksiklikler tespit edilmiştir.
Dört becerinin kitapta yer verilmesine yönelik bir çaba gösterilmemiş, özellikle de
yazma ve konuşma becerilerine yönelik tek bir etkinliğe bile yer verilmemiş, sadece dil
bilgisi ve söz varlığını geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verilmiştir.
Diğer bir önemli eksik ise, yazarlarının kitaplarının içeriğini belli bilimsel temellere
oturtmadan, kendince önemli bulduğu konuları ekleyerek oluşturmasından kaynaklanır,
bu da kitapların belli bir bilimsel temele oturtulmadan yazılmasına sebep olur.
Özellikle de güncel kitapların Avrupa Ortak Çerçeve Metin gibi Avrupa’daki dillerinin
belli bir çerçevede öğretilmesine yönelik hazırlanmış metni kaynak almaması ve
Türkçenin öğretiminde belli bir standart gözetilmemesi büyük bir eksikliktir.
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İncelenen kitapların büyük bir çoğunluğunda, daha çok Türkçe sesletimin, dinleme
kayıtları olmaksızın teorik olarak sunulduğu tespit edilmiştir. Cunningsworth (1995)
Geçmişte kelime bilgisi öğretimi gibi sesletim öğretiminin de pek çok derste arka plana
atıldığını, ama son dönemlerde hazırlanan kitapların az ya da çok sesletim öğretimini
eklediklerini belirtir (s.41).
İncelenen kitaplarda dil bilgisi konularının teorik olarak açıklandığı, bağlam içinde
kullanılan örneklere yer verilmediği ve konuların açıklamalarının çok fazla örnek
sunmayacak şekilde oluşturulduğu tespit edilmiştir. Cunningsworth (1995) kitaplarda
öğrencilere öğretilecek konuların sadece bir kez sunulmasının yeterli olmayacağını, dil
bilgisi ve söz varlığı öğretildiği durumlarda konuların hem bağlam içinde sunulmasının
hem de etken bir biçimde uygulanmasının gerektiğini, uzun dönem hafızada yer
edebilmesi için de en az üç, dört kez tekrar edilmesi gerektiğini belirtir. Tekrar etmenin
bir ilkesinin de ele alınacak konunun birkaç farklı durumda değişik bağlamlarda
karşılaşmayla mümkün olacağını vurgular. Bu sayede öğrenirlerlerin dilsel bir ögeyi
(dilbilgisel ya da söz varlıksal) aşamasal olarak gördükleri takdirde ögenin yapısını ve
melodisini öğreneceklerini, farklı bağlamlarda birkaç kez gördükleri zaman ise anlamı
ve kullanımı ile ilgili bir kavrayışa sahip olabileceklerini söyler (s.28).
Pollard ve Çelen Pollard ve Grieves’in yazmış oldukları kitapların dışındaki tüm
kitaplar Yapısal İzlence temel alınarak yazılmıştır. Wilkins (1976) Yapısal, Dilbilgisel
İzlencenin yeterliğinin sorgulanmasının sebeplerinden birinin bir cümlenin dilbilgisel,
ya da kelime anlamını açıklasak bile sözce, konuşma olarak kullanımlarının dikkate
alınmaması olduğunu belirtir (s.10). Yabancı dil öğretiminde yapı ve kelimelerin
öğrenilmesi kadar bu yapı ve kelimelerin yerli yerinde kullanılması konusu da iletişimin
sağlıklı olabilmesi için büyük önem taşır. Doğru bir kullanımın yanlış bir ortamda
kullanılması iletişimi tıkayan bir nokta olarak karşımıza çıkar. Cunningsworth (1995)
dilin etkili bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için dilin incelenerek ufak birimlere
ayrılarak ele alınması gerektiğini, ne var ki dilin özgünlüğünü ve doğallığını bozmadan
bütününden bireysel

görünümlere ayrılmasının çok zor olduğunu belirtir. Bunun

sebebinin de dilin eşzamanlı olarak farklı seviyelerde işlem gören karmaşık bir kavram
olmasından kaynaklandığını ekler. Örneğin konuşurlar demek istediklerini eşzamanlı
olarak dilbilgisel, söz varlıksal ve sesbilimsel olarak ifade etmenin yanı sıra uygun
iletişimsel stratejileri de seçmek durumundadırlar (s.31).
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1709 yılında yazılan kitabın da, 2000’li yıllarda yazılan kitabın da dil bilgisi-çeviri
yöntemine göre yazıldığı tespit edilmiştir.
Öğrenirler için kitabın içeriğindeki görsel cazibe, konularla ilintili, hayata, öğrenilen
kültüre ve dile dair resimler ya da çizimler önemli olmakla birlikte dilin öğrenilmesini
ve akılda kalmasını kolaylaştırabilmektedir. İncelenen yedi kitaptan Pollard ve Çelen
Pollard’ın yazmış oldukları kitapta bulunan çok da fazla sayılamayacak görsel
malzemeler dışında diğer kitaplarda görsel malzemelere yer verilmemesi de dikkat
çekicidir.
Öneriler
Araştırmamızın sonucunda ortaya çıkan verilerden yola çıkarak bazı önerilerde
bulunmak mümkündür. Kitaplarda eksik bulunan yönlerden biri kitapların bilimsel bir
çerçeveye dayandırılmadan, yazarların kitabın içeriğini oluştururken, kendilerince en
uygun gördükleri konuları ve kelimeleri ekleyecek şekilde yazmış olmalarıdır. Bu da
yazarların, tespit ettikleri noktalara bir ikinci dil öğreniri penceresinden bakarak
kendilerine zor gelen, önemli buldukları konulara önemli bir yer ayırmasına sebep
olmuştur. Bu her kitabın kendine özgü bir şekilde yazıldığını gösterir. Bu nedenle
kitaplar hazırladığımız ölçütler temel alınarak incelense de yazarların kendi öncelikleri
açısından ağırlık verdikleri bölümler de incelenmiştir. Ortak Çerçeve Metnin ileride
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda kitap yazacak olan yazarlar
tarafından incelenmesini ve kitapların çerçeve metnin belirlediği ölçütler temel alınarak
yazılmasını bu yönde bir öneri olarak sunabiliriz. Kitapların belirli bir temele ve ölçüte
göre yazılmasının sağlanması, Avrupa’daki diğer ülkelerde Ortak Çerçeve Metin temel
alınarak yazılmış olan diğer yabancı dil kitapları ile benzer bir uyum ve standartta
olmasını sağlayacaktır. Ayrıca ele alınacak konuların belirlenerek Avrupa Ortak
Çerçeve Metindeki seviyeye uygunluklarının tespit edilmesiyle, kitapların hangi
seviyeye kadar getirileceği de ortaya konmuş olacaktır, dolayısıyla kullanacakların
kitabı tamamladıkları takdirde Avrupa Ortak Çerçeve Metinde hangi seviyeye kadar
ilerleyebileceklerini bilmeleri mümkün olacaktır.
Ele aldığımız kitapların ders kitabından çok kendi kendine öğrenme kitabı niteliği
taşıması da bu konuda bir farklılık oluşturmaz, her iki durumda da öğrenirlerin genel
geçer ölçütler çerçevesinde hangi seviyeye kadar geleceklerini bilmeleri önemlidir.

227

İncelenen eserlerdeki ortak bir sorun kitabın içeriğinde, etkinliklere ya çok az ya da
Vaughan, Wells ve Guise’ın kitaplarında olduğu gibi hiç yer verilmemesidir. Bazı
kitaplarda etkinliklerin de Lewis’ın kitabında olduğu gibi sadece tek bir etkinlik türüne,
kelime ya da cümle bazında İngilizceden Türkçeye ya da Türkçeden İngilizceye çeviri
etkinliklerine dayandığını söyleyebiliriz. Dil öğretiminin verimli olabilmesi için
kitaplardaki etkinliklerin çeşitliliği artırılmalı ve kitapta daha fazla yer verilmelidir.
Ele aldığımız kitaplardan Pollard ve Çelen Pollard’ın ortak yazmış oldukları eser zengin
içeriği ve genele yayılan kültürel notlarla oldukça başarılı bir kitaptır. Bu kitabın
özelliği anadil konuşuru bir Türk ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bir İngiliz’in
ortak ürünü olmasıdır. Guise’ın kitabına ise Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen ve bir
anadil konuşuru olmadan tek başına yazan birinin kitabına yansıyan olumlu ve olumsuz
ögeler son derece belirgin bir şekilde yansımıştır. Guise, dildeki sorunları bir anadil
konuşurundan farklı bir şekilde gördüğünden, kitabında kendi karşılaştığı sıkıntılardan
yola çıkarak çok ilginç içeriği olan altı listeye yer vermiştir. Ne var ki kitapta ara ara
rastlanan dilsel eksiklikten kaynaklanan hatalar, bir anadil konuşuru ortaklığı ile
kolaylıkla giderilebilecek niteliktedir. İleride yazılacak olan Türkçe öğretim kitaplarının
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmiş biri ve dili tüm incelikleri ile bilen bir anadil
konuşurunun işbirliği ile yazılmasının kitabın niteliğine olumlu bir etki edeceği bir öneri
olarak sunulabilir.
Türkçenin İngiltere’de yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda bir gerileme tespit
edilmiştir. 2017 yılında British Council tarafından sunulan raporda İngiltere’de
öğrenilecek diller sıralamasında Türkiye’nin çıkarılmış olması talihsiz bir durumdur.
Hatta bazı üniversitelerin Türkoloji bölümlerinin sadece bir tek hoca ile devam ettiği,
hocanın ayrılmasıyla bölümün tamamen kapanma tehlikesi taşıdığı belirlenmiştir. Bu
konuda iki öneride bulunulabilir. Birincisi Türkiye ve İngiltere arasında ilişkilerin daha
da güçlendirilmesidir. İngiltere’de 2014 yılında British Council tarafından sunulan
raporda Türkçenin İngiltere için en önemli diller arasında yer alması, 2017 yılındaki
raporda Türkçenin İngiltere için öneminin azalması dikkat edilmesi gereken bir
durumdur. 2014 yılında sunulan raporda olduğu gibi Türkçenin İngiltere için önemli bir
dil olduğu hatırlatılmalı Türkçenin dünya üzerindeki öneminin vurgulanması için daha
fazla çalışma yapılmalıdır. Bu konuda atılacak diğer bir önemli adım da İngiltere’deki
Türkoloji bölümlerinin, Türkiye’deki Türkologlarla işbirliği yapılarak güçlendirilmesi,
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gerekirse İngiliz Üniversitelerine Türk Türkologlardan destek sağlanması ve
İngiltere’deki Türkoloji bölümlerinin kapanması tehlikesinin önüne geçilmesidir. Türk
diline olan ilginin zayıflaması, Türkoloji alanındaki bu zayıflamayı tetiklemekte, bunun
sonucunda da yeni hazırlanacak Türkçe kitapların da yazılmasının önünde bir engel
oluşturmaktadır.
Ne var ki tüm bu olumsuzluklara rağmen İngiltere’de yeni verilen bir kararla Türkçenin
İngiltere’deki sınavlarda ölçülecek diller arasına alınması sevindirici bir haberdir.
İncelendiğimiz kitapların büyük çoğunluğunda, dönem ayırt etmeksizin, Dil bilgisi
Çeviri yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu konuda Avrupa
Ortak Çerçeve metinden yararlanılarak, yeni yazılacak kitaplarda izlencelerin Ortak
Çerçeve Metnin öngördüğü Eylem Odaklı Yaklaşım ve İletişimsel Yaklaşım temel
alınarak düzenlenebilir ve bu yaklaşımlar göz önünde bulundurularak etkinliklerin de
çeşitlendirilmesinde katkıda bulunulabilir.
İnceleme sonucunda tespit edilen bir diğer eksiklik, kitapların hiç birinde dört beceriye
yer verilmemesidir. Dil öğrenimi sadece dil bilgisi kurallarının öğrenildiği ya da söz
varlığını geliştirmeye yönelik çalışmaların olduğu bir durum değildir. Gerçek anlamda
dil öğrenme dil ile iletişim kurmayı ve farklı becerileri kullanmayı gerektirir. Ele alınan
hiçbir kitapta dört beceriye yer verilmemiştir, hatta yazma ve konuşma becerilerine dair
etkinliklere ele alınan hiçbir kitapta yer verilmemiştir. Yeni yazılacak kitaplarda dört
beceriye de eşit olarak yer verilmelidir. Avrupa Ortak Çerçeve Metnin öngördüğü
Eylem Odaklı Yaklaşım ve İletişimsel Yaklaşımın temel alındığı malzemeler ve
etkinlikler öğrenicilerin iletişimsel becerisini geliştirmesi açısından önemlidir.
İncelenen kitapların büyük bir çoğunluğunun Yapısal İzlence temelli olduğu
saptanmıştır. Yapısal İzlencede şekle vurgu vardır ve hâkim olunması gereken dilsel
ögeler üzerine odaklanır. Ne var ki tam anlamı ile dil bilmek çeşitli beceriler
kullanılarak zorlukların üstesinden gelmek anlamına gelir, dolayısıyla Beceri Odaklı,
Görev Odaklı Ve İçerik Odaklı İzlencelere de yer verilerek, sadece şekle değil, anlama
da vurgu yapılabilir. Bunu için kitapların yazılma aşamasında, kitabın kimlere
hedeflendiği belirlenmeli, hedef dilde öğrenicilerin ne yapmak istedikleri neye
ihtiyaçları oldukları üzerine bir ihtiyaç analizi yapılmalı ve kitapların içerikleri buna
göre tekrar düzenlenmelidir.
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Kitaplar ders kitabı olarak tasarlanmadığı için, doğal olarak öğretmen kılavuzu
bulunmaz, dolayısıyla sınıf ortamında farklı durumlarla karşılaşılması durumunda
öğretmenleri yönlendirebilecek önerilere yer verilmez. Ders kitabı niteliğinde
hazırlanmış, dört becerinin de dahil olduğu zengin içerikli bir kitap ve bu kitaba yön
gösterecek bir öğretmen kitabı dil öğretimi için çok önemli katkılarda bulunabilecek,
öğretmenlerin bir nevi eğitimlerine olanak sağlayabilecektir.
Ele alınan kitaplarda Grieve’in çalışması hariç hiçbirinde kitabın önceki ünitelerinde yer
alan konulara geri dönüp hatırlatmaya yönelik çalışmalara yer verilmemiştir, bu da
öğrenilen konuların havada kalmasına sebep olmaktadır. Kitaplarda geçmiş konulara
yönelik tekrar olmaması ve yeni öğretilecek bölümlerle aralarında bağlantı kurularak
öğrenicilerin hazır bulunmuşluklarına katkıda bulunulmaması da ayrı bir eksikliktir.
Bu konu ile ilintili bir durum da kitaplarda ölçme ve değerlendirmeye yönelik
eksikliklerdir. Kitabı kullanacak olan öğretmene öğrenicilerin bilgilerini sınamak adına
bulunulacak öneriler yoktur. Diğer bir nokta da öğrenilen konuların ölçülmesine yönelik
hiçbir etkinliğin kitaplarda yer almamasıdır. Öğrenilen konuların pekiştirilmesine
yönelik, geriye dönük alıştırmalara yer verilmesi dil öğrenimi için çok önemlidir.
Dil öğrenimde sadece sözel iletişim değil, aynı zamanda dilsel olmayan ögeler de
önemli rol oynar. Pollard ve Grieve kitaplarında beden dili kullanımına yer vermişler,
Türkiye’de bir şeyi reddederken beden dilinin nasıl kullanılması gerektiğine dair
örnekler sunmuşlardır. Ancak, bu tür örnekler son derece sınırlıdır. Yeni yazılacak
kitaplarda beden dilinin kullanılmasına yer verilmeli, farklı kültürlerde oluşabilecek
yanlış anlamaların önüne geçilmeye çalışılmalıdır.
Kitaplarda Türk kültürüne has dolmuş, eczane, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı gibi
kavramlara yer verilmiş, yabancı kökenli bir kişi için son derece önemli bir bilgi olarak
nitelendirilecek Türkiye’de Noel’in tatil olmadığı bunun yerine Yeni Yıl’ın İslami
olmayan bir tatil olduğu bilgisi vurgulanmıştır. Gündelik hayatta karşılaşılabilecek bu
tür önemli kavramların öğrenirlere kültür aktarımı bağlamında verilmesi önemlidir.
Pollard ve Çelen Pollard’ın kitabında bu kavramlar diyolaglarda ve kültürel notlarda
verilmiştir, diğer kitaplarda ise gelişigüzel verilmiştir. Kültürel aktarımın kitaplara daha
fazla ve daha sistemli olarak dâhil edilmesi kitapların daha verimli olmasını
sağlayacaktır.
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Kitaplarda ara ara özgün metinlere yer verildiği gözlenmiştir. Özgün metinlerin
sayısının artırılması ve farklı nitelikte metinlere yer verilmesi kitapların verimini
artırabilecek önemli noktalardan biridir. Eylem Odaklı Yaklaşım temel alınarak,
öğrenirlere özgün materyallerin de kullanıldığı etkinlikler sunulmasıyla, öğrenirler dil
bağlamında gerçek hayata daha hazırlıklı olabilirler.
Kitaplarda ara ara gözün aydın, hayırlı olsun gibi kalıplaşmış ifadelere yer verildiği
görülmüştür. Yazılacak kitaplarda kalıplaşmış ifadelere daha sistematik olarak yer
verilmeli, kitaplarda kalıplaşmış ifadelerin kullanılmasını gerektirecek etkinlikler dâhil
edilmelidir.
Kitaplarda kelimelere ister listeler hâlinde, ister çeviri etkinliği şeklinde epeyce yer
verildiği

görülmüştür.

Kitaplarda

Harmer’ın

temelini

oluşturduğu

Kelime

İzlencelerinden yola çıkılarak kelimelerin daha sistematik olarak öğretilmesine yönelik
etkinliklere yer verilmesi de önemlidir. Kelimelerin sadece anlamlarının listeler hâlinde
iki dilli olarak verilmesi pedogojik olarak çok verimli olmayan bir sistemdir, kelimeler
bağlam içinde verilmeli, Guise’in kitabında hoş kelimesi ile örneklendirdiği gibi
kelimelerin farklı anlamları da sunulmalıdır. Örneğin, midem hoş, hoş param olsa da
almam, hoş geldiniz gibi farklı kullanımların da öğretilmesi öğrenirlerin kelime
hazinesini geliştirmesi için önemlidir. Benzer şekilde Pollard ve Guise ve Grieve farklı
hitap şekillerine ve bu hitap şekillerinin anlamlarına yer vermişlerdir, Pollard kitabında
yavrum, abi, teyze gibi hitaplara yer vermişken, Grieve sen-siz ayırımına dikkati çekmiş,
insanlara nasıl hitap edileceğini komşuluk, iş arkadaşlığı gibi bağlamlarda vererek,
İngilizcedeki hitaplarla karşılaştırma yoluna gitmiş, örneğin Melek hanım gibi bir
ifadenin İngilizce karşılığı olmadığını belirtmiştir. Guise ise farklı durumlardaki
selamlaşma şekillerine yer vermiş, Selamünaleyküm, Na’ber, ne var ne yok gibi
ifadelerin kullanımlarına dikkati çekmiştir.
İncelemiş olduğumuz İngilizler tarafından yazılmış olan Türkçe öğretim kitaplarının
hepsinin kendi kendine öğrenme kitabı niteliğinde olduğu görülmüştür. İngiliz bir
yazarın, kendi Türkçe öğrenme tecrübelerini İngilizce bilen ve Türkçe öğrenmeye
çalışan çeşitli milletlerden

öğrenirlerle paylaşacağı Türkçenin yabancı dil olarak

öğretilmesinde, dört beceriye dayalı, zengin örneklerle donatılmış bir ders kitabı
hazırlanması alanın gelişmesinde katkıda bulunacaktır. Bunun iki sebebi vardır, ilk
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olarak İngilizlerin İngilizce öğretmeye yönelik yazmış oldukları kitaplar çok çeşitlidir
ve farklı hedef kitlelerine, farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlamış oldukları kitapları
dünyanın dört bir yanında okutulmaktadır. Dil öğretiminin İngilizler için önemli bir iş
sahası olduğu bir gerçektir ve bu anlamda senelerin tecrübesine sahiptirler. Böyle bir
tecrübe ve birikimin Türk-İngiliz ortaklığı ile ele alınarak bir kitap hazırlanması, Türkçe
öğretimi için farklı bir bakış açısı sağlayabilir, İngilizce öğretimi konusundaki
birikimlerin Türkçenin yapısal özellikleri incelenerek ve Türk dil yapısına uyarlanarak
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine son derece başarılı sonuçlar elde edilebileceği
öngörülmektedir. Diğer bir nokta ise günümüzde İngilizcenin bir çok ulustan insanın
iletişim kurabilmesi için ortak bir dil konumunda olmasıdır, bu sebeple bu kitabın
İngilizler dışında dil öğrenmeye çalışan İngilizce bilen bir kesime de hitap etmesi
olasıdır.
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