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Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kalıplaşmış Söz Varlığı 

Açısından İncelenmesi  

Sultan Şükran TALANCI 1  

Özet 

Araştırmanın amacı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından tüm 

Türkiye’de okutulması tavsiye edilen Türkçe ders kitaplarındaki okuma, dinleme/izleme ve serbest 

okuma metinlerinin kalıplaşmış söz varlığı açısından incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan toplam 320 metin oluşturmuştur. Bunlardan 192’si okuma, 

64’ü dinleme/izleme ve 64’ü serbest okuma metnidir. Elde edilen veriler betimsel analiz ile 

çözümlenmiştir. Bulgular tablolar ile gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, 

incelenen sekiz kitapta 2981 kalıplaşmış söz varlığı unsuru tespit edilmiştir. Bu kalıplaşmış söz 

varlığı unsurlarından 1728’i deyim, 802’si ikileme, 425’i kalıp söz ve 26’sı atasözüdür.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Türkçe ders kitabı, kalıplaşmış söz varlığı. 

 

Examining the Texts in Secondary School Turkish Textbooks in Terms 

of Stereotyped Vocabulary  

Abstract 

The aim of the research is to examine the reading, listening/watching and free reading texts 

in Turkish textbooks recommended by the Ministry of Education Board in the 2022-2023 

academic year in terms of stereotyped vocabulary. The research was carried out by document 

analysis, one of the qualitative research methods. The study group of the research consisted 

of 320 texts in 5th, 6th, 7th and 8th-grade Turkish textbooks. Of these, 192 are reading texts, 

64 are listening/watching and 64 are free-reading texts. The obtained data were analyzed by 

descriptive analysis. The findings are shown with tables and interpreted. As a result of the 

research, 2981 stereotyped vocabulary elements were determined in the eight books 

examined. Of these stereotyped vocabulary elements, 1728 are idioms, 802 are reduplications, 

425 are formulaic, and 26 are proverbs.  

Key Words: Secondary school, Turkish textbook, stereotyped vocabulary. 
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1. Giriş 

Hem ana dili hem de yabancı dil öğretiminde hedef dile ait söz varlığının bireye 

kazandırılması dil öğretimine etki eden temel unsurlardandır. Çifti ve Çeçen (2014) söz 

varlığını “bir dilin sahip olduğu ya da bir bireyin zihninde, dağarcığında yer alan kelimeler 

toplamı olan; değişik sözlük ve kitaplarda karşılığını söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük 

dağarcığı, kelime dağarcığı, söz varlığı gibi şekillerde bulan kelime hazinesi” biçimde 

tanımlamaktadır (Çiftçi & Çeçen, 2014, s. 335). Benzer şekilde Aksan da söz varlığının, “bir 

topluluğun diline ait sözcükleri ve bu sözcüklerle oluşturulmuş olan deyim, atasözü vb. gibi 

kalıp ifadeleri kapsayan anlamlı birlikler bütünü” olduğunu ifade etmektedir (Aksan, 2000, s. 

13). Bir dilin söz varlığı; temel söz varlığı, atasözleri, deyimler, kalıp sözler/ilişki sözleri, 

ikilemeler, terimler vb. unsurlardan oluşmaktadır.  

Öğrencilere söz varlığının kazandırılmasında noktasında temel ders Türkçe dersidir. 

2019 yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı incelendiğinde de dersin temel amaçlarından birinin 

öğrencilerin “okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki 

ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması” 

olduğu görülmektedir (MEB, 2019, s. 8). Okuma becerisi kazanımlarının ayrıldığı üç ana 

başlıktan birinin “söz varlığı” olması da bu amacı destekler niteliktedir. Bu başlık altındaki 5, 

6, 7 ve 8. sınıfa ait kazanımlar incelendiğinde iki kazanımın dört sınıf seviyesinde de tekrar 

ettiği görülmektedir. Bu kazanımlar aşağıdaki gibidir:   

● Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 

● Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  

Kazanımlarda da görüldüğü gibi öğrencilerin yeni kelime ve kelime gruplarının 

anlamlarını öğrenmeleri ile deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirleyebilmeleri 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda verilen kazanımların öğrencilere kazandırılmasında 

ortaokul Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından nasıl bir niteliğe sahip olduklarının 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, ders kitaplarının kalıplaşmış söz varlığı 

unsurları açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Kalıplaşmış söz varlığı “atasözleri, 

deyimler, ikilemeler ve kalıp sözler” olmak üzere dört başlıkta ele alınmaktadır. 

1.1. Atasözleri ve Deyimler 

Eker’e göre atasözleri “uzun deneme ve gözlemlere dayanarak söylenmiş ve halka mal 

olmuş, kalıplaşmış, önemli bir bölümü geniş zamanda ya da emir kipinde çekimlenen 

tümcelerdir” (Eker, 2013, s. 364). Daha önceki kuşakların deneyimlerini, gözlemlerini, 

çıkarttıkları hayat derslerini bizlere aktarırlar. Örneğin; “Sakla samanı zamanı gelir zamanı.” 

tutumluluğu; “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” yardımlaşmayı; “Ekmeden biçilmez.” emeğin 

önemini sanatlı bir ifadeyle gözler önüne seren ve bizlere nasihatta bulunan atasözlerimizden 

sadece birkaçıdır. Emre ve Doğan da atasözlerinin bünyesinde “nasihat, töre, inanç ve hayat 

tecrübesi” gibi özellikleri barındırdığını belirtmektedir (Emre & Doğan, 2016, s. 254).  

Deyimler de atasözleri gibi nesilden nesile aktarılan kalıplaşmış sözlerdir. Demirci, 

deyimlerin “bir duyguyu, düşünceyi veya durumu ifade etmek için birden fazla dil unsurunun 

bir araya getirilmesiyle oluşturulan kalıplaşmış söz grupları” olduğunu belirtmektedir 

(Demirci, 2021, s. 237). Sağlam ise deyimlerin benzetme, eğretileme, örtmece gibi değişik söz 

sanatlarından yararlandığını ifade etmektedir (Sağlam, 2001). Örneğin; “göz atmak” kısa bir 

süre fazla dikkat etmeden bakıvermek, “göz dikmek” bir şeyi ele geçirmek isteğine kapılmak, 

“göz doldurmak” görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek gibi anlamlara gelen 

deyimlerimizden bazılarıdır. 
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Atasözleri ve deyimler birbirlerini tamamlayan ve kültür aktarımında önemli rol 

oynayan dilsel unsurlardır. Toplumun sosyal, kültürel, ahlaki değerlerinden izler 

taşımaktadırlar. 2019 yılı Türkçe Dersi Öğretim Programında Türkçe dersinin özel 

amaçlarından birinin öğrencilerin “millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere 

önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi” olduğu ifade 

edilmektedir (MEB, 2019, s. 8). Bununla birlikte okuma ve yazma becerilerine yönelik 

“Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.”, “Deyim, atasözü 

ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.” gibi doğrudan atasözü ve deyimlerle ilgili olan 

kazanımlara da yer verilmiştir. Dolayısıyla Türkçe ders kitaplarında atasözü ve deyimlere yer 

verilmesi Türkçe dersinin amaçlarına ulaşabilmesinde önemli olan unsurlardan biridir. 

1.2. Kalıp Sözler/İlişki Sözleri 

Kalıp sözler farklı araştırmacılar tarafından farklı biçimlerde ifade edilmektedir. “Kalıp 

sözler” için (Aksan, 1996, s. 34; Gökdayı, 2008) “ilişki sözleri” (Aksan, 1996, s. 34) “iletişimsel 

sözler” (Toklu, 2003, s. 109) “sözeylem” (Kılıç, 2002, s. 94) “söz edimi” (Searle, 1996, s. 52) 

“kültür birim” (Kula, 1996, s. 46) terimleri kullanılmaktadır (Ünsal, 2013). “Bu sözler, 

önceden belirli bir biçime girip öylece hafızada saklanan, söyleneceği sırada yeniden 

üretilmeyip olduğu gibi hatırlanarak ve eğer gerekiyorsa bazı ekleme ve çıkarmalar yapılarak 

kullanılan, tek bir sözcükten, ardışık veya aralı sözcüklerden oluşabilen, belirli durumlarda 

toplumun benimsediği sözleri sunarak iletişimin kurulmasına veya devamına yardım eden ve 

kullanım yerleri çok sınırlı olan kalıplaşmış dil birimleridir” (Gökdayı, 2008, s. 106). Bağlam, 

anlam, yapı vb. özelliklerine göre Gökdayı (2008, s. 101-102) tarafından aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmaktadırlar: 

● Hayır dua ve iyi dilek bildirenler: Güle güle oturun, Allah razı olsun, Allah ne muradın 

varsa versin, Mutlu yıllar, Doğum günün kutlu olsun, İyi bayramlar 

● Küfür, beddua-ilenç bildirenler: Lanet olsun, Allah cezasını versin, Allah kahretsin, 

Allah bela(sı)nı versin 

● Duygusal tepkileri dile getirenler (Korku, sevinç, şaşkınlık, acıma, çağrı, buyruk, 

yasaklama, vb.): Güler misin ağlar mısın?, Allah aşkına, Aklına şaşayım, Allah 

çarpsın, Güleriz ağlanacak halimize 

● Selamlaşma bildirenler: Günaydın, İyi akşamlar, İyi sabahlar, Selamünaleyküm, İyi 

günler, Merhaba 

● Ayrılık bildirenler: Hoşça kal, Görüşmek üzere, İyi yolculuklar, Görüşürüz, Allah'a 

ısmarladık, Elveda 

● Batıl inançları bildirenler: İyi saatte olsunlar, Şeytan kulağına kurşun, Elemtere fiş 

kem gözlere şiş, Nazar değmesin 

● Bir istek bildirenler: Saatiniz var mı?, Ateşiniz var mı?, Sadede gelelim, Bize de 

buyurun, Gereğini arz ederim, Durakta inecek var, Bana müsaade 

● Konuşanı veya dinleyeni yüceltme bildirenler: Senden (sizden) iyi olmasın, Sözünü 

balla kestim, Estağfurullah, Rahatsız ediyorum, Rica ederim 

● Bir isteği kabul veya reddetme bildirenler: Baş üstüne, Eyvallah, Amenna, Allah derim, 

Âmin, Emredersiniz, Maalesef, Maatteessüf 

● Dinleyeni eleştirme, uyarma, tehdit etme bildirenler: Ben sana gösteririm, Benden 
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günah gitti, Benden söylemesi, Dikkat, Dikkatli ol, Kendine dikkat et, Ağzına acı biber 

sürerim, Alacağın olsun, Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz 

● Genel bir davranış veya düşünce bildirenler: Korkunun ecele faydası yoktur, Tarih 

tekerrürden ibarettir, Tebdil-i mekanda ferahlık vardır, Her şey olacağına varır 

● Töre, gelenek ve kültürel değerleri yansıtanlar: Elçiye zeval olmaz, Yediğin içtiğin senin 

olsun gezdiğin gördüğün yerleri anlat, Ölülerin ardından kötü söz söylenmez, 

Ellerinizden öperim, Küçüklerin gözlerinden öperim, Ayıptır söylemesi 

● Dini inançları bildirenler: Allah bilir, Günah, Allah kerim, Kadere meydan okunmaz, 

Allah’tan geldi, Takdir-i ilahi 

● Soru sorup cevap isteyenler: Eş olarak kabul ediyor musunuz?, Hemşe(h)rim memleket 

nere?, Merhumu nasıl bilirdiniz? 

● Özür dileme bildirenler: Pardon, Af edersin, Kusura bakma, Kusura kalma, Özür 

dilerim 

● Sembolik olarak ödüllendirme bildirenler: Aferin, Bravo, Berhudar ol, Su gibi aziz ol, El 

öpenlerin çok olsun 

● Minnet, teşekkür bildirenler: Teşekkür ederim, Teşekkürler, Sağ ol(un), Elin(iz)e sağlık, 

Zahmet oldu. 

Sınıflamada da görüldüğü üzere kalıp sözler, atasözleri ve deyimler gibi toplumun 

yaşayışını, değerlerini, kültürünü yansıtan sözlerdir. Kalıp sözlerin konuşma ve yazma 

sırasında “duruma uygun söz söyleme, yanlış anlaşılma ihtimalini en aza indirme, nezaket 

kurallarını yerine getirme, orijinal ifadeler üretme zorluğundan kurtarma, anlatılmak isteneni 

en doğru biçimde iletme” gibi işlevleri vardır (Kara & Memiş, 2015, s. 1671). Dolayısıyla bu 

sözler de Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer verilmesi gereken unsurlardandır. 

1.3. İkilemeler 

Kalıplaşmış söz varlığını oluşturan bir diğer unsur ikilemelerdir. “Türkçenin her 

döneminde, her lehçesinde belirgin bir biçimde karşımıza çıkan ve dilin gerek yapı, gerek 

sözdizimi, gerekse anlambilim açısından en önemli niteliklerinden birini oluşturan özellik 

ikilemelerin sık kullanılmasıdır” (Aksan, 2004, s. 60). Karahan ikilemeleri “bir nesneyi, bir 

niteliği, bir hareketi karşılamak üzere eş görevli iki kelimenin meydana getirdiği kelime grubu” 

olarak tanımlamaktadır (Karahan, 2014, s. 60). Yapılış şekillerine göre ikilemeler aşağıdaki 

gibi sınıflandırılmaktadır: 

● İki sözcüğü de anlamlı sözcüklerden yapılan tekrar öbekleri: doğru dürüst, akıllı uslu, 

yalan yanlış, aşağı yukarı, … 

● Yakın veya eş anlamlı kelimeler ile yapılan tekrar öbekleri: it köpek, deli divane, köşe 

bucak, eş dost, … 

● Karşıt anlamlı sözcükler ile yapılan tekrar öbekleri: büyüklü küçüklü, dost düşman, … 

● İki sözcüğü de anlamsız sözcükler ile yapılan tekrar öbekleri: eciş bücüş, ıvır zıvır, 

ıcığını cıcığını, … 

● Aynı sözcüklerin tekrarı ile yapılan tekrar öbekleri: yavaş yavaş, siyah siyah, kötü kötü, 

… 
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● Biri anlamlı biri anlamsız kelimeler ile yapılan tekrar öbekleri: eski püskü, ters pers, 

estek köstek, ekli püklü, … 

● Yansıma sözcükler ile yapılan tekrar öbekleri: tıkır tıkır, patır kütür, cıvıl cıvıl, … 

● Sayı bildiren sözcükler ile yapılan tekrar öbekleri: üç beş, bir bir, bir iki, … (Demir, 

2019, s. 31-32) 

Görüldüğü üzere bir dile ait söz varlığı içerisinde kalıplaşmış söz varlıklarına dâhil 

ettiğimiz atasözleri, deyimler, kalıp sözler ve ikilemeler hem ait oldukları dile dair hem de dilin 

ait olduğu toplumun kültürüne dair bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla ana dili öğretiminde 

kalıplaşmış söz varlığının öğrencilere kazandırılması önem arz etmektedir.  

Türkçe dersleri ağırlıklı olarak metin bağlamında yürütülen derslerdir. Dolayısıyla 

Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin kalıplaşmış söz varlığı açısından zengin olması, 

dil öğretiminin etkili gerçekleştirilmesi ve Türkçe dersinin hedeflerine ulaşması için gereklidir. 

2.Yöntem 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Nitel araştırmayı, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür” 

(Yıldırım, 1999).  

Nitel araştırma yöntemleri içerisinde sıkça kullanılan veri toplama tekniklerinden biri 

doküman incelemesidir. Dokümanlar genellikle amaçlı olarak gerçekleştirilmiş bir 

organizasyon veya faaliyet çerçevesinde ortaya çıkan ürünlerdir. Araştırmacı bu ürünleri 

inceleyerek yürütülen faaliyetleri anlamaya çalışır (Sözer & Aydın, 2020, s. 259). Bogdan ve 

Biklen (1992) ile Goetz ve LeCompte’den (1984) aktaran Yıldırım ve Şimşek (2018, s. 189-190) 

eğitim araştırmalarında “eğitim alanında ders kitapları, program (müfredat yönergeleri), okul 

içi ve dışı yazışmalar, öğrenci kayıtları, toplantı tutanakları, öğrenci rehberlik kayıt ve 

dosyaları, öğrenci ve öğretmen el kitapları, öğrenci ders ödevleri ve sınavları, ders ve ünite 

planları, öğretmen dosyaları, eğitimle ilgili resmî belgeler, vb.” belgelerin veri kaynağı olarak 

kullanılabileceğini ifade etmektedir (Bogdan & Biklen, 1992; Goetz & LeCompte, 1984; Akt. 

Yıldırım & Şimşek, 2018, s. 189-190). Bu çalışmada da ortaokul Türkçe ders kitapları veri 

kaynağı olarak kullanılmıştır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okutulan ortaokul 

Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 

üzerinden erişilen 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için basılmış farklı yayınevlerine ait tüm Türkçe ders 

kitapları kalıplaşmış söz varlığı unsurları açısından incelenmiştir. Çalışma grubunu 

oluşturan ortaokul Türkçe ders kitaplarının yayınevlerine ve yazarlarına Tablo 1’de yer 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Türkçe Ders Kitaplarının Yayınevleri 

Sınıf Düzeyi Yayınevi 

5. Sınıf  Anıttepe Yayınları 

6. Sınıf 

MEB Yayınları – 1 

MEB Yayınları – 2 

ATA Yayınları 

7. Sınıf 

MEB Yayınları – 1 

MEB Yayınları – 2 

Özgün Yayınları 

8. Sınıf MEB Yayınları 

Ders kitaplarında okuma, dinleme/izleme ve serbest okuma metinleri bulunmaktadır. 

Bu metinlerin kitaplardaki dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Çalışma Grubundaki Metinlerin Türkçe Ders Kitaplarına Göre Dağılımı 

Sınıf Düzeyi Yayınevi 

Okuma 

Metni 

Sayısı 

Dinleme/İzle

me 

Metni Sayısı 

Serbest 

Okuma 

Metni 

Sayısı 

5. Sınıf Anıttepe Yayınları 24 8 8 

 

6. Sınıf 

MEB Yayınları – 1 24 8 8 

MEB Yayınları – 2 24 8 8 

ATA Yayıncılık 24 8 8 

7. Sınıf 

MEB Yayınları – 1 24 8 8 

MEB Yayınları – 2 24 8 8 

Özgün Yayınları 24 8 8 

8. Sınıf MEB Yayınları 24 8 8 

Toplam  192 64 64 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi toplamda incelenen Türkçe ders kitabı sayısı 8 ve incelenen 

metin sayısı 320’dir. Metinlerin 192’si okuma, 64’ü dinleme/izleme ve 64’ü serbest okuma 

metnidir.  

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanması, doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

grubundaki Türkçe ders kitaplarında yer alan 320 metin kalıplaşmış söz varlığı unsurları 

açısından incelenmiştir. Türk Dil Kurumunun resmi internet adresinde yer alan “Atasözleri 

ve Deyimler Sözlüğü” ve “Güncel Türkçe Sözlük” kullanılarak tespit edilen kalıplaşmış söz 

varlığı unsurları, betimsel analize uygun şekilde “atasözleri, deyimler, kalıp sözler ve 

ikilemeler” olmak üzere dört başlık altında sınıflandırılmıştır.  
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2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmanın verileri, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. “Betimsel analizde veriler daha 

önceden belirlenmiş temalara göre sınıflandırılır, özetlenir ve yorumlanır” (Karataş, 2015). 

Önce Türkçe ders kitaplarındaki tema ve metin sayıları ve bu metinlerin çeşitleri 

belirlenmiştir. Daha sonra literatür incelenmiş ve daha önce araştırmacılar tarafından 

belirlenmiş olan kalıplaşmış söz varlığı unsurları temel alınarak tablolar oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda temel alınan söz varlığı unsurları atasözleri, deyimler, kalıp sözler ve ikilemelerdir. 

3.Bulgular 

3.1. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Kalıplaşmış Söz Varlığı Unsurları 

Anıttepe Yayınları’na ait 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki kalıplaşmış söz varlığı 

unsurları Şekil 1’de sunulmuştur.  

 

Şekil 1. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Kalıplaşmış Söz Varlığı Grafiği 

Şekil 1’e bakıldığında söz konusu ders kitabındaki metinlerde 3 atasözü, 217 deyim, 33 

kalıp söz ve 71 ikilemeye yer verildiği görülmektedir. 

Metinlerde geçen atasözleri; “Doğa ve Evren” temasının “Sakın Kesme” adlı 

dinleme/izleme metninde yer alan “Yaş ağaca balta vuran el onmaz.” atasözü ile “Erdemler” 

temasının “Paylaşalım” adlı dinleme/izleme metninde yer alan “Bir elin nesi var, iki elin sesi 

var.” ve “Yalnız taş duvar olmaz.” atasözleridir. Dolayısıyla yalnızca dinleme/izleme 

metinlerinde atasözüne yer verildiği görülmüştür. Okuma ve serbest okuma metinlerinde 

atasözü kullanılmamıştır. 

Deyimler incelendiğinde ise “ad koymak, adam yerine koymak, adı kalmak, adım atmak, 

ağzını aramak, beti benzi solmak, bir arpa boyu yol almak, bir ayağı çukurda olmak, bir 

dediğini iki etmemek, bir deri bir kemik kalmak, birbirine girmek, bitap düşmek, boğazı 

düğümlenmek, boy vermek, boyun eğmemek (eğmek), burnunu sokmak, can almak, ceza 

çekmek, değer vermek, demir almak, dile getirmek, dili çözülmek, dillere destan olmak, 
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dünyaya gelmek, eli silah tutmak, elinden kurtulmak, galeyana gelmek, göz göze gelmek, göz 

kulak olmak, gözden kaybolmak, gözlerinden yaşlar boşanmak, gözü takılmak, gurur 

duymak, ihanete uğramak, imza atmak, imza toplamak, imza vermek, kafasına takılmak, 

kafasını uçurmak, kanı donmak, kıyamet kopmak, kol kanat germek, kulak misafiri olmak, 

neye uğradığını şaşırmak, ödü patlamak, sözünü kesmek, tahta çıkmak, tokat atmak, yenik 

düşmek, yola çıkmak, yola düşmek, yola koyulmak, yoluna sermek, yolunu gözlemek, yurt 

edinmek, zevk duymak, zoruna gitmek” gibi deyimlerin ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. 

Ders kitabındaki metinlerde yer verilen kalıp sözlere, “aferin, Allah razı olsun, Allah 

tekkesi, Allah versin, Allah yardımcınız olsun, Allah zeval vermesin, Allah’ım yardım et, 

Allah… bağışlasın, görüşürüz, güle güle, hoş geldin, hoşça kal, hoşça kalın, iyi akşamlar, iyi 

günler, kusura bakma, merhaba, sübhânallah, şükürler olsun Allah’ım, teşekkür ederim, 

vatan sağ olsun” örnek verilebilir. Örneklerde de görüldüğü gibi “hayır dua, selamlaşma, 

minnet ve ayrılık bildiren” kalıp sözler ağırlıktadır. 

Metinlerdeki ikilemelere ise “adım adım, arada sırada, aramak taramak, aşağı yukarı, 

atar atmaz, ayrı ayrı, bağırıp çağırmak, bas bas, baş başa, batıp çıkmak, bol bol, boncuk 

boncuk, bütün bütün, cıngıl mıngıl, çok çok, der demez, dilden dile, dokuz on, dönüp dönüp, 

duya duya, düşünceden düşünceden, elif elif, elma elma, ev bark, gacır gucur, geri geri, git 

git, güm güm, günden güne, heceden heceden, hemen hemen, hüngür hüngür, ikide bir, 

inceden inceden, ister istemez, iyceden iyceden, kalkar kalkmaz, kapı kapı, karış karış, kendi 

kendine, keyifli keyifli, kul köpek, mektep medrese, mini mini,  nefes nefese, niceden niceden, 

renk renk, saf saf, sıçraya sıçraya, sık sık, soluk soluğa, tatlı tatlı, tek tek, utana utana, üzüm 

üzüm, yanı sıra, yavaş yavaş, yeni yeni” örnekleri verilebilir. Yapı bakımından “aynı kelimenin 

tekrarından oluşan ikilemeler” çoğunluktadır. 

3.2. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıplaşmış Söz Varlığı Unsurları 

6. sınıflar için hazırlanan MEB’e ait iki ders kitabı ve Ata Yayınları’na ait bir ders kitabı 

olmak üzere toplam üç ders kitabı kalıplaşmış söz varlığı unsurları açısından incelenmiştir. 

Bulgular Şekil 2’de sunulmuştur. 

 

Şekil 2. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kalıplaşmış Söz Varlığı Grafiği 
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Şekil 2’ye bakıldığında söz konusu ders kitaplarındaki metinlerde toplam 1 atasözü, 584 

deyim, 258 kalıp söz ve 241 ikilemeye yer verildiği görülmektedir. 

Kitaplardaki metinlerde yer verilen tek atasözü MEB’in ikinci kitabındaki “Terumi: 

Parmaklarla Okunan Çocuk Dergisi” isimli okuma metninde geçen “Zararın neresinden 

dönülse kardır.” atasözüdür. 

Deyimler incelendiğinde ise MEB’in ilk kitabında birden çok kez yer verilen deyimlerin 

“karar vermek, imza atmak, iletişim kurmak, fark etmek, fotoğraf çekmek, yola çıkmak, 

şimşek çakmak, kaza geçirmek, kucak açmak” gibi deyimler olduğu belirlenmiştir. MEB’in 

ikinci kitabında ise “söz etmek, yok etmek, gafil avlamak, buz tutmak, yola koyulmak, yola 

çıkmak, karar vermek, belini bükmek, esir düşmek, izin almak, şehit düşmek, karşı koymak, 

esir etmek, zincire vurmak, yüzüne vurmak, yanıt vermek, hayal kurmak, kulak vermek, zarar 

görmek” deyimleri birden çok kez yer almıştır. Ata Yayınları’nın ders kitabındaki metinlere 

bakıldığındaysa “hak etmek, haklı bulmak, hoşa gitmek, ayak basmak” gibi deyimlerin birden 

çok kez kullanıldığı görülmüştür. 

MEB’in ilk kitabındaki metinlerde geçen kalıp sözlere “çok şükür, hayırlı akşamlar, helal 

olsun, Allah tamamına erdirsin, Allah’a emanet olun, Allah yolunuzu açık etsin, sağ olasın, 

Allah muhafaza, özür dilerim, kusura bakma, darısı başınıza, geçmiş olsun, merhaba, Allah 

iyiliğini versin, yazıklar olsun, ya rabbi şükür” örnekleri verilebilir. MEB’in ikinci kitabındaki 

metinlerde ise “teşekkür ederim, sağ ol, Allah yardımcın olsun, Lütfen, ya Rabbi, kalın 

sağlıcakla, haydi bakalım, çok şükür, hayırlı akşamlar, Allah tamamına erdirsin, Allah’a 

emanet olun, Allah yolunuzu açık etsin, Allah muhafaza, baş üstüne” gibi kalıp sözler 

kullanılmıştır. Ata Yayınları’nın ders kitabındaki metinlerde de diğer kitaplardaki metinlerde 

sıkça geçen “teşekkür ederim, Allah’a ısmarladık, Allah nice senelere kavuştursun, berhudar 

olun, Allah müstahakını versin, geçmiş olsun, kolay gelsin, kolayı başına gelsin, hoş geldiniz, 

hoş bulduk, bereket versin” gibi kalıp sözlere yer verilmiştir. Bu kalıp sözlerin çoğunun “hayır 

dua, selamlaşma, minnet ve ayrılık bildiren” kalıp sözler olduğu belirlenmiştir. 

İkilemelere bakıldığında MEB’in ilk kitabındaki metinlerde “alttan alta, sık sık, boş boş, 

yavaş yavaş, kare kare, mini mini, damla damla, pırıl pırıl, ara sıra, sağa sola, ballandıra 

ballandıra, irili ufaklı, gece gündüz, şan şöhret, davul zurna, kolay kolay, göz göze, istemeye 

istemeye, deniz derya, garip garip” gibi ikilemelere yer verildiği görülmüştür. MEB’in ikinci 

kitabındaki metinlerde ise “lapa lapa, kocaman kocaman, katıla katıla, tıka basa, hızlı hızlı, 

bağırıp çağırmak, hoplayıp zıplamak, uzun uzun, sık sık, diz dize, omuz omuza, çeşit çeşit, 

ağır ağır, güçsüz kuvvetsiz, hemen hemen, varı yoğu, sıra sıra, şaşkın şaşkın, ev bark” gibi 

ikilemeler kullanılmıştır. Ata Yayınları’nın ders kitabındaki ikilemelere ise “harıl harıl, üç beş, 

bitkin bitkin, bir bir, ışıl ışıl, çeşit çeşit, dıt dıt, bip bip, peş peşe, yedi sekiz, bol bol, beş on, 

sağa sola, ufak tefek, sabah akşam, çoluk çocuk, elli altmış, kısa kısa, pılı pırtı, bohça bohça, 

allak bullak, ışık ışık, dalga dalga, az uz, dere tepe” örnekleri verilebilir. Üç ders kitabında da 

“aynı kelimenin tekrarından oluşan ikilemelerin” ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir.  

3.3. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıplaşmış Söz Varlığı Unsurları 

7. sınıflar için hazırlanan MEB’e ait iki ders kitabı ve Özgün Yayınları’na ait bir ders 

kitabı olmak üzere toplam üç ders kitabı kalıplaşmış söz varlığı unsurları açısından 

incelenmiştir. Bulgular Şekil 3‘te sunulmuştur. 
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Şekil 3. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kalıplaşmış Söz Varlığı Grafiği 

Şekil 3’e bakıldığında söz konusu ders kitaplarındaki metinlerde toplam 16 atasözü, 

681 deyim, 115 kalıp söz ve 337 ikilemeye yer verildiği görülmektedir. 

Atasözlerine bakıldığında MEB’in ilk kitabındaki metinlerde “Kara gün kararıp kalmaz.”, 

“Fazla mal göz çıkarmaz.”, “Taşıma suyla değirmen dönmez.”, “Elden gelen öğün olmaz.”, 

“Allah bana ben de sana Korkunun ecele faydası yoktur.”, “Yaş kesen, baş keser.” 

atasözlerine, MEB’in ikinci kitabındaki “Türk Mutfak Kültüründe Kahve” metninde “Bir fincan 

kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır." atasözüne ve Özgün Yayınları’nın ders kitabındaki 

metinlerde “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.”, “Arı kovanı oğulsuz olmaz, düğün dernek 

davulsuz olmaz.”, “Uykusuz düş, davulsuz cümbüş olmaz.”, “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.”, 

“İnsan insanı alışverişte görsün.”, “Birisini tanımak için ya seyahate gideceksin ya yemek 

yiyeceksin.”, “İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.” atasözlerine 

yer verildiği görülmüştür.  

Deyimler açısından en zengin ders kitabı MEB’in ilk kitabıdır. Bu kitaptaki metinlerde 

“son vermek, yok etmek, gün doğmak, gözden geçirmek, ad vermek, karar vermek, (birinin) 

kapısını çalmak, kapıya dayanmak, kan kaybetmek, yola çıkmak, mal olmak, ortaya çıkmak, 

elde etmek, yola koyulmak” gibi deyimler birden çok kez yer alan deyimlere örnektir. MEB’in 

ikinci kitabındaki metinlerde ise “kapı dışarı etmek (atmak), (bir şeye) imza atmak, karar 

vermek, dikkat çekmek, elde etmek, canını almak, can vermek, (birinin) sırtını yere getirmek, 

güreş etmek (tutmak)” gibi deyimler birden çok kez geçmektedir. Özgün Yayınları’nın ders 

kitabındaki metinlerde yer verilen deyimlere ise “yük olmak, geri çevirmek, vücuda getirmek, 

gurur duymak, ananın (anasının) ak sütü gibi (helal olsun), ıslık çalmak, katkıda bulunmak, 

ortadan kalkmak, karar vermek, şevk vermek” örnekleri verilebilir. 

Kalıp sözler incelendiğinde MEB’in ilk kitabındaki metinlerde “geçmiş olsun, teşekkür 

ederim, Allah kolaylık versin, kusura bakmayın, inşallah, Allah izin verirse, Allah korusun, 

Allah’a ısmarladık, güle güle” gibi kalıp sözlere yer verildiği görülmüştür. MEB’in ikinci 

kitabındaki metinlerde ise “dostlar sağ olsun, bayramın mübarek olsun, bereket versin, 
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Şükürler olsun, haydi, Allah yardımcımız olsun, inşallah, ellerin dert görmesin, sağlıcakla 

kalın, baş üstüne, elhamdülillah, afiyet olsun, haydi bakalım, ellerinize sağlık, gözünüz aydın” 

gibi kalıp sözler yer almaktadır. Özgün Yayınları’nın ders kitabındaki kalıp sözlere de “rica 

ederim, teşekkürler, buyurun, güle güle, merhaba, hakkını helal et, eyvallah, hoş geldin Allah 

aşkına, esenlikler dilerim” örnekleri verilebilir. Bu kalıp sözlerin çoğu 5 ve 6. sınıf ders 

kitaplarındaki metinlerde geçen kalıp sözlere benzer şekilde “hayır dua, selamlaşma, minnet 

ve ayrılık bildiren” kalıp sözlerdir. 

MEB’in ilk ders kitabındaki metinlerde kullanılan ikilemeler arasında “yıllar yılı, alı al, 

moru mor, akı karası, sarısı durusu, ilmik ilmik, renk renk, mal mülk, adım adım, akşamdan 

akşama, yumak yumak, çifter çifter, kıs kıs, tatlı tatlı, bol bol, ara sıra, yavaş yavaş, baş başa, 

düre büke, hemen hemen, olsa olsa, tek tek, basamak basamak” ikilemeleri sayılabilir. 

MEB’in ikinci kitabında ise “lapa lapa, kocaman kocaman, dolu dizgin, katıla katıla, bağırıp 

çağırmak, hoplayıp zıplamak, uzun uzun, neler neler, oluk oluk, tısır tısır, pırıl pırıl, karşı 

karşıya, uçsuz bucaksız, canla başla, birer ikişer, sık sık, iş güç, belli başlı, ara sıra, iç içe”gibi 

ikilemelere yer verilmiştir. Özgün Yayınları’nın ders kitabındaki metinlerde geçen ikilemelere 

de “şıkır şıkır, pırıl pırıl, doğru dürüst, tatsız tuzsuz, üç beş, çalı çırpı, sere sere, çıngıl çıngıl, 

hemen hemen, sık sık, ufak tefek, yavaş yavaş, zaman zaman, dalga dalga, alev alev, yürek 

yürek, bayrak bayrak, rüzgâr rüzgâr, sürüne sürüne, beş on, kadın erkek, çıkar çıkmaz, 

uçsuz bucaksız” örnekleri verilebilir. Diğer kitaplarla benzer şekilde “aynı sözcüğün tekrarıyla 

oluşturulan ikilemeler” sayıca diğerlerinden üstündür. 

3.4. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Kalıplaşmış Söz Varlığı Unsurları 

MEB’e ait 8. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde geçen kalıplaşmış söz varlığı 

unsurları Şekil 4’te sunulmuştur. 
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Şekil 4’e bakıldığında söz konusu ders kitabındaki metinlerde toplam 6 atasözü, 246 

6

246

19

153

0

50

100

150

200

250

300

MEB YAYINLARI

8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI
ATASÖZÜ DEYİM KALIP SÖZ İKİLEME



12    ULUTURKAD 2022, Cilt 7, Sayı 2

 

 Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi                                            
Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2022 

deyim, 19 kalıp söz ve 153 ikilemeye yer verildiği görülmektedir. 

Ders kitabındaki metinlerde yer verilen atasözleri “Acele işe şeytan karışır.”, “Tatlı dil 

yılanı deliğinden çıkarır.”, “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır.”, “Olacakla 

öleceğe çare bulunmaz.”, “Dilini eşek arısı soksun.”, “Ağzına vur, lokmasını al.” atasözleridir. 

Deyimler incelendiğinde ise “ad vermek, alabora olmak, adım atmak, fark etmek, göğüs 

germek, konser vermek, neden olmak, nefes almak, dalga geçmek, can almak, can vermek, 

dile getirmek, önüne geçmek, haber almak, haber vermek, sözünü (sözünüzü) balla kestim 

(kesiyorum), şehit düşmek (olmak), yok etmek, yola çıkmak, ümit kesmek, uykuya dalmak” 

deyimlerine sıkça yer verildiği belirlenmiştir. 

Ders kitabındaki metinlerde geçen kalıp sözlere bakıldığında diğer kitaplardaki 

metinlerde olduğu gibi “hayır dua, selamlaşma, minnet ve ayrılık” bildiren kalıp sözler 

ağırlıktadır. Bu kalıp sözlere “yazıklar olsun, özür dilerim, hakkını helal et, inşallah, Allah’a 

emanet olun, sağlıcakla kal, hoş geldiniz, kusura bakma, elveda” örnekleri verilebilir. 

İkilemelerde de “aynı sözcüğün tekrarıyla oluşturulan ikilemeler” çoğunluktadır. Bu 

ikilemelere “pırıl pırıl, hızlı hızlı, şaşkın şaşkın, hüngür hüngür, dalar dalmaz, ağlaya ağlaya, 

olur olmaz, gece gece, sıkı sıkı, ite kaka, uzun uzun, birer birer, beşer beşer, onar onar, bile 

bile, güle oynaya, hıçkıra hıçkıra, hasta hasta, kulaktan kulağa, in cin, damla damla, boydan 

boya, dal budak, tangır tungur, cahil cahil, dıgıdık dıgıdık, hırslı hırslı, yer gök, iniş yokuş, 

kıran kırana, boğuşa boğuşa, ana baba, ses ses” örnekleri verilebilir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Türkçe dersinde kullanılan temel eğitim materyallerinden biri Türkçe ders kitaplarıdır. 

Türkçe ders kitaplarındaki kalıplaşmış söz varlığının durumunu tespit etmek, sözcük öğretimi 

çalışmalarına kaynaklık etmesi ve kültür aktarımı açısından değerli görülmüştür. Bu sebeple 

araştırmada 2022-2023 eğitim-öğretim yılında MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından tüm 

Türkiye’de okutulması tavsiye edilen ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinler kalıplaşmış 

söz varlığı (atasözü, deyim, kalıp söz, ikileme) açısından incelenmiştir. Anıttepe Yayınlarına 

ait bir 5. sınıf Türkçe ders kitabı, MEB Yayınları-1 MEB Yayınları-2 ve Ata Yayınları’na ait 

olan toplam üç 6. sınıf Türkçe ders kitabı, MEB Yayınları-1, MEB Yayınları-2 ve Özgün 

Yayınları’na ait olan toplam üç 7. sınıf Türkçe ders kitabı ve MEB Yayınlarına ait bir 8.sınıf 

Türkçe ders kitabı olmak üzere 8 Türkçe ders kitabı araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturmuştur. 

Türkçe ders kitaplarında kullanılan kalıplaşmış söz varlığı unsurları içerisinde en fazla 

deyimlere rastlanmıştır. Kitaplarda toplam 1728 deyim kullanılmıştır. Aksan (2002), 

deyimlerin toplumun diline yansıyan kültürel ögeler olduklarını ve anlatım gücünü artırıcı, 

kimi zaman hoşa giden ve söyleyene zevk veren ve anımsanması kolay ögeler içerdiklerini 

belirtir (akt. Tekşan, Çinpolat, Çelenk & Güneş, 2019). Toplum içinde en sık kullandığımız 

söz varlığı unsurlarından olan deyimlere Türkçe ders kitaplarında da diğer kalıplaşmış söz 

varlığı unsurlarına kıyasla daha fazla yer verildiği görülmektedir. Hem günlük hayatta sıkça 

kullanılması hem de kullanıldığı metinlerin anlatım gücünü artırması açısından kalıplaşmış 

söz varlığı unsurlarından olan deyimlerin kitaplarda sıkça yer bulması Türkçe dersinin 

hedeflerinden biri olan kelime öğretimi açısından etkilidir. 

Kitaplardaki metinlerde en çok yer verilen ikinci kalıplaşmış söz varlığı unsuru ise 

ikilemelerdir. 8 kitapta toplam 802 ikileme yer almaktadır. Tüm kitaplarda yapı bakımından 

en çok “aynı kelimelerin tekrarından oluşan ikilemelere” yer verildiği belirlenmiştir.  
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Kalıp sözler bakımından metinler incelendiğinde toplam 425 kalıp söze yer verildiği 

tespit edilmiştir. Bunların içerisinde en çok kullanılan kalıp sözün de “teşekkür ederim” 

olduğu belirlenmiştir. Anlam özellikleri bakımından incelendiklerinde tüm kitaplarda “hayır 

dua, selamlaşma, minnet ve ayrılık bildiren” kalıp sözlerin ağırlıkta olduğu görülmüştür.  

“Geçmiş olsun, teşekkür ederim, Allah kolaylık versin, kusura bakmayın, inşallah, Allah izin 

verirse, Allah korusun, Allah’a ısmarladık, güle güle” gibi kalıp sözler bunlara örnek verilebilir. 

Kalıplaşmış söz varlığı unsurları içerisinde metinlerde en az yer verilen unsurun 

atasözleri olduğu görülmüştür. Sekiz kitapta toplam 26 atasözü kullanılmıştır. Bunların 

içinde de “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardır.” atasözünün 7. sınıf MEB 

yayınları-2 Türkçe ders kitabı içerisinde bir kez ve 8. sınıf MEB yayınları Türkçe ders kitabı 

içerisinde bir kez olmak üzere toplam iki kez kullanıldığı tespit edilmiştir. Atasözleri ve 

deyimleri betimlemek ve açıklamak oldukça güç bir iştir. Güncel anlamlarını kavrayabilmek 

için onların bir sözce ya da metin içinde geçiyor olmaları gerekmektedir (Sağlam, 2001). 

Özellikle atasözlerini anlamlandırabilmek için toplumların yaşanmışlıkları, insan ilişkileri, 

töreleri vb. hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Diğer kalıplaşmış söz varlığı 

unsurlarına kıyasla atasözleri anlamlandırma aşamasında daha çok çaba gerektirmektedir. 

Dolayısıyla atasözleri, Türkçe dersinde öğrencilerin hem düşünme becerilerini geliştirmede 

hem de kültür aktarımında değerli unsurlardır. Ders kitaplarına seçilen metinlerin atasözü 

bakımından da zengin olması gerekmektedir.   

Sonuç olarak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ortaokulda okutulan Türkçe ders 

kitaplarındaki kalıplaşmış söz varlığı unsurlarının 1728 deyim, 802 ikileme, 425 kalıp söz ve 

26 atasözünden oluştuğu tespit edilmiştir. Sözcük öğretimi açısından temel ders olan Türkçe 

dersinin ana eğitim materyallerinden Türkçe ders kitaplarının, kalıplaşmış söz varlığı 

unsurları açısından zengin olması beklenmektedir. Bu sebeple ders kitaplarına alınacak 

metinlerin özenle seçilmesi ve atasözlerine daha fazla yer verilmesi önerisinde bulunulabilir. 
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Türkçe Ders Kitaplarındaki Erdemler Teması Metinlerinde  

Yer Alan Kalıp Sözler  

Derviş YILMAZ 1 

Özet 

Bu çalışmada dilimizin söz varlığı içinde önemli bir yeri olan kalıp sözlerin Türkçe ders 

kitaplarındaki metinlerde görünümleri incelenmiştir. Alan yazında kalıp sözler konusunda yapılan 

çalışmalara bakıldığında adlandırma, tanımlama ve sınıflandırma açısından bir görüş birliği 

olmadığı saptanmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada doküman analizi yöntemi 

kullanılmış ve amaçlı örnekleme yöntemi ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okutulan Türkçe 

ders kitaplarının Erdemler teması metinlerinde tespit edilen kalıp sözler, bu konuda en kapsamlı 

çalışmayı yapan Gökdayı’nın sınıflandırması ölçüt alınarak tasnif edilmiştir. Çalışma sonunda 

Erdemler temaları incelendiğinde beşinci sınıf ders kitabında üç, altıncı sınıf ders kitabında sekiz, 

yedinci sınıf ders kitabında dört ve sekizinci sınıf ders kitabında on üç kalıp söze yer verildiği 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kalıp sözler, Türkçe ders kitapları, erdemler teması. 

 

Formulaic Words in the Texts of Virtues Theme in Turkish Textbooks  

Abstract 

In this study, the appearance of formulaic words, which have an important place in the 

vocabulary of our language, in the texts in the Turkish textbooks was examined. When the 

studies on stereotypes in the literature are examined, it has been determined that there is no 

consensus in terms of naming, definition, and classification. In this research, which is a 

descriptive study, the document analysis method was used, and the stereotypes identified in 

the texts of the Virtues theme of the Turkish textbooks taught in the 2022-2023 academic 

year were classified by taking the classification of Gökdayı, who made the most comprehensive 

study on this subject, as criteria. At the end of the study, when the Virtues themes were 

examined, it was seen that there were three phrases in the fifth-grade textbook, eight in the 

sixth-grade textbook, four in the seventh-grade textbook, and fifteen in the eighth-grade 

textbook.  

Key Words: Formulaic words, Turkish textbooks, virtue theme. 
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1. Giriş 

Bir dilin söz varlığı, tek başına o dildeki kelimelerin toplamı demek değildir. Bir dilin 

söz varlığını insanın başta organları olmak üzere onun en doğal ihtiyaçlarını fiiller, akrabalık 

adları, sayılar, insanın çevresinde yer alan bitki ve hayvanların adları, tarım ve hayvancılıkla 

ilgili kelimeler, maddi ve manevi kültürü oluşturan tüm öğeler (Aksan, 2015, 34) ile deyim, 

atasözü, kalıp sözler ve ikilemeler oluşturur. Söz varlığı bir dildeki kelimelerin toplamından 

çok daha fazlasıdır (Eğilmez, 2018, s. 841). 

Dilin söz varlığı, toplumun kültürünü de yansıtmaktadır. Söz varlığına bakarak 

toplumun kültürüne dair birçok çıkarım yapılabilir. Söz varlığı unsurları içerisinde kültür 

aktarımı görevini üstlenen en önemli yapılar atasözleri, deyimler, ikilemeler ve kalıp sözlerden 

oluşan kalıplaşmış dil birimleridir. Ortak yönlerine bakıldığında kalıplaşmış dil birimleri: 

kalıplaşmış olma, anlık oluşum içermeme, tek bir birim olarak işlem görme, sabit öge dilimine 

sahip olma, birden fazla sözcükle tek bir anlam ifade etme, üst saymaca olma ve kültür 

taşıyıcısı olma özellikleri gösterir (Gökdayı, 2015, s. 53-55). 

Kalıplaşmış dil birimlerden atasözleri, deyimler ve ikilemeler üzerine epeyce çalışma 

yapılmış olmasına rağmen, Türkçedeki kalıp sözler başlı başına bir araştırma konusu olarak 

ele alınmamış, bazı kaynaklarda, diğer kalıplaşmış birimlerle karıştırılmaması için bu 

sözlerden kısaca bahsedilmiştir. Bundan dolayı da kalıp sözlerin tanımlanması ve 

sınıflandırılmasında karışıklıklar görülmektedir (Gökdayı, 2008, s. 89).  

Kalıp sözler, farklı kaynaklarda, farklı isimlerle ifade edilmektedir. Bu sözler hakkında 

açıklamalar yapan eserler incelendiğinde, araştırmacıların hepsinin kalıp söz terimini 

benimsemedikleri görülmektedir. Bazıları bu sözleri kalıp sözler olarak adlandırmış; Aksan 

(2015), kalıp sözlerle birlikte ilişki sözleri adlandırmasını da aynı sıklıkta tercih etmiştir. Bu 

sözlere ayrıca: kültür birimler, iletişimsel sözler, bağlamsal sözler, karşılama sözleri ve deyimce 

ifadeleri de kullanılmıştır. Bazı araştırmacılar, kalıp sözler öbeğindeki sözcükleri birleştirerek 

kalıp sözler biçimini de tercih etmiştir (Gökdayı, 2015, s. 60). 

Araştırmacılar, kalıp sözleri tanımlarken de farklı yollar izlemişlerdir. Yapılan tanımlar 

incelendiğinde bu sözlerin; deyimler, atasözleri, ikilemeler gibi diğer kalıplaşmış ifadelerle belli 

noktalarda kesiştiği görülmektedir. Bu durum kesin çizgilerle ayrılmış bir tanımlama yapmayı 

zorlaştırmaktadır (Demir ve Uzdu Yıldız, 2016, s. 3). Tanımların genellikle dil dışı unsurlara 

dayandığı, dil içi unsurlara dayalı tanımlamaların ise nicelik olarak daha az olduğu 

görülmektedir. Alan yazında dil dışı, dil içi ve hem dil dışı hem dil içi unsurlara dayalı kalıp 

söz tanımlarından bazıları şu şekildedir: “Kalıp sözler, bir toplumun bireyleri arasındaki 

ilişkiler sırasında kullanılması adet olan birtakım sözlerdir” (Aksan, 2015, s. 42). “Kalıp sözler 

veya ilişki sözleri adı verilen dil ögeleri tıpkı deyimler ve atasözleri gibi, toplumun kültürünü, 

inançlarını, insan ilişkilerindeki ayrıntıları, gelenek ve görenekleri yansıtan sözlerdir” (Erol, 

2007, s. 1). Wray (2002) kalıp sözleri, önceden belirli bir biçime girip öylece hafızada saklanan, 

söyleneceği sırada yeniden üretilmeden veya dil bilgisel olarak ayrıştırılmadan olduğu gibi 

hatırlanarak kullanılan, ardışık veya aralı sözcüklerden oluşan dizi olarak tanımlar (Akt. 

Gökdayı, 2008, s. 91). 

Gökdayı (2015, s. 71), kalıp sözleri yapı, işlev, anlam, bağlam ve sıklık ölçütlerine 

dayanarak şu şekilde tanımlar: 

Önceden belirli bir biçime girip hafızada öylece saklanan, söyleneceği sırada yeniden 

üretilmeyip olduğu gibi hatırlanarak, gerekiyorsa bazı ekleme ve/veya çıkarmalar yapılarak 

kullanılan, tek bir sözcükten, ardışık veya aralı sözcükler içeren sözcük öbeği yada tümceden 

oluşabilen, belirli durumlarda söylenmesi toplumca benimsenmiş ve görece bir sıklığa sahip 

sözler olarak iletişimin kurulmasına, devamına veya sonlandırılmasına yardım eden ve 

kullanım yerleri çok sınırlı olan kalıplaşmış dil birimleri. 
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Eğilmez (2018, s. 840), kalıp sözlerin; toplumun yaşanmışlıklarından, 

deneyimlerinden, acılarından, sevinçlerinden meydana geldiğini, kültür taşıyıcısı olmanın 

yanında, yazılı ve sözlü iletişimin de en önemli unsurları arasında olduğunu, söylemek 

istediklerimizi bir seferde ve en kısa yoldan aktarmamızı sağlayan oldukça etkili dilsel araçlar 

olduğunu belirtmiştir. 

Erol (2007, s. 1), kalıp sözlerin kullanımında dikkati çeken bir diğer konunun, bu 

sözlerin kullanımı ile toplumun dünya görüşü arasındaki paralellik olduğunu vurgulamıştır. 

Örneğin, toplumumuzda “Allah” sözcüğünün çok büyük bir yere sahip olması dünya 

görüşümüzle ilgilidir: Allah iyiliğini versin, Allah bereket versin, Allah için, Allah aşkına, Hay 

Allah, Allah kahretsin, Allah müstahakını versin, Allah bilir, Allah kerim… 

Kara ve Memiş (2015, s. 1671), kalıp ifadelerin konuşma ve yazma sırasında duruma 

uygun söz söyleme, yanlış anlaşılma ihtimalini en aza indirme, nezaket kurallarını yerine 

getirme, orijinal ifadeler üretme zorluğundan kurtarma, anlatılmak isteneni en doğru biçimde 

iletme gibi işlevleri olduğunu belirtmiştir. 

Kalıp sözler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde göze çarpan bir başka nokta da 

kalıp sözlerin farklı şekillerde sınıflandırıldığıdır. Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde 

kalıp sözlerin genellikle bağlam özelliklerine göre sınıflandığı, sınıflama yapılırken anlam ve 

işlev özelliklerinin de göz ardı edilmediği görülmektedir. Bazı çalışmalarda yapı özelliklerine 

dayalı sınıflamalar da yer almaktadır. 

Türkiye Türkçesindeki kalıp sözleri inceleyen Erol, (2007) kalıp sözleri bağlam ve 

anlamsal açıdan 1) Hayır Dualar, 2) Beddualar, 3) Yeminler, 4) Günlük Hayatta Kullanılanlar 

olarak gruplamış; hayır dualar başlığını kırk, beddualar başlığını kırk iki, yeminler başlığını 

yedi, günlük hayatta kullanılanlar başlığını da beş alt başlığa ayırarak sınıflandırmıştır. 

Çalışmasında ayrıca kalıp sözleri yapılarına göre de dört gruba ayırmıştır: 1) Kalıp Sözlerde 

Kullanılan Fiil Kipleri, 2) Cümle Yapılarına Göre Kalıp Sözler, 3) Kelime Grubu Biçimindeki 

Kalıp Sözler, 4) Kalıp Sözlerde Ölçülü ve Kafiyeli Söyleyişler. Bulut (2012), “Anadolu 

Ağızlarında Kullanılan Kalıp Sözler ve Bu Kalıp Sözlerin Kullanım Özellikleri” adlı çalışmasında 

kalıp sözleri anlam, işlev ve bağlam özelliklerine göre yirmi bir başlıkta sınıflamıştır. Dil 

öğretiminde kalıp sözler ve çevirisi üzerine çalışan Ünsal (2013), kalıp sözleri anlam ve bağlam 

özelliklerine göre değerlendirmiş ve 1) Kibarlık ifade eden. 2) Küfür ifade eden. 3) İyi dilekte 

bulunmayla ilgili. 4) Özel durum ile ilgili. 5) Başsağlığı ile ilgili. 7) Dini inanç ve kaderle ilgili. 

8) Hayır dua ile ilgili. 9) Beddua ile ilgili. 10) Söz verme ile ilgili. 11) Yüceltme için kullanılanlar. 

12) Onaylama için kullanılanlar olmak üzere on iki başlıkta ele almıştır. Eğilmez (2018, s. 

843), “Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Özel Durumlarda’ Kullandıkları Kalıp Sözler” başlıklı 

çalışmasında, genel olarak toplumsal kültürel ilişkileri düzenleyen sözler olması dolayısıyla 

kalıp sözlerin, kullanıldığı bağlama göre “günlük yaşamda kullanılan” ve “özel durumlarda 

kullanılan” kalıp sözler olarak iki başlıkta incelenebileceğini belirtmiştir. Buna göre günlük 

yaşamı düzenleyen kalıp sözlerin içerisinde selamlaşma, hâl hatır sorma, tanışma, özür 

dileme gibi günlük yaşamın hemen her anında karşılaşılması olağan olan sıradan durumlar 

ele alınabilir. Başsağlığı dileme, doğum, evlilik gibi özel durumlarda kullanılan kalıp sözler ise 

aslında günlük yaşamımızın bir parçası olmasına rağmen, özel durumlar olması nedeniyle 

günlük yaşamı düzenleyen kalıp sözlerden ayrı tutularak incelenmelidir.  

Kalıp sözler üzerine en kapsamlı çalışmayı Gökdayı (2015) yapmıştır. “Türkçede Kalıp 

Sözler” adlı eserinde dilsel bir birim oldukları gerçeğini göz önünde tutarak öncelikle kalıp 

sözlerin yapısal niteliklerinin; daha sonra sırasıyla anlamsal, işlevsel, bağlamsal ve sıklık 

özelliklerinin betimlenmesi gerektiğini düşünmüştür. Bu nedenle de eserinde kalıp sözleri 

yapı, anlam, işlev ve bağlam özelliklerine göre ayrı ayrı şu şekilde sınıflandırmıştır: 
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Yapısına Göre Kalıp Sözler: 

1. Tek sözcük olanlar: Aferin, Bravo, İmdat, Alo, Helal, Estağfurullah vb. 

2. Çok sözcüklü sözlük birimler: Günaydın, Tövbe tövbe vb. 

3. Öbek halinde olanlar: Allah aşkına, Uzun sözün kısası, Allah rızası için vb. 

4. Cümle yapısında olanlar: Her işte bir hayır vardır, Bugün git yarın gel vb. 

5. Bitişken Sözce olanlar: Hoş geldiniz-Hoş bulduk, Çok yaşa-Sen de gör vb. 

Anlamlarına Göre Kalıp Sözler: 

1. Gerçek anlamlı kalıp sözler: Görüşmek üzere, Durakta inecek var, Teşekkürler vb. 

2. Değişmece anlamlı kalıp sözler: Saatiniz var mı?, Buyurun, Anladımsa Arap olayım 

vb. 

İşlevlerine Göre Kalıp Sözler: 

1. İyi veya kötü dilek bildirenler: Allah razı olsun, Allah cezasını versin vb. 

2. Her duruma uygun sözler sağlayanlar: Günaydın, İyi akşamlar, Selamünaleyküm, 

Hoşça kal, Görüşmek üzere, Merhaba vb. 

3. Stresli durumlarda iletişim kurmaya yardım edenler: Başınız sağ olsun, Takdir-i 

ilahi, Ölenle ölünmez, Kısmet değilmiş, Nasipte yokmuş vb. 

4. Mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayanlar: Sizi tenzih ederim, Sözüm 

meclisten dışarı, Haşa huzurdan vb. 

5. Nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar: Teşekkür ederim, Sağ olun, İzninizle vb. 

6. Dinsel kimliği açığa çıkaranlar: Elhamdülillah Müslümanız, Allah rahmet eylesin 

vb. 

7. İletişim sürecini düzenleyenler: Merhaba, Nasılsınız, Görüşürüz vb. 

8. Konuşmada anlatımı güçlendirenler: Sözün gelişi, Tabiri caizse, Ne demiş atalarımız 

vb. 

9. Duygusal tepkileri dile getirenler: Güler misin ağlar mısın, Allah aşkına, Aklına 

şaşayım vb. 

10. Bazı durumlarda doğru şeyleri söylemeyi sağlayanlar: Çok yaşa, Sen de gör, 

Merhumu nasıl bilirdiniz?  vb. 

11. Toplumun inançlarını yansıtanlar: İyi saatte olsunlar, Nazar değmesin, Allah 

versin, Allah bilir vb. 

12. Kültürel ayrıntıları gösterenler: Ellerinizden öperim, Ayıptır söylemesi, Sizden iyi 

olmasın vb. 

13. Söz eylemleri gerçekleştirenler: Teşekkür ederim, Elinize sağlık, Zahmet oldu, Özür 

dilerim, Kusura bakma, Yemin ederim, Şart olsun vb. 

14. Cevap, öğüt ve ödüllendirme bildirenler: Baş üstüne, Eyvallah, Emredersiniz, 

Maalesef, Ben sana gösteririm vb. 

Bağlama Göre Kalıp Sözler: 

1.Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözler 
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a) Üzüntü veya strese neden olan olaylarda söylenenler: Geçmiş olsun, İyi yolculuklar, 

Allah’a ısmarladık, Başınız sağ olsun, Takdir-i ilahi vb. 

b) Mutluluk veren olaylarda söylenenler: Mutlu yıllar, Gözünüz aydın, Hoş bulduk, 

Hayırlı olsun vb. 

c) Başkalarıyla yakın ilişki kurmak istenen durumlarda söylenenler: Efendim, 

Estağfurullah, Sizden iyi olmasın vb. 

2. Dil içi bağlam duyarlı kalıp sözler: Maşallah, Allah esirgesin, Hayrolsun, Allah 

mesut etsin, Allah sonunu hayreylesin, Allah muhtaç etmesin vb.  

Ders kitaplarında kalıp sözlerin öğretimi, sıklığı ve tasnifi konusunda alan yazında 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  Yazıcı Okuyan (2012) ilköğretim Türkçe ders kitaplarında kalıp 

sözleri incelediği çalışmasında kalıp sözleri hayır dualar, beddualar ve toplumsal-kültürel 

ilişkileri yansıtan kalıp sözler olarak üç gruba ayırmış ve altı, yedi ve sekizinci sınıf ders 

kitaplarında toplam elli iki kalıp söz tespit etmiş ve tasnif etmiştir. Canbulat ve Dilekçi (2013, 

s. 227), “Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıp Sözler ve Öğrencilerin Kalıp Sözleri Kullanma 

Düzeyleri” adlı çalışmalarında kalıp sözleri bağlam ve anlam kriterlerini dikkate alarak bir 

sınıflandırmaya gitmişlerdir. Buna göre kalıp sözleri: 1) hayır dua, 2) beddua ve 3) toplumsal-

kültürel ilişkilerde kullanılan kalıp sözler olarak üç ana başlık altında ele almışlarıdır. Söz 

konusu çalışmada toplumsal-kültürel ilişkilerde kullanılan kalıp sözler kendi içinde bağlam 

özellikleri temel alınarak on yedi başlık altında yer almıştır. Uçgun (2015) yurt dışındaki Türk 

çocukların okutulması için hazırlanmış olan Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarındaki kalıp 

sözleri incelediği çalışmasında yurt dışında okutulan ders kitaplarında en sık rastlanan kalıp 

sözlerin selamlaşma-vedalaşma, karşılama-karşılanma, yeme-içme, minnet duyma, tebrik 

etme, hasta ziyareti, yüceltme gibi toplumsal ilişkilerde kullanılanlar olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Çalışmasında kalıp sözleri sınıflandırırken dualar, beddualar ve toplumsal-

kültürel ilişkileri yansıtan kalıp sözler olarak üç gruba ayırmıştır. Kara ve Memiş (2015) 

yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin kalıp ifadeleri kullanmadaki yeterlik düzeylerini 

inceledikleri çalışmalarında, Türkçe öğrenenlerin genellikle günlük konuşma dilinde 

kullanılan ve alt düzeylere (A1, A2) ait kalıp sözlerin çoğunu bildiği ancak eş veya yakın 

anlamlı kalıp sözlerin ne zaman, hangi durumda ve olayda kullanılacağını da sıklıkla 

karıştırdıkları belirlemişlerdir. Başar (2018) yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında 

kullanılan kalıp sözleri incelediği çalışmasında kullanım amaçlarına göre kalıp sözleri 

selamlama, tanışma, karşılaşma, hâl hatır sorma, vedalaşma, özür dileme ve iyi dileklerde 

bulunma şeklinde sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonunda kitaplardan elde edilen 

bulgulardan hareketle kalıp sözlerin kullanım düzeylerine yönelik değerlendirmeler 

yapılmıştır. Yılmaz ve Çetinkaya (2019), yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında 

kalıplaşmış söz birimleri incelemişlerdir. Atasözü ve deyimlerin yanında söz konusu 

kitaplarda A1 seviyesinde 32, A2 seviyesinde 23, B1seviyesinde 15, B2 seviyesinde 36, C1 

seviyesinde 1 tane kalıp söz tespit edilmiştir. Çalışmada kalıp sözlerle ilgili bir sınıflandırma 

yapılmamıştır. Söz konusu çalışmalarda kalıp sözler genellikle bağlam, işlev veya anlam 

açısından ve birbirinden farklılaşarak tasnif edilmiştir. Türkçe ders kitaplarında kalıp sözlerin 

yapı, anlam, işlev ve bağlamına göre ayrı ayrı tasnif edildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

2. Çalışmanın Amacı 

Dilin söz varlığı içinde önemli bir parçası olan kalıp sözler aynı zamanda dil 

öğretiminin de bir parçası olmalıdır (Eğilmez, 2018, 843). Etkili bir Türkçe dersinde, ders 

kitapları ve sınıf içi etkinliklerde kalıp sözlerin öğretimine yer verilmeli ve öğrencilerin kalıp 

sözleri uygun bağlamlarda uygun anlamlarla en doğru biçimde kullanmaları teşvik 

edilmelidir. 
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Bu nedenle Türkçe dersinde kullanılan ders kitaplarında yer alan metinler ve 

etkinliklerde kalıp sözlere ne derecede yer verildiğini tespit etmek bu çalışmanın temel 

amacıdır. Bu amaç doğrultusunda 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okutulan beşinci, altıncı, 

yedinci ve sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki Erdemler temasında yer alan metinler ve 

bu metinlerin işlenirken kullanılan etkinliklerde:  

a) hangi kalıp sözlere yer verildiği,  

b) kalıp sözlerin geçiş sıklığı,  

c) kalıp sözlerin yapı, anlam işlev ve bağlam özelliklerinin tespit edilmesi, çalışmanın 

araştırma soruları olarak belirlenmiştir. Erdemler teması Türkçe Öğretim Programı’nda 

zorunlu okutulması gereken temalar arasındadır. Erdemler teması yardımlaşma, merhamet, 

sabır, ahlak, iyilikseverlik, paylaşma, alçakgönüllülük, dayanışma, saygı, azim, vicdanlı 

olmak, dürüstlük, sevgi, sılayı rahim, cömertlik, dostluk, güven, kardeşlik, sadakat, vefa gibi 

alt temaları içerdiği için kalıp sözlerin işlenişine en uygun temalardan birisidir (MEB, 2019, 

s. 15).  Çalışmanın sonuçlarından Türkçe ders kitaplarını hazırlayan yazarlar ve okutulmasını 

onaylayan makamların yanı sıra ilköğretim ikinci kademede görev yapan Türkçe 

öğretmenlerinin de yararlanabileceği düşünülmektedir. 

3. Yöntem 

Betimsel bir çalışma olan araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden 

doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu 

ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 

2013, s. 217). 

Doküman incelemesiyle elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik 

analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde organize 

ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 259). Bu temel amaç çerçevesinde 

öncelikle analiz birimi olarak ana kategoriler ile alt kategorilerin belirlenip tanımlanması, 

ardından da analizin yapılacağı bağlam biriminin (sözcük, cümle, paragraf …) seçilmesi 

gerekir (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 259-286). 

2022-2023 yılında okutulan ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki Erdemler temasında 

yer alan metinlerdeki kalıp sözleri tespit etmenin ve sınıflandırmanın amaçlandığı bu 

çalışmada ana kategori olarak kalıp sözler belirlenmiştir. Çalışmanın alt kategorileri; kalıp 

sözlerin geçiş sıklıklarını belirlemek ve bunları Gökdayı’nın (2008) yapı, anlam, işlev ve 

bağlamına göre yaptığı sınıflandırmalar doğrultusunda ayrıştırıp incelemek olarak 

belirlenmiştir. Buna göre metinlerde ve etkinliklerde tespit edilen kalıp sözlerin geçiş sıklıkları 

bir tabloda gösterilmiştir. Daha sonra bu kalıp sözler yapı, anlam, işlev ve bağlam yönünden 

sınıflandırılmıştır. 

Elde edilen bulgular yorumlanıp ders kitaplarında hangi yapılardaki kalıp sözlere 

hangi bağlamlarda yer verildiği, anlamlarına ve işlevlerine uygun kullanılıp kullanılmadığı 

hakkında bir sonuca varmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okutulan beşinci, altıncı, 

yedinci ve sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının Erdemler temalarında yer alan üçer okuma, 

birer dinleme ve birer de serbest okuma metinleri olmak üzere toplam yirmi metin 

oluşturmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi Erdemler teması insanî ilişkileri içeren birçok 

alt temayı barındırmaktadır. Bu nedenle amaçlı örneklem yöntemi ile sekiz tema içinden 

Erdemler teması belirlenmiştir. 
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Bir ölçme aracında tutarlılık ve istikrar ne kadar fazla ise güvenirlik de o kadar 

yüksektir. Elde edilen verilerin yorumlarının araştırmacıdan araştırmacıya ya da iki farklı 

zamanda değişmemesi nesnelliğin bir şartı olan güvenirliği sağlar (Kumar, 2011, s. 193). Bu 

çalışmada öncelikle içerik çözümlemesinde kullanılan ana (Kalıp Sözlerin Sınıflandırılması) 

ve alt kategoriler (Yapı-Anlam-İşlev-Bağlam Sınıflandırması) tanımlanmış ve bu kategoriler 

çerçevesinde toplanan veriler iki farklı Türkçe öğretmeni tarafından iki farklı zamanda, ikişer 

kez ayrıntılı bir biçimde yazılıp sonuçlara nasıl ulaşıldığı karşılaştırılarak güvenirlik çalışması 

yapılmıştır.  

Geçerlik bir aracın ölçmesi için tasarlanmış olduğu şeyi ölçebilmesidir. Bunu 

sağlayabilmek için amaçlar ve araçlar arasında uygunluk olmalıdır (Kumar, 2011, s. 191). Bu 

çalışmada ölçme işlemi Gökdayı’nın (2015) yapı, anlam, işlev ve bağlamına göre yaptığı 

sınıflandırmaya göre işlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına bunlardan yola çıkılarak 

ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada tespit edilen kalıp sözlere metinlerden yapılan doğrudan 

alıntılarla yer verilmiş ve böylece araştırmanın geçerlik çalışması da yapılmıştır. Metinlerde 

tespit edilen kalıp sözler değerlendirilirken aşağıdaki sınıflandırma esas alınmıştır: 

Yapısına Göre Kalıp Sözler 

1.Tek sözcük olanlar 

2.Çok sözcüklü sözlük birimler 

3. Öbek halinde olanlar 

4. Cümle yapısında olanlar 

5. Bitişken Sözce olanlar 

Anlamlarına Göre Kalıp Sözler 

1.Gerçek anlamlı kalıp sözler 

2.Değişmece anlamlı kalıp sözler 

İşlevlerine Göre Kalıp Sözler 

1. İyi veya kötü dilek bildirenler 

2. Her duruma uygun sözler sağlayanlar 

3. Stresli durumlarda iletişim kurmaya yardım edenler 

4. Mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayanlar 

5. Nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar 

6. Dinsel kimliği açığa çıkaranlar 

7. İletişim sürecini düzenleyenler 

8. Konuşmada anlatımı güçlendirenler 

9. Duygusal tepkileri dile getirenler 

10. Bazı durumlarda doğru şeyleri söylemeyi sağlayanlar 

11. Toplumun inançlarını yansıtanlar 

12. Kültürel ayrıntıları gösterenler 

13. Söz eylemleri gerçekleştirenler 

14. Cevap, öğüt ve ödüllendirme bildirenler 
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Bağlama Göre Kalıp Sözler 

1.Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözler 

a) Üzüntü veya strese neden olan olaylarda söylenenler  

b) Mutluluk veren olaylarda söylenenler 

c) Başkalarıyla yakın ilişki kurmak istenen durumlarda söylenenler 

2. Dil içi bağlam duyarlı kalıp sözler 

4. Bulgular 

Bu bölümde araştırma problemlerine yönelik bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. 

Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki Erdemler temasında yer 

alan metinler ve bu metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde tespit edilen kalıp sözler şu 

şekildedir: 

 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Erdemler Teması Metinlerinde Yer Alan Kalıp 

Sözler 

İncelenen metinlerde üç tane kalıp söz tespit edilmiştir: 

Güle güle: 

Haydi bakalım güle güle. (s. 192) 

Allah razı olsun: 

Allah bunu yapandan, yapımına sebep olandan razı olsun. (s. 2002) 

Sağ ol: 

“Sağ ol Muzaffer!” dedi. (s. 207) 

Metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde tespit edilen kalıp sözlerin öğretimine 

yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tespit edilen kalıp sözlerin geçiş sıklığı tablo 

1’de gösterilmiştir: 

Tablo 1. 5. Sınıf Erdemler temasında yer alan kalıp sözlerin geçiş sıklığı 

Kalıp Söz Tekrar etme sıklığı (F) 

Güle güle 1 

Allah razı olsun 1 

Sağ ol 1 

 

5. Sınıf Erdemler temasındaki metinlerde yer verilen kalıp sözlerin her biri farklı 

metinlerde ve birer kez tekrar edilmiştir.  

5. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin yapı özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Tek sözcük olanlar: (0) 

2. Çok sözcüklü sözlük birimler: Güle güle, sağ ol. (2) 

3. Öbek hâlinde olanlar: (0) 

4. Cümle yapısında olanlar: Allah razı olsun. (1) 
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5. Bitişken Sözce olanlar: (0)  

5. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin anlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Gerçek anlamlı kalıp sözler: Güle güle, Allah Razı olsun, sağ ol. (3) 

2. Değişmece anlamlı kalıp sözler: (0) 

5. sınıf Erdemler temasında yer alan kalıp sözlerin işlev özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. İyi veya kötü dilek bildirenler: Güle güle. (1) 

2. Her duruma uygun sözler sağlayanlar: (0) 

3. Stresli durumlarda iletişim kurmaya yardım edenler: (0) 

4. Mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayanlar: (0) 

5. Nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar: Sağ olun. (1) 

6. Dinsel kimliği açığa çıkaranlar: Allah razı olsun. (1) 

7. İletişim sürecini düzenleyenler: (0) 

8. Konuşmada anlatımı güçlendirenler: (0) 

9. Duygusal tepkileri dile getirenler: (0) 

10. Bazı durumlarda doğru şeyleri söylemeyi sağlayanlar: (0) 

11. Toplumun inançlarını yansıtanlar: (0) 

12. Kültürel ayrıntıları gösterenler: (0) 

13. Söz eylemleri gerçekleştirenler: (0) 

14. Cevap, öğüt ve ödüllendirme bildirenler: (0) 

5. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin bağlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1.Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözler 

a) Üzüntü veya strese neden olan olaylarda söylenenler: (0) 

b) Mutluluk veren olaylarda söylenenler: (0) 

c) Başkalarıyla yakın ilişki kurmak istenen durumlarda söylenenler: Güle güle. (1) 

2. Dil içi bağlam duyarlı kalıp sözler: Sağ ol, Allah Razı olsun. (2)  

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Erdemler Teması Metinlerinde Yer Alan Kalıp 

Sözler 

İncelenen metinlerde sekiz tane kalıp söz tespit edilmiştir:  

Teşekkür ederim: 

“Teşekkür ederim.”dedi talebe,” (s. 10) 

“Damadına da, çocuklarını kurtardığı için büyük teşekkürler etti.” (s. 23) 

İnşallah: 
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“İnşallah bu üzüm salkımı da sana güneş ışığı gibi ılık ve yağmur gibi güzel ilahi 

rahmeti getirir.” (s. 10) 

Allah’a ısmarladık: 

“Şimdilik Allah’a ısmarladık.” (s. 16) 

Gözlerinden öpüyorum: 

“Senin ve Filiz’in binlerce defa gözlerinizden, yanaklarınızdan öperim.” (s. 16) 

Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti: 

“Bir gün, gizlice saraydan çıktı, az uz, dere tepe düz gittikten sonra, bir yeşil gölün 

kıyısına geldi” (s. 20) 

Bana varır mısın: 

“Kıza, ‘Bana varır mısın?’ diye sordu. (s. 22) 

Kırk gün, kırk gece düğün yapmak: 

“Kırk gün, kırk gece düğün yaptılar; ama Nilüfer, hiç oralarda değildi.” (s. 22) 

Metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde söz konusu kalıp sözlerin öğretimine 

yönelik herhangi bir çalışmaya yer verilmemiştir. Tespit edilen kalıp sözlerin geçiş sıklığı tablo 

2’de gösterilmiştir: 

Tablo 2. 6. Sınıf Erdemler temasında yer alan kalıp sözlerin geçiş sıklığı 

Kalıp Söz Tekrar etme sıklığı (F) 

Teşekkür ederim 2 

İnşallah 1 

Allah’a ısmarladık 1 

Gözlerinden öpüyorum 1 

Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti 1 

Bana varır mısın 1 

Kırk gün, kırk gece düğün yapmak 1 

 

6. sınıf ders kitabının erdemler temasında en fazla tekrar edilen kalıp sözler; Teşekkür 

ederim (2), İnşallah (1), Allah’a ısmarladık (1), Gözlerinden öpüyorum (1), Az gitti, uz gitti, dere 

tepe düz gitti (1), Bana varır mısın (1), Kırk gün, kırk gece düğün yapmak (1) kalıp sözleridir. 

6. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin yapı özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Tek sözcük olanlar: İnşallah (1) 

2. Çok sözcüklü sözlük birimler: (0) 

3. Öbek hâlinde olanlar: Teşekkür ederim(2), Kırk gün, kırk gece düğün yapmak (3) 

4. Cümle yapısında olanlar: Allah’a ısmarladık, Gözlerinden öpüyorum, Az gitti, uz gitti, 

dere tepe düz gitti, Bana varır mısın. (4) 

5. Bitişken Sözce olanlar: (0)  
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6. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin anlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1.Gerçek anlamlı kalıp sözler: Teşekkür ederim(2), İnşallah, Allah’a ısmarladık, 

Gözlerinden öpüyorum, Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti, Bana varır mısın, Kırk gün, kırk gece 

düğün yapmak (7) 

2.Değişmece anlamlı kalıp sözler: Bana varır mısın? (1) 

6. sınıf Erdemler temasında yer alan kalıp sözlerin işlev özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. İyi veya kötü dilek bildirenler: İnşallah. (1) 

2. Her duruma uygun sözler sağlayanlar: Gözlerinden öpüyorum. (1) 

3. Stresli durumlarda iletişim kurmaya yardım edenler: (0) 

4. Mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayanlar: (0) 

5. Nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar: Teşekkür ederim. (1) 

6. Dinsel kimliği açığa çıkaranlar: Allah razı olsun, Allah’a ısmarladık. (2) 

7. İletişim sürecini düzenleyenler: (0) 

8. Konuşmada anlatımı güçlendirenler: (0) 

9. Duygusal tepkileri dile getirenler: (0) 

10. Bazı durumlarda doğru şeyleri söylemeyi sağlayanlar: Bana varır mısın? (1) 

11. Toplumun inançlarını yansıtanlar: (0) 

12. Kültürel ayrıntıları gösterenler: Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti; Kırk gün kırk 

gece düğün yapmak. (2) 

13. Söz eylemleri gerçekleştirenler: (0) 

14. Cevap, öğüt ve ödüllendirme bildirenler: (0) 

6. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin bağlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1.Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözler 

a) Üzüntü veya strese neden olan olaylarda söylenenler: Allah’a ısmarladık, 

Gözlerinden öpüyorum. (2) 

b) Mutluluk veren olaylarda söylenenler: (0) 

c) Başkalarıyla yakın ilişki kurmak istenen durumlarda söylenenler: Bana varır mısın 

(1) 

2. Dil içi bağlam duyarlı kalıp sözler: Teşekkür ederim (2), İnşallah, Az gitti, uz gitti, 

dere tepe düz gitti, Kırk gün kırk gece düğün yapmak (5)  

 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Erdemler Teması Metinlerinde Yer Alan Kalıp 

Sözler 

İncelenen metinlerde dört tane kalıp söz tespit edilmiştir: 

Gözlerinden öperim: 
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“Gözlerinden öperim canım oğlum.” (s. 107) 

Bir varmış, bir yokmuş: 

“Bir varmış, bir yokmuş, bir zamanlar dünyamızda sürekli düş kuran bir kaplumbağa 

varmış.” (s. 112) 

Efendim:  

“Derken efendim baharlar yazları, yazlar da kışları kovalıyormuş.” (s. 128) 

Tanrı ömür verirse: 

“’Tanrı ömür verirse dikeceğim ağaçların yanında şimdikiler deniz de bir damla su gibi 

kalır.’ dedi.” (s. 131) 

Metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde kalıp sözlerin öğretimine yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Tespit edilen kalıp sözlerin geçiş sıklığı tablo 3’te 

gösterilmiştir: 

Tablo 3. 7. Sınıf Erdemler temasında yer alan kalıp sözlerin geçiş sıklığı 

Kalıp Söz Tekrar etme sıklığı (F) 

Gözlerinden öperim 1 

Bir varmış, bir yokmuş 1 

Efendim  1 

Tanrı ömür verirse 1 

 

7. sınıf ders kitabının erdemler temasında birer kez yer alan kalıp sözler: Gözlerinden 

öperim(1), Bir varmış, bir yokmuş(1), Efendim(1), Tanrı ömür verirse (1)kalıp sözleridir. 

7. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin yapı özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Tek sözcük olanlar: Efendim (1) 

2. Çok sözcüklü sözlük birimler: (0) 

3. Öbek hâlinde olanlar: (0) 

4. Cümle yapısında olanlar: Gözlerinden öperim, Bir varmış, bir yokmuş, Tanrı ömür 

verirse (3) 

5. Bitişken Sözce olanlar: (0)  

7. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin anlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Gerçek anlamlı kalıp sözler: Gözlerinden öperim, Bir varmış, bir yokmuş, Efendim, 

Tanrı ömür verirse (4) 

2. Değişmece anlamlı kalıp sözler:(0) 

7. sınıf Erdemler temasında yer alan kalıp sözlerin işlev özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. İyi veya kötü dilek bildirenler: (0) 

2. Her duruma uygun sözler sağlayanlar: Gözlerinden öpüyorum. (1) 
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3. Stresli durumlarda iletişim kurmaya yardım edenler: (0) 

4. Mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayanlar: Efendim. (1) 

5. Nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar: (0) 

6. Dinsel kimliği açığa çıkaranlar: (0) 

7. İletişim sürecini düzenleyenler: (0) 

8. Konuşmada anlatımı güçlendirenler: Tanrı ömür verirse. (1) 

9. Duygusal tepkileri dile getirenler: (0) 

10. Bazı durumlarda doğru şeyleri söylemeyi sağlayanlar: (0) 

11. Toplumun inançlarını yansıtanlar: (0) 

12. Kültürel ayrıntıları gösterenler: Bir varmış, bir yokmuş. (1) 

13. Söz eylemleri gerçekleştirenler: (0) 

14. Cevap, öğüt ve ödüllendirme bildirenler: (0) 

7. Sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin bağlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözler 

a) Üzüntü veya strese neden olan olaylarda söylenenler: (0) 

b) Mutluluk veren olaylarda söylenenler:(0) 

c) Başkalarıyla yakın ilişki kurmak istenen durumlarda söylenenler: Efendim (1) 

2. Dil içi bağlam duyarlı kalıp sözler: Gözlerinden öperim, Bir varmış, bir yokmuş, Tanrı 

ömür verirse (3) 

 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Erdemler Teması Metinlerinde Yer Alan Kalıp 

Sözler 

İncelenen metinlerde 13 tane kalıp söz tespit edilmiştir: 

Efendim: 

—Düşündüğüm kadar zor değilmiş. 

—Evet efendim. (s. 17) 

Hakkını helal et: 

Şimdi baban uyuyor, yarın sabah söylersin. Hasan da duyar. Onu öpersin, ağlarsın, 

hakkınısana helal eder. 

Güleriz ağlanacak hâlimize: 

Güleriz ağlanacak hâlimize… (s. 31) 

Aman Tanrım: 

Kadın kurabiyeyi adamın elinden kapar gibi aldı ve “Aman Tanrım, ne cüretkâr ve ne 

kaba adam; üstelik bir teşekkür bile etmiyor!” diye düşündü. (s. 32) 

Teşekkür ederim: 



28    ULUTURKAD 2022, Cilt 7, Sayı 2

 

 Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi                                            
Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2022 

Kadın kurabiyeyi adamın elinden kapar gibi aldı ve “Aman Tanrım, ne cüretkâr ve ne 

kaba adam; üstelik bir teşekkür bile etmiyor!” diye düşündü. (s. 32) 

Özür dilerim: 

Üzüntüyle, özür dilemek için çok geç kaldığını anladı. Kaba ve cüretkâr olan kurabiye 

hırsızı kendisiydi. (s. 32) 

Hepsi çok mahcup olmuşlar. Odada gördüklerini, yaptıklarını uzun uzun anlatmışlar. 

Sultan, düşüncelerinde haklı çıkmaktan dolayı çok mutlu olmuş. Ayaz’ı yanına çağırtmış. 

Herkesten ondan özür dilemelerini istemiş. (s. 41) 

Çok şükür: 

Çok şükür aklım yerinde. Paniğe kapılmadan bu olumsuz koşulları lehime 

çevirmeliyim. (s. 34 / Dinleme metninden) 

Nasılsın: 

İç hesaplaşmasını bir kenara bırakıp, kediye yaklaşır ve seslenir: 

— Nasılsın? 

Kedi bu sorunun içtenliğinden çok alaysılığına kanaat getirip cevaplar: 

— Nasıl olacak, arzuladığın gibi! Sıkıntılı ve dardayım. (s. 34 / Dinleme metninden) 

Lütfen: 

Yanlış anlaşıldığını anlar fare ve 

— Hayır, öyle konuşma lütfen, der. (s. 34 / Dinleme metninden) 

Nasıl yani: 

— Derdimiz ve düşmanımız ortak olduğuna göre işbirliği yapmalıyız. Kedi meraklanır: 

— Nasıl yani? Fare merakını giderir. (s. 34 / Dinleme metninden) 

Vallahi: 

Minik farenin nerdeyse korkudan ödü patlayacakmış. Kekeleyerek: 

—Efendimiz vallahi kötü bir niyetim yoktu. Yalvarırım canımı bağışlayın. Hem 

bakarsınız bir gün benim de size yardımım dokunur. (s. 37) 

Yazıklar olsun: 

Acaba bizden ne gizliyor, diye düşünerek bir adamını gece oraya göndermiş. Ona, 

— Odayı aç, orada ne bulursan al, sırrını da herkese söyle. Hem bize yakınlık 

göstermekte hem de arkamızdan iş çevirmekteyse yazıklar olsun, demiş. (s. 40) 

Metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde söz konusu kalıp sözlerin öğretimine 

yönelik herhangi bir çalışmaya yer verilmemiştir. Tespit edilen kalıp sözlerin geçiş sıklığı tablo 

4’te gösterilmiştir: 

Tablo 4. 8. Sınıf Erdemler Temasında Yer Alan Kalıp Sözlerin Geçiş Sıklığı 

Kalıp Söz Tekrar etme sıklığı (F) 

Efendim 1 

Hakkını helal et 1 

Güleriz, ağlanacak hâlimize 1 
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Aman tanrım 1 

Teşekkür ederim 1 

Özür dilerim 2 

Çok şükür  1 

Nasılsın  1 

Lütfen  1 

Nasıl yani 1 

Vallahi  1 

Yazıklar olsun 1 

 

 Erdemler temasında en fazla tekrar edilen kalıp sözler; efendim (1), hakkını 

helal et (1), güleriz, ağlanacak halimize (1), aman tanrım (1), teşekkür ederim (1), özür dilerim 

(2), çok şükür (1), nasılsın (1), lütfen (1), nasıl yani (1), vallahi (1), yazıklar olsun (1) kalıp 

sözleridir.  

8. sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin yapı özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Tek sözcük olanlar: Efendim, Nasılsın, Lütfen, Vallahi. (4) 

2. Çok sözcüklü sözlük birimler: Yazıklar olsun, Çok şükür. (2) 

3. Öbek hâlinde olanlar: Nasıl yani, Aman tanrım, Teşekkür ederim, Özür dilerim (2) (5). 

4. Cümle yapısında olanlar: Hakkını helal et, Güleriz, ağlanacak halimize. (2) 

5. Bitişken Sözce olanlar: (0)  

8. sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin anlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Gerçek anlamlı kalıp sözler: Efendim, Hakkını helal et, Güleriz, ağlanacak halimize, 

Aman tanrım, Teşekkür ederim, Özür dilerim (2), Çok şükür, Nasılsın, Lütfen, Nasıl yani, Vallahi, 

Yazıklar olsun. (13) 

2. Değişmece anlamlı kalıp sözler:(0) 

8. sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin işlev özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. İyi veya kötü dilek bildirenler: Yazıklar olsun. (1) 

2. Her duruma uygun sözler sağlayanlar: (0) 

3. Stresli durumlarda iletişim kurmaya yardım edenler: (0) 

4. Mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayanlar: Vallahi (1) 

5. Nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar: Efendim, Teşekkür ederim, Lütfen (3) 

6. Dinsel kimliği açığa çıkaranlar: Hakkını helal et, çok şükür (2) 

7. İletişim sürecini düzenleyenler: Nasılsın (1) 

8. Konuşmada anlatımı güçlendirenler: (0) 
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9. Duygusal tepkileri dile getirenler: Güleriz ağlanacak hâlimize, Aman tanrım, Nasıl 

yani. (3) 

10. Bazı durumlarda doğru şeyleri söylemeyi sağlayanlar: (0) 

11. Toplumun inançlarını yansıtanlar: (0) 

12. Kültürel ayrıntıları gösterenler: (0) 

13. Söz eylemleri gerçekleştirenler: Teşekkür ederim, özür dilerim (2). (2) 

14. Cevap, öğüt ve ödüllendirme bildirenler: (0) 

8. sınıf Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin bağlam özelliklerine göre tasnifi şu 

şekildedir: 

1. Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözler 

a) Üzüntü veya strese neden olan olaylarda söylenenler: Hakkını helal et, Özür dilerim 

(2), Yazıklar olsun (4) 

b) Mutluluk veren olaylarda söylenenler:(0) 

c) Başkalarıyla yakın ilişki kurmak istenen durumlarda söylenenler: Nasılsın, Lütfen, 

Efendim (3) 

2. Dil içi bağlam duyarlı kalıp sözler: Güleriz, ağlanacak hâlimize, Aman Tanrım, 

Teşekkür ederim, Çok şükür, Nasıl yani, Vallahi (6) 

Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfların tamamına ait Erdemler teması 

metinlerinde yer alan kalıp sözler ve bunların sınıflandırılması tablo 5’te gösterilmiştir:  

Tablo 5. Erdemler Temasında Yer Alan Kalıp Sözlerin Sınıflandırılması 

 5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

Yapısına Göre Kalıp Sözler 

Tek sözcük olanlar 0 1 1 4 

Çok sözcüklü sözlük birimler 2 0 0 2 

Öbek halinde olanlar 0 3 0 5 

Cümle yapısında olanlar 1 4 3 2 

Bitişken Sözce olanlar 0 0 0 0 

Anlamlarına Göre Kalıp Sözler 

Gerçek anlamlı kalıp sözler 3 7 4 13 

Değişmece anlamlı kalıp sözler 0 1 0 0 

İşlevlerine Göre Kalıp sözler     

İyi veya kötü dilek bildirenler 1 1 0 1 

Her duruma uygun sözler sağlayanlar 0 1 1 0 

Stresli durumlarda iletişim kurmaya yardım edenler 0 0 0 0 

Mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayanlar 0 0 1 1 

Nezaket kurallarına uymayı sağlayanlar 1 1 0 3 

Dinsel kimliği açığa çıkaranlar 1 2 0 2 

İletişim sürecini düzenleyenler 0 0 0 1 

Konuşmada anlatımı güçlendirenler 0 0 1 0 
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Duygusal tepkileri dile getirenler 0 0 0 3 

Bazı durumlarda doğru şeyleri söylemeyi sağlayanlar 0 1 0 0 

Toplumun inançlarını yansıtanlar 0 0 0 0 

Kültürel ayrıntıları gösterenler 0 2 1 0 

Söz eylemleri gerçekleştirenler 0 0 0 2 

Cevap, öğüt ve ödüllendirme bildirenler 0 0 0 0 

 

Bağlama Göre Kalıp Sözler 

Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözler 1 3 1 7 

Dil içi bağlam duyarlı kalıp sözler 2 5 3 6 

     

Toplam Kalıp söz Sayısı 3 8 4 13 

 

Tablo 5 incelendiğinde kitaplarda yer alan kalıp söz sayısı arttıkça yapı, anlam, işlev 

ve bağlam açısından dağılımın da çeşitlendiği görülmektedir. Örneğin beşinci sınıf Erdemler 

temasında sadece üç tane kalıp söz tespit edilmiş ve bunlar yapısına göre iki kategoriye 

yerleştirilebilmiştir. Sekizinci sınıf Erdemler temasında ise on üç kalıp söz tespit edilmiş, 

yapısına göre dört kategoriye yerleştirilmiştir. Bütün kitaplarda Erdemler teması 

değerlendirildiğinde bitişken sözce biçiminde hiçbir kalıp söze rastlanmamıştır. Kalıp sözler 

anlam açısından değerlendirildiğinde sadece yedinci sınıf Erdemler temasından bir tane 

değişmece anlamlı kalıp söze rastlanmış, diğerlerinin tamamının gerçek anlamlı kalıp söz 

olduğu görülmüştür. Kalıp sözler işlev bakımından değerlendirildiğinde iyi veya kötü dilek 

bildiren ve nezaket kurallarına uymayı sağlayan kalıp sözler beşinci, altıncı ve sekizinci sınıf 

kitaplarında yer almış, yedinci sınıf kitabında ise yer almamıştır. Kitaplarda rastlanan kalıp 

sözler bağlam açısından sınıflandırıldığında dil içi ve dil dışı bağlama göre birbirine yakın 

sayıda oldukları görülmüştür. 

5. Sonuç 

Kalıplaşmış dil birimleri içinde yer alan kalıp sözler, farklı kaynaklarda, farklı isimlerle 

ifade edilmektedir. Araştırmacılar, kalıp sözleri tanımlarken de farklı yollar izlemişlerdir. Kalıp 

sözleri; dil dışı unsurlar, dil içi unsurlar ve hem dil dışı hem de dil içi unsurlar olmak üzere 

başlıca üç farklı yönteme göre tanımlandığı ve açıklandığı görülmektedir. Kalıp sözlerin diğer 

kalıplaşmış dil birimlerinden ayrı bir grup oluşturduğu belirtilmekle birlikte bu sözleri 

diğerlerinden ayıracak ölçütlerin yeterince belirginleştirilemediği ve bu nedenle de kalıp 

sözlerin net bir tanımının yapılamadığı görülmektedir. 

Kalıp sözler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde göze çarpan bir başka nokta da 

kalıp sözlerin farklı şekillerde sınıflandırıldığıdır.  Sınıflandırmalar yapılırken anlam, bağlam, 

işlev ve yapı özelliklerinin vurgulandığı söylenebilir. Kalıp sözlerle ilgili en kapsamlı çalışmayı 

yapan Gökdayı (2015) kalıp sözleri sınıflandırırken, önce yapısal niteliklerinin daha sonra ise 

sırasıyla anlamsal, işlevsel, bağlamsal ve sıklık özelliklerinin betimlenmesi gerektiğini 

düşünmektedir.  

Ders kitaplarındaki Erdemlar teması metinleri ve bu metinlerin işlenişinde kullanılan 

etkinlikler incelendiğinde en çok kalıp söze sekizinci sınıfta (13 kez), en az kalıp söze ise 

beşinci sınıfta (3 kez) yer verildiği görülmüştür. Altıncı sınıfta sekiz ve yedinci sınıfta da dört 

tane kalıp söz tespit edilmiştir. Metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde söz konusu 
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kalıp sözün/sözlerin anlam veya kullanımına yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu durum kalıp söz öğretimine ders kitaplarında yer verilmediği şeklinde yorumlanmıştır.  

Beşinci sınıf Türkçe ders kitabındaki Erdemler temasında yer alan metinler ve bu 

metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde üç tane kalıp söz tespit edilmiştir. Söz konusu 

kalıp sözler Gökdayı’nın (2015) yaptığı sınıflandırmaya göre değerlendirilmiş ve yapısına göre 

iki tanesinin çok sözcüklü sözcük birim ve bir tanesinin de cümle yapısında kalıp söz olduğu 

saptanmıştır. Tek sözcük, öbek hâlinde ve bitişken sözcük yapılarında kalıp sözlere 

rastlanmamıştır. Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin anlam özelliklerine göre tasnifi 

yapıldığında tamamının gerçek anlamlı kalıp sözler olduğu, tema boyunca değişmece anlamlı 

kalıp sözlerin hiç yer almadığı saptanmıştır. Kalıp sözler işlev özellikleri açısından 

sınıflandığında bir tanesinin iyi veya kötü dilek bildiren, bir tanesinin nezaket kurallarına 

uymayı sağlayan, bir tanesinin de dinsel kimliği açığa çıkaran kalıp söz olduğu tespit 

edilmiştir. Kalıp sözler bağlamına göre sınıflandığında ise bir tanesinin dil dışı bağlam duyarlı 

kalıp sözlerden başkalarıyla yakın ilişki kurmak istenen durumlarda söylenen kalıp sözlere, 

iki tanesinin ise dil içi bağlam duyarlı kalıp sözlere dahil edilebileceği görülmüştür. 

Altıncı sınıf Türkçe ders kitabındaki Erdemler temasında yer alan metinler ve bu 

metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde sekiz tane kalıp söz tespit edilmiştir. Söz 

konusu kalıp sözler Gökdayı’nın (2015) yaptığı sınıflandırmaya göre değerlendirilmiş ve 

yapısına göre bir tanesinin tek sözcük, üç tanesinin öbek halinde ve dört tanesinin de cümle 

yapısında kalıp sözler olduğu belirlenmiştir. Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin anlam 

özelliklerine göre tasnifi yapıldığında yedi tanesinin gerçek anlamlı kalıp sözler olduğu, bir 

tanesinin ise değişmece anlamlı kalıp söz olduğu tespit edilmiştir. Kalıp sözler işlev özellikleri 

açısından sınıflandığında, iki tane dinsel kimliği açığa çıkaran, iki tane kültürel ayrıntıları 

gösteren, bir tane iyi veya kötü dilek bildiren, bir tane her duruma uygun sözler sağlayan, bir 

tane nezaket kurallarına uymayı sağlayan, bir tane de bazı durumlarda doğru şeyleri 

söylemeyi sağlayan kalıp söz olduğu tespit edilmiştir. Kalıp sözler bağlamına göre 

sınıflandığında üç tanesinin dil dışı bağlam duyarlı kalıp söz, beş tanesinin ise dil içi bağlam 

duyarlı kalıp söz olduğu görülmüştür. Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözlerden iki tanesi üzüntü 

ve strese neden olan olaylarda söylenenler, bir tanesi ise başkalarıyla yakın ilişki kurmak 

istenen durumlarda söylenenler grubuna dahil edilmiştir. Mutluluk veren olaylarda 

söylenenler grubuna dahil edilebilecek herhangi bir kalıp söze rastlanmamıştır.  

Yedinci sınıf Türkçe ders kitabındaki Erdemler temasında yer alan metinler ve bu 

metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde dört tane kalıp söz tespit edilmiştir. Söz konusu 

kalıp sözler Gökdayı’nın (2015) yaptığı sınıflandırmaya göre değerlendirilmiş ve yapısına göre 

bir tanesinin tek sözcük, üç tanesinin de cümle yapısında kalıp söz olduğu belirlenmiştir. Çok 

sözcüklü sözlük birim, öbek hâlinde ve bitişken sözce olan kalıp söze ise rastlanmamıştır. 

Erdemler temasında geçen kalıp sözlerin anlam özelliklerine göre tasnifi yapıldığında 

tamamının gerçek anlamlı kalıp sözler olduğu, tema boyunca değişmece anlamlı kalıp sözlerin 

hiç yer almadığı saptanmıştır. Kalıp sözler işlev özellikleri açısından sınıflandığında iki tane 

dinsel kimliği açığa çıkaran, bir tane her duruma uygun sözler sağlayan, bir tane mesajı daha 

açık ve kısa sürede iletmeye yarayan, bir tane konuşmada anlatımı güçlendiren, bir tane de 

kültürel ayrıntıları gösteren kalıp söz olduğu tespit edilmiştir. Kalıp sözler bağlamına göre 

sınıflandığında ise bir tanesinin dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözlerden başkalarıyla yakın 

ilişki kurmak istenen durumlarda söylenen, üç tanesinin ise dil içi bağlam duyarlı kalıp söz 

olduğu görülmüştür.  

Sekizinci sınıf Türkçe ders kitabındaki Erdemler temasında yer alan metinler ve bu 

metinlerin işlenişinde kullanılan etkinliklerde 13 tane kalıp söz tespit edilmiştir. Söz konusu 

kalıp sözler Gökdayı’nın (2015) yaptığı sınıflandırmaya göre değerlendirilmiş ve yapısına göre 

dört tane tek sözcüklü, dört tane öbek halinde, iki tane çok sözcüklü sözlük birim ve iki tane 
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de cümle yapısında kalıp söz olduğu saptanmıştır. Bitişken sözce olan kalıp sözlere 

rastlanmamıştır. Kalıp sözler anlam özelliklerine göre sınıflandırıldığında on iki tane gerçek 

anlamlı kalıp söze yer verildiği, değişmece anlamlı kalıp söze ise hiç yer verilmediği 

belirlenmiştir. Kalıp sözler işlev özellikleri açısından sınıflandığında üç tane nezaket 

kurallarına uymayı sağlayan, üç tane duygusal tepkileri dile getiren, iki tane dinsel kimliği 

açığa çıkaran, iki tane söz eylemleri gerçekleştiren, bir tane iyi veya kötü dilek bildiren, bir 

tane mesajı daha açık ve kısa sürede iletmeye yarayan, bir tane de iletişim sürecini 

düzenleyen kalıp söz olduğu tespit edilmiştir. Kalıp sözler bağlam açısından 

değerlendirildiğinde yedi tanesinin dil dışı bağlam duyarlı, altı tanesinin de dil içi bağlam 

duyarlı olduğu saptanmıştır. Dil dışı bağlam duyarlı kalıp sözlerden de dört tanesinin üzüntü 

ve strese neden olan olaylarda, üç tanesinin ise başkalarıyla yakın ilişki kurulmak istenen 

durumlarda söylenen kalıp söz olduğu belirlenmiştir. 

Türkçemizin söz varlığı içinde deyimler, atasözleri ve ikilemelerin yanında sözcük öbeği 

halinde önemli bir yer tutan kalıp sözlerin öğretimine gereken önem verilmelidir. Ders 

kitaplarındaki tema metinlerinde kalıp sözleri örnekleyen ürünler ve etkinlikler bulunmalıdır. 

Erdemler teması bu açıdan yardımlaşma, merhamet, sabır, ahlak, iyilikseverlik, paylaşma, 

alçakgönüllülük, dayanışma, saygı, azim, vicdanlı olmak, dürüstlük, sevgi, sılayı rahim, 

cömertlik, dostluk, güven, kardeşlik, sadakat, vefa gibi alt temaları içerdiği için kalıp sözlerin 

işlenişine en uygun temalardan birisidir. Ayrıca ders kitaplarında yer alan diğer temalarda ve 

metinlerde de kalıp sözlerin bulunduğu içeriklere ve öğretiminin yapıldığı etkinliklere yer 

verilmelidir. 
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Ferdi Saadet, İnsan ve Mekân Üzerinden Huzur’a Bakmak  

Ruhi İNAN 1 

Özet 

Huzur romanını bir tenakuz fikriyle okumak elbette faydadan hâli değildir. Huzur denilen 

kavramın çerçevesini bu yolla da çizmek mümkün; fakat romanda doğrudan huzurun göstergesi 

olan figüratif özelliklere bakarak daha ayrıntılı bir çerçeve çizilebilir. Tüm dünyayı ihtiraslı bir 

arayışa yönlendiren bu kelime, bütün iştiyakların kaynağıdır dense yanlış olmaz. Başlı başına 

adıyla huzurun kitabı olan Huzur romanı da bu en primitif arayışın mücessem hâlidir. Huzuru, 

huzursuzluk olarak ifade eden Moran endişeye dayalı bir huzursuzluktan bahsederken bu 

durumu, var olan mutluluk hâlinin elbet bir gün nihayet bulacağının kaçınılmaz hakikatine 

dayandırır. Romanda teklif edilen huzur; arada kalma, her güzel şeyin sonunu korkuyla bekleme 

psikolojisinin hüküm sürdüğü olaylar zinciriyle bazen iç içe, bazen tamamen dışında yer alır. 

Toplamda yirmi dört saatlik bir zaman diliminde geçen romandaki olaylar, tüm fiktif zamana 

yayılan II. Dünya Savaşı beklentisi ve tedirginliği ile de bir dip endişe dalgasına maruz kalır. Roman 

kişileri her ne kadar kendi iktidarlarının uzağında gelişen bu olaya duyarsızmış gibi görünseler da 

bu endişe gerçektir ve zaman zaman kişilerin mutluluğunu gölgede bırakmıştır. Ebedi mutluluk 

yoktur, ebedi mutsuzluğun olmadığı gibi. Roman kişilerinde mutluluğu arama ve mutsuzluktan 

kaçma hâli oldukça net bir şekilde gözlenmektedir. Burada mekânsal tasvirlerin ve bu tasvirlerin 

roman kurgusu içindeki işlevlerinin de amaçlanan huzurun tezahürü noktasında önemli bir yanı 

vardır. Yazar bu mekânları huzuru besleyen/ donatan bir figür olarak aldığı gibi bazen 

huzursuzluk psikolojisin dönüşümünün aktarıldığı bağıl değerlendirme göstergesi olarak da 

kullanmaktadır.  

Çalışmada roman kişileri ve mekânlar üzerinden “huzur” anlamı irdelenecektir.  Bu vesileyle 

romandaki ana karakterlerin birbirleriyle ve yaşadıkları mekânla olan münasebetleri kurmaca 

âlem, tasvirler ve bağlantılar üzerinden tespit edilecektir.  

 Anahtar Kelimeler: Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar, eleştirel okuma. 

 

Examining at Novel The Huzur through Individual Happiness, Human 
and Space Relationships 

Abstract 

Of course, it is useful to read the novel of peace with an idea of conflict. It is possible to draw 

the frame of what is called peace in this way, but a clearer frame can be drawn by looking at 

the figurative features that are direct indicators of peace in the novel. this word is the source 

of all the passions that lead the whole world to a human quest. The novel Huzur, which is the 

book of peace with its own name, is the embodiment of this search. Moran expresses that it 

will be possible to read peace as restlessness. This state of restlessness is an anxiety-based 

restlessness. In other words, it is based on the inevitable truth that an ongoing state of 

happiness will one day finally come to an end. The peace offered in the novel; it is sometimes 
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inside and sometimes completely outside of the chain of events in which the psychology of 

being in between, waiting for the end of every good thing with fear prevails. The events in the 

novel, which take place in a total of twenty-four hours, are the events of the II. With the 

expectation and uneasiness of World War II, it is exposed to a deep wave of anxiety. Although 

the Romani people seem to be insensitive to this event that develops far from their own power, 

this concern is real and sometimes overshadowed the happiness of the people. There is no 

eternal happiness, just like there is no eternal unhappiness. The state of seeking happiness 

and escaping from unhappiness can be observed quite clearly in the characters of the novel. 

Here, the spatial descriptions and the functions of these descriptions in the fiction of the novel 

also have an important aspect in the manifestation of the intended peace. The author takes 

these spaces as a figure that nourishes/equips the peace, and sometimes also uses them as 

a dependable evaluation of the change in the psychology of restlessness. 

In the study, the meaning of peace will be examined/detected through the characters and 

places of the novel. On this occasion, the relations of the main characters in the novel with 

each other and the place they live will be determined through the fictitious realm, descriptions 

and connections.  

Key Words: Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar, critical reading. 
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1. Giriş 

“En iyisi, unutmak, bir şey düşünmemekti” der Nuran, içinde bulunduğu açmazlardan 

çıkmak için (Tanpınar, 2020, s. 134-135). İfadede geçen mütevekkil duruş, modern insanın 

sorunlarının çözümünde mühim bir telkin veriyor gibidir. Çünkü romandaki ifadesiyle 

Nuran’ın “yaşadığı âna kendisini bırakmanın sükûnetini” ancak bu şekilde “tatması” 

unutmak ile mümkün olacaktır. Bu kaderci duruşu Tanpınar, “sükûneti tatmak” şeklinde 

ifade ettiği “Her nefis ölümü tadacaktır” ayetindeki “tatmak” fiilinin kullanımına benzer bir 

vurguyla bitirir. O halde romanda saadet, sükûneti tatmak şeklinde tanımlanabilir. Daha 

doğrusu Tanpınar’ın huzurdan anladığını, yine sesle birlikte tavsif edilen sükûnet olarak da 

ifade etmek doğru olacaktır. Bu sükûnet; seslerden, kalabalıklardan, modern hayatın 

keşmekeşinden arınınmış bir hayat olarak düşünülmelidir. 

 İnsan 

Huzur’daki bu sükûn hâlini yani huzuru, başkişiler ve mekânlar üzerinden okumak 

mümkündür. Genel olarak romanda kişiler, Suat’ın Batı’yı, Mümtaz’ın Doğu’yu, Nuran’ın 

sentezi temsil etmesi gibi. Gerçek hayatın temsillerine ya da metaforik göndermelerine karşılık 

gelecek biçimde formüle edilir. Bu formülün oluşumunda insan ve mekân ilişkisi mühim bir 

yer tutar. Bu metaforik figürler ve mekânlar roman boyunca birbirine yakınlaşır, uzaklaşır, 

bazen de bir tenakuza girerek birbirinin içinde kaybolurlar. Huzuru arama noktasında Nuran, 

roman boyunca Mümtaz’ın imtihanıdır mesela ve mecazi olarak Nuran’ın güzelliği, hayatı, 

dünyayı algılama biçimi, hatta çocukları ve eşi ile olan münasebeti ona göre çoğunlukla 

cezbedici bazen de kendisinden uzaklaştırıcı bir merkezdir. Bu durum bir tel kopuşu 

mesabesi kadar yakınlaşabilir veya yakalanan ahenk bu kopuşla tümüyle bozulabilir.  

 “O zamana kadar Nuran'ı sadece uzaktan, cazip bir hayal gibi görmüştü. Fakat yolda 

kulağına, ‘Siz gelmeyin, ben telefon eder gelirim.’ diye fısıldadığı andan itibaren bu cazip hayal, 

bu uzak varlık birdenbire genç adamda değişmişti. Kulağına akıtılan bu sözler acayip bir 

sihirmiş gibi, bir saniye evvel sadece o anı süsleyen, derinleştiren, zenginleştiren duygular, 

birdenbire yakıcı şeylerin kudretini kazanmıştı” (Tanpınar, 2020, s.  138-139). 

Romanda Nuran’ın varlığı, tamamen Mümtaz’ın onu algılama şekliyle bağlantılıdır. 

Onu uzaktan cazip bir hayal olarak gören Mümtaz, artık o hayalin mücessem hâli olan sesini 

duymasıyla birlikte daha elle tutulur bir gaye, bir ferdi saadet emeli hâline gelir. Ne zaman 

yakınlaşsa uzaklaşan; uzaklaşsa yakınlaşan bir döngü vardır. Tanpınar’ın Abdullah 

Efendi’nin Rüyaları adlı hikâyesinde de benzer bir durum vardır ama bu defa tersine bir ilişki 

söz konusudur. Erkeğin kadına dokunmasıyla birlikte kadın aniden kayboluverir; kadın elini 

çekince yeniden tecessüm eder. Âdeta tensel temasın aşkı ya da mutluluğu ne şekilde 

hükümsüz kıldığı vurgulanmak istenir gibidir. Nuran’ın yaptığı bütün şeyler Mümtaz’ın 

ilgisini artırır. Hele gülüşü, onu bir cazibe merkezi hâline getirir: 

" Ama, gülüşün o kadar güzel ki; kızacağım yerde hoşlanıyorum." Ve Nuran'ın sessiz 

gülüşünün kendisine uzaktan gösterdiği altın meyveye doğru içinden bir şey kayıyordu. Garip 

bir gülüştü bu. Mümtaz farkında olmadan ona cevap veriyor, kendi içinde bu gülüşün bir ağaç 

gibi büyüdüğünü, çiçek açtığını duyuyordu.(Tanpınar, 2020, s.  88) 

Mümtaz, Nuran’ı İstanbullu olmak, boğazda yaşamak, Nuran gibi Türkçe konuşmak 

gibi (teganni eder gibi) üç unsur üzerinden değerlendirir. Mekânla insanı ciddi bir biçimde 

ilintili hâle getiren bu yaklaşım, Mümtaz’ın var olma sebebini yani kahramanın mutlu olma 

kaynağının somut bir zemine oturduğunu gösterir. Yani mücerret göstergeler üzerinden 

mutluluğun mücessem bir şey olduğu anlatılır. Bu durum manevi bir hazza dönüşse de 

neticede teşekkül etme şekli itibarıyla maddi arzulara tesanüt eder. Onun imtihanı bazen 

Suat, bazen de Nuran’ın kendisi olurken, iktidarı haricindeki olayları da onların dışında 

deveran eden öteki âlem olarak kabul etmek gerekir ve bu da bir biçimde onun huzur 
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anlayışının sınırlarını da teşekkül ettirir. Duran bir dünya ve aksine kendi ekseni etrafında 

devreden hayatlar. Bu hayatların eşya ile münasebeti de mutluluğun mikyası, miyarı olabilir.  

“Nuran gülüyordu: -İyi ama, eşya var, biz varız. Vücudumuz maddî bir şey değil mi? 

Yani herkesinki gibi... -Allah'a bin şükür... Fakat seninki bana göre herkesinki gibi değil... -

Küfür... -Küfür veya Allah'a giden en kısa yol... Unutma ki bu gece tam vahdet-i vücud içindeyiz”  

(Tanpınar, 2020, s.  194). 

Nuran ve Mümtaz’ın ilişkileri bir dönem sonra vahdet-i vücut’a evrilen bir hâl alır. Yani 

insanın bu dünyadaki serüvenin son noktasına; var olan her şeyde bir olma, eşyada yok olma, 

erime hâli; hiçlik tasavvuru. Tanpınar bu bakış açısıyla da mutluluk önerisinin bela 

meclisindeki müesses nizama yani vahdet-i vücut’a ulaşması vurgusuna dönüştürür.  

Romanda kurmaca zamanın durdurulduğu anlardan biri, romanın başkişisi 

Mümtaz’ın Nuran ile dâhili ve hârici âlemle ilgili tasvirler yaptığı kısımlardır. Bu kısımlarda 

yazar, mutluluğun adeta resmini yapar. Dönen bir dünyanın dışında ama asla dönmeyen; her 

şeyin gönlünce aktığı bir âlem tasavvurudur ki doğrudan ifade edilmese de bir aşk tanımına 

mukabil gelir. Nuran’ın kızını seyrederken de böyle bir hale kapılır; yedi yaşındaki kızının 

annesinin küçük bir numunesi olduğunu Mümtaz şöyle tasvir eder ve bu durum üzerinden 

bir anlamda hayatın çok güzel olduğunu anlatan mutluluk cümleleri kurar:  

“Normal. Henüz dört yaşında, hüküm verilecek gibi değil ama, annesinin yüzündeki 

tatlılığa bilmem dikkat ettin mi? İşte o hâl var üzerinde. Sonra muhayyilesi çok zengin. Belki 

çok ıstırap çeker. Fakat herhâlde yaşar ve yaşamak güzel şey. 

Yaşamak güzel, çok güzel şeydi. En güzel dua buna erişemezdi. Bunu Nuran, yalnız 

fikir işlerinde konuşurken kendisine güvenen bu toy çocuğu tanıdıktan sonra öğrenmişti. 

Yaşamak güzeldi; sabahlar, akşamlar vardı. Bin türlü güzel şeylerle doldurduğumuz saatler 

vardı. Uyumak ve uyanmak vardı; rüyalar vardı, hayaller vardı. Bu sevimli budalanın 

kollarında kendisini kaybetmek ve sonra gene orada, onun için kendini bulmak vardı” 

(Tanpınar, 2020, s.  207). 

Mutlu olma meselesi biriyle mümkünmüş gibi görünüyor. Birinin kollarında kendini 

kaybetmek, hayaller kurmak, rüyasını görmek… Bu tür tasavvurlar tüm gayelerin özünde 

vardır. Mutluluk o varlığa ya da insana sahip olmakla bir kabul edilebilir. Handan İnci, 

Tanpınar’ın ömrünü tek kişinin aşkına adamış Mümtaz ile hovarda Tevfik Bey’in mukayeseli 

bir biçimde romanda aktardığını ve bunu aşk üzerinden yaptığını ifade eder. Tek eşliliğin 

aslında “huzuru” bulmak yerine kişiyi “beyhude azaplara mahkûm” hâle getirdiğini iddia eder.   

Tevfik “efendice bir Epiküryenliği” olan ve hayatına çok sayıda kadın karışmış bu “eski 

zaman hovardası”nın karşısına, ömrünü tek kadına adamış Mümtaz’ın koyar ve ikisinin aşk 

anlayışlarını karşılaştırır. Gerçekte “kıskanılacak olanların Mümtaz gibi tek sevgi ile 

yaşayanlar” olduğunu söyleyen Tevfik Bey için Mümtaz, mitolojideki Sisiph benzetmesini 

yapar: “Ruhlar ülkesinde aynı kayayı aynı tepeye kadar çıkarmaya mahkûm olan ve tam 

tepeye çıkıp da yerine yerleştirdiği zaman tekrar düştüğünü görüp tekrar işe başlayan beyhude 

azaplar mahkûmu.” (İnci, Tefrikadan Kitaba Huzur, 

http://www.tanpinarmerkezi.com/huzur/ Erişim: 14,11,2022) 

Mümtaz, Tevfik Bey'in haz aldığı zamanlarda bıyığını nasıl burduğunu anlatır ve bu 

hareketin tüm hayatını özetleyen bir hikmeti de içinde barındırdığına inanır.  “Yani o,  elinin 

tersiyle bıyıklarını düzeltirken, ‘iyi kötü yaşadım ve şimdi her şeyden uzağım’, diyordu. Bu Don 

Juan, trajedide olduğu gibi, birdenbire mazisine lâyık bir sonla fırtına ve şimşek ışıkları 

arasında kaybolmadığı için kendisini -belki de bu kısa ve manasız jestin altına- gömmüştü. 

(Tanpınar, 2020, s. 214) Tevfik Bey ile arasında büyük bir uçurum vardır. Hasbelkader kendini 

geçindirebilecek kadar maddi varlığı sahip olan Tevfik Bey, mutluluğu tamamen maddi 

http://www.tanpinarmerkezi.com/huzur/
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hazlarda arar. Tevfik Bey’in aksine Mutluluğu tek kişi üzerinden anlayan ve algılayan 

Mümtaz, kişiyi manevi hazlarla birlikte anlar ve tasavvur eder. Roman sonunda Tevfik Bey, 

Mümtaz’ın ilişkisinin mutsuzluk ile neticelenmesinden ötürü haklı çıkacaktır. Tevfik Bey, 

Mümtaz’a bu durumu şöyle açıklar: 

-İnsan için asıl saadet bu, anladın mı Mümtaz? Sonunu bile bile ve o sona rağmen, 

kendisini idrak etmek... Basit bir jest değil mi? Kollarımı göğsümün üzerinde kavuşturuyorum. 

Adalelerimi yokluyorum. Basit bir şey. Fakat bütün ölüm çarkına rağmen kendimi ikrar ettim. 

Varım, diyorum; fakat yarın olmayabilirim, yahut bir başkası, bir budala, bir bunak olabilirim... 

Fakat şu dakikada varım... Varız, anladın mı Mümtaz. Varlığını sevebiliyor musun? Uzviyetine 

dua edebiliyor musun?.. Ey gözüm, ey boynum, ey kollarım, karanlık ve aydınlıklarım... Size 

şükrediyorum, bu dakikanın sarayında, bu anın mucizesinde beraberce var olduğumuz için; 

sizinle bir andan öbürüne geçebildiğim için; anları birleştirip düz ve yekpare zaman 

kurabildiğim için!   (Tanpınar, 2020, s.  254-255). 

Tevfik Bey’in Mümtaz’a anlatmaya çalıştığı şey ânın gerçekliği, istikbalin muallak 

oluşudur. Kişiler ânı yaşamalı ve gelecekle ilgili bir plan yapmamalıdır. Bu biraz geçmiş, şimdi 

ve gelecek kavramını ânda yani ”durée” de birleştirmek manasını da içermektedir ki 

Bergson’un zaman felsefesinin Tevfik Bey üzerinden aktarılması anlamına gelir. İnsan tabiatı, 

ânı yaşarsa mutlu olur. Aksi bir durum ise hezeyan ve mutsuzluktur denmektedir. İstikbal 

kaygısı/hevesi insanı mutsuz kılar. Ânı yaşamak ve kıymetli kılmak saadetin biricik 

formülüdür Tevfik Bey’e göre.  

Mümtaz ile İhsan’ın aralarında geçen konuşmada insanın küçük şeylerle mutlu 

olabileceğini tavsiye ettiği görülmektedir. Bu tavsiyeyle birlikte İhsan, aynı zamanda bir tür 

mutluluk tanımı da yapar. Romanda İhsan sakin bir kişiliğe sahiptir ve bu yapısının gereği 

olarak olayları değerlendiriş biçimi daha mutedildir. Onun fikirleri Tevfik Bey’in muhalifine 

daha makuldür. Kırımlı, onun bu tavrı için "İnsanın saadet ve ebediyet arzularının, 

"hümanistçe" cevaplanma ve tatmini çabaları sezilmektedir" der (Kırımlı, 2006, s. 352). 

Anlatıcı, mutluluğu sanki bir yaz nezlesi gibi tarif eder.  

“Saadet dediğimiz o turfa meyveyi, onun bütün lezzetini, insan hayatını şiir ve sihirle 

dolduran, bir sanat eserine benzeten şeylerin hepsini, genç adam bu hafta içinde tattı. İkisi de 

bu son aylarda çok sıkılmıştılar. Onun için saadetleri bir nekahet sıtması gibi geliyordu. Sanki 

çok uzun hastalıklardan sonra yeniden hayata kavuşmuşlar gibi birbirlerine sarılmışlardı” 

(Tanpınar, 2020, s. 343). 

Mümtaz’ın düşüncesine göre, temayül ve ihtirasın ne olduğu mühim değildir; mühim 

olan insanoğlunun kendi hayatına, alışkanlıklarının kıvrımlarını almasına ve onların kalıbına 

girmesine bakmaktır. Bazı insanları bahsi geçen bu rutinin içinden geçmiş düşüncelerini ya 

büsbütün unutur yahut da çok uzakta kalmış bir ufuk gibi seyreder. Bazıları bu kadar ileriye 

gitmez, sadece her ikisini beraberce taşır. (Tanpınar, 2020, s. 195) Ferdi saadeti hayatındaki 

eksik taraf olarak niteleyen Tanpınar için insan, çoklukta yok olabiliyorsa bunu bir terkip 

hâline getirebiliyorsa mutlu olabilir. Romanda da Mümtaz ve Nuran belirli bir süreyle de olsa 

bu terkibi birlikte oluşturmuşlardır. Huzur, ona göre yek pare geniş bir anın parçalanmaz 

akışını yakalamakta saklıdır. Mümtaz ve Nuran bu akışın içinde bir rüya iklimindedirler. İşte 

tam da bu iklim, onların mutlu olmalarını sağlayan önemli bir teşekküldür. 

Roman’da Mümtaz'ın bir iç huzur arayışında olduğu görülüyor. Fakat bu iç huzur 

Nuran’la bağlantılıdır. Nuran’dan ayrıldıktan sonra böyle bir yolu tercih eder. Mümtaz. 

"Huzuru Nuran'da değil, içimde aramalıyım. Bu da ancak feragatle olur."(Tanpınar, 2020, s. 

373) der. Kırımlı’ya göre Mümtaz, huzurun insanın dışında, aşkın ve uzvî zevklerin zirvesini 

yaşadığını düşündüğü Nuran'la beraberliğinden ziyade kendi iç âleminde bulacağını itiraf 
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etmektedir. Bu da hazzın en üst raddesini yaşamaktan değil bunlardan vazgeçmekle mümkün 

olacaktır. Yani mistik bir tekâmül teklifi söz konusudur. (Kırımlı, 2006, s. 356). 

Nuran bu sabah gidecekti ve bu gidiş ikisi için de yıkımdı. Onun gidişi ile kendisi için 

her şey bitiyordu. Bütün bunların hepsini biliyordu. Fakat daha bir saat evvel onun için, o kadar 

yıkıcı olan bu hakikatlere şimdi çok uzak, şahsıyla ve etrafıyla alâkasız şeyler gibi bakıyordu. 

Sanki hepsini bir ölümün ötesinden görüyordu (Tanpınar, 2020, s. 402-403). 

Akkan’a gore Mümtaz, Nuran gibi kahramanlar aşk hâlini; bir çeşit katharsis, vecd 

hâli, ölümü ve parçalanmış bir medeniyeti unutmak için kaçış aracı olarak görürler (Akkan 

2016, s.83). Kaçış figürü; ölümden kaçış, baskıdan kaçış, kendinden kaçış, birinden kaçış, 

zorluklardan kaçış, yükümlülüklerden kaçış şeklinde birçok romanda farklı formlarda 

okurun karşısına çıkmıştır. Macide’nin bu durumu ifade ediş şekli farklıdır. O, bu kaçışlardan  

hareketle saadeti yakalamayı arzu etmektedir.  

Onun hayatının en büyük saadeti bu kaçışlardı. Bir gün hastahanede, çok ağladığı, bir 

yığın ölümün makasından bir arada geçtiği bir gün, pencereyi bu masmavi davete açık bulmuş, 

oradan düşüncesi dışarıya, sonsuzluğa doğru kanatlanmıştı. O günden beri bir tarafı hep orada 

sanki büyük mavilik tabaklarından birinden öbürüne atlayarak geçiyordu. Bazen bir  ışık 

külçesinin dibinde yorulmuş bir çöl yolcusu gibi dinlendiği olurdu. Hiç kimse aydınlığı, onun 

hiçbir realiteye sığmayan duruluğunu Macide kadar tanıyamazdı. Şimdi de yarısından fazlası 

bu aydınlık gökteydi. İhsan'la beraber bir aydınlık ağacının dibinde oturmuş konuşuyorlardı 

(Tanpınar, 2020,s. 258-259). 

Huzur romanı, Moran’ın ifadesiyle “huzursuzluk”u anlatan bir bakış açısıyla da 

okunabilir. Tanpınar, öncelikle başkarakter Mümtaz olmak üzere diğer kişilere de huzur 

içinde huzursuzluğu tattırarak kişileri bir meddücezir içinde bırakır. Tanpınar, eşikteki 

adamdır ve onun kişilerine de bu gözle bakmak yanıltıcı olmaz. Huzurun ya gölgesinde ya 

içinde ya da büsbütün dışındadır ve roman kişilerinden Suat’a şu sözü söyletir: "Ne kadar 

garip... İki dünyam var. Tıpkı Nuran gibi, iki âlemin, iki aşkın ortasındayım. Demek ki bir tamlık 

değilim! Acaba hepimiz böyle miyiz?.." (Tanpınar, 2020,s. 301-302). Arada kalmak ve 

belirsizlik, mutsuzluğun açık bir göstergesidir.  

Mekân 

Huzur romanında 1930’lu yılların sonundaki İstanbul, Mümtaz aracılığıyla kolektif 

pencereden değerlendirilmeye çalışıldığını ifade eden Çonoğlu’na göre İstanbul’da terkibi ifade 

eden şeyler, manzara, mimari bizimdir ve bizim olan yerde biz olduğumuz için huzur vardır ( 

Çonoğlu 2013, s.24). Mekânların hem tebdil olarak hem de yaşamsal alan olarak insanın ruh 

hâline iyi geldiği bilinir. Romanda mekânlar- belki sadece İstanbul- Mümtaz’ın mutluluğunun 

kaynaklarından biri olarak ele alınmıştır. Zira mekân, yekpare akışın sükûn bulmasının 

somut bir göstergedir. O sebeple Mümtaz, romanda haz duyduğu mekânlara gitmeyi, aşkın 

mekân tuttuğu kişiyle o yerleri dolaşmayı önemli bir rutin olarak görür. 

Eserde, şimdi ile geçmiş arasında sıkışmışlık yaşayan Mümtaz, bunu en çok Beyazıt 

Camii, Bitpazarı ve Bedesten taraflarına yaptığı ziyaretlerde daha net anlar. Geçmiş ve şimdi 

arasındaki hızlı geçişler, eski mimari eserlerle şimdiye ait mekânlar kadar yakın komşudur. 

Âdeta benliği bu izleğin mutmain bir takipçisidir ve sorunların birçoğunu bu gezilerde geride 

bırakır. Bu ziyaretler aslında onu saadete götüren bir vasıta keyfiyeti taşır. Tüm bu izlenimleri 

bir masala benzeten Mümtaz, bu mekânlarda olmaktan derin bir haz duyar. Bu masalda 

geçmiş, şimdi bir şekilde kucak kucağa olacaktır. 

 Bayezıt Camii'nin yan tarafında, büyük  kestanenin altında güvercinleri seyretmek, 

Sahaflar içinde kitap karıştırmak, tanıdığı kitapçılarla konuşmak, sıcak günden ve sert 

aydınlıktan çarşının birdenbire insanı kavrayan loşluğuna ve serinliğine girmek, bu serinliği çok 
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arızî bir hâl gibi teninde duya duya yürümek hoşuna giderdi. Hatta çok rahatça ve aklına eserse 

Bitpazarı kapısından girer, Bedesten'e kadar o dolambaç yollardan yürürdü. Öbür taraf çok 

taklit ve baştan savma olmak üzere bugündü; ancak küçük tezgâh ve imalâthane işlerine, ucuz 

gümrük eşyasına, taklit modalara rastlanırdı. Halbuki Bitpazarı ile Bedesten'de, dikkati açık 

olursa, daima şaşırtıcı bir şey bulunurdu (Tanpınar, 2020,s. 46). 

Tanpınar’ın mekânları tasvir ederken kullandığı sıfat ve vasıflara bilhassa dikkat 

etmek gerekir. Bu tasvirlerdeki olumlayıcı dil ve sıfatlarla birlikte tercih edilen kelimelerin 

tenasübü mutluluğun mühim bir nüvesi kabul edilebilir. Zira metinler bu tür çoklu okumaya 

uygun bir zemin oluştururlar. (Kanatlı-Çekici, 2020, s.62) Aşağıdaki alıntıda görülen, 

medrese, avlu, bahçe, gündüz, güneş, arı, böcek, meyve ağacı, ceviz, camlı bir koridor, serin 

olan taşlık, geniş orta masası, küçük içki dolabı, büyük sedir, geniş merdiven misallerinde 

olduğu gibi… 

Emirgân'ın arka taraflarında bu ev, eski medreselerin avlusunu andıran kapalı 

bahçesiyle, Kandilli'den Beykoz'a kadar bütün manzarayı kavrayan balkonuyla gözünde 

canlandı. Bahçe gündüz güneşle, arı ve böcek sesleriyle dolu olurdu. Birkaç meyve ağacı, bir 

ceviz, kapısının önündeki kestane, kenarlarda adını bilmediği bir yığın çiçek vardı; iç kapı, 

vaktiyle limonluk olan dar, camlı bir koridora açılırdı. Ondan sonra yazın o kadar serin olan 

taşlık gelirdi. Burada geniş orta masası, küçük içki dolabı, büyük bir sedir vardı. Merdiven 

genişti. Bazen iki yastık atarak Nuran'la orada otururlardı (Tanpınar, 2020, s. 75). 

Romanda Mümtaz, mekânları kurgu gereği olarak Nuran’ı hatırlattığı için ziyaret eder. 

Bu da mekânla imtizaç etmiş duyguların yeniden hatırlanmak istenmesi anlamına gelir. “Mazi 

ruhun kalbidir” ve maziden kalan huzur, ziyaret edilen bu mekânlar sayesinde yeniden 

canlandırılmak istenir. Dolayısıyla yaşanmışlıklar ve o mekânla birlikte düşünülen 

insanlar/olaylar mutluluk kaynağıdır. Moran bu durumu şu şekilde değerlendirir; "Nuran işte 

bunu sağlar Mümtaz'a. Romandan alınan parçalar, yalnızca Nuran aşkının olumlu etkisini 

anlatması bakımından değil, hayata estetik açıdan bakmanın Mümtaz için ne kadar büyük 

bir değer taşıdığını dile getirmesi bakımından da önemli. Çünkü dediğim gibi, bu değer, son 

bölümdeki değerler çatışmasında terazinin bir kefesine konan kişisel mutluluğun anlamını 

açıklar bize" (Moran, 2003, s. 276). Bu durum cümlelere olumsuzlama şeklinde yansır. 

Yukarıda ifade edildiği gibi Mümtaz, huzuru hissettiğinde dış ve iç dünyanın cümlelere ve 

sıfatlara yansıması da olumlu olmaktadır. Bunun aksi durumda aşağıdaki cümlelere 

yansıyan bir negatif hal ortaya çıkmaktadır. Perişan, sakat, yorgun, taşı kırık bir geçmiş, 

kubbesi yıkılmış bir türbe, yere devrilmiş sütunlar, incir ağacı dikilmiş bir medrese, siyah 

mor kadifeler, küçük çalkantılar, ışık sarsıntıları…   

İşte bu sefaletin, kirin, bakımsızlığın içinde, tıpkı yolları dolduran, üstü başı perişan, 

sakat, yorgun ve iyi tıraş olmamış ve saçlarını düzeltmeğe vakit bulmadan sokağa fırlamış 

kadın ve erkeklerin arasında, kıyafetinin perişanlığını bakışlarıyla, endamıyla; şahsiyetinin 

kudretiyle yenen ve çehreden başka bir şeye dikkat imkânını insanda bırakmayan kadınlar 

gibi birdenbire umulmadık yerde yaldızlı, taşı kırık bir geçmiş zaman çeşmesi parlıyor, biraz 

ötede kubbesi yıkılmış bir türbe düzgün ve vakur cephesiyle kendisini gösteriyor, daha sonra 

içinde bir yığın çocuk cıvıltısı ile beyaz mermer sütunları yere devrilmiş, damında incir ağacı 

veya selvi bitmiş bir medrese meydana çıkıyor, nasılsa ayakta kalmış bir cami, geniş avlusuyla 

sükûnetiyle sizi dünya nimetlerinin ötesine davet ediyordu (Tanpınar, 2020, s. 200). 

Nuran, kayık ışıklarının siyah, mor kadifelerde mahpus elmaslar gibi parıldadığı sulara, 

biraz ötede bir yeni balıkçı kümesiyle kırılmak üzere onların bittiği yerde başlayan o şeffaf 

karanlığa, vapur dalgalarından, küçük çalkantılardan, bu aydınlık yüklü gölgenin bin türlü 

akisle size doğru yükselişine, sizi alıp götürecekmiş gibi etrafı sarmasına, velhâsıl döşemeleri 

çok cilâlı renkli ve ışıklı bir sarayda yalnız akisten, parıltıdan, ışık sarsıntılarından ibaret, 

onların küçük nağmeden, musiki cümlelerinden büyük ve müstakil varyasyonlara kadar 
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yükselişinden bir dünyada yaşanıyormuş hissini veren bu lüfer gecelerine çocukluğundan beri 

bayılırdı (Tanpınar, 2020, s. 209). 

Romanda İstanbul Boğaz’ı, mekân olarak hazzın en önemli kaynaklarından biridir. 

Çünkü Boğaz hem birçok anlam hem de güzellik unsurunu bir arada barındırması ile 

birleştirici/vasıta konumundadır. (Okay, 2017, s. 350).Tanpınar yer yer Mümtaz’ın yerini 

alarak bu güzelliği en geniş ve derin manasıyla ele alır. Tasvir edilen sadece bir manzara 

olmasından çok ruhun geniş bir tasviri gibidir. Holt- Jensen, bunu sağlayan şeyin, insan 

varlığının en önemli parçalarından biri olan bu yerin ruhunun olmasıdır” der (Holt-Jensen, 

1999, s. 158). Moran, bahsi geçen ruhun Tanpınar’ın üslubuyla birleşmesinden şiirsel bir 

hazzın ortaya çıktığını ifade eder. (Moran, 2003, s. 280). Görünen manzaradan kaynaklı bu 

mutluluk ya da haz alma hâline tüm bu yaşananların sona ermesi korkusu iştirak eder. 

Nuran ve Mümtaz,  yaşadıkları huzur ve saadetin bir şekilde hitama ereceğinden sık sık endişe 

duymaktadırlar. 

Teşrin ortalarına doğru saadetleri yavaş yavaş gölgelenmeğe başlamıştı. Her ikisi de 

kendi içlerinde bu saadetin bir nevi durgunluk içinde mumyalanmağı andırdığını müphem 

surette duyuyorlardı. Kanlıca kahvesinde bunları konuştular. Bu en güzel günlerinden biri 

olmuştu. Nuran'la sabahleyin yalıda buluşmuşlar, öğlene doğru Emirgân'a geçmişlerdi. 

Akşamüstü iskeleye indiler. Emirgân kahvesi ve meydan serin ve tenhaydı (Tanpınar, 2020, s. 

223). 

Mümtaz’ın yaşadığı bu saadet ya da huzur bir bakıma sadece kendi kendine yaşadığı 

bir duygu değildir. Etrafındaki insanlara ya da varlıklara baktığında da aynı saadeti onlarda 

görür. Belki de bu durum, izafi mutluluk algısının dış dünyaya yansımasıyla ilgilidir.  

“Mümtaz bütün ömrü boyunca etrafı bu kadar mesut görmemişti. Bu kendi içinin saadeti değildi. 

Belki bütün kâinat, insan, ev, ağaç, önlerinden denizi yalayarak geçen yelkovan kuşları, küçük 

hayvanlar, biraz ötedeki karpuz ve kavunlar, hepsi çok uzun bir uykudan uyanmış gibiydiler. 

Hatta iskelede yakası açık, balık tutan polisin oltasında sallanan bîçare bir izmarit bile 

ömrünün en güzel anını yaşıyormuş gibi bu aydınlık içinde, oltanın gidip gelişiyle kendi kısa 

ömrünün sonunu sayan bir rakkas olmaktan mesut görünüyordu. Polis belki de etraftaki bu 

renk cümbüşü kendisini şaşırttığı için, yahut genç kadının yüzündeki saadet hissi hoşuna gittiği 

için, açık yakasına, kemersiz ceketine uymayan bir ciddiyetle çok resmî bir selâm vermiş ve 

"Hoşgeldiniz efendim, ayağınız uğurlu imiş." diye oltasıyla sabır ve tahammülün bu beyaz pul 

pul sembolünü adeta başlarının üzerinden geçirerek onları selâmlamıştı (Tanpınar, 2020, s. 

224.) 

Anlatıcının kişileri ve mekân ile ilgili tasvirleri aktarışı da saadetin mekânsal 

görünümü noktasında okura ipucu verir. Macide’nin konuşmasından alıntılanan aşağıdaki 

metinde bu açık bir şekilde görülebilir. Macide gökyüzünün açık olmasını çok sevdiğini kapalı 

olduğunda içine baktığını ve bunun ona huzur vermediğini ifade eder.  

İhsan:-Macide gökyüzüne bayılır... dedi.-Bulutlu olmamak şartıyla... Bulutlu olursa 

tahammül edemiyorum. O zaman hep içime bakıyorum. 

Bunu kendisi için gibi yavaşça söylemişti. Hâlinde solmaya yaklaşmış çiçeklerin 

daldırıldıkları suya kendiliğinden eğilişleri vardı. Fakat bu sonbahar güneşi bir saza benzettiği 

ve o kadar kendi musikisiyle doldurduğu bu bahçede Macide'nin bile fazla mahzun olmasına 

müsaade etmezdi. Ona karşı gelmek için hüzünden, kederden çok başka bir şey, herşeyi 

silecek, örtecek ozalim ihtiraslardan biri lâzımdır. Onun için başını tekrar göğe, göğün tek ve 

zarif, maddesiz ve büyük yaprağına çevirdi, sonsuzluk içindeki macerasına daldı (Tanpınar, 

2020: 258-259). 

Çengelköy, Vaniköy, Kandilli, Kuleli gibi mekânlar, zaman zaman roman kişilerinin 

keşmekeşten kaçmak için kullandıkları kaçış yerleridir. Bu yerler; endişelerden uzak, kötü 
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gölgelerden arınmış kendilerine mahsus bir âlem, yürüyüşlerle, denizi seyretmelerle huzur 

bulunan mekânlardır. Mümtaz’ın Nuran’la da gezdiği bu mekânlar, bir müddet sonra aşkları 

için bir fon olmaktan çıkarak, bir roman kahramanına dönüşür. İlk ve son bölümde Mümtaz, 

ikinci ve üçüncü bölümlerde de Nuran'la Mümtaz İstanbul'u gezerken okuyucu da onlarla 

birlikte İstanbul yolculuğuna çıkar" (Bayraktar, 2017, s. 61). 

 Çengelköyü'nde...Mümtaz kendisini bu son günlerin endişesinden uzak, 

Çengelköyü'nde veya Boğaz'ın herhangi bir köşesinde görmeği ne kadar isterdi. Ne kadar isterdi 

ki, ayaklarının altında bozuk bir yol, başının üstünde Kuleli'nin ağaçları, o gölgelerin karanlık 

suda kendilerine mahsus bir âlem kurdukları yerde bulunsun, biraz ileride fabrika bekçisiyle 

konuşsun, sonra yavaş yavaş Vaniköyü'nden Kandilli'ye doğru yürüsün ve tam yokuşun 

üstünde bir taşa otursun, denizi seyretsin, geceyi büyük ve siyah bir gül gibi koklasın. Nuran'la 

yarınki buluşmalarını düşünsün. (Tanpınar, 2020, s. 383) 

Sonuç 

Huzur romanında özellikle Mümtaz ve Nuran’ın münasebeti huzur ve saadet 

kavramları üzerine örülüdür. Mümtaz, Nuran’ı seneler sonra bulduğu ferdi saadeti olarak 

görür. Nuran ise başlangıçta geçirdiği nekahet sürecinden ötürü saadeti istediği yegâne şey 

zannetse de ilerleyen süreçte saadetten çok huzurun gerekli olduğuna kanaat getirir. Çünkü 

Nuran’ın Fahri’yle birlikteyken hayatında huzur yoktur. Fahri, onun huzursuzluklarının 

başkişidir. Mümtaz’la ilk karşılaştıklarında yaşadığı saadetin kendisine huzur getireceği 

düşüncesi Mümtaz’ı ona yaklaştırmıştır lakin gittiği yerde de yine kendisine ve geçmişine 

rastladığı için bu vakitten sonra nefsine saadetin değil daha çok huzurun gerekli olduğuna 

inanarak Mümtaz’la olan ilişkisine son vermiştir. Romanda “huzur” ve “saadet” kelimeleri 

“endişe” kelimesiyle birlikte yürür. Romanın bütün öyküsü bu üç kelimenin birbiri ile olan 

münasebetini tecrübeye yöneliktir. Bu tecrübe bazen Nuran-Mümtaz-Suat arasında 

dururken bazen Mümtaz ve roman kişilerinin arasına giren II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde 

cereyan eder.  

Nuran Mümtaz’dan ayrılışını Fahir’in ona yazdığı mektuptaki "-Mademki Fahir bana 

dönüyor, mademki hastayım, sana muhtacım, çocuğunun babasıyım, beni reddetmemelisin 

diyor, ben dönmeğe mecburum; mesut olmayacağımı biliyorum, fakat huzur için buna 

mecburum..."(Tanpınar, 2020, s 394) cümlesine dayandırır. Bu ifadeler de gösteriyor ki Nuran 

“saadet” ile “huzur”u aynı kefeye koymuyor. Nuran’ın bu hâle evrilişini Algül, öğrenilmiş 

korkularının ve başkalarına göre yaşamanın izleriyle ilgili olduğunu söyler. Yani; Genç kadın 

ümitsizdi. -Göreceksin Mümtaz, eninde sonunda bizi harap edecekler..." diyen Nuran’ın fobik 

düzeydeki korku anlayışı da aileden, çocukluk döneminden geliyor. (Algül, 2019, s. 213). 

Huzur, insanın asgari şartlardaki yaşamı için kerhen tercih edilen bir kabulleniş olarak 

görülmektedir.  

Saadet kelimesi, roman boyunca mekâna ve endişeye bağlı bir seyir takip eder. 

Mümtaz, İstanbul’u saadetin ete kemiğe bürünmüş hâli olarak tasvir ederken fotoğrafa 

olmazsa olmaz figür olarak Nuran’ı dâhil etmeyi ihmâl etmez. Nuran, mekânları kıymetli hâle 

getiren kişi olarak tavsif edilir ve mekânlar, Mümtaz’ın bakışıyla aktarılır. Böylelikle 

Mümtaz’ın saadet/huzur tasavvuru, romanda mekân ve insan figürü üzerinden deruhte 

edilir. Mümtaz, mekânlara bakışı ve hayat algısı üzerinden maziyi temsil ederken; Nuran ise 

saadet ve huzur arayışı üzerinden aktüel gerçekliği temsil eder. Romanda bu iki unsur (mazi 

ve ân) bir araya getirilerek bir anlamada mâzi ve ânın birlikteliği/terkibi tecrübe edilmiştir. 

Netice itibariyle durumun imkânsızlığı kurgusal gerçeklik olarak bizzat müşahede edilmiştir.  
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Tanzimat’tan Günümüze Gençlik Dergilerinin Geçirdiği Sosyolojik 

Değişim1 

Aliye USLU ÜSTTEN2 & Müzeyyen ALTUNBAY 3 

Özet 

Yakın zamana kadar çocuk ve genç kavramları birbirinin yerine kullanılmış olsa da günümüzde 

gençlik edebiyatı çocuk edebiyatından farklı bir alanda değerlendirilmeye başlanmıştır. Gençlik 

kavramının literatüre girmesiyle gençlik yayınlarının da ayrıca değerlendirilme zorunluluğu 

doğmuştur. Bunlar arasında süreli yayınların başlangıcı ise 19. yüzyıla rastlar. Süreli yayınların 

her biri yayımlandığı dönemin aynası kabul edilebilir. Dönemin sosyal, kültürel, siyasal 

olaylarından etkilenen süreli yayınlara bakılarak, bunların hitap ettiği hedef kitlenin de ilgisinin, 

beklentisinin ve değerlerinin tespit edilmesi mümkündür. Tanzimat’tan itibaren yayımlanan 

dergiler değerlendirildiğinde çocuk ve gençlik dergilerinin çocuk dünyasına yönelik hazırlandığı 

görülür. II. Meşrutiyet ve Millî Mücadele dönemlerinde ise dönemin olaylarına bağlı olarak gençlere 

hitap eden dergiler artmış, yazılarda vatan ve millet sevgisi aşılanmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında Harf İnkılabı nedeniyle bir süre dergi yayımcılığına ara verilir. Sonraki süreçte, 

Cumhuriyet’in esaslarını benimsetmeye dayalı dergilere yer verilir. Bu dönem dergilerinin genel 

havası ulus-devlet anlayışını benimsetmeye yöneliktir. 70 ve 80’li yıllarda yayımlanan gençlik 

dergilerinde siyasi olayların etkisi belirgin şekilde hissedilir. 90’lı yıllardan itibaren gençlerin 

dünyasına hitap eden, onların yaşadıkları sıkıntıları konu eden dergiler hazırlanır. Bu çalışmada, 

gençlik kavramından hareketle Tanzimat’tan günümüze yayımlanan gençlik dergileri sosyolojik 

açıdan ele alınmıştır. Bu amaçla gençlik dergilerinin hedef kitlesi ve yayımlanan yazılar itibarıyla 

dergilerin yayın politikası incelenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Süreli yayınlar, gençlik, Tanzimat, dergicilik. 

 

The Sociological Change of Youth Magazines from Tanzimat to the 

Present 

Abstract 

Until recently, although the concepts of children and young people have been used 

interchangeably, youth literature has started to be evaluated in a different field from children's 

literature. With the introduction of the concept of youth into the literature, the necessity of 

the evaluation of youth publications also emerged. Among them, it is the beginning of 

periodicals that coincided with the 19th century. Each of the periodicals may be considered a 

mirror of the period in which it was published. It is possible to determine the interest, 

expectations, and values of the target audience by looking at the periodicals affected by the 

social, cultural, and political events of the period. When the magazines published since the 

 
1 Bu çalışma 3-5 Nisan 2019 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından 
düzenlenen “Uluslararası Eğitimde ve Bilimde Yenilikler Sanal Sempozyumu”nda sunulan bildirinin genişletilmiş 

hâlidir. 
2 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, aliyeuslu@yahoo.com, 0000-0002-2937-6154 
3 Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, muzeyyen.altunbay@giresun.edu.tr, 0000-0002-9568-3160. 
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Tanzimat period are evaluated, it is seen that children and youth magazines are prepared for 

the children's world. In the periods of the II. Constitutional Monarchy and National Struggle, 

the magazines that appeal to the youth have increased due to the events of the period. The 

love of the motherland and the nation has been tried to be given in these magazines. In the 

first years of the Republic, magazine publishing is suspended for a while due to the Alphabet 

Revolution. In the following period, magazines based on the principles of the Republic are 

adopted. The general mood of this period magazine is aimed at adopting the understanding of 

the nation-state. The impact of political events in youth magazines published in the 70s and 

80s is noticeable. Since the ‘90s, magazines are prepared for the world of young people and 

to address their problems. In this study, youth magazines published from the Tanzimat to the 

present have been discussed from a sociological perspective based on the youth concept. For 

this purpose, the target audience of the youth magazines and the publication policy of the 

journals have been examined.  

Key Words: Periodicals, youth, Tanzimat, journalism. 
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1. Giriş 

Gençlik döneminin önemi birçok bireyin kariyer planlamalarını, meslek tercihlerini, 

okul seçimlerini, rollerini ve tercih ettikleri yaşam biçimini belirlemesinden ileri gelmektedir.  

Bu nedenler gençlere yönelik yapılan yayın politikalarını ve ortaya konulan ürünleri de 

doğrudan etkilemektedir. Gençlere yönelik çabanın bir ürünü olan süreli yayınlar, hitap ettiği 

kitlenin özelliklerini yansıtamadığında gençlerden beklenilen ilgiyi görememekte, kısa soluklu 

olmaktadır. Gençlik süreli yayınları incelediğinde bunların haftalık, on beş günlük veya aylık 

olarak sanat, edebiyat, moda, siyaset vb. konularda yayımlandığı görülür. 

Dergi ve gazetelerin çocuk / gençlik açısından önemi şu şekilde sıralanabilir (Oğuzkan, 

2001: 337-338, Ciravoğlu, 2000: 181-182): 

- Çocuk ve gençlik dergilerinde yayımlanan öğretici ve eğlendirici yazılar, masallar, 

hikâyeler, romanlar, fotoğraflar, v.b. çocukların okuma alanındaki bireysel ihtiyaç ve ilgilerini 

doyurucu biçimde karşılayabilir. 

- Çocuk ve gençlik dergileri, ders kitabı ile güncel olayların ve yeni ortaya çıkmış 

gerçeklerin arasında var olan kaçınılmaz boşluğu doldurmaya yarar. 

- Çocuk ve gençlik dergileri, çocukların güncel olayları öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığı 

gibi birtakım kalıcı yazıları ve resimleri ile onların bilgi ve kültür seviyelerinin yükselmesine de 

yardımcı olurlar. 

- Çocuklarda / gençlerde araştırma ve bilgilenme fonksiyonlarının geliştirilmesini sağlar. 

- Çeşitli olayları izleme, değerlendirme, kavramlaştırma çabası oluşturulur. 

- Çocuklarda / gençlerde; anlatma, yansıtma özetleme, resimlerle bütünleştirme ve ilgileri 

sıraya sokma becerisi kazandırılır. 

- Sosyal hayat ile okul hayatı arasında gerçekçi köprüler kurulur. 

- Sosyal hayatın, sanat olaylarının, bilimsel çabaların sürekli gelişip değiştiği saptanır. 

- Çocukları/gençleri ruhsal olarak “yarın”a hazırlar. 

Gençlere yönelik süreli yayınlar incelendiğinde Tanzimat’ın gazetecilik hayatına getirdiği 

hareketlilik ve canlılığın, akabinde gençlik dergi ve gazetelerine de yansımaya başladığı 

görülür. Bu durum çocuk ve gençlikle ilgili yayıncılığın da gelişmesine katkıda bulunur. 

Ancak bu dönemde çocuk ve genç kavramlarının henüz yerleşmemiş ve özelliklerinin 

belirginleşmemiş olması çocuk dergi ve gazetelerinin içerik ve şekil özelliklerinden de anlaşılır. 

İlk çıkan dergilerde resme neredeyse yok denilecek kadar az yer verilmiş, dergilerinin 

boyutlarına, metinlerde kullanılan harf karakterlerine dikkat edilmemiş, birçok unsur göz 

ardı edilmiştir. Bu sebeple gençlik veya çocuk dergilerini değerlendirirken bu hususlar dikkate 

alınmalıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde çocuk dergisi olarak ifade edilen birçok dergi ve 

gazetenin gençlik gazetesi/dergisi sınıfına dâhil edilmesi gerekmektedir (Kür, 1991; Okay, 

1999; Demir, 2021. Süreli yayınlar, okuma alışkanlığının kazandırılmasında ve genç 

yazarların kendilerini ifade etme mecraı olarak önemli bir yere sahiptir. Farklı dönemlerde 

süreli yayınlar gençleri yönlendirmede etkin rol oynamıştır. Bu amaçla çalışmada Tanzimat 

döneminden itibaren başlayarak 2000 sonrasına kadar süreli yayınlar arasında gençlik 

dergilerinin geçirdiği sosyolojik değişim ele alınmıştır. 

2.Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin 

analizi bölümlerine yer verilmiştir. Betimsel bir çalışma olan araştırmanın verileri nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. ‘’Doküman inceleme 
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araştırmanın konusuyla ilgili bilgi içeren materyallerin analizidir” (Özmen; Karamustafaoğlu, 

2019, s. 126). 

Doküman incelemesiyle elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik 

analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde organize 

ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 259).  

Çalışmada Tanzimat döneminden itibaren 2000 sonrasına kadar süreli yayınlar 

arasında yer alan gençlik dergilerinin geçirdiği sosyolojik değişim, dergilerin hedef kitlesi ve 

içerik özellikleri değerlendirilmiştir.  

 3.Bulgular 

Çalışmada incelenen dergiler dönemin olayları çerçevesinde hitap ettiği hedef kitle, 

içerik ve yayın anlayışı açısından değerlendirilmiştir. Demircan’a (2006: 22) göre 1839’dan 

1940’a kadar çıkan toplam dergi sayısı dönemlere göre şöyle dağılmaktadır: 

Tablo 1. 1839-1940 yılları arasında çıkan dergiler ve sayıları 

Dönem Tarih Yayın Sayısı 

Tanzimat 1839 5 

I. Meşrutiyet 
1876 13 

II. Meşrutiyet 
1908 20 

Cumhuriyet 1923-1928 15 

Cumhuriyet 1929-1940 21 

Cumhuriyet 1940-1980 259 

Alanyazındaki yayınların başlıklarında genç ve gençlik kelimeleri tarandığında ise şu 

dergilerin yayımlandığı görülür (Duman, 1986, s. 117, İbanoğlu, 2015, s. 124): 

Genç Anadolu, Genç Düşünceler, Genç Kadın, Genç Kalemler (Bursa), Genç Kalemler 

(Selanik), (Derginin ilk sekiz sayısı Hüsn ve Şiir adıyla çıkmıştır.), Genç Kimyager, Genç 

Mektepliler, Genç Müslüman, Genç Sanatkâr, Genç Tabib, Genç Türk, Genç Yolcular, Gençler 

Defteri: Gençler İçin Çalışır, Gençler Derneği, Gençler Dünyası, Gençlik (Ankara), Gençlik 

(İzmir), Gençlik (İzmir), Gençlik Alemi, Gençlik Duygusu, Genç Fikirler, Gençlik Vahdeti, Genç 

Şayegân, Genç Mühendis. 

1. Tanzimat Dönemi  

Bu dönemde eğitim alanında gerek batıdan gelen süreli yayınlarla gerekse Avrupa’ya 

giden yabancı öğrenciler ve araştırmacıların eserleriyle pedagoji kavramı yansıtılmaya 

çalışılmıştır (Karakaya, 2018, s. 54). Yayımlanan dergileri gruplandırdığımızda siyasi, edebî, 

kültür-sanat ve mesleki dergiler olarak tasnif edilebilir. Türkiye’de çocuk yayıncılığıyla ilgili 

ilk önemli adım 1869’da çıkan ilk çocuk gazetesi Mümeyyiz ile olur.  
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Mümeyyiz (1869) 

1907 yılında yayımlanan Gülizar’ın, genç kızlar için hazırlanıldığı düşünülür ancak 

genel bir gençlik dergisidir. Bu dönemde sağlam bir çıkış yapan edebî dergiler, çeşitli 

sebeplerden (teknik sebepler, maddi sebepler, dil-üslup, sansür vb.) ötürü kısa ömürlü 

olmuştur.  

I. Meşrutiyet Dönemi 

Meşrutiyetle birlikte siyasî ve sosyal hayattaki değişimin izlerini, çocuk ve gençlik 

mefhumuna bakışın değişmesini, çocuk / gençlik gazete ve dergilerinde daha net görebiliriz. 

23 Temmuz 1908 inkılâbıyla sağlanan aşırı özgürlükçü ortamda devrin fikir hayatında ortaya 

çıkan çeşitlilik, dönemin basın hayatına da canlılık getirir. Bu dönem dergilerinde genel olarak 

nasihat verilir, iyi, erdemli ve itaatkar olma aşılanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genç Müslüman (1908-1912) 
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II. Meşrutiyet Dönemi 

1914’ten 1918’e kadar dergicilik faaliyetlerinde duraklama görülür. Süreli yayınlar 

arasında kadın ve çocuklara yönelik dergiler olmasına karşılık adında “genç” veya “gençlik” 

geçen dergiler II. Meşrutiyet’le başlar. Bu dönem itibarıyla yayımlanan dergilerde devlete 

bağlılık, sosyal sorumluluk gibi değerlerin aşılanmaya çalışıldığı söylenebilir. Balkan 

faciasından önce dergilerde genel olarak sevgi, hoşgörü, paylaşma vb. duygular ağırlıklı iken 

Balkan yenilgisinden sonra intikam, nefret gibi olumsuz duygular ön plana çıkar. 

Bu dergiler arasında yer alan Talebe Defteri, Balkan Savaşlarının acılarının yaşandığı, 

Balkan milletlerine ve onları destekleyen Avrupa ülkelerine yönelik tepkinin arttığı bir 

dönemde çıkmıştır. Balkan ülkelerine destek veren devletlerin “Batı medeniyetinin yüksek ve 

insanî değerlerine ihanet ettiği düşüncesi” dergiye yansımıştır (Tuğluoğlu, 2015: 104). Talebe 

Defteri’ni diğer pek çok dergiden ayıran bir diğer husus bu dergide, çocukların boykota 

yönlendirilmiş olmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talebe Defteri (1329-1335) 

 

Meşrutiyet döneminde 1913-14 yıllarından 1918’e kadar, Balkan Savaşları nedeniyle 

pek çok dergi çıkarılamamış, var olanlar ya askıya alınmış ya da yayın hayatına veda etmiştir. 

1913 yılı dergicilik anlamında oldukça bereketli geçse de pek çoğu yayın hayatına erken veda 

etmiştir. Bu yıllarda çıkan dergilerden biri Türk Yavrusu’dur. Türk adının kullanılarak 

yayımlandığı ilk çocuk dergisidir.  

1923-1949 yılları arasında gerek haftalık, gerekse aylık yayımlanan çocuk dergi ve 

mecmuaların dışında gençlik dergisi veya gazetesi sınıfına dâhil edeceğimiz dergiler ise 

şunlardır: 
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Tablo 2. 1923-1940 yılları arasında çıkan gençlik dergileri 

 

Selahattin Öztürk (2010), "Osmanlıca Eğitim, Çocuk ve Gençlere Yönelik Süreli Yayınlar 

(Bir Bibliyografya Denemesi)" adlı çalışmasında gençlere yönelik hazırlanmış şu dergilere yer 

verir:  

Çalışalım: Dinci, vatancı, Türkçü gençliğin vasıta-î neşr-i efkârıdır (Aylık, 1329). 

Çiçek: Türk gençlik ve aile mecmuası (On beş günlük, 1926-1927). 

Dilek: Tosya'da gençliğin irşad vasıtasıdır (On beş günlük, 1927-1928). 

Diyarbekir Erkek Muallimîn Mektebi Talebe Mecmûa Heyeti (On beş günlük, 1926-927). 

Fecir: Gençliğin teâlisine hâdim edebi, ictimaî, ilmî mecmûadır (On beş günlük,1337-?). 

Genç Düşünceler: Gençliğin ifadesidir. Cuma günleri çıkar (1928).  

Gençler Defteri: Gençler için çalışır (On beş günlük, 1330). 

Gençler Derneği: Fennî, edebî, ictimaî, , gençlerin faidesine çalışır (Aylık, 1914-?). 

Gençlik Âlemi: Edebî, ilmî, ictimaî, fennî mecmûa (On beş günlük, 1329). 

Gençlik Duygusu: Edebî, ilmî, ictimaî, fennî Türk gazetesidir (On beş günlük, 1330-?). 

Gençlik: İlmî, edebî ve ictimaî mecmua (On beş günlük, 1336-1337). 

Gençlik: Türk lisanı ile iftihar eder, haftalık edebî, ilmî risâledir (1327). 

Gürbüz Türk Çocuğu: Çocuğun sıhhî ve terbiyevî inkişafına yardım eder (1928). 

Hanımlara Mahsus Gazete (Genç Kızlara Mahsus Kısmı): Haftalık (1311-1324). 

İstiklâl Postası: İstiklâl Lisesi talebesinin mekteb dahilindeki mesâisini göstermek üzere 

Yıllık, 1927-1928). 

Maddiyât: Türk gençliğinde hars-ı fenniyenin inkişafına hâdimdir (Aylık, 1925-1926). 

Mekteb Duyguları: Fennî, edebî, ahlâkî, ilmî risâledir (Haftalık, 1329). 

Mekteb Mecmûası: Dinî, ictimaî, terbiyevî, edebî, ilmî, fennîdir (Aylık, 1336). 

Mekteb: Edebî ve hikemî, fennî risâledir (On beş günlük, 1307-1313; 1331). 

Mekteb: Uşaklara mahsus, musavver, edebî, ilmî mecmûadır (On beş günlük, 1329-1335). 

Dergi / Gazete Yayın Yılı Basım Yeri Yayın Aralığı Sahibi 

Şübbân 1923 İstanbul - Recai 

Talebe Mecmuası 1923 İstanbul 15 günlük Hikmet Arif 

Genç Mektepliler 1924 İstanbul 15 günlük Muallim Ahmet Hilmi 

Resimli Eytâm Mecmuası 1925 İstanbul - Hamid Nuri 

Gürbüz Türk Çocuğu 1926-1928 İstanbul Aylık Dr. Fuat Mehmet 

Annelere ve Çocuklara Salnâme 1927 - Yıllık Himaye-i Etfal Cemiyeti 

Gençlik 1928 İstanbul Aylık Cemal 

Altun Kalem - Bulgaristan 15 günlük Ahali Yurdu 

Oklahoma 1935-1955 İstanbul 15 günlük Alaadin Kıral 

Öğretmen İleri 1936-1937 İstanbul Düzensiz N.Bilbaşar-B.Atasayar 

Yeni Kültür 1936-1945 Ankara Aylık Kâzım Namî Duru 
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Mektebli: Zükur ve inas bilumum mekteblilerin tenvîr-i efkâr ve hissiyâtına hâdim, ilmî, 

fennî, edebî, ahlâkî, sınaî musavver haftalık mecmûadır (1331-1332; 1338). 

Musavver Gençlik Vahdeti: On beş günlük (1335). 

Musavver Küçük Osmanlı: Haftalık (1909). 

Resimli Mecmûa: Aile ve genç mektebliler mecmûası (On beş günlük, 1341-1928). 

Resimli Mekteb Âlemi: Edebî ve fennî mecmûadır (On beş günlük, 1329-1330). 

Terbiye ve Oyun: Gençlerin terbiye-i fikriyelerine ve bedeniyyesine hâdim, on beş günde 

bir neşrolunur mecmûadır (1911-1913). 

Türk Çocuğu: Gençler ve mektepliler mecmûası (On beş günlük, 1330-?). 

Türk Çocuğu: İlim ve edebiyat mecmûası (On beş günlük, 1926). 

Türk Genci: İlmî, edebî, fennî ve bilhassa spordan bâhis resimli mecmûa (Aylık, 1335). 

Türk Gençleri Mecmûası: Türk Ocağının ve gençlerinin gayesini takip eder (Aylık, 1329). 

Yeni Fikir: Millî terbiyeye çalışır ve mekteblerde ziraat gayesi güder. (Gençleri ve çocukları 

terbiye etmek, gençleri ziraat ve ticaret hisleri ile ilka eylemek, onları karanlık 

hayatlardan ve memleketi esâret-i iktisâdiyeden kurtarmak için çıkar.) Aylık (1327-1330). 

Yeni Mektep: Muallim ve talebe mecmûasıdır (On beş günlük, 1339). 

Zekâ: Felsefî, ilmî, edebî, her türlü terakki ve teceddütlerden bâhis, gençlerin yirminci asra 

lâyık, ictimaî ve siyasî bir terbiye almalarına hâdim, on beş günlük gazetedir (1328-1330). 

3. Cumhuriyet Dönemi Gençlik Dergilerinde Sosyolojik Değişim 

Cumhuriyet’in ilanı ile yalnızca siyasi ve ekonomi alanda değil kültürel alanda da büyük 

hamleler yapılır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu inkılâplar, yayıncılığı da etkiler. 

Bu dönemde çıkan dergiler dil-üslup, içerik, teknik ve biçim özellikleri vb. açılardan büyük 

değişimler geçirmiştir. En büyük değişim ise Latin Harflerinin kabulü ile başlar. Latin 

harflerinin kabulüne kadar çıkan çocuk dergilerinden bazıları şunlardır: Yeni Yol, Haftalık 

Resimli Gazetemiz, Sevimli Mecmua, Çocuk Dünyası, Çocuk Yıldızı vb. 

Cumhuriyet dönemindeki dergilerin, çocuk ve gençlerin güncel olaylar hakkında fikir 

sahibi olma, bilgi-birikimlerini artırma, genel kültürlerine katkı sunma vb. gibi pek çok katkısı 

olmuştur. Bunun yanı sıra yapılan değişikliklerin de genç nesiller tarafından benimsenmesini 

sağlamak amacıyla dergilerden yararlanıldığı bilinmektedir. 

Genç Mektepliler (1924): "On beş günde bir çıkar talebe ve muallim mecmuasıdır” ifadesi 

yer almaktadır. Bütün genç ve çocuk süreli yayınlarında olduğu gibi derginin hedef kitlesi 

talebelerdir. “Birkaç Söz” başlığı altında dergi gayesini şu şekilde açıklar:  

“Yeni bir maksatla çıkan Genç Mektepliler, mecmuası isminden de anlaşılacağı üzere, 

talebelerin (erkek, kız) terbiye-i ahlakiyye ve fikriyyeleri üzerinde asra uygun bir inkılap hissi 

uyandırmak istiyor. Kaarîlerimizce de malum ve müsellimdir ki inkılab- ictimai yapmak için 

ortaya atılanlar ibtidasında biraz müşkilata maruz kalırlar. Fakat yavaş yavaş bu ma’aniyi 

yıkarak gayeye doğru yürümeye başlarlar… Yarının büyüklerine namzet olan talebelerin 

fikirlerine asrın son terakki tohumlarını saçmak, onları yeniliğe doğru götürmek gayesini 

besliyoruz.” (Genç Mektepliler; S. 1, s.1).  

Altın Kalem (1924): “Talebenin, gençlerin ve halkın uyanmasına çalışır on beş günlük 

mecmua” ibaresiyle çıkar. Dergide, zaman zaman Bulgar ve Türk edebiyatından meşhur bazı 

yazarların fotoğrafları yer almaktadır.  
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Derginin 7. sayısında “Muazzez Okuyucularımıza” başlıklı kısa yazıda “Muazzez kaâri 

ve kaârilerimiz, edebî ve bediî ihtiyaçlarını tatmin maksadıyla tekmilini temine çalıştığımız 

Altın Kalem’i bugün ilavesiyle on iki sahifelik kıymetli mündericat ile takdim ediyoruz” (Altın 

Kalem, 1924, S.7) şeklinde bir paragraf bulunur. Anlaşılacağı üzere derginin maksadı 

gençlerin edebî ve bedii zevklerini yükseltmektir.  

Genç Müslüman: İlk ve tek sayısındaki “Mukaddime” başlıklı yazıda hürriyetin ne demek 

olduğu tartışılır ve sınırsız hürriyetin olmayacağı ile ilgili oldukça ciddi bir yazı kaleme 

alınmıştır. 16 sayfa olarak çıkan dergide, isminden de anlaşılacağı üzere dini meseleleri işleme 

amacı vardır. Derginin ismi dikkate alındığında gençlere yönelik bir dergi olduğu 

düşünülebilir fakat dergide daha çok yetişkinlere hitap eden yazılar kaleme alınmıştır.  

Mektepliler Âlemi: “Küçük Mekteplilerimizden İstediklerimiz” adını taşıyan bu yazıda 

mektepli gençlerin vatanı kurtaracak olması, vatan geleceğinin onların omuzları üstünde 

yükseleceği ifade edilerek bunun yolunun da bilgiden ve kültürden geçtiğinin altı çizilir. 

Gençlik (1928): İlk sayfasında “Gençliğin okuma arzusunu temyiz ve takviye çalışır ilmi, 

edebi aylık mecmua” ifadesiyle yayınlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gençlik dergisi (1928) 

Altın Çiçek (1928): Bu dergi, genç okurların gönderdiği yazıları yayınlamak 

maksadıyla yayın hayatına girmiştir. 

Hareket Dergisi (1939-1982): Tek Parti döneminde ılımlı muhalefet yapması 

bakımından da önemlidir. Ziya Gökalp’ın milliyetçiliğinden farklı olarak Türklüğün İslam dini 

içerisinde ve sayesinde inkişaf ettiğini benimseyen bir milliyetçilik anlayışına sahiptir.  
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Hareket dergisi (1939-1982) 

Din Yolu (1950-1957): “İmanlı Türk Gençliğinin Sesi” sloganıyla çıkan Seher Vakti, 

15 Kasım 1969’da Şule Yüksel Şenler tarafından çıkarılmaya başlanmıştır. 

Millî Gençlik (1970): 1970’li yıllarda İslami çizgi dâhilinde yayınlar yapmıştır. 

Derginin hitap ettiği kesim öncelikle İslami hassasiyetlere sahip üniversite gençliği 

olmuştur.  

Edebiyat (1969-1984): Nuri Pakdil’in öncülüğünde M. Akif İnan, Rasim Özdenören ve 

Erdem Bayazıt tarafından kurulmuştur. Edebiyat’ta, İslam medeniyetiyle şekillenmiş bir 

toplumda Batıcılığın ideal olarak sunulmasına karşı çıkılmıştır.  

                                           

Çatı (Şubat 1975 ile Mart 1978): Daha çok lise dönemindeki öğrenciler olmak üzere 

gençliği hedef almıştır. Genç kalemlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur.  

İleri Yavrutürk (27 Ekim 1976): İleri Yavrutürk dergisinin, özellikle 1950’li yıllardan 

itibaren giderek artan ve gençleri etkileyen yabancı çizgi romanlara karşı alternatif olma 
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amacıyla ortaya çıktığı görülür. Dergide yayımlanan tarihî konulu hikâyeler, çocuklarda 

ulusal tarih bilinci ve vatan sevgisini uyandırıp bu duyguların gelişmesini sağlar. Savaş 

alanlarını anlatan canlı tasvirler ve hikâyelerin yanında bulunan resimler her hikâyeyi süsler. 

İleri Yavrutürk dergisinde yer alan bu hikâyeler, milli bir hassasiyetle işlediği konular 

aracılığıyla alandaki büyük bir boşluğu doldurmuştur (Kıymaz, 2010: 116). 

4. 2000 yılı ve Sonrası Gençlik Dergilerinde Sosyolojik Değişim 

2000 sonrası Müslüman Genç 1991-1992 (22 Sayı), Gençlik 1993-1996 (55 Sayı), 

Anadolu Gençlik 2000-2016 (202 Sayı), Genç Öncüler 2003-2016 (113 Sayı), Çatı 2010- 2016 

(7 Sayı), Genç Düşünce 2010-2012 (12 Sayı), Müslüman Genç Davetçi 2013-2015 (6 Sayı), 

Genç Adam 2013-2016 (15 Sayı), Lâ Dergisi 2015-2016 (6 sayı) dergileri yayımlanmıştır. 

2018-2021 yılları arasında Mevlâna İdris Zengin tarafından çıkarılan Çeto, çocuk dergisi 

olarak hazırlanmakla birlikte gençlere hitap eden yazılar da içermektedir. Günümüzde adında 

“genç” kelimesinin geçtiği Anadolu Gençlik, Genç, Genç Ay, Genç Doku, Genç Okur, Gençlik 

Spor, Genç Yaklaşım, Genç Yorum, gibi gençlerin bilgi ve genel kültürünü artırmaya yönelik 

dergilerin yanı sıra Heygirl, Teeny gibi tamamen ticarî amaçlı yayımlanan dergiler de 

bulunmaktadır.  

2020 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençler için Geçerken adlı 

dergi çıkarılmaktadır. Gençlik Edebiyatı alanında önemli isimlerden Necdet Neydim’in 

kurucusu olduğu ve 2021 yılında çıkarılmaya başlanan Sözelti dergisi de ilgi çekici ve özgün 

yazılarıyla dikkat çekmektedir. 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte basılı ve çevrim içi dergilerin sayısı giderek 

artmaktadır. Edebî dergilerin yanı sıra polisiye, çizgi roman, fantastik türlerinde ve magazin 

içerikli dergiler de bulunmaktadır. Farklı türlerle birlikte yeni biçimler de denenmektedir. 

Fanzin, İngilizce FANatic ve magaZINE kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan finansal 

kaynaklardan ve hiyerarşik yapılardan uzak alternatif bir basılı materyaldir. Farklı 

yöntemlerle çoğaltılan örnekleri olmakla beraber genellikle fotokopi ile çoğaltılarak ticari amaç 

güdülmeden dağıtılan yayınlardır. 

Fanzinler, “Karma Fanzinler” ve “Edebiyat Fanzinleri” olarak iki şekilde hazırlanır. 

Karma fanzinler, içerik bakımından edebiyat, müzik, karikatür ve güncel konulara farklı 

yorumlar getiren fanzinlerdir. Edebiyat fanzinleri ise şiir, öykü ve hikâye gibi eserleri 

barındırır.  

5.Sonuç 

İlk çocuk dergisi Mümeyyiz’den günümüze kadar çocuk ve gençlik edebiyatında pek çok 

dergi yayımlanmıştır. Yayımlanan bu dergilerin genel yayın politikasının ve içeriğinin devrin 

siyasi konjonktüründen ve sosyal olaylarından etkilendiği anlaşılmaktadır. Tanzimat ile 

başlayıp Meşrutiyet’le devam eden süreçte gençlik dergilerinde itaatkar, erdemli bireyler 

yetiştirilmesinin arzulandığı söylenebilir. Bu bağlamda söz konusu dergilerde didaktik bir 

anlatımın öne çıktığı görülmektedir. Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan süreçte dergilerin hedef 

kitlesi aynı olsa da Tanzimat ve sonrasından farklı bir yayın politikası güdülmüştür.  

Çocuk / gençlik dergi ve gazeteleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, genç 

kuşaklara, yapılan yeniliklerin aktarılmasında ve eleştirel bir düşünce sisteminin 

yerleştirilmesinde yararlı olmuştur. Yapılmakta olan yeniliklerin ve ulusun geçirdiği değişimin 

çocuklara ve gençlere aktarılmasında, bu dönemdeki çocuk ve gençlik dergileri bir çeşit aracı 

görevi üstlenmişlerdir.  

Son yıllarda gençlere yönelik yayın hazırlamanın öneminin ve gerekliliğinin fark 

edilmesi, süreli yayınlara bakışı da değiştirmiştir. Bu nedenle 2000 sonrasında günümüz 

gençliğinin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir anlayışla yayıncılık yapılmaya çalışıldığı 
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görülmektedir. Sonuç olarak geçmişten günümüze incelendiğinde bilişsel ve ruhsal bakımdan 

gelişmiş, kendisini yetiştirmiş, ülkesi ve dünya için kaygılanan, gelecek hedefleri olan genç 

yazarlara ve okuyuculara örnek olmuş dergilere karşılık günümüzde gençler arasında popüler 

konuları ele alan dergiler ağırlıktadır. 
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bir Metin Uyarlama  

      Örneği: Ömer Seyfettin’in “Miras” Hikâyesi  

Emine ZORLU 1 & Zeki GÜREL 2 

Özet 

Yabancı bir dili öğrenirken sadece; o dile ait sözcük ve belirli dil bilgisi kurallarını öğrenmeyiz. 

Hedef dilin kültürel özelliklerini, inanç ve değerler sistemini de öğreniriz. Bununla birlikte hedef 

dilin öğretiminde dili bağlam içerisinde en iyi yansıtan materyaller, metinlerdir. Bu bağlamda 

yabancı dil öğretiminde yardımcı okuma kitapları ve edebî metinler dört temel dil becerisini 

kazandırmada önemli bir yere sahiptir. Seviyeye uygun yardımcı okuma kitapları ve edebî 

metinlerin kullanılması, hedef kitlenin bilgi ve kültür düzeyini artıracağı gibi hedef dile ait 

düşünme ve algılama sürecine de olumlu yönde etki edecek; ayrıca öğrenilen bu dilin ait olduğu 

kültürü, sosyal yaşamı, tarihini, zihniyetlerini tanıma ve öğrenmede fayda sağlayacaktır. Bu 

çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, hedef kitlenin seviyesine uygun yardımcı 

okuma kitaplarının dili bütüncül olarak aktarmadaki rolü de göz önünde bulundurularak 

öğrencinin yardımcı okuma kitabı ihtiyacına yönelik metin uyarlamaktır. Çalışmada kullanılan 

yöntem betimsel niteliktedir. Bu kapsamda hikâye türündeki yazınsal metinlerin A1-A2 seviyesine 

uyarlanması üzerinde durulmuştur. Bu amaçla hazırlanılan çalışmanın yabancılara Türkçe 

öğretimi alanına katkı sağlayacağını öngörülmektedir. Çalışmanın örneklemini oluşturan hikâye 

uyarlanırken A1-A2 dil seviyesinde bilinmesi gereken dil yapılarında; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 

Metni okuma kazanımları esas alınmış, ayrıca Gazi TÖMER ve Ankara TÖMER yabancılara Türkçe 

ders kitaplarındaki A1-A2 seviyesini bitiren öğrencilerin dilbilgisi konuları temel alınmış. Buradaki 

kazanımlarından hareketle hikâye uyarlaması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, okuma becerisi, yardımcı okuma 

kitabı. 

 

Adapting a Text in Teaching Turkish as a Foreign Language 

      Example: Ömer Seyfettin's "Miras " Story  

Abstract 

When learning a foreign language only; we do not learn the vocabulary and certain 

grammatical rules of that language. We also learn the cultural characteristics, beliefs and 

value systems of the target language. However, in teaching the target language, the materials 

that best reflect the language in context are texts. In this context, supplementary reading 

books and literary texts in foreign language teaching have an important place in gaining four 

basic language skills. The use of reading aids and literary texts suitable for the level will 

increase the knowledge and culture level of the target audience, as well as positively affect the 

thinking and perception process of the target language. In addition, it is beneficial in 

recognizing and learning the culture, social life, history, and mentalities of this learned 
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language. The aim of this study is to meet the student's need for supplementary reading books 

in teaching Turkish as a foreign language, considering the role of supplementary reading 

books suitable for the level of the target audience in transferring the language holistically. The 

method used in the study is descriptive. In this context, the adaptation of literary texts in the 

type of story to the A1-A2 level was emphasized. It is predicted that the study prepared for 

this purpose will contribute to the field of teaching Turkish to foreigners. Language structures 

that should be known at the A1-A2 language level while adapting the stories that make up 

the sample of the study; The reading achievements of the Common European Framework of 

Reference for Languages were taken as the basis, and a simplification was made by 

determining the A1-A2 level grammar achievements in Gazi TÖMER and Ankara TÖMER 

Turkish textbooks for foreigners.   

Key Words: Teaching Turkish as a foreign language, reading skill, supplementary reading 

book. 
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1. Giriş 

Dil insanoğlunun en önemli varlığıdır. İnsan, dil aracılığıyla sorgular, düşüncelerini 

aktarır. Bir toplumun duygu, düşünce, yaşayış biçimlerini, kültürel özelliklerini en iyi 

yansıtan araç dildir. Toplumlar arası iletişimin ortaya çıkmasında, farklı milletlerle ilişki 

kurulmasında, duygu, düşünce ve kültürlerin etkileşimde bulunmasında kuşkusuz en 

önemli görevi dil üstlenmektedir.  

Dil, en sade biçimde insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araç olarak tanımlanmaktadır 

(Bölükbaş ve Keskin, 2010). Dilin bütün tanımlarını incelediğimizde ortak noktanın iletişim 

olduğunu görmekteyiz (Birol ve Özbay, 2013). Dil, insanların yaşamlarını düzenleyen, onları 

bir arada tutarak milletleşme çizgisine taşıyan, düşünmeyi, anlamlandırmayı ve 

anlamlandırılanın aktarılmasını sağlayan bir beceridir. Bu bağlamda dil, bireysel ve toplumsal 

yaşantının yaratıcısı ve yansıtıcısıdır. (Göçer ve Moğul, 2011) 

Son yüzyılda teknolojik, bilimsel gelişmeler ışığında ülkelerin ticari, siyasi, kültürel ilişkileri 

başka ülkeler ve milletlerle ilişkileri daha da önemli kılmıştır. Bundan dolayı toplumlararası 

iletişim kurmada ikinci bir dil ihtiyaç haline gelmiştir.  

Tüm dünyada yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de stratejik ve jeopolitik konumu 

gereği etkilenmiş ve Türkçeye olan ilgi ve bilimsel çalışmalar artmıştır. Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretilmesine ilişkin yapılan etkinlikler “temel”, “orta” ve “yüksek” olarak 

seviyelendirilmekte; bu seviyelere göre eğitim öğretim faaliyetleri düzenlenmektedir. Seviyelere 

göre hazırlanmış ders kitabı ve yardımcı kitaplar ile dinleme çalışmalarına yönelik ses 

kasetleri, CD vb. öğretimde kullanılmaktadır.  

Yabancı bir dili öğrenirken sadece; o dile ait sözcük ve belirli dil bilgisi kurallarını öğrenmeyiz. 

Hedef dilin kültürel özelliklerini, inanç ve değerler sistemini de öğreniriz. Ana dili öğretiminde 

temel kaynak olarak görülen ders kitapları yabancı dil öğretiminde de temek kaynak olarak 

kullanılır. Bununla birlikte dil öğretiminde ders kitapları tek başına yeterli değildir. Kaynak 

materyal olarak hazırlanan yardımcı okuma kitapları hedef dilin öğretiminde önemli bir yere 

sahiptir. Dilin kültürel özelliklerini kazandırmada büyük etkiye sahip ilgi ve seviyeye göre 

hazırlanmış yardımcı kitaplara yer verilmelidir. Bu noktada yabancı dil öğretimi 

çalışmalarında okuma-anlama becerisinin kazandırılması amacıyla kaynak okuma kitabı 

hazırlama ve edebî metinler önem kazanmıştır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’nde de yabancı dil 

öğretiminde metinlerin önemine dikkat çekilmekte, metinlerin sadece okuma becerisinin değil 

aynı zamanda konuşma ve yazma becerisinin de gelişmesine yardımcı olmasından dolayı 

öğrencilerin fazla sayıda metinle karşılaşması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu 

doğrultuda seviyelere uygun yardımcı okuma kitaplarının hazırlanması, hedef kitlenin bilgi ve 

kültür düzeyini artıracağı gibi hedef dile ait düşünme ve algıma sürecine de olumlu yönde etki 

edecektir. 

             2. Yabancı Dil Öğretimi 

Bireyin anne karnından itibaren öğrendiği dil, ana dilidir. Yabancı dil ise bireyin bilinçli olarak 

öğrendiği dildir. TDK’de (2005, s.2102) yabancı dil; “1. Ana dilin dışında olan dillerden her 

biri. 2. Ana dilin dışında öğrenilen uzmanlık dili.” olarak tanımlanmaktadır.  

Yabancı dil öğrenirken birey; hedef dilin tarihi, kültürü, dünyaya bakış açısı hakkında bilgi 

sahibi olur. Bireylerin ana dilleri haricinde bir dili öğrenme merakının arkasında pek çok farklı 

sebep bulunur. Dil öğrenme isteklerinin ardında toplumsal ve uluslararası gelişmelerin etkisi 

önemli yer tutar. Ayrıca birey öğreneceği dile karşı oluşmuş bazı algılarla da karşı karşıya 

kalır. (Durmuş, 2013, s.208). Bunlar bireyin tercih edeceği dili seçmesinde etkilidir. 

21. yüzyılda, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte küreselleşen dünyada iletişim başka bir boyuta 

taşınmıştır. İnternetin hızla hayatımıza girmesiyle insanlar, zaman ve mekândan bağımsız 



60    ULUTURKAD 2022, Cilt 7, Sayı 2

 

 Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi                                     
Cilt 7, Sayı 2, Aralık 2022 

olarak daha kolay iletişim kurmaya başlamıştır. Bu gelişme doğrultusunda dünyada 

insanların başka milletlerle iletişim kurma ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu durum yabancı dil 

öğretimini gerekli kılmıştır. Bu gereksinimi gidermek için yabancı dil öğretimine yönelik 

çalışmalar da hızla artmaya başlamıştır. Yabancı dil öğretiminin hedefi; çağdaş yöntem ve 

tekniklerle dil öğretimini daha nitelikli hâle getirmektir. Bu hedef doğrultusunda başta dünya 

olmak üzere ülkemizde dâhil çalışmalar hız kazanmış, bu alana yönelik kurumların sayısı 

artmıştır. Yabancı dil öğretiminin temel gayesi; hedef kitleye dört temel dil becerisini 

kazandırmaktır. Bireylere bu becerilerin edinimi kazandırılarak etkili iletişim kurmaları 

amaçlanır. Yabancı dil öğretiminde dört temel becerinin kazandırılması yeterli değildir. Dil 

öğretiminin tam anlamıyla gerçekleşmesi için kültür aktarımı da sağlanmalıdır. Dil kültürün 

taşıyıcısıdır. Hedef dile ait kültürü öğrenen birey o milletin tarihi, dünyaya bakış açısı, gelenek 

ve görenekleri hakkında bilgi sahibi de olur. Yabancı dil edinimi, ana dildeki kavramların, 

tanımların karşılığını o dilde bulmak değildir. Toplumun ve o toplumun içindeki insanların 

bakış açılarını, davranışlarını anlayabilmek için o topluma ait dilin edinimi ile gerçekleşir 

(Özil, 1991, s.96). Bununla birlikte birey, hedef dilin kültürünü de örtük olarak öğrenmiş olur. 

Son yüzyılda yaşanan siyasi, ekonomik, ticari gelişmeler yabancı dil öğretimini zorunlu 

kılmıştır. Bu doğrultuda dil öğretimi önemli görülmüştür. 

3. Yabancı Dil Olarak Türkçe 

 Dil 21. yüzyılda yabancı dil bilmek temel bir gereksinim hâline gelmiştir. Ülkelerin 

birbirleri ile olan ticari, siyasi, kültürel ilişkilerinin gelişmesi iletişim kurmada ikinci bir dili 

zorunlu kılmaktadır.  

Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de önemli değişme 

ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu duruma paralel olarak insanların küresel çapta etkileşime 

geçmiş ve iletişim kurma çabasına girişmişti. Bunun doğal bir sonucu olarak da ikinci bir dili 

öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Demircan (1990, s.17) bu durumu; 

“İnsanlar, toplumlar uluslararasında bireysel ve kurumsal; ulusal düzeyde ticaret, 

ekonomi, siyaset, askerlik, bilim, çalışma, kültür, haberleşme vb. alanlarında türlü 

yoğunlukta ikili, çoklu olmak üzere her türlü ilişkinin kurulup yürütülebilmesi için ana 

dilinden başka uluslararası ortak dillerin öğrenilmesine de ihtiyaç duyarlar.” ifadesiyle 

açıklamaktadır. Özellikle son yıllarda siyasi, ticari, ekonomik, askeri gelişmeler ışığında 

yaşanan değişim ve gelişmeler Türk diline olan merak ve ilgiyi ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla 

yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi önem kazanmış, öğretim çalışmaları yaygınlaşmıştır. 

“Dünyada geniş coğrafyada konuşulan diller arasında önemli bir yeri olan Türkçenin 

ana dil olarak kullanıldığı ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Gerek Türkiye içinde 

gerekse Türkiye dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini üstlenen kurum, kuruluş 

ya da merkezler bulunmaktadır” (Göçer ve Moğul, 2011: 801). Bu doğrultuda yabancı dil 

olarak Türkçenin öğrenimi ve öğretimi de hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlamıştır. 

1950’lerde ise üniversiteler kapsamında dersler verilmeye başlanır. Yaşanan bu gelişmeler 

doğrultusunda Türkiye’de ilk kez yabancılara Türkçe öğretiminde sistemli bir çalışma yapılır 

ve 1984’te TÖMER olarak bilinen Ankara üniversitesi Türkçe öğretim merkezi kurulmuştur. 

İlerleyen yıllarda Gazi TÖMER ve Ege TÖMER kurulmuş ve bu alanda çalışmalar hız 

kazanmıştır. 
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4. Yabancı Dil Öğretiminde Okuma-Anlama Becerisi 

Dil öğretiminin temel şartlarından olan dil becerilerinin öğretimi büyük önem taşır. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de dört dil becerisi dinleme, konuşma, okuma ve 

yazmadır. Okuma-anlama da bu dört beceri içerisinde yer alan önemli unsurlardan biridir. 

Okuma bilişsel ve fiziksel ögeleri içerisinde barındıran bir bütündür. Okumak yalnızca 

okunan metindeki kelimelerin anlamını bilmek veya kelimeleri seslendirmekten ibaret 

değildir. Ayrıca metni kavramak ve yorumlayabilmektir. Bundan dolayı okuma ve anlama bir 

bütün şeklinde ele alınmalıdır. 

Okuma becerisi ile ilgili farklı tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlara göre, 

“En geniş anlamda okuma, görme ve seslendirme yönleriyle fiziksel; anlama ve 

yorumlama yönleriyle zihinsel; toplum, iletişim ve insan yönüyle sosyolojik bir kavramdır ve 

sağlıklı bir okuma için bu üç unsur birbiriyle bağlantılı olmalıdır” (Özbay, 2011, s. 67).  

Okuma Becerisi; “Verici tarafından aktarılan bildiride, anlamlı bir yapı karşısında 

alıcının belirli bir algılama biçimiyle, okuduğu metne kendisini de katarak bir anlam yaratma 

sürecidir” (Günay, 2007, s. 16).  

“Okuma, bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla, yazılı 

sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Okuma işi gözlerin ve ses organlarının çeşitli 

hareketlerini ve zihnin yazılı sembolleri anlamasıyla oluşur” (Demirel, 2010, s. 109).  

(Sever’den aktaran Gürler, s. 30) göre okumaya ait özellikler şöyledir: 

“1. Okuma, bir iletişim sürecidir.  

2. Okuma bir algılama sürecidir.  

3. Okuma, bir öğrenme sürecidir.  

4. Okuma, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel boyutlu bir gelişim sürecidir. ”Okuma; farklı 

sembolleri kavrama, beyinde anlamlandırma ve değerlendirebilmektir. Bundan dolayı okuma 

bilişsel ve fiziksel ögeleri barındıran bir bütündür. 

Yabancılara Türkçe öğretiminde bireylerin okuma becerilerini geliştirmek büyük önem 

taşımaktadır. Bireyler yeni bir ülke ve o ülkenin kültürel özelliklerini keşfetmeye gayret 

ederler. Dünyanın hızla gelişmesi beraberinde günlük yaşamımızda çoğu bilgiye okuma 

aracılığıyla ulaşmamıza imkân sağlar. Okuma aracılığıyla bireyler farklı bir ülkeyi ve oranın 

kültürüne ait bilgilere ulaşabilir, ülkeye ait olayları yakından izleyebilir. Bununla birlikte 

okudukları ile kelime hazinesini geliştirebilir. “Öğrenme, büyük oranda, okumayla gerçekleşir. 

Okuma alışkanlığı olmayan ve okuduğunu anlayamayan öğrencilerin derslerinde başarılı 

olması, söz varlığını geliştirmesi, yeni deneyimler kazanması beklenemez (Ünalan’dan aktaran 

Gürler, 2017, s.31)”.  Ayrıca hedef kitlenin okuma becerisinin gelişmesi anlamlandırma   ve 

değerlendirme aşamalarına olumlu yansıyacaktır. 

5. Yöntem  

5.1. Araştırma Modeli  

Araştırmada tarama modeli ile hikâyelerin A1-A2 seviyesine uygunluğu belirlenmiştir. 

“Tarama, önceden veya şu an da var olan bir durumu var olduğu biçimde tasvirlemeyi 

hedefleyen araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmanın konusu içinde bulunduğu şartlar 

dahilinde ve olduğu gibi tanımlanır. Ele alınan konu hiçbir şekilde değiştirilmez. Bilinmeye 

çalışılan konu vardır ve oradadır. Önem arz eden husus, konuyu uygun bir şekilde 

‘gözlemlemleyerek’ belirlemektir. Tarama modelinde hedefler çoğunlukla soru cümlesi 

biçiminde ifade edilir. Bu sorular: “Ne idi?”, “Nedir?”, Neyle ilişkilidir?” ve “Nelerden 

oluşmaktadır?” şeklindedir. (Karasar, 2013, s.77). 
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Bu araştırmada Ömer Seyfettin’in seçilen hikâyesi Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe 

Öğretim Seti’nin ve Gazi Üniversitesi TÖMER’in Yabancılar İçin Türkçe kitaplarındaki A1-A2 

düzeyindeki dil bilgisi kuralları ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni okuma yeterlilikleri 

temel alınarak uyarlanmıştır.  

5.2. Çalışma Grubu / Evren ve Örneklem  

Çalışmanın evrenini Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri, örneklemini ise Yapı Kredi 

Yayınlarından çıkan “Ömer Seyfettin Bütün Hikâyeler” isimli kitapta bulunan “Miras” hikâyesi 

oluşturmaktadır: 

5.3. Veri Toplama Araçları  

Yabancılara Türkçe öğretimi ile alakalı alan yazın taraması yapılarak çalışmalar ortaya 

çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, Ömer Seyfettin’in bütün hikâyeleri okuma-anlama becerisi göz 

önünde bulundurularak incelenmiştir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi TÖMER ve Gazi 

Üniversitesi TÖMER’in Yabancılar İçin Türkçe kitaplarındaki A1-A2 seviyesi dil bilgisi yapıları 

ile söz varlıkları esas alınmıştır.    

6. Bulgular  

    Metin uyarlama çalışmasında, seçilen metinler uyarlanırken   sözdizimsel ve 

sözcüksel sadeleştirme işlemleri yapılmıştır. Sözdizimsel sadeleştirmede devrik, uzun ve 

bölünmüş cümleler, basit cümlelere dönüştürülmüştür. Düzey üstü dil bilgisi yapıları 

belirlenip yerine düzeye uygun dil bilgisi yapıları kullanılmıştır. Sözcüksel sadeleştirmede 

seviye üstü kelime ve kelime gruplarının yerine düzeye uygun kelime ve kelime grupları ile 

değiştirimi yapılarak anlamı daha açık hâle getirmek amaçlanmıştır. 

Tablo 1.  “Miras”hikâyesinin A1-A2 Seviyesinde cümlelerinin sözdizimsel  değiştirimi 

Özgün Metin  Uyarlanmış Metin  

Artık ebediyen dönemeyeceğim bu cennetten nasıl bu 
cehenneme yuvarlandım?   

 

Nasıl bu cehenneme 

yuvarlandım?Sonsuza kadar bu 
cennete dönemeyeceğim. 

(İçerisinde yan cümlecik bulunan ana 
cümle basit cümleye dönüştürülmüştür. 
“ebediyen” kelimesi eşdeğeri ile 
değiştirilmiştir. ) 

Yaprakları dökülmüş ağaçların dibinde hâlâ yeşil 
duran çiçeksiz tarhlara baka baka yürüdüm. 

Ağaçların yaprakları dökülmüştü. 
Bahçeler çiçeksiz ama yeşildi. Onlara 
baka baka yürüdüm. 

(İçinde fiilimse olan cümleler basit 
cümleye dönüştürülmüştür. 

  

Tablo 2. “Miras”hikâyesinin A1-A2 seviyesinde kelimelerinin sözcüksel değiştirimi 

   Özgün Metin                                                                            Uyarlanmış Metin 

Benim şiirle, iştigalim, eserlerim, şairliğim                        Benim şiire ilgim,eserlerim,şairliğim            

çok hoşuna gidiyor.                                                             çok hoşuna gidiyor.  

                                                                            (“İştigal”kelimesi eşdeğeri ile değiştirilmiştir.) 
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İçinde öyle bir itap, öyle bir serzeniş vardı ki…                      İçinde azarlama ve şikayet isteği                                                                                                                                  
vardı.          

                                                                                  (“İtap” ve “serzeniş” kelimeleri eşdeğeri ile 
değişitirilmiştir.) 

Mefhumsuz,gayesiz,muhabbetsiz,mukaddesatsız bir hayat!        Kavramsız, amaçsız, 
sevgisiz, inançsız bir hayat! 

                                                                                   (Cümlede yer alan “mefhumsuz”, 
“gayesiz”, “muhabbetsiz”, 

                                                                                     ”mukaddesatsız”, “itikat” kelimeleri   
seviye üstü anlama 

                                                                                     yer verdiğinden  eşdeğerleri  ile  
değiştirimleri yapılmıştır. )        

 

A1- A2 Seviyesine Uyarlanmış Metin Örneği: “Miras” Hikâyesi 

Dünyada, insanın kendi kişiliğinden nefret etmesi kadar azap veren bir şey yoktur. 

Sanıyorum! Yıllarca bir arkadaşımızın oyunlarına, yalanlarına inanırız. Sonra onun aşağılık 

birisi olduğunu hissederiz. Hemen ayrılırız. Aşkta da böyle... Vücudumuzda bir leke 

keşfettiğimizde aniden soğuruz. Ve ona düşman kesiliriz. Fakat kendimize...  

Ne yapabiliriz? 

Hiç! 

Ahlak anlayışı ruhumuzda “iyilik, doğruluk, güzellik” idealini tutuşturur. Fakat bu durum 

yavaş yavaş kararır. Bu üç alevli esirden meşale söner ve karanlık bir çöle düşeriz. 

Hayvanlaşırız. Hâlbuki hayvanlık ne kederli bir yaşayıştır! Kavramsız, amaçsız, sevgisiz, 

inançsız bir hayat! "İyi" yok, "doğru" yok, "güzel" yok... İşte bugün benim de ruhumdaki ilâhî 

meşale söndü. Şaşkın, başıboş bir hayvanım! Üzgün, karamsar bir hayvan! İnsanlığın 

kıymetlerini kaybetmiş bir zavallı! Bu karanlığa isteğimle düşmedim. Haberim olmadı. On beş 

gün önce. Amcamın köşkünde yattığım gece...  

Nasıl oldu? Nasıl birdenbire insanlıktan çıktım? Nasıl bu cehenneme yuvarlandım? Sonsuza 

kadar bu cennete dönemeyeceğim. Nasıl, nasıl?. Amcam, oğlu Nihat Çanakkale'de şehit 

düştüğü günden beri, beni onun yerine koymuştu. Geçen sene de yengem üzüntüsünden 

öldü. Şimdi bu şanssız adam köşkünde hizmetçileriyle oturur. Ara sıra kendisini görmeğe 

giderim. Ömrümde basından tanıdığım insanların en ahlâklısı, en erdemlisi amcamdır. 

Babasından büyük bir miras kalmıştı. Kardeşi eğlence ortamlarında parasını harcamıştı. 

Amcam ise devlete hizmet etmişti. Hayatını kaymakamlıklarda, uzak illerin valiliklerinde 

geçirmiştir! Şiire, sanata tutkundu. Biz hayal bile edemeyiz. Divanlar onun için kutsaldı. 

Gazellerin, kasidelerin mısralarında, kafiyelerinde ilâhî bir sır gizlidir. Bahçenin sonunda 

karaçamlar arasında bir kütüphane yaptırmıştı. Gizli bir tapınak gibiydi. Gününün 

yarısından fazlası burada geçer. Kitapların tozunu alır. Ciltleri okşar. O gün bana kapıyı uşak 

açtı:  

“Beyefendi kütüphanede isterseniz oraya buyurun!” dedi.  

Ağaçların yaprakları dökülmüştü. Bahçeler çiçeksiz ama yeşildi. Onlara baka baka yürüdüm. 

Kütüphanenin çatısı, bilinmeyen bir yas simgesi gibiydi. Pencerelerin yeşil boyalı demir 

kapakları açıktı. Kapıya ilerledim. Tokmağın altındaki kilitte bir sarı pirinç anahtar vardı. 

Parmağımla yavaşça vurdum. İşitmedi. Biraz daha hızlı vurdum, uşak zannetti.  
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"Ne var, Mehmet?” dedi.  

"Mehmet değil, amca benim...” 

Kapıyı açtı. Bembeyaz sakalı vardı. Kalın taşlı altın gözlüğü, mavi yorgun gözlerini daha büyük 

gösteriyordu. Bu haliyle, bir evliyaya benziyordu. Elini öptüm.  

"Gel bakalım” dedi.  

"Sana bir mücevher göstereyim”.  

"Buyurun.” 

Ayakkabılarımı çıkardım. Tıpkı bir camiye girer gibi... Kırmızı terliklerden bir tanesini giydim. 

Amcamın sırtında bir oda giysisi vardı. Deve tüyünden yapılmıştı. Kristal masaya oturduk. 

Açık duran kitabı bana uzattı. Tekrar, “Mücevher, mücevher…  Örneği bulunmayan bir 

mücevher!” dedi. Bu mücevher, çamura düşmüş bir bakkal defterine benziyordu. Yalandan 

heyecanlı göründüm.  

 “Hakikaten enfes… “dedim.  

“Dün getirdiler.  

Kaça alsam beğenirsin?” 

“İki liraya.” 

Yüzüme öfkeli baktı.  

“Sen deli olmuşsun oğlum…” dedi.  

Tamir etmek istedim: “Cildi pek eski de… Nasıl beş liraya alabildiniz mi?” 

"Ne lirası!” diye haykırdı.  

“Dâfiü'l-gumum, Deli Birader” kitabının İstanbul’da benzeri yok. Belki bütün dünyada bir 

benzeri yok! Bu yazı Gazali’nin kendi yazısı olabilir.  

"Kaça aldınız? " 

“Yüz seksen liraya. ” 

İyi! Dedim.  

Yazı düzensizdi. Zor okunuyordu. Cildin kenarlarını sanki öfkeli bir fare kemirmişti. 

Nakışlarının yaldızı solmuştu. Ben bu değersiz şeye baktım. Amcam mücevherini çıkardı. 

“Bunu görmedin dedi. Kitapları birer birer masanın üzerine bıraktı. Divanlar, tarihler, 

tercümeler… Hepsi küflü ve çok yıpranmıştı. Amcam, yalnız biriydi. Bu yüzden hayatını 

kütüphanesine vermişti. Benim şiire ilgim, eserlerim, şairliğim çok hoşuna gidiyor. Sürekli 

“Sen benim övünç kaynağımsın” der, fakat yeni yazıları, kütüphanesine yine sokmaz... 

Gözlerim, kitaplardan yoruldu. Onları çini kaplı duvarlara kaldırdım. Duvarda levhalar 

asılıydı. Yazıları okunmuyordu. Fiyatları, kesin bu kitaplar gibi pahalıydı. Kubbenin ortasında 

kristal avize vardı. Çok güzel altın kakmalı zinciri, kütüphanenin sessizliğine uymuyordu. 

Amcam okuduğu kasideyi bitirdikten sonra, "Haberin var mı? Benim kütüphaneyi satın 

almak istiyorlar! " dedi.  

-Tanımazsın, Doğu bilimciler.  

“Ne kadar veriyorlar?” 

“Önce bin lira… dediler.  

Sonra ben satmam dedim ve on beş bine, yirmi bine çıktılar.  
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“Ne diyorsunuz?”  

“Hatta yirmi beş bin de verecekler.  

“Aman amca, hiç durmayınız, satınız!” dedim.  

Kitap okuyordu. Gözlerini kaldırdı. Bana çevirdi. İçinde azarlama ve şikâyet isteği vardı.  

Kütüphanemi satmak mı? 

Sonra ben ne yaparım?” 

Gözlerini tekrar kitaba indirdi. Üzgün gözüküyordu. Küskün, zavallı bir halde "Ben mezara, 

kütüphanem mezara!” diye başını salladı. Ses çıkarmadım. Elimdeki kitabı okur gibi yaptım. 

Sustuk. Bu durum ne kadar sürdü bilmiyorum? Bana çok uzun geldi. Gözlerim yazma 

satırların arasında geziyordu. Ben, yirmi beş bin lirayı düşünüyordum. Bu küçük bir servetti. 

Bu servet sonunda benim olacaktı. Çünkü amcamın bizden başka varisi yoktu. Hayat ölüme 

giden bir yoldu. Amcamın yaşı ilerlemişti. Dünyada nihayet birkaç sene misafirdi.  

İçimden "Birkaç sene daha” diyordum, "Haydi beş sene… Ölümsüzlük suyu içmedi ya 

amcam!.. ” 

Acaba kütüphaneyi isteyen doğu bilimciler kimlerdi? 

Soracaktım.  

Söz, dilimin ucuna geldi. Sormadım. Gözlüğünün altında gözleri; daha büyük, daha mavi, 

daha zeki görünüyordu. Korkuyordum. Düşüncemi hemen anlayacak sanıyordum. Şimdiye 

kadar bu hazır mirası hiç düşünmemiştim. Aniden bütün hayalimi doldurdu. Sanki kafam 

şişti. Amcamla neler konuşmuştuk? Farkında değildim. Kütüphaneden çıktık. Salona geldik. 

Yemeğe oturduk. Ben bir duman içinde gibiydim. Amcam sürekli “Senin bugün unutkanlığın 

var. Sende bir şey var!” dedi. Hatırlıyorum. Sofrada yemeğimi yiyorken zihnim benim isteğimin 

dışında yabancı bir makine gibi çalışıyor, düşünüyor, planlar kuruyordu. Kafamın içinde 

düşünceler doğuyordu. Onları kontrol edemiyordum, susuyordum. Bu zavallı ihtiyar adam 

mutlaka yakında ölecekti. Kütüphane yirmi beş bin lira… Köşk, bağ, Faikpaşa Yokuşu'ndaki 

apartman filân… Yetmiş seksen bin lirada bunlar: Yüz bin liralık bir servet! 

Artık burada yaşar mıydım? 

Hemen Avrupa’ya gidecektim. Zevk içinde yaşayacaktım. Fakat ya amcam evlenmek isterse? 

Fakat mümkün mü? 

Zihninin içinden tiz, keskin bir şeytan sesi “Niçin mümkün olmasın?” dedi. Ben, "Mümkün 

değil, mümkün değil!” diye dişlerimi sıktım. "Hayır, pek mümkün! Yarın aniden duyarsın.  

"Bu fena..   

"Tabiî fena..  

"Evet, ya evlenirse?. " 

“Hiç bunda şüphen olmasın. O vakit yüz bin lirayı rüyanda görürsün… 

“O hâlde? ” 

Zihninin içinde çınlayan şeytan sesi vardı. “Böyle bir hareketin önüne geçmelisin.” dedi. Sanki 

korkunç bir emir verdi.  

Böyle bir felaketin nasıl önüne geçebilirdim? Evet, bu gerçek bir felaketti. Yüz bin lira 

ayaklarıma kadar gelmişti. Önemsemediğim için uçacaktı. Zihnim, yine isteğimin, bilincimin 

dışında saat gibi işliyordu. Gözlerimi amcama kaldırdım. Küçük kaşığıyla pilavını ağzına 
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götürüyordu. Sakalının altından beyaz zayıf boynunu gördüm. Beyaz boynunu iki dakika 

sıksam. Yüz bin lira benim olacaktı.  

"Fakat.. . " 

Şeytanın sesi ruhumda zehirden şimşekli yankılar bıraktı. “Budala mısın? “ dedi.  

"Neden korkuyorsun?" 

"Korkuyorum. " 

"Hayır korkma. Sen öyle adi katiller gibi değilsin. Amcanın boğmayacaksın. " 

"Ya ne yapacağım?" 

Bir şey yapmayacaksın ki yasa seni sorumlu görmeyecek.  

"Nasıl?" 

Arkadaşın Sabit bakteriyolog. Ondan biraz tifo mikrobu çalacaksın. Bu mikropları amcanın 

gece içtiği suya atacaksın. Tifoya tutulacak. Doktorlar onu iyi etmeye çalışacak. Sen   de yine 

mikroplu suları ona ilâç diye vereceksin. Bir hafta içinde mutlaka ölecek. Sen de herkesle 

beraber ağlayacaksın! Cenazenin önünde yürüyeceksin! Senden kimse şüphelenmeyecek! 

Tam tersine üzüntüne katılacaklar. 'Başınız sağ olsun!' diyecekler “oh…, evet oh… aniden 

canlandım. Sanki ağır bir yükün altından kurtuldum. Gözlerimi açtım. Amcam elma 

soyuyordu. Onu gördüm. Ne konuşuyorduk? Yine farkında değildim. Bana “Sen benim övünç 

kaynağımsın!” dedi. Duydum. Geç vakitti. Odama çıktım. Zihnimdeki cinayet planı kendi 

kendine genişliyordu. Karyolamın üstüne oturdum. Masanın üzerinde mum yanıyordu. Işığı 

duvarlarda şekilsiz gölgeleri hareketlendiriyordu.  

Yüz bin lira!. .  

Gözüm dolap aynasına kaydı. Orada kendi hayalimi gördüm. Bana dik dik bakıyordu. Saçları 

ürpermişti. Gözleri kanlıydı. Bir sırtlanın gözleri gibi kanlıydı. Bu hayal bendim. Görmek 

istemedim. Yüzümü çevirdim. Gece hiç uyuyamadım! Kendimi görmemek için aynaya 

bakamıyordum. Evet, ben bir katildim. Bir katildim. Bütün ahlâk duyguları benim gözümde 

bir yalandı. Sabaha kadar zihnimde şeytan sesinin yankılarını dinledim, beni kontrol 

ediyordu: “kararsız olma!” 

"Hayır, hayır yapamayacağım.”  “Yapacaksın !” 

"Yapmayacağım. ”  

"Yüz bin lirayı kaybedeceksin!  Kaybet!” 

"Sen budala değilsin. ” 

"Hayır ben budala değildim.  

Fakat sabahleyin erkenden amcamın yanına indim. Zavallı ihtiyar balkonun önünde sütünü 

içiyordu. Bana güldü. Yazık beni “övünç kaynağım” diye karşıladı.  

“Hasta mısın? dedi.  

"Sararmışsın!  

"Bir şeyim yok.”  

"Rahat uyudun mu?”  

“Evet.” dedim.  

Sonra aniden ellerini öpmeye başladım. Şaşırdı. Gözlerimden galiba yaşlar akıyordu. Sanki 

kutsal bir vücudu öldürmüştüm. Üzgündüm. Bir katil gibiydim. Ben artık insan değildim.  
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"Sizden bir isteğim var!” diye inledim.  

Amcam böyle istemsiz hareketimi ilk defa gördü. Ne diyeceğini bilmiyordu. Kafamdaki şeytan 

varlığıma darbe indirmişti. Amcam manevi yenilgimi asla duymuyor ne oluyorsun oğlum, ne 

oluyorsun, diyordu.  

”Hiç! Söz verin. İsteğimi yapacaksınız.”  

"Söyle, ne istiyorsun?”  

“Önce reddetmeyeceksiniz. Söz verin.”  

"Peki, söyle, söz veriyorum... ” dedi.  

"Ben, sizin vârisinizim?' 

"Şüphesiz. ” 

İstiyorum ki bütün servetinizi daha sağlığınızda millî kurumlara vasiyet edesiniz! 

"Fakat niçin?” 

"Ben böyle istiyorum işte... ” "Ama niçin?  

Gece neler düşünmüştüm? Bir an önce yüz bin lirayı ele geçirmek istemiştim. Amcamı 

görünmez bir silahla öldürmeyi düşünmüştüm. Bunları nasıl söyleyecektim? 

Söyleseydim o benim içyüzümü tanıyacaktı. Fakat belki şimdi biraz daha rahat bulunacaktım. 

Ama, hayır, bu cesareti gösteremedim. Bu erdem kendimde yoktu. Bunu iğrenç maneviyetime 

gizledim. Yalanlar söylemeye başladım. Ben genç biriydim. Belki kütüphaneyi satar, 

memleketten dışarı çıkarabilirdim. Bu mühim miras millete kalsın istiyordum.  

"Pekâlâ! " dedi, “Kütüphanemi millete vereyim.  

Fakat başka mülklerimi de mi vereyim?” 

“Onları da istemem amcacığım.  

“O kadar hastahaneler var, yetimhaneler var!” 

Öksüzlerin, kimsesizlerin gözyaşları silinecek, yaraları sarılacak. Dullar teselli edilecekti. Ben 

söylerken derin bir hayretle, şaşkın bir hayranlıkla yüzüme bakıyordu. Karşısındaki insan 

çok haindi. Zavallı amcam anlayamadı. Doğruldu, beni kucakladı. Alnımdan öptü.  

 “Sen benim övünç kaynağımsın!” dedi.  

Evet, ruhumdaki insanlık ideali, o üç ahlâk meşalesi sonsuza kadar söndü! Bir gece içinde 

korkunç, iğrenç bir katil oldum. Şimdi karanlık bir çöldeyim! Bir hayvan gibi üzgünüm. Artık 

insanlık cennetine, "iyilik, doğruluk, güzellik” cennetine bir daha dönemeyeceğim. Ben kendi 

davranışlarımdan ürküyor, kaçıyordum. Son defa zavallı büyük ihtiyarı, yalanlarımla 

aldattım.  

Ben korkak bir sefildim ama amcam beni “erdemli” bilecek. “Bu sefile övünç kaynağım.” 

diyecek.  

 

 İlk basım: Vakit, Sayı: 776, 3 Kânun-ı sani [Ocakl 1336/1920, s. 3.  

Son basım: Polat, N. H. (2019). Ömer Seyfettin bütün hikayeleri. İstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları. 
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7. Tartışma, Sonuç ve Öneriler  

Yabancılara Türkçe öğretimi alanına katkıda bulunmak amacıyla yapılan bu 

çalışmada hedef kitleye yönelik A1-A2 düzeyinde gereksinim duyulan destekleyici kaynak 

niteliğinde seviye ve yaşa uygun yardımcı okuma kitabı eksikliği çalışmanın problem 

durumudur. Bu çalışma alanda eksikliğin giderilmesine katkıda bulunması ve kendisinden 

sonra yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmesi için hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmada ilk 

olarak dilin tanımı ve son yüzyılda yabancı dil öğrenmenin gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada Ömer Seyfettin’nin tüm hikâyeleri incelenmiş ve üslubun ve kullanılan dilin 

uygunluğuna göre ‘Miras’ isimli hikâye seçilmiştir. Bu eser seçilirken özellikle eserlerin Türk 

kültürünü içermesine, yöresel ağız unsurlarından, mecazlı anlatımdan uzak olmasına, 

hikâyenin sade ve akıcı anlatımı, hikâyenin içeriğinin ilgi çekiciliğine ve basit olay örgüsünün 

olmasına özen gösterilmiştir. Sözcükler ve dil bilgisel yapıların seviyeye uyarlanabilecek 

düzeyde olmasına, hikâyelerin başlıklarının seviyeye uygun ve merak uyandırıcı nitelikte 

olmasına dikkat edilmiştir. Seçilen bu hikâyede Avrupa Dil Portfolyosundaki A1-A2 seviyesi 

öğrencilerinin kazanımları ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni ve Yeni Hitit Yabancılar İçin 

Türkçe A1-A2 ve Gazi Yabancılar için TürkçeA1-A2 Öğretim Setinde yer alan A1-A2 

seviyesindeki dil bilgisi konuları göz önünde bulundurulmuştur. Hikâyeler A1-A2 seviyesine 

uyarlanırken hedef kitlenin seviyelerine uygun olmayan zarf fiil, isim fiil ve sıfat fiiller gibi 

yapılar yükleme dönüştürülmüştür. Öğrencilerin kelime dağarcığında olmayan veya seviye 

üstü görülen kelimeler yerine eş anlamlı ya da yakın anlamlı bildikleri kelimeler ile 

değiştirilmiş, çıkarımlar ve değiştirimler yapılmıştır.  

Çalışmanın bundan sonraki araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Uyarlama ve 

kaynak okuma kitabı oluşturulmasına yönelik önerileri şöyle sıralayabiliriz: 

1. Dil öğretiminin temelinde kültür aktarımı vardır. Bu sebeple seçilen ve hazırlanan 

kitapların kültürümüzü tanıtıcı nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.  

2. Türk dilini ve kültürünü yansıtan edebî eserler sadeleştirilmelidir. Böylece 

öğrencilerin dil bilgisini ve kelime hazinelerini geliştirmelerinin yanında Türk kültürünü 

öğrenmelerine katkı sağlanmış olur. 

3. Temel seviyede öğrenciler için basit dil bilgisi yapıları ile oluşturulmuş ve öğrencinin 

ilgisini çekecek içerikli metinlere yer verilmelidir. 
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Şâirin Sürgünle Sınavı: Mehmet Akif’in Mısır’da Yazdığı Şiirler  

Nesime CEYHAN AKÇA1 

Özet 

Mehmet Akif Ersoy’un altmış üç yıllık hayatının on bir yılını kapsayan Mısır hayatı için “sürgün” 

nitelendirmesi yapılması oldukça yaygındır. Sürecin yeni kurulan Cumhuriyet’in birtakım 

uygulamaları sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği üzerine birçok yorum yapılmıştır: Mehmet Akif, 

şapka kanununu benimsemediği için yurdundan ayrılmıştır; Mehmet Akif, bir yönetim şekli olarak 

Cumhuriyet’e karşı olduğu için ülkeden ayrılmıştır; Mehmet Akif, Atatürk’ün muhaliflere yönelik 

sert yaklaşımlarından çekindiği için yurdu terk etmiştir vs. Bütün bu yorumların Mehmet Akif’in 

Mısır’a gittiği ve Mısır’da bulunduğu seneler boyunca devam ettiğini, hasta bir şekilde İstanbul’a 

döndüğü günlerde İstanbul ve Ankara’da da özellikle devlet erkânında Mehmet Akif’in teslim 

etmediği Kur’an Meali etrafında eleştirilerin sürdüğünü söylemeliyiz. Yurt müdafaasına bir ömür 

vakfeden şairin Safahat’ın yedinci bölümü Gölgeler’de toplanan Mısır şiirleri, onun genel şiir 

anlayışından şekil ve muhteva bakımından bazı farklılıklar gösterir. Koşarken birdenbire duran 

şairin şiirlerindeki bu değişimin “sürgün” psikolojisi ve atmosferiyle ilgili olduğu aşikârdır. Bu 

çalışmada Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’daki ruh hali ile kaleme aldığı şiirlerin önceki şiirlerinden 

farklı yönleri tespite çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, sürgün, Mısır, şiir. 

 

Exam of the Poet by Exile: The Poems Written by Mehmet Akif in Egypt 

Abstract 

It is quite common for Mehmet Akif Ersoy to describe his life in Egypt as “exile”, which covers 

eleven years of his sixty-three-year life. Many comments have been made on the fact that the 

process may have taken place due to some practices of the newly established Republic: 

Mehmet Akif left his homeland because he did not adopt the law of hat; he was against the 

Republic as a form of government; he was afraid of Atatürk’s harsh approach towards the 

opponents, etc. We should say that all these comments continued throughout the years that 

Mehmet Akif went to and stayed in Egypt; even during the days when he returned to İstanbul 

as a patient, especially in Ankara and İstanbul, specifically in the State officials, around the 

translation of the Qur’an that Mehmet Akif did not deliver. The poems written in Egypt by the 

poet, who devoted a lifetime to the defense of the country, were collected in the seventh 

chapter of Safahat-Shadows (Gölgeler) show some differences from his general understanding 

of poetry in terms of form and content. It is obvious that this change in the poems of the poet, 

who stopped suddenly while running, is related to the psychology and atmosphere of “exile”. 

In this study, it will be tried to determine the different aspects of the poems written by Mehmet 

Akif Ersoy with the mood in Egypt from his previous poems.  

Key Words: Mehmet Akif Ersoy, exile, Egypt, poem. 
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1. Giriş 

Mehmet Akif Ersoy, Balkan Savaşları’ndan (1912-1913) Birinci Dünya Savaşı (1914-

1918) ve Millî Mücadele (1919-1923) yıllarının sonuna kadar devletle iş birliği içerisinde aktif 

olarak ülke müdafaasında halkın aydınlatılması, uyandırılması vazifesini ifa etmiştir. Birinci 

Dünya Savaşı günlerinde siyaseten muhalif olduğu İttihat ve Terakki yöneticilerinin 

kendisinden talep ettikleri birçok görevi yerine getirmiş, ardından Mustafa Kemâl’in mücadele 

ateşinin en kıymetli seslerinden biri olmuştur. On küsur yıl evi ve ailesini Allah’a emanet 

etmiş, onlarla sıcak yuvasında bulunmayı adeta şımarıklık görerek gece ve gündüz, at 

sırtında, yayan, bazen tren vagonlarında Arap topraklarından Mısır’a Almanya’ya 

Anadolu’nun dört bir yanına görev gereği seyahatlerde bulunmuştur. 

Mehmet Akif’in 1893 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebini birincilikle bitirmesi 

ardından başlayan memuriyet hayatı, baytarlık ve müfettişlik sebebiyle Anadolu’nun ve 

Arabistan’ın çeşitli yerlerini dolaşmasını gerektirecek şekilde hareketli bir işti. Ardından 

Darülfünûn’da dört yıl kadar edebiyat dersleri verdiği bilinir. Balkan Savaşları esnasında 

daha aktif ve faydalı bir görev alma arzusuyla 1913’te Umûr-ı Baytariyye Müdür Muavinliği 

görevinden istifa eder. “… Devletin içine düştüğü buhran, onu vatan hizmetinde bilfiil 

mücadeleye zorluyordu. O yıllarda vatanın selâmeti için üst seviyede, önemli gizli çalışmalar 

yapmak üzere bir teşkilât kurulmuştu. Yakın tarihimizde “Teşkilât-ı Mahsusa” olarak bilinen 

bu kuruluş, Harbiye Nezaretine bağlıydı. 1912 sonları ile 1913 yılı başlarında Mısır ve 

Medine’ye iki aylık bir seyahat yapan Mehmet Akif, böylece İslâm dünyasının durumu 

hakkında müşahedelerine dayanan bilgiler edinmişti. Fedakâr ve vatanperver şahsiyetleri 

toplamak isteyen Teşkilât-ı Mahsusa, hem karakterindeki güvenilirliği hem de memleket 

gerçekleri hakkındaki tecrübe ve bilgisini dikkate alarak Akif’i, teşkilatta vazife almaya 

çağırdı. Akif burada çok mühim çalışmalarda bulundu. Resmî biyografisinde bilinmeyen, 

kendisinin de hiçbir zaman bahsetmediği bu çalışmalar, yıllar sonra, aynı teşkilatta görev 

almış olan Kuşçubaşı Eşref (Albatı) gibi diğer şahsiyetlerin hatıralarından öğrenilmiştir.” 

(Okay, 1990, XXIII). 

Mehmet Akif’in Balkan Savaşlarından Millî Mücadele’nin sonuna kadar İstanbul ve 

Anadolu’da, Arap topraklarında, Mısır’da, Almanya’da ülke halkına ve Müslüman 

topluluklara verdiği vaazlar hep bu şuur ve görev bilincinin neticesidir. Millî Mücadele 

kazanılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında (1920) Akif, I. Meclis’te Burdur 

milletvekilidir. 12 Mart 1921’de İstiklâl Marşı, Türk millî marşının güftesi olarak kabul edilir. 

Mehmet Akif, Mecliste muhalefet eden grupta yer aldığı için ikinci kez milletvekili adayı 

olamayacak ve meclise giremeyecek, devletle ilişkileri 1922’den itibaren sıkıntılı bir ortama 

evrilecektir. 

2.Akif’in Mısır’a Gidiş Sebebi 

Mehmet Akif, Milletvekili olmayacağı netleşince İstanbul’a döner. Artık resmî bir işi 

yoktur. Geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi vardır ve emeklilik hakkı kendisine kasten 

erilmemiştir. Kendi köşesine çekilir, o günlerde kendisinden çekinildiği gibi bir Cumhuriyet 

düşmanı da değildir. Herkesin şimdi Akif ne yapacak, dediği günlerde şair, damadı Ömer 

Rıza’ya planlarını şöyle sıralar: 

“Önce, diyordu, İstiklâl Savaşı’nın destanını yazacağım. Köse İmam’ın çocuğu Âsım 

vardı ya, onu Berlin’e göndermiştim ya, memleketin istilâ altına girdiğini haber alır almaz, o 

ve arkadaşları hemen Ankara’ya koşacaklar, bu defa da namusumuzu kurtaracaklar. Sonra 

çoktan beri isteyip de yazamadığım Veda Haccı ve Peygamberin o zaman dedikleri var. Onları 

nazım haline sokacağım. Konusu Haçlı Harbinden alınma bir piyes yazmak da istiyorum. Bu 

Namık Kemâl’in bir nevi Silistre’si olacak. Çocuk şiirleri de yazma emelimdir. Bütün bunlar 

için bir kenara çekilmem ve çalışmam lazımdır.” (Erişirgil, 2006, s. 330). 
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Aslında Akif, bu cümleleriyle siyasetle bir ilişkisi olmayacağını, herhangi bir devlet 

görevi beklemediğini, köşesine çekilip yıllardır yazmak için vakit bulamadığı bazı eserleri 

kaleme almak niyetinde olduğunu meraklısına duyurmuştur. Ancak genel siyasî atmosfer 

Akif’i hilâfet yanlıları ve Cumhuriyet’e muhalif gruplarla yan yana telâkki etmiştir. Bir emekli 

maaşının kendisine çok görülmesi onu fazlasıyla yaralar, ancak bundan çok daha kötüsünü 

görecektir. 

Mehmet Akif’in İstanbul’da muhalif zümrelerle müşterek hareket etmediğine dair 

bilgileri M. Ertuğrul Düzdağ’ın Mehmet Akif Mısır Hayatı ve Kur’an Meali adlı kitabında tüm 

çıplaklığıyla bulunur (Düzdağ, 2011, s. 305-316). Ayrıca onun şapka giymek yahut 

giymemekle ilgili bir çekincesinin olmadığını çevresindeki kişilerin hatıralarından hareketle 

değerlendirir: “Âkif’in Mısır’a gittiği yıllarda şapka devrimi henüz yapılmamıştır. Hatta yeni 

ülkenin Cumhuriyet Meclisinin milletvekilleri fes giymektedir. Üstelik Edremitli şair ve 

Balıkesir Çağlayan Gazetesi sahibi Ruhi Naci Sağdıç’ın hatıralarında bulunan şu anekdot 

hadisenin aslının ne olduğu konusunda önemli ipuçları barındırır. Âkif, Mısır’a hareket 

etmeden yaklaşık yirmi gün önce bir dost toplantısında Neyzen Tevfik’in şapka bahsini açması 

üzerine: “Şapka için artık icma-yı ümmet var. Tabi ki giyeceğiz” demiş ve ertesi gün başına 

bir kasket almıştır.” (Şengüler’den alıntılayarak Olpak Koç, 2021, s. 29). 

Erişirgil, o halde Kıyafet Kanununu doğru mu buluyordu, diye sorar, İslâmcı Bir Şairin 

Romanı adlı kitabında ve sorusuna şu cevabı verir: “Çok muhtemeldir ki, hayır; fakat, şapka 

için değil, “benim giyinişimle hükümetin ilgisi nedir?” diye! (…) İnkılâp için bu kanunu 

çıkarmanın zaruri olduğunu belki de kabul etmiyordu, belki halkın inançlarına karşı olan 

atılımlar hoşuna gitmiyordu” (Erişirgil, 2006, s. 331). Ve bu yüzden Mısır’a gitmişti. Belki de 

İstiklâl Mahkemesinin muhalif yazarlar hakkında sert muamelesi ve Sebillürreşad dergisinin 

kapatılıp sahibinin tutuklanmasından endişelenmişti. 

Mehmet Akif’in sözleri, tüm bu yorumlara noktayı koyacaktır. “Fahri Kutluay; Şefik 

Kolaylı’nın (Neyzen Tevfik’in kardeşi) Ankara Halkevi salonunda verdiği bir konferansta 

Mehmet Akif’in Mısır’a gidiş sebebini anlatırken şunları açıkladığını söyler: “Bir cumartesi 

günü idi, yanında Prof. Fazlı Yegül de vardı. Yarın Mısır’a gideceğini ve arz-ı vedaa geldiğini 

söyledi. Çocuklarının tahsil ve terbiye çağı olduğunu, şimdi Mısır’a gitmekle çocuklarının 

tahsillerinin sekteye uğraması muhtemel bulunduğunu ileri sürerek, kararından 

vazgeçmesinde ısrar ettik. Akif büyük bir hüzün ve teessür içinde dedi ki: “Arkamda polis 

hafiyeleri gezdiriyorlar. Ben vatanını satmış ve memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele 

görmeye tahammül edemiyorum ve işte bundan dolayı gidiyorum.” (Özmen, 2017, s. 32). 

Mehmet Akif, Şeyh Said İsyanı (1925) ardından kovuşturulan ve kapatılan Sebilürreşad 

dergisinin yükünü de üzerinde hisseder. Kendisiyle hiç ilgisi olmayan bir isyandan mesulmüş 

gibi peşine hafiyelerin takılmasına dayanamaz. (Olpak Koç, 2022, s.62) 

3.Akif’in Mısır Günleri 

Akif’in “Yeminim olsun ki, mecalim kalmadı; kendimi toparlayamıyorum. Bu 

yapılanlar bana çok ağır geldi. Perişanlığımın derecesini size şöyle anlatayım: secde-i sehivsiz 

namaz kılamaz oldum. Yahu namazda dalıp gidiyorum zihnim öyle perişan…” (Düzdağ, 2011, 

s. 314) cümleleri, Mısır hayatının özeti gibidir. Daha önce dört kez gittiği Mısır’a 1925’te 

temelli yerleşen Mehmet Akif, bir müddet Abbas Halim Paşa’nın evinde kalsa da ailesinin (eşi 

ve iki oğlu) gelmesiyle Hilvan’a yerleşir. 1929 yılına kadar bir işi yoktur. 1929’da Camiatü’l-

Mısriyye’de (şimdiki Camiatü’l-Kahire) Türkçe öğretmenliğine başlar. İstanbul’daki maddi 

sıkıntıları Mısır’da da hafiflemeyen Mehmet Akif, Abbas Halim Paşa’nın ve dostlarının 

desteğini görür. 

Mehmet Akif’in Mısır’daki hayatı hakkında en etkileyici hayat sahnelerini ve teferruatlı 

bilgiyi kendi mektupları aracılığıyla ediniriz. Mısır’da eşi Suat Hanım ve oğulları Emin ile Tahir 
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Akif’e can yoldaşlığı eder. Kızları Cemile, Feride ve Suad evlidirler ve ülkede kalırlar. Akif’in 

kızlarına, damadı Ömer Rıza’ya, arkadaşı Eşref Edib’e, Mahir İz’e, Fuat Şemsi’ye, Kuşçubaşı 

Eşref’e yazdığı mektuplarda aşağı yukarı bir günü nasıl geçirdiği, maddi sıkıntıları, şiir 

yazamama buhranı, Kur’an Meali çalışmaları, yanındaki evlatları ile ilgili endişeleri, İstanbul’a 

özlemi, geride bıraktığı kızlarına duyduğu özlem, şiirleri ve sanatıyla ilgili gayretleri, Ankara 

hükûmetine duyduğu kırgınlık, İslâm ümmetinin hâli karşısındaki ıstırabı, dünyadaki 

ekonomik krizin Mısır’a etkisi, Mısır’da görüştüğü kimseler, eşinin ve kendisinin zaman 

zaman artan sağlık sorunları okunabilir (Günaydın, 2008, s. 440-513). 

Mehmet Akif’in özellikle aile fertlerine yazdığı mektuplarında onun insânî yanı daha 

net ortaya çıkar. “Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek” diyen şairin çok hassas bir baba 

olduğu, vatanında bıraktığı kızlarının aileleriyle ilişkileri, sıhhatleri, maddi ihtiyaçları için 

Mısır’dan psikolojik olarak çırpındığı görülür. Sözü fazlasıyla şefkat dolu ve incedir. Latifelere 

bolca başvurur. En çok da kendisiyle eğlenir, kendi üzerinden latifeler yapar. Yanındaki 

oğullarının eğitimleri onu fazlasıyla düşündürür. “Âh kendi yumurcağını terbiyeden aciz 

babaların mürebbi-i ümmet geçinmesi ne ayıp şeymiş.” (Ceyhan Akça, 2009, s. 96) diyerek 

kendi evlatlarını yetiştirememiş olmaktan hüzünlenir. Eşine rahat yüzü gösteremediğine 

inanır ve kendini suçlar. 

Kuşçubaşı Eşref’e 1931’de yazdığı mektubunda Ankara yaranına sitemi kadar 

İstanbul matbuatını da eleştirir. Batılıların ahlâkî çöküşe çare bulamazsak mahvımız 

mutlaktır, diye çabalamalarına karşılık, bizim onların kurtulmak istedikleri uçuruma doğru 

doludizgin koştuğumuzu söyleyen Akif, İstanbul matbuatına işaret eder. Elli sekiz yaşına 

vardığı o günlerde “Ne âlâ! Yakında tası tarağı toplayacağım” diye sevindiğini söylüyor. “Evet 

insan hâlin her türlü şedâidine katlanır, amma istikbalde bir ışık görmek şartıyla. Yoksa 

yarının daha karanlık, öbür günün ondan da berbad olacağını gün gibi görürken yaşamak 

pek arzu olunur bir şey değil.” (Günaydın, 2008, s. 479). 

Akif, Mısır’da misafirler de ağırlar ve böylece İstanbul’un kokusunu dostlarının 

himmetiyle az da olsa evinde hisseder: Neyzen Tevfik, Mithat Cemal Kuntay, Sadettin Kaynak 

bu dostlardan üçüdür. Küçüklüğünden beri musikiye yatkın ve düşkün olan Akif, 

İstanbul’dan getirttiği ve Mısır’dan edindiği plakları gramofonunda dinleyerek vatan hasretini 

biraz olsun unutmaya çalışır (Uslu Üstten, 2021, s. 132-133). Akşamları yemekten sonra 

gramofon çalar. Şerîf Muhiddin, Tanburi Cemil Bey, Mısırlı Şeyh Mahmud plaklarıyla Hafız 

Kemal’in hediye ettiği mevlid plaklarını dinler. Özellikle Ali Mahmud’un söylediği ve ilk 

dinlediğinde ağladığı şu şarkıyı hemen her gece dinler: “Ey sabâ rüzgârı, selâmımı vatan 

evlâtlarına, o sâkin vadiye götür. Bir gün zaman müsaade ederse onların hayâlini, rüyada bile 

olsa görürüm.” (Eşref Edib, 1939, s.119’dan alıntılayarak Uslu Üstten, 2021, s. 132-133). 

Akif, 1936’da İstanbul’a döner. Döndüğünde hastalığı oldukça ilerlemiş hâlde 

bulunduğundan hemen tedavilere başlanır. En fazla korktuğu vatan topraklarından cüda 

kalmak olan Akif, döndüğünde el yurdunda vefat etmeyecek olmanın iç huzurunu az da olsa 

hissetmiş olsa gerek. 

4.Mısır’da Kaleme Aldığı Şiirlerin Önceki Şiirlerinden Farkı 

“Yurdundan ayrılmış kişilerin ortaya koyduğu hayatta kalma becerileri ve yeni yere 

uyum sağlama kabiliyetleri, kişisel tekâmülleri her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiştir. 

Bunun tam tersi de olagelmiştir ve belki de rakamsal olarak başarısızlık, yok olma; var 

olmadan daha fazladır; ancak yok oluş bize cazip gelmez.” (Ceyhan Akça, 2019, s. 63). 

Sürgünün ve zorunlu olarak yer değiştirmenin her türlüsünün insanda yaratıcı 

çakraları harekete geçirdiğine, hayata tutunma psikolojisinin insanı güçlendirdiğine dair 

birçok örnek vardır: Freud, Cengiz Dağcı, Mahmud Derviş, Edward W. Said, Czeslaw Milosz 

bunlardan sadece birkaçıdır. Sürgün sonrası eser vermeye devam ederek yahut sürgünden 
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sonra yazmaya, üretmeye başlayarak hayata tutunan yazar, şair ya da düşünce adamlarını 

yüceltip kutsarken, sürgünün maddi-mânevî ağırlığı ve yoksunlukları içerisinde yok olan 

sanatçıların, bilim ve düşünce insanlarının azımsanmayacak yekûnunu ihmal ederiz. İntihar, 

sürgün kişilerde oldukça fazla karşılaşılan acılı bir sondur. 

Mehmet Akif Ersoy’un kendi kendini sürgün etme ihtiyarı görülür. Sürgün öncesi 

İstanbul’da köşesine çekilmeyi ve sadece yazmayı tasarlayan büyük şair, kendi ifadesiyle 

“vatanını satmış ve ülkesine ihanet etmiş kimseler gibi” bir muamele görmeyi kendine 

yediremez. “Mektupları bile, yazısı bile sessizdi. Sonra, Mısır’a son gidişinden evvel 

İstanbul’daki halini düşünüyordu; bir kenarda olmak, uzak olmak, kimseye çarpmamak için 

az mevcut olmak istiyordu. Kımıldadıkça başkalarının yerini alıyor gibi çekingen bir hali vardı. 

Dertlerini kendi emziriyor, kendi büyütüp yetiştiriyor, bir kadın kadar gizli ağlamayı 

biliyordu.” (Erişirgil, s. 356). Bu hâli onun Mısır’a kendini sürmeden önce İstanbul’da yoğun 

bir dışlanma yaşadığını ve şairin kendi kendini içsel bir sürgüne çoktan çıkardığını gösterir. 

Akif’in sürgünü, Milletvekilliği bittiği andan itibaren başlamış, resmî erkânın katılmadığı 

cenaze törenine kadar sürmüştür denilebilir. 

Mehmet Akif’in karakteri üzerine yapılan değerlendirmelerde sıkça karşılaşılan 

özgüvenli, kendine inanan, doğru bildiği şeyler konusunda dirençli, güçlü bir fizyoloji yanında 

güçlü bir psikoloji, zulme karşı şiddetli ve tepkili, mazluma karşı merhametli tavır ve özellikler 

sürgün senelerinde oldukça yara almıştır. Haykıran şairin sustuğu, huduttan hududa koşan 

kişinin durduğu, hatta oturduğu görülür. Kalabalık çevresi kısa bir sürede kaybolmuş, eşi ve 

iki oğlu ile Mısır yakınında Hilvan’da adeta münzevi bir hayata dahil olmuştur. O, ömrünü 

adadığı Kurtuluşu Mücadelesi ardından “bir hain olarak algılandığı”, kendisine doğal hakkı 

olan emekli maaşının dahi layık görülmediği böyle bir son tasavvur etmemiştir. Sehiv secdesiz 

namaz kılamaz olduğunu söyleyişi bu yüzdendir. Ömrü boyunca kendini düşünmeye fırsat 

dahi bulamamış olan Akif, ilk defa kendi, ailesi ve Allah’la bu kadar tenha kalabilmiştir. İşte 

şiirini yeni bir mecraya sürükleyecek olan atmosfer aşağı yukarı budur. 

Mehmet Akif’in Mısır’da kaleme aldığı şiirler, Safahat’ın Yedinci Kitabı olan Gölgeler’de 

toplanmıştır. Gölgeler, 1933’te Kahire’de yayımlanır. “Gölgeler’de mevcut 41 şiirin sadece 25’i 

şüpheli de olsa Akif’in son yıllarının mahsulleridir.” (Akarsu & Yücel, 2010, s. 36-37). Şair, 

kitabın hemen başına şair, 1919’da İstanbul’da yazdığı “Hüsran” adlı şiirini koymuştur. Şiir 

1919’da yazılmış görünüyorsa da Gölgeler için ilk şiir olarak belirlenmiş ve yayımlanmaya 

uygun görülmüştür. “Hüsran” şiiri, Gölgeler kitabının ve Akif’in Mısır serencamının bir 

özetidir: 

  “Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı, 

  İslâmı uyandırmak için haykıracaktım. 

  Gür hisli, gür imanlı beyinler, coşar ancak, 

  Ben zaten uzunboylu düşünmekten uzaktım! 

   (…) 

  Seller gibi vâdîyi eninim saracakken, 

  Hiç çağlamadan, gizli inen yaş gibi aktım. 

  Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz; 

  İnler “Safahat”ımdaki hüsran bile sessiz!” (Ersoy, s.381) 

Bu şiirin şairdeki psikolojik dönüşümün eşik metinlerinden biri olduğunu görülür. 

Safahat’ın bir önceki bölümü olan Âsım’daki “kudret ve ümit” yerini hemen Gölgeler’in ilk 

şiirinde “acz ve ümitsizliğe” bırakmıştır. 
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Gölgeler’de yer alan şiirlerin şairin önceki şiirlerine kıyasla kısa oluşu, mektuplarında 

sıkça yakındığı şiir yazmakta zorluk çekişi ile alâkalı olabilir. Damadı Ömer Rıza’ya köşesine 

yazmak üzere çekileceğinde yazmayı planladığı konuları tek tek söyleyen şair, bunların 

hiçbirini on küsur yıl boyunca yazamayacaktır. Mısır, onun şiir damarlarını kurutmuş gibidir. 

Daha önce bir coğrafyadan bir coğrafyaya koşuştururken şahit olduklarını tahkiyeli bir 

şekilde tiyatral bir sahnede canlandıran Akif, gözünü dışarıya kapatmış ve adeta içine 

yönelmiştir. Mısır’da yazılmış şiirler içerisinde dışarıyı gözlemleyen ve aktaran tek şiir 1923’te 

henüz kışları Mısır’da geçirdiği vakitlerin şiirlerinden “Firavun ile Yüz Yüze” adlı şiirdir. “Said 

Paşa İmamı” ve “Sanatkâr” adlı şiirleri de önceki şiirlerinde çokça rastladığımız diyaloglara 

bağlı tahkiyeli anlatıma sahiptir. 

Mehmet Akif’in Hilvan’da kaleme aldığı sınırlı sayıdaki şiirlerin çoğunluğu şairin iç 

dünyasına açılmış, Allah’a yakaran hüviyete sahiptir. Sitem, başroldedir. Mehmet Akif’in 

psikolojik dünyasına eğilen Himmet Uç, Akif’in Mısır yıllarının onun her zorlukla başa 

çıkabilen genel psikolojisinden farklı olduğunu vurgular. “Akif hayatında olayları her zaman 

idare etmiş ama Mısır’a gittikten sonraki hayatı için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bu dönemde şair 

içine kapanmış, birkaç şiirin dışında bir eser vermemiştir. 1925’te yazmış olduğu Gece 

şiirinde kendisi ile hiçbir şeyin paylaşılamadığı bir yalnız insandır. Psikanalistler yalnızlığın 

büyük kişilerde üretici olduğunu söylerler, kişinin kendi ile yalnız kaldığı oranda üretici 

olduğu belirtilir. Akif bu vahşi yalnızlıktan birkaç şiir üretmiştir. Ruhunda büyük bir yeis 

vardır, imanla itminanla bu ümitsizliğin dinmeyeceğini söyler. Allah’a ancak Akif ‘in 

kaldırabileceği şekilde cümleler yöneltir. Hicran şiiri de aynı yıl yazılmıştır. Yıllarca mücadele 

etmiş şair umduğunu bulamamanın ruhunda yaptığı dehşetli yıkımı anlatır. Allah’ın ümitsiz 

ruhuna bir görünmesini ister, imanından bile olacağını söyler.” (Uç, 2009, s. 358). 

   “GECE (…) 

Bu istiğrak uyandırmaz mı, devrettikçe, ekvânı, 

   Perîşan ruhumun inler harap evtâr-ı îmanı. 

   Perîşan: Çünkü yükselmiş değil feryâd-ı gümrâhım; 

   Şu mahşer mahşer envârın biraz yol verse, Allah’ım! 

   (…) 

   Ya sıyrılsın şu vahdet-gâhı vahşetzâr eden hicrân, 

   Ya bir nefhanla serpilsin bu haâsir kalbe itminan. 

   Hayır, îmanla, itminanla dinmez ruhumun ye’si: 

   Ne âfâk isterim sensiz, ne enfüs, tamtakır hepsi. 

   (…) “ (Ersoy, s. 410-411)  

   

    “HİCRAN  (…) 

   İlâhî! Bir hata ettimse, elvermez mi husrânım? 

   Güneşler doğdu, aylar doğdu, ben hâlâ perîşânım! 

   Çakar şimşeklerin karşımda yırtar, çiğner âfâkı; 

   Henüz ruhum, fakat, bir yağmurun bin canla müştakı. 

   (…) 

   İlâhî! Pek bunaldım, nerde nurun? Nerde gufrânın? 
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   Cehennem gezdirip dursun mu âfâkımda hicrânın? 

   Evet, gafletti sun’um lâkin insan gaflet etmez mi? 

   Yıkandım bir ömrdür döktüğüm, yaşlarla, yetmez mi? 

   (…)”   (Ersoy, s. 412-413) 

“Secde” adlı şiiri, tek başına onun daha önce pek de yakın durmadığı tasavvuf 

düşüncesine doğru evrildiğinin işareti sayılabilir. “Bu kitaptaki şiirlerde, İslâm’ın derûnî 

cazibesi yanında tasavvufî tefekkürün de ön plana çıktığı müşahede edilir.” (Akarsu & Yücel, 

2010, s. 37). Bu da Mısır’da kalabalıktan iç dünyasına ve Allah’a sığınan şairin Tanrı’sıyla 

tamamlanışıdır: 

  “SECDE  (…) 

  İlâhî! Serserî bir damlanım, yetmez mi husrânım? 

  Bırak, taşsın da coştursun şu vahdet-zârı îmânım. 

  Bırak, hilkatte hiç ses yok, bırak, meczubunun feryâd… 

  Bırak, tehlîlim artık dalgalansın herçi-bâd-âbâd! 

  …………………………………………… 

  Kıyılmaz lâkin, Allah’ım, bu gaşyolmuş yatan vecde… 

  Bırak, “hilkat”le olsun varlığım yek-pâre bir secde!” (Ersoy, s.415) 

Gölgeler’de yer alan “Kıt’alar” başlığı altındaki şiirler, onun ruh atmosferini aktarmak 

bakımından önemlidir. Şair, kendi varlığından hoşnut değildir. Fotoğrafların arka yüzleri için 

yazılmış olduğu görülen şiirlerden “Resmim İçin” şairin kendine depresif bir yaklaşımı 

sayılabilir; “Çocuklara” şiirinde ise evlatları karşısında latife ile karışık bir kendini kötü 

hissediş, işe yaramaz buluş fark edilir. “Yaş Altmış” adlı kısa şiiri de bu grupta 

değerlendirilebilecek ağır psikolojisini haber verir: 

  “RESMİM İÇİN 

  Dış yüzüm öyle ağardıkça ağarmakta, fakat, 

  Sormayın iç yüzümün rengini: yüzler karası! 

  Beni kendimden utandırdı, hakikat şimdi, 

  Bana hiç benzemeyen suretimin manzarası” (Ersoy, s. 418)  

  

     “ÇOCUKLARA 

   Ne odunmuş babanız: Olmadı bir baltaya sap! 

   Ona siz benzemeyin, sonra âteştir yolunuz. 

   Meşe hâlinde yaşanmaz, o zamanlar geçti; 

   Gelen incelmiş adam devri, hemen yontulunuz. 

   Ama dikkatli olun: Bir kafanız yontulacak; 

   Sakın aldanmayın: İncelmeye gelmez kolunuz!” (Ersoy, s. 419) 

Akif, köşesine çekilmesine rağmen kendisi hakkında bitmeyen iftira ve sataşmalara 

cevap olabilecek neredeyse tek şiir yazmıştır. Belli ki kulağına gelen sözlerin ağırlığı, hakkında 
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yazılanların kızgınlığı onu bu şiiri yazmaya sevk etmiştir. Belki de İstanbul hasreti dayanılmaz 

hâle geldiğinde kaleme almıştır bu mısraları. 

   “BİR ARİZA (…) 

   Lâkin, 

   Mevzun düşürür saçmayı bir saçma adam var, 

   Manzûm sayıklar gibi manzume sayıklar! 

   Zannım, mütekâid şuârâdan olacak ki: 

    Hiçbir yenilik yok, herifin her şeyi eski, 

   Hâlâ ne sakaldan geçebilmiş, ne bıyıktan; 

   Âsârı da memnun görünür köhne kılıktan. 

   Hicrî, kamerî ayları ezber sayar ammâ, 

   Yirminci asır zihnine sığmaz ne muammâ! 

   Mâmure-i dünyayı dolaştıysa da yer yer, 

   Son son “Hadi sen, kumda biraz oyna!” demişler. 

   Yâhu! Sorunuz bir: Bakalım tâkatı var mı? 

   (…) 

   Siz mercanın âlâsını attıkça şişerken; 

   Biz, kumda çirozlar gibi piştikçe pişerken! 

   Siz, Marmara âfâkını dürbünle süzerken; 

   Biz, poyrazı görsek diye, damlarda gezerken! 

   Siz, yelkeni açmış, suyun üstünden akarken; 

   Biz küplere binmiş; size hasretle bakarken! 

   İnsâf ediniz: Kopmayacak şey mi kıyamet? 

   Elbette kopar: Dinle Paşam, ceddine rahmet: 

   Ben Heybeli’den vazgeçerim şimdilik, ancak, 

   Üç beş gün için pek hoş olur Remle’de kalmak.” (Ersoy, s.420-

421). 

Akif, “Bir Ariza”da kendisini yaşadığı asra uyum sağlayamayan, geride bulan yeni nesil 

gözde yazarlara, önce kendini tarif eder.  Kılığı, kıyafeti, sakalı, eserleri yirminci asra uygun 

görülmeyen biridir, o. Şiirin sonunda Mısır’a sürgün şahsı ile İstanbul Heybeliada’da keyfine 

bakan İstanbul takımını öfkeyle karşılaştırır. İstanbul’a hasreti ve bir gün elbette kopacak 

olan kıyameti hatırlatmak dışında pek de bir şey söyleyemez. 

Mehmet Akif’in Mısır’da yazdığı şiirlerinde “biz”den “ben”e, “ben” etrafındaki duygu ve 

düşüncelere yoğunlaştığı görülür. Şair, sanki artık kendinde hiçbir şeyi değiştirmeye güç 

bulamaz. Bu durum onun atıl bırakılmasının, işe yaramaz ve sakıncalı görülüp dışlanmasının 

sebep olduğu bir tesirdir. Kur’an Meali ile ilgili mesaisi olmasa kendisini çok daha işe yaramaz 

hissedeceği bellidir. Meal çalışması, onun inanç dünyasına yeni kapılar da aralar. Kırklı 

yaşlarındaki Akif değildir Mısır’daki Akif. Safahat’ın diğer altı bölümünde Batı karşısında şaha 

kalkacağına daima inandığı bir ümmet inancı vardır; ancak Gölgeler, bu inancın ve ümidin 
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solduğunu gösterir. İstikbale dair bir ışık göremeyen ruhu, bedenini hasta edecektir. Yine 

“Safahat’ın ilk altı kitabında Batı’nın İslam âlemine zulmünün hesabını sorarken Gölgeler’de 

Müslüman Şark’ı ataleti için suçlamakta hesap sormaktadır. Bu kitabın diğer şiirlerinde şair 

yalnızlığı ve iç dünyası ile hesaplaşır.” (Kürüm, s. 293) 1933 yılında kaleme aldığı “San’atkâr” 

şiirinin sonunda söylediği “Belâ mı kaldı ki dünya evinde görmediğim” mısraı, onun yaşam 

ışığını büyük ölçüde yitirdiğini düşündürür. 

5.Sonuç 

Bir hareket ve mücadele insanı olan Mehmet Akif Ersoy, zımnen “vatan haini” olarak 

görülüp takibe uğraması, emekli edilmeye layık görülmemesi ve geçim derdinin ağırlığı 

sebebiyle 1925’te kendini Mısır’a sürgün etmiştir. Şairin sürgünden önceki Mehmet Akif’le 

oldukça farklılaşan ruh hâli, elbette şiirlerine ve üretkenliğine de tesir etmiştir. İçine düştüğü 

maddî manevî buhrandan sıyrılamayan Akif, öncelikle şiir yazamamakla en büyük acıyı 

yüklenmiştir. Planladığı şeyleri yazacak gücü ve ruh dinginliğini bulamamıştır. Safahat’ın 

diğer bölümlerinde ülkenin içinde bulunduğu tüm güçlükler karşısında sapasağlam duran ve 

haykıran şair, kendi sesini kendi boğmuş, Allah’a samimi sitem ve yakarışları dışında “Bir 

Ariza” şiirinden başka tepki göstermemiştir. Bu dönem şiirleri içerisinde hakim duygu, 

“hüsran ve hicran”dır. Kendinden nefret edişi, bunu şiirlerinde ifadeden çekinmeyişi 

üzücüdür. 

O, bütün diğer sürgünler gibi gözü geriye doğru dört gözle beklemeyi sürdürmüş, belki 

kendisinin bir gün anlaşılabileceğine inandığından sürgününe sebep olanlara değil, sadece 

kendine öfkelenerek sürgününü tamamlamıştır. Şiirleri, ölmeyi arzulayan bir şaire işaret eder 

ki Akif’in genel tabiatı bakımından bu, çelişik bir durumdur. Kısalan, azalan ve “ben” 

merkezine dönüşen şiirlerinde zaman zaman eski sesinden işaretler hissetsek de onun 

sürgününün entelektüel ve üretken bir sıçramaya neden olmadığı söylenebilir.  
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Dünden Bugüne Almanya'daki Türklerin Entegrasyon Süreci1  

Rabia YASİL 2 & Nevzat BAKIR 3 

Özet 

Türkler ve Almanlar tarihin birçok sahnesinde bir arada bulunmuştur. Türkler ve Almanlar II. 

Dün-ya Savaşı’ndan sonra iki ülkenin de ekonomisine katkı sağlayacak adımı, 1961’de yapılan işçi 

sözleşmesi ile atmıştır. 1961’de yapılan işçi sözleşmesi neticesinde Türkiye’den Almanya’ya ilk 

işçiler göç etmiştir. Bu çalışmanın temel amacını, Alman toplumunun Türk göçmenlere karşı ön 

yargı ile yaklaşmalarının kültür, dil ve din bağlamında entegrasyon sürecinin incelenmesi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında bugün Almanya’da yaşayan Türklerin 

toplumun önemli bir bölümünü oluşturduğu görülmektedir. Birinci kuşağın bir miktar para 

kazanıp Türkiye’ye geri dönme fikirleri cazip imkânlar karşısında değişkenlik göstermiştir. Türk 

çocukları, gelişimleriyle birlikte eğitimden sanata ve sanattan siyasete kadar birçok alanda etkili 

olmaya başlamıştır. Fakat dili öğrenmek tek başına yetersiz kalmış ve kültür farklılıkları belirgin 

bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kültürün yapı taşlarından olan din ögesi, iki toplum arasında ön yargılı 

davranışlarına neden ol-muştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya doğumlu Türk 

çocuklarının Almancayı edindiği, bu gelişmenin akabinde üçüncü nesil itibarıyla Almanya’da 

doğan Türk çocuklarının Alman kültürüne kolayca uyum sağladıkları ve entegre olmalarında dilin 

önemli olduğu söylenebilir. Alman toplumunda Türk toplumunda mevcut olduğu düşünülen 

ataerkil aile yapısı, güçlü ve baskın Türk erkeği, baskılanmış Türk kadını ön yargılarının gerçeği 

yansıtmadığı Osman Engin’in seçili eserle-rinde görülmüştür. Entegrasyon için gerekli olan din 

faktörünün önemi gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dil, din, entegrasyon, kültür, ön yargı. 

Integration Process of Turks in Germany from Past to Present 

Abstract 

Turks and Germans coexisted in many scenes of history. Turks and Germans. After the 

Second World War, it took the step that would contribute to the economy of both countries 

with the workers' contract signed in 1961. As a result of the workers' contract made in 1961, 

the first workers migrated from Turkey to Germany. The main purpose of this study is to 

examine the integration process of German society's prejudice towards Turkish immigrants 

in the context of culture, language and religion. Considering the findings of the research, it is 

seen that the Turks living in Germany today constitute an important part of society. The ideas 

of the first generation to earn some money and return to Turkey varied in the face of attractive 

opportunities. With their development, Turkish children have started to be influential in many 

fields from education to art and from art to politics. However, learning the language alone was 

insufficient and cultural differences emerged prominently. The element of religion, which is 
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one of the building blocks of culture, has caused prejudiced behaviors between the two 

communities. According to the results of the research, it can be said that Turkish children 

born in Germany acquire German, and after this development, Turkish children born in 

Germany as of the third generation easily adapt to German culture and the language is 

important in their integration. It has been seen in Osman Engin's selected works that the 

patriarchal family structure, which is thought to exist in Turkish society in German society, 

the prejudices of strong and dominant Turkish men and suppressed Turkish women do not 

reflect the truth. The importance of the religious factor, which is necessary for integration, is 

shown. 

Key Words: Culture, integration, language, prejudice, religion. 
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1. Giriş 

Türklerin Almanya’da 61 yıldır yaşadığı bilinmektedir. Türkler bu uzun soluklu 

süreçte Alman toplumu haricinde birçok farklı etnik kökenlere sahip topluluklarla da 

karşılaşmışlardır. İsviçreli yazar Max Frisch’in "Biz işçi gücü çağırdık, ama insanlar geldi” 

(Ataseven, 2015, s. 64) sözlerinden de anlaşılacağı üzere Türk işçilerin bir müddet sonra 

ülkelerine geri dönmeleri arzu ediliyordu, fakat Türklerin fikir değiştirmesi ve yerleşik düzene 

geçmeleri sonrasında Türkiye’de bıraktıkları ailelerini de getirmiştir. Bu duruma istinaden 

Alman toplumuna farklı kültüre sahip yeni bireyler eklenmiştir. Ayrıca Max Frisch’in 

sözünden, Türklerin sadece işgücü olarak değil aynı zaman da insancıl, misafirperver ve cana 

yakın bir topluluk olduğu söylenebilir. 

II. Dünya Savaşı’nın dünyada pek çok ülkeye maddi ve manevi zararı olduğu 

söylenmektedir. Savaş sonrası Almanya, daha önce müttefiki olan Amerika, İngiltere, Fransa 

ve SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) tarafından işgal edilmiştir. “II. Dünya 

Savaşı'na bakıldığında olayların aslında kronolojik bir sırası olduğu gözlemlenmekte ve bu 

kronolojik sıra ise Batılı müttefiklerinin ve Sovyetlerin, nasyonal sosyalist Almanya'yı çok 

daha öncesinden gözden çıkardıkları ve özelleştirme hazırlıklarını başlattıkları görülmektedir. 

Doğrusu Almanya'nın savaştan mağlup çıkması hâlinde herhangi bir şart veya kayda gerek 

duymadan teslim olması bile önceden birtakım hazırlıklarla belirlenmiştir. Bununla ilgili 

Almanya'nın savaştan mağlup çıkması hâlinde imzalayacağı bir antlaşma bile hazırlanmıştır” 

(Gökmen, 1992, s. 12). 

4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında yapılan Yalta Konferansı’nda geçici Fransız 

hükümetinin de katılması ile Almanya'nın akıbeti hakkında karar alındığı bilinmektedir. 

Yapılan görüşmelerin devamında istişare komisyonunun 12 Eylül 1944 tarihli protokolünde 

Almanya’nın Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya arasında nasıl bölüneceği 

kararlaştırılmıştır (bkz. 12 Eylül 1944 “Londra Protokolü” İstişare Komisyonu). 

Bu gelişmenin ardından Almanya'nın savaş sonrası maddi ve manevi zayiata uğradığı 

bilinmektedir. 

Almanya'nın bölünmesinin ardında Doğu ve Batı çekişmesinin ortaya çıktığı 

bilinmektedir. “Doğu-Batı çekişmesi ile soğuk savaş arasında önemli bir fark olduğu 

belirtilmektedir. Bu durum her iki tarafın da yönetim konusunda fikir ayrılığı olması sebebiyle 

hem Doğu- Batı anlaşması hem de fikir ayrılığına sebep olmuştur. Savaş sonrası Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Almanya'nın Doğu Bloku ’nu Amerika, İngiltere ve Fransa ise 

Almanya'nın batı bloğunu sahiplenmesi sebebiyle aralarındaki fikir ayrılığının diplomatik 

yollarla çözümlendiği söylenmektedir” 

(https://www.ilimvemedeniyet.com/truman-doktrini-nedir.html#respond). 

Bir müddet sonra Almanya'nın Doğu Bloku ‘nu yöneten  SSCB ve Batı Bloku ‘nu yöne-

ten Amerika, İngiltere ve Fransa'nın arasında fikir ayrılıkları sebebiyle tekrardan sorunların 

büyümeye başladığı görülmektedir. “Bunun özünde iki süper gücün kendi sosyopolitik düzen 

ve modelini dünyaya dayatma gayreti ve mücadelesi vardır. Soğuk Savaş’ın ‘soğukluğu’ 

tartışmasının yanı sıra en az sıcak savaşlar kadar ciddi sonuçlar doğurduğu da bir gerçek 

olarak ortaya çıkmıştır” (Kantarcı, 2012, s. 50). 

Doğu ve Batı Bloklarının fikir ayrılığı sonucunda soğuk savaşın 1947’de başlayıp 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı’nın 1989’da maddi ve manevi 

zayıflamasıyla birlikte sona erdiği bilinmektedir.    

Almanya 1989'da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından yeniden kalkınmak istemesi 

ile sanayi çalışmalarına ivme kazandırdığı söylenmektedir. Nitekim savaş sonrası Almanya, 

nüfusunun azalması sebebiyle dış ülkelerden işçi gücü talebinde bulunmuştur. 
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2. Yöntem  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırma konusu hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini 

içeren doküman incelemesi, gözlem veya görüşmenin mümkün olmadığı araştırmalarda tek 

başına veri toplamak amacıyla, diğer veri toplama yöntemleriyle birlikte kullanıldığında ise 

verilerin çeşitlendirilmesini sağlamak ve araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla 

kullanılan bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, 188-189) 

Nitel İçerik Analizi olarak da adlandırılan Pickering, 2004, Eleştirel Söylem Analizi ise 

metinde açıkça belirtilen anlamın içinde gizli olan veya ilk anda ima edilen anlamların öte-

sindeki anlamların ortaya çıkarılmaya çalışılmasıdır. Başka bir deyişle Eleştirel Söylem 

Analizi çalışmalarında, verilerin içinde ilk bakışta görülmeyen, saklı olabilecek gerçeklerin 

ortaya konması amaçlanır. Pickering 2004, s.889, dan aktaran bingol.edu.tr) 

Bu çalışmada kullanılan veriler araştırma ile ilgili yapılan literatür taraması ve 

bilgilerin incelenmesi ile oluşturulmuştur. Almanya’da yaşayan Türklerin var olan ve gelişen 

durumu ile ilgili söz konusu bu veriler; Osman Enginin seçili kısa hikayeleri (Der Deutschling, 

1001 Nachtschichten), çeşitli makale, kitap, tez, basılı yayın, sosyal ağlar, muhtelif gazete 

haberlerinden oluşturulan kapsamlı bir literatür taraması ve henüz Almanya’da yaşamını 

sürdüren yazarın gözlemlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu, araştırmanın amacına 

uygun olarak sınıflandırılmış ve sunulmuştur. 

3. Bulgular 

Avrupa'da özellikle Almanya'da işçi ihtiyacının olması dünyada ses getirmiştir. 

Bununla birlikte Türkiye'de ilk olarak yurt dışı göç kavramı ortaya çıkmıştır. “Türkiye yurt 

dışına iş gücü veren ülkelerin başında gelmektedir. Türker’in hayatında göç, Orta Asya’dan 

Akdeniz’e oradan da Avrupa’ya (Yalçın 2004, s.104, den aktaran Genel 2014, s.302) sürekli 

bir yer değiştirme şeklinde cereyan etmiştir 

1961’de Türkiye ile Almanya’nın arasında işçi göçü anlaşması sonucunda Bundesamt 

für Migrationé’in (2018, s. 5) verilerine göre 2015 yılında Almanya'da 2.9 milyon göç geçmişi 

olan Türk kökenli vatandaşın yaşadığı belirtilmiştir. Birinci kuşağa ilişkin farklı bir özellik 

daha vardır, birinci kuşak olarak bilinen ilk göçen işçilerin yaş ortalaması 24’tür. Bu yaş 

ortalamasının genç olması, geçici süreliğine giden Türk işçilerin aile birleşimleri neticesinde 

ha-yatlarını Almanya’da kurmalarına ve Almanya’da kalıcı olmalarına neden olmuştur. 

Almanya’ya 1961’de gelen Türk işçilerin çalışma sürelerin uzatılması ve ayrıca Almanya'nın 

Türk göçmen işçilere aile birleşimi imkanı sunması ile beraber yaşları ortalama 24 olan genç 

Türklerin ülkelerine geri dönme planlarının ortadan kalktığı ifade edilebilir Şahin 2011 den 

aktaran, Uzuner Makalede tarih yok ,s.5) 

Kültür, toplumların temel dayanağıdır.  Her toplum, kendi atalarından gelen kültür 

yolundan yürümektedir. Alexander Thomas’a (1996) göre: “Kültür evrensel bir olaydır. Tüm 

insanlar belirli bir kültürde yaşıyorlar ve onu geliştiriyorlar. Kültür, nüfus yaratılan ve 

kullanılan nesnelerden kuramlara, fikirlere ve değerlere kadar uzanan belirli bir eylem alanı 

oluşturur” (Streit Entknoten,2016) Bu yönlendirme sistemi belirli sembollerden oluşturulur. 

Örneğin dil, jestler, yüz ifadeleri, giyim, selamlaşma ritüelleri ve ilgili toplum, oryantasyonu 

oluşturulur ve bir sonraki nesile aktarılır. Oryantasyon sistemi, tüm üyeler için topluma veya 

gruba bağlılıklarını tanımlar ve kendi çevrelerini yönetmelerini sağlar. Kültür, ilgili toplumun 

tüm üyelerinin algısını, düşüncesini, değerlerini ve eylemlerini etkilemektedir. Kültüre özgü 

oryantasyon sistemi, bir yandan eylem imkânı ve hareket cazibesi sağlar, diğer yandan eylem 

için koşullar sağlarken eylem için sınırları da belirlemektedir. 
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Farklı toplumların bir arada bulunmaları ile kültür sınırlamalarının belirli olması ve 

kültürün kendine ait olan oryantasyon sisteminin eylem imkânı ve hareket cazibesi sağlaması 

kültürün daha kolay kabul edilmesi için bir olanak sağlar.  

Alexander Thomas tarafından yapılan kültürün bu kendine has tanımının, dışarıdan 

yeni yeni o ülkeye ait kültürü tanımaya çalışanlar için de bir kolaylık niteliğinde olduğu ifade 

edilebilir. Bir başka açıdan Amerikan etnolog Clifford Geertz’e (1973) göre: “Kültür, insanların 

birbirlerini anladıkları, hayata karşı tutumları hakkındaki bilgilerini aktardıkları ve 

geliştirdikleri bir çayırdır. Kültür bir çerçeve içerisinde insanların deneyimlerini 

yorumladıkları ve eylemlerini yönlendirdikleri anlam verme modelidir” (Streit Entknoten2016) 

Kültür farklılıklarına rağmen Almanya'ya alışmaya çalışan birinci kuşak Türk 

göçmenlerin gün geçtikçe Almancayı az da olsa öğrenebilme çabaları sayesinde Alman 

kültürüne de alıştıkları söylenebilir. Kültürün en önemli yapı taşlarından olan dil ve din 

ögeleri sayesinde Türklerin Almanya'ya entegre olmaları konusundaki etkisinin büyük önem 

taşıdığı görülmektedir. Günümüzde Almanya'da yaşamlarını idame ettiren Türklerin ikinci 

kuşak itibarıyla entegrasyon çalışmalarına dil eğitimi kursları ve okullara giderek Almancayı 

öğrenmeye başladıklarını söylemek mümkündür. 

Gelişen ve değişen dünya düzeninde artış gösteren dış göçler sebebiyle entegrasyon 

kavramı ortaya çıkmıştır. “Entegrasyon etimolojik olarak incelendiğinde "entegrasyon" terimi 

Latincede integer kelimesinden türemektedir ve "el değmemiş, tam veya bütün" anlamına 

gelmektedir. Integrare kökü ise iyileştirme, kusursuz hâle getirme, tamamlama anlamına 

gelir. Integralis kelimesi ise bir bütün olan integratio kavramından hareketle bir bütünün eski 

haline getirilmesi anlamını taşımaktadır” (Hillman, 2007, s. 383). 

Bu noktada entegrasyon bir ülkeden başka bir ülkeye göç etme olayları ile gündeme 

gelir. Türklerin Almanya'da kalıcı olmaları entegrasyon sürecinin başlaması olarak ifade 

edilmektedir. Türklerin Almancayı öğrenmek için gayret etmeleri entegrasyon bakımından 

önemli bir gelişme olarak bilinmektedir. Genel anlamıyla entegrasyon; bir bütüne uyma, tek 

tek parçalardan bir bütüne ulaşma, toplumsal bir grubun ortak değer ve normlar çerçevesinde 

bütüne uyumu gibi anlamlara gelmektedir. Sosyolojik bir terim olarak üzerinde fikir birliği 

olmamakla birlikte entegrasyon; bir toplumu meydana getiren bireylerin, farklı grupların ve 

diğer çeşitli ünitelerin karşılıklı bağımlılık ve düzen oluşturacak şekilde birleşmeleri süreci 

olarak tanımlanabilir (Günay, 2012, s.343). 

Arslan (2020) entegrasyonun bütün kesimlerin kendi kültürel özelliklerini koruyarak 

bir arada yaşam vaat ettiğini ve gereken ideale ulaşmak için aşılması gereken sorunlara 

odaklandığı söylenebilir. (s.218) Yukarıdaki tanımlara istinaden toplumlarda entegrasyonun 

kültürel etkileşim bağlamında yerinin ve öneminin azımsanmayacak kadar değerli olduğu 

görülmektedir. 

Bu bağlamda kültürel etkileşim için gerekli olan "dil" konusuna da değinmekte fayda 

olacaktır. Türklerin gün geçtikçe dil bakımından gelişim göstermelerinin, Türk ve Alman 

kültür karşılaşmalarına pozitif anlamda etki ettiği görülmektedir. Yalnız entegrasyon çok 

geniş çaplı bir değerlendirme gerekmektedir ve en önemlisi entegrasyonun din ile bağlantılı 

olduğu konusuna değinmenin yerinde olacağı görülmektedir. Toplumların dini inançlara 

karşılıklı saygı göstermelerinin entegrasyona faydalı olacağı düşünülür. “Bu nedenle göç-

menlerin dini aktiviteleri ve entegrasyon konusundaki özel nitelikleri kadar genel nitelikleri-

ne de özellikle dinin entegrasyon sürecini etkileyen temel bir faktör olarak tanımlandığına 

dikkat edilmelidir” (Baumann, 2002, s. 95-98; Warner, 1998, den aktaran Martıkaın & 

Özmen, s263) 

Almanya’da yaşayan Türklerin büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bilinmekte-

dir. Bauman ve Warner’in sözlerine istinaden, Türklerin inançları sebebiyle kıyafetlerinin de 
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farklılık gösterdiği çıkarımı yapılabilir. Ayrıca entegrasyonun sadece dili kapsamadığı genel 

nitelikler sözünden hareketle kılık kıyafet ile ilgili rahatsızlık duydukları ifade edilebilir. 

Bilindiği üzere dil, kültürün en önemli yapı taşıdır. Bu nedenle farklı dinlere mensup 

toplumların birbirlerine karşı anlayış ve saygı göstermeleri entegrasyonun sağlanabilmesi için 

son derece önemli olduğu bilinmektedir. Nitekim Crystal’in “An Encyclopedic Dictionary of 

Language and Languages” adlı eserinde de belirtildiği üzere dil tutumu; “bireylerin sahip 

oldukları ana dile ya da başka dillere karşı düşünceleridir. Bu düşünceler olumlu ya da 

olumsuz yönde olabilir. Dilsel tutum farklı dil değişkenlerine karşı gösterilen duygusal, biliş-

sel ve davranışsal tepkilerdir” (Ryan, Giles ve Sebastian, 1982, s. 7). 

Türklerin Alman dilini öğrenme gayretinin bazı olumlu gelişmeler getirdiği 

söylenmektedir. Bu bağlamda Almanya’da geçirdikleri sürenin sonunda Türklerin sosyal, 

ekonomik ve kültürel durumlarıyla beraber dilsel tutumlarında da farklılaşmalar meydana 

gelmiştir. Doğup büyüdüğü topraklardan, kendine yabancı bir kültüre, dine ve dile sahip 

başka bir ülkeye göç eden ve göç ettiği ülkede yarım asrı geride bırakan bir topluluk elbette 

ki toplum dilbilimin içinde oldukça önemli bir yere sahiptir” (Sakın, 2018, s.6) Fakat Alman 

toplumunun ön yargılı davranışları, bazı olumsuz gelişmeleri meydana getirmiş ve Türklerin 

ırkçılığa maruz kalmalarına sebep olmuştur. “Bu gelişmelere 19 Şubat 2020’de Türklere karşı 

düzen-lenen Hanau saldırısı örnek olarak verilebilir” 

(https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/statement-deu-

tur-hanau-tuerkisch.html). 

Öte yandan Habertürk gazetesinde yayımlanan Alman Bild gazetesinin pazar günleri 

yayımlanan Tabloid gazetesi "Bild am Sonntag", “Almanya’da Yaşayan Türkler Hakkında 

Gerçekler” başlığı altındaki 6 sayfalık haberinde ülkede yaşayan “Seçkin Türkleri” 

tanıtmaktadır. Gazete haberinde görüldüğü üzere Türklere karşı önyargıların başında inanç, 

namus cinayetleri ve başörtüsünün geldiği bildirilmektedir. Bild am Sonntag gazetesinden 

aktaran, Habertürk gazetesine göre: Önyargılara dayanılarak Türk toplumunun tamamının 

suçlanmadığı ve seçkin bir başka toplumun varlığından söz edilen haberde, elit Türklerin 

Almanya’da spor, futbol, tiyatro, sanat, televizyon, sinema ve siyasette başarıyla yer aldığı 

yazıldı”. https://www.haberturk.com/gundem/haber/995154-seckin-turkler  

Bu gazete haberine göre Türkler, ön yargıya maruz kalan Türkler ve seçkin, modern 

Türkler olarak ikiye ayrılmaktadır. Türklerin aslında iki farklı kategoride 

değerlendirilmelerinin sebebi, kuşak farklılıklarının olmasıdır. Her bir kuşağın 15 yılda bir 

değiştiği düşünülecek olur ise birinci kuşak Türkler, 1952’den 1961'e kadar Anadolu’dan 

Almanya'ya gelen Türk işçilerdir. Bu işçilerin bir miktar para kazanmak isteği dışında 

herhangi bir amaçlarının da olmadığı bilinmektedir. Bu duruma istinaden, birinci kuşağın 

Almanca dil bilgisi eksikliği tespit edilmiştir. Bu durumun Almanlar tarafından hoş 

karşılanmadığı söylenmekte hatta var olan önyargıların artmasına da sebep olduğu tahmin 

edilmektedir. 

Türklerin Türkiye’ye dönüş fikirlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte Almanya'da 

yerleşik düzene geçtikleri görülmektedir. Yerleşik düzene geçen Türklerin, 1975-1990 yılları 

arasında doğan yaşayan çocukları ikinci kuşak olarak ifade edilmektedir. İkinci kuşak 

çocukların Almanya'da eğitim görmeleri ve dili öğrenmek istemeleri, entegrasyon sürecinin 

başlangıcı olarak ifade edilmektedir. Bu başlangıç sonrasında Türkler tiyatro, sanat, futbol ve 

siyasette de etkin yer aldıkları belirtilmektedir. Yukarıda Alman Bild gazetesinin haberindeki 

iki farklı Türk vardır ayrımı da kuşaklar arası farklılıklar sebebiyle ortaya çıkmıştır. Nitekim 

entegrasyon için gerekli olan tüm donanıma sahip olan 3. kuşak 1990-2005 doğumlu Türkler, 

eğitimden sanata   sanattan tiyatroya hatta siyasette bile kendilerini göstermektedirler. Bu 

bağlamda 1990 sonrası doğan Türk çocuklarının Alman kültürü ve Alman dili ile 

büyümelerinin entegrasyona büyük katkı sağladığı görülmüştür.  
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"Mesut Özil, 15 Ekim 1988; Gelsenkirchen, Batı Almanya'da, on numara mevkiinde 

oynayan Türk asıllı Alman futbolcudur" (https://tr.wikipedia.org/wiki/Mesut_%C3%96zil).  

"Almanya’da dün yapılan genel seçimde, 18 Türk asıllı milletvekili olarak Federal 

Meclise (bundestag) girmeye hak kazandılar" (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-

18-turk-kokenli-aday-milletvekili-secildi/2375879). "Almanya'da göçmen edebiyatı alanında 

etkili olan ve Türk edebiyatını da tanıtan yazarlarımız Yüksel Pazarkaya, Emine Sevgi 

Özdamar, Osman Engin, Orhan Veli Kanık, Behçet Necatigil ve daha niceleri" 

(https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/almanyada-turk-edebiyati-ve-

turk-edebiyatcilari-41459641). 

Bu gelişmeler doğrultusunda Türklerin, 1990 sonrasında Almanya’da uyum sağladığı 

görülmüştür. Uyumun çok kapsamlı olması sebebiyle ön yargılar konusuna da değinilmesi 

önem arz edecektir. Ön yargılar, azınlıkların topluma entegrasyonunu zorlaştırdığı 

bilinmektedir. Entegrasyon kavramının bütüncül olması gerekmektedir, topluma iyi ve kötü 

tüm karakterlerin entegre edilmesi gerekmekte olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda ön 

yargının bu sürece zarar verdiğini söylemek gerekmektedir. Mora’ya (2011) göre: Günümüzde 

sosyal medya dâhil olmak üzere medya aracılığı ile halka zaman zaman önyargı oluşturacak, 

ön yargıları besleyecek ve kitleleri harekete geçirecek mesajlar verilmektedir. Egemen sınıflar 

ve otoritelerin, daha önce halka benimsetilen ve toplumsal bellekte yer alan bu önyargılardan 

sadece gerektiğinde yararlanırlar”, s.24). Bu sebeple Avrupa'da Türk kadını imajı geçmişte ve 

günümüzde gündeme gelmektedir. Kadın ve erkeğin sorumluluklarını aile içerisinde 

paylaşması gerektiği bilinmektedir. Bu durum her ailede değişkenlik göstermektedir. Zaman 

içerisinde kadının toplumdaki konumunun değişkenliğinin giderek arttığı söylenmektedir. Bu 

duruma istinaden Avrupa'da Türk kadınına karşı olan önyargılı bakış açısına karşılık Türk 

asıllı göçmen edebiyatı yazarı Osman Engin romanlarının tamamında eşi karakterindeki 

rolünü üstlenen Emine hanımı özellikle Almanların düşlerindeki Türk kadını imajının aksine 

bir yansıtma yapmıştır. Emine hanım Osman'ın eşi, beş çocuklu bir anne ve aile birleşimi 

yasası kapsamında Almanya’ya Türkiye’den gelmiştir. Almanların görüşlerine göre: "Türk 

kadını kendine özen göstermeyen, fiziksel durumunu önemsemeyen, kendini ifade edemeyen, 

erkeği tarafından baskılanmış olan ve Yeni Çağ’a kesinlikle ayak uyduramayan kadındır. Bu 

önyargının tersine Emine hanım kendini eşinin karşısında her daim açıkça ifade edebilen zeki 

bir Türk kadınıdır: “Meine Frau sagte mir, dass ich nach der heutigen Mærchens-tunde sofort 

zum Arbeitsamt laufen muss, um mich nach einem neuen Job zu erkundigen!' Und sie fügte 

hinzu: Ob bereits rausgeschmissen oder nicht” (Engin, 2010, s. 57). 

Yukarıdaki örnekte Osman, eşinin ona bugün işten atılması sonucunda vakit 

kaybetmeden iş kurumuna başvurması gerektiğini belirtmektedir. Türk kadını sadece evi 

temizleyen ve çocukları ile ilgilenen bir birey olarak değil, aynı zamanda eşine yol gösterebilen 

zeki bir kadın olarak yansıtılmıştır. Engin bu durumu bir röportajında şöyle ifade etmiştir: 

"Bizim için tipik, ama Almanlar için tipik değil. Almanlar bana "Bay Engin, kitaplarınızda 

karınız çok söz sahibi. Ama biz Türk kadınlarını başörtülü, evde sözleri geçmez ve kocalarının 

ardında yürürler diye tanıyoruz" (www.osmanengin.de/interviews) Bu aşamadaki tanımlara 

istinaden yabancı topluma yansıyan Türk kadının imajını doğru yansıtmak için romanlarında 

Türk kadınını güçlü, kendinden emin ve özgüvenli bir kadın olarak yansıtan yazar, her daim 

bunu röportajlarında da dile getirerek savunmuş ve yabancıların Türk kadınlarına karşı 

önyargılarının azalmasına faydada bulunmuştur” (http://www.osmanengin.de/).  

Avrupa'da Türk erkeği imajının da pek olumlu olduğunu söylemek mümkün 

olmayacaktır. Tarihin başlarından bu yana Türk toplumunun ataerkil bir yapısı olduğu 

bilinmektedir. Bu hipotezi destekleyici cümleler birçok araştırmada da tespit edilmiştir. 

Özellikle Türk toplumunda erkeğe hiyerarşik bakımdan üstün bir konum sunulduğu 

belirtilmektedir. Fakat Goldberg (2009) bu durumun dünya genelinde böyle olduğunu 
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söylemiş ve bir genelleme yaparak bu durumu şöyle ifade etmiştir: "Geleneksel erkeğe uygun 

davranış tanımına uygun hareket ederken, erkekler kendi duygularıyla olan bağı kaybetmeme 

ve sosyal maskelerini kendi benlikleriyle karşılaştırarak kendi kendilerini yok etmektedirler" 

(s.36). Goldberg’in ifadesine göre erkeklerin kendi benliklerini doğal olarak yaşamak yerine 

sorgulamaya başladıkları an itibarıyla erkekliklerine zarar vermeye de başlamıştır. 1970’li 

yıllarda yapılan erkeklik çalışmalarında, erkeklik farklılık üzerinden incelenmiştir. Bu 

incelemenin sonrasında erkek hareketinin yazıları ilgi çekmiştir. Yazılarda erkekliğin, ataerkil 

ideolojilerini sergilemeye çalışan sert, katı, egemen ve şiddete başvuran imajına uymayan 

erkeklik dile getirilmiştir (Connell, 1998, s. 154).  

Bu bağlamda toplumsal yapının değişmesi, sosyal ve kültürel değerlerin zamanla 

değişmesine olanak tanımaktadır. Yapılan tüm araştırmalara göre kadına veya erkeğe 

yüklenen imaj ve rollerin her dönemin kendi içindeki dinamiklerini dikkate alarak değişime 

uğradığı görülmüştür. Bir başka ifadeyle Avrupa ülkelerinde tanınan, bilinen ilk Türk erkeği 

imajı da dönemsel olarak değişime uğramaktadır. Fakat değişen ve gelişen zamana rağmen 

maalesef Türk erkeği, Avrupalının gözünde, önyargıların ışığında günümüze kadar ataerkil 

olarak, yani otoriter, dediğim dedik ve kadına değer vermeyen erkek modeli olarak 

konumlandırılmıştır. Bu ön yargıları ve yanlış konumlandırmayı Osman Engin ortaya 

koyduğu Osman karakteri ile okura sunmuştur. Türk erkeği ile ilgili bilinen kötü imajın ve 

kişiliğin 1. kuşaktaki erkek modeline ve tutumuna göre zaman içerisinde pozitif bir değişime 

uğradığını ve geliştiğini yansıtmaya çalışmıştır. 

Osman Engin bilinenin aksine Türk aile yapısını tüm gözlemlerine dayanarak eleştirel 

bir bakış açısı ile romanlarına yansıtmıştır. Bu yansıtmada özellikle 2. kuşak Almanya'da 

bulunan aile babası olarak tabir edilen erkeği, Almanlar tarafından bilinen sert, katı, egemen 

ve ön yargılı yaklaşımların aksine bir tutum sergileyen aile babası ve Türk erkeği olarak sun-

muştur: “… Die Deutschen haben ja das Vorurteil, nur weil ich ein türkischer Gastarbeiter 

mit Migrationshintergrund bin, dass ich auch automatisch der Boss der Familie bin. Der 

Ernährer! Der Führer! Der Mann im Haus! Das Familienoberhaupt! Stimmt aber alles nicht! 

Bei uns ticken die Uhren anders. Wenn meine seligen Vorfahren mich so gesehen hætten, 

dann hætte sie ihr Osmanisches Reich niemals nach mir benannt, sondern nach meiner Frau, 

weil sich im Karnickelweg 7b alles um meine Frau Eminanim dreht” (Engin, 2010, s. 18). Bu 

paragrafta Engin, Almanların ön yargılarına göre; göçmen Türk bir aile babası olarak evde 

benim sözümün geçtiği sanılıyor, demiştir. Fakat evde eşinin otoriter görüşlerinin daha geçerli 

olduğunu açıkça dile getiren Osman karakteri, yaptığı bir monologda eğer dedelerim bu 

durumu görselerdi Osmanlı İmparatorluğu’na benim adımı vermezlerdi, diyerek 

hayıflanmıştır. Yazar Osman Engin, Osman karakterinin bu durumdan içten içe utanç 

duyduğunu da yansıtmıştır.  

Verilen örnekler eşliğinde yazar Osman Engin tarafından, 2. kuşak erkeği tarafsız, net 

ve gerçekçi bir biçimde ele alınmıştır. Yazar, zaman ile ataerkil erkeklik imajının evrilme 

durumunu tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. Türk erkeğinin yabancılar tarafından 

kadınına acımasız, sert ve söz hakkı tanımayan egolu imajının, gerçeği yansıtmadığını net bir 

biçimde ortaya koymuştur. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir" Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk'ün bu manidar sözüyle çocukların gelecek vaat ettikleri anlamı 

çıkarılmaktadır. Bundan dolayı çocuklar hangi toplumun ferdi olursa olsun güçlü bir eğitim 

almaları gerekmektedir. 

Çocuk, doğumla birlikte öğrenmeye başlar ve bu öğrenme süreci yaşamı boyunca 

devam eder. Çocuk bu öğrenme sürecinin büyük bir bölümünü aile ortamında geçirir. Bu 

nedenle, çocukların eğitiminde anne ve babanın oldukça büyük bir önemi ve rolü vardır. Anne 

ve babalar çocuğun yeni şeyler öğrenmesini sağlayan, bilişsel, psikomotor, dil, sosyal ve 
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duygusal gelişimlerini destekleme yönünden çocuklarının ilk eğitimcileridir. (Tezel, 2007, s. 

765-773).  

Almanların farklı birçok kültüre ev sahipliği yaptığı bilinmekte olup başta Türkiye'den 

gelen misafir işçilerin ülkelerine geri dönme isteklerinin Alman dili öğrenimi sorununa neden 

olmuştur. İkinci kuşak sonrası daha çok Almanya doğumlu olan çocukların ana dilleri olan 

Almanca’yı evlerinde ve yakın çevrelerinde konuştukları Türk dili sebebiyle yarım öğrendikleri 

görülmektedir. "Almanlar, Türk göçmenlerin ülkenin yerli halk ve işçi sınıfıyla kaynaşmasını 

ve o ülkenin sosyal, kültürel ve politik yaşamına katılmalarını engellemek istemişlerdir. Bu 

amaçla da işçileri, ucuz kira bedeli olan, savaş sırasında inşa edilen ilkel konutlarda ve 

semtlerde yaşamaya itmişlerdir. Gurbetçi işçiler, gettolaşmış bir yaşam biçimi sürmeye 

başlamıştır demiştir"(Asar, 2008, s. 9). 

Almanya’ya aileleri ile iş göçü nedeniyle Türkiye'den giden 2. kuşak çocukların ve 

gençlerin kendilerini 1. kuşak olan ailelerine göre geliştirmek için epey uğraştıkları 

görülmektedir. Nitekim bu konu ile ilgili Heilbronner’in sesi ifadesi doğrultusunda 

Türkiye’den aile birleşimi için gelen 2. kuşak çocuk ve gençlerin Alman dili bilgisi eksikliği 

nedeniyle eğitim süreçlerinin oldukça zor geçtiği söylenebilir. 

Ayrıca "Bündnis 90 Partisi" milletvekili 1965 Bad Urach Almanya doğumlu Cem 

Özdemir ise: “70'li yıllarda Baden- Württemberg’deki okul yıllarını karmaşık duygularla 

hatırladığını ve ilkokul 4. sınıfa kadar yetersiz Almanca dil bilgisine sahip olduğunu ifade 

etmiştir. Her şeye rağmen tırmanmayı başarmış ve Reutlingen’deki Protestan Sosyal Hizmetler 

Uygulamalı Bilimler okulunu okumuş ve 1994'te diplomalı pedagog olarak birleşik 90 Yeşiller 

Partisi üyesi olarak Almanya Federal Meclisine milletvekili olarak geçiş yapmıştır. 

Günümüzde Cem Özdemir Almanya Gıda ve Tarım Bakanı olarak görevini icra etmektedir” 

(Archivnachrich-ten, 2012, s.49)   

Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda kendi çabalarına bağlı olarak ikinci kuşak 

Türklerin eğitim konusundaki hassasiyetine değinilmeye çalışılmıştır. 3. kuşak çocuklarına 

Alman dili gelişimi konusunda daha fazla destek verdikleri ifade edilmektedir. Fakat Türkler 

her ne kadar gelişim için çaba gösterseler de Müslüman kimlikleri ve dış görünüşleri itibariyle 

ön yargılara maruz kalmışlardır. Bu durumu Küçükkıratlı’ya (2019) göre; “Almanların 

kendilerini üstün bir ırk olarak görmelerinden ve kültürel iletişimi engellemelerinden 

kaynaklanmaktadır” (s.1). Ayrıca Küçükkıratlı 2019 bu unsurlardan hareketle de Anadolu 

insanına alt statü olarak gerici ve ilkel bakış açıları ile yaklaşan Almanların, Türkleri uyum 

sağlamayan bir topluluk olarak gösterdiklerini ifadesini kullanmıştır. Bu bağlamda 

Küçükkıratlı Almanların neredeyse 60 yıl uğraş verdiği sorunun en başında göçmenlerin 

Almanca öğrenmeleri konusu yer almaktadır ve entegrasyon sorununun en temel unsuru da 

Alman dili olarak sunulmakta olduğunu” (s.2) söylemiştir. 

Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda Alman dili öğrenme entegrasyonun temel yapı 

taşlarından olduğu söylenebilir. Uyum süresince Türklerde gözetilen en temel sorun olarak 

bilinmektedir. Fakat üçüncü nesilden sonra Alman dilinin öğrenilmiş olması değil edinilmiş 

olmasının farkı kendini göstermiştir. Bu konuya göçmen edebiyatı yazarı Osman Engin 

romanlarından verdiği örneklerle açıklık getirmiştir: “Ich höre meinen Sohn Mehmet vor der 

Tür, gebrochen Türkisch reden, anstatt fließend Deutsch” (Engin, 1994, s. 53). 

Alman dilinin edinilmesi, 3. kuşak çocuklar ve gençlerde Türk dilinin daha az ya da 

hiç kullanmamalarına sebep olmuştur. Bu nedenle yazar, Osman'ın oğlu olan Mehmet'in kapı 

önünde kırık Türkçe konuşmasını okura ileterek aslında Alman dilini muazzam konuştuğu 

için Türk dilini kırık ya da yarım konuştuğunu yansıtmaya çalışmıştır. Ana dilinin önemi de 

bu noktada ortaya çıktığı söylenilmektedir. Yabancı dilleri düzgün bir biçimde öğrenebilmek 
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için bireyin öncelikle kendi ana dilini biliyor olması gerektiği söylenmektedir. Bu duruma göre 

bireyin ana dili mevcut yaşadığı ülkenin ana dili değil ise birey her iki dilde desteklenmelidir.  

Bu   destekler eğitim aşamasında kültürlerarası hikâyeler ile kulak aşinalığı şeklinde 

yürütülmektedir. Bireyin ana dili kimliğin bir parçasıdır. Ancak birey anadilin içindeki 

içerikleri anlayabilir ve yaşına uygun ifade edebilmelidir. Hedef dilin rolünü üstlenen birey 

için, ana dil bireyin bilişsel gelişimlerinin motivasyonu dur” (Hoppenstedt, 2010, den s.107) 

Hoppenstedt’un (2010) sözlerinden hareketle ana dilin önemli olduğu görülmüştür. Ana dili 

öğrenmenin bireyin eğitim aşamasında kültürlerarası etkileşime ve bireyin bilişsel 

gelişimlerine motivasyon katkısı sağladığı bilinmektedir. Ayrıca yukarıdaki ifadelere göre ana 

dil edinimi ve kurallı öğrenimin yabancı dili öğrenme aşaması için önemli bulunduğu ifade 

edilebilir. Ana dili kurallı bir biçimde öğrenmiş bir bireyin yabancı dile geçişi daha anlamlı ve 

kolay olacaktır. Netice itibarı ile Türklerin tam olarak 61 yıl Almanya’da yaşamlarını idame 

ettirdikleri gerçeği vardır. Bu gerçekle beraber Türk toplumunun 3. kuşak itibarı ile Alman 

dilini edinmiş olan çocukların hem eğitime hem de kültürler arası etkileşime katkı sağladıkları 

tespit edilmiştir. 

4. Sonuç 

Türkçe, Almanya'da doğan üçüncü nesilden sonra Türkler için 1. yabancı dil 

durumdadır. Mizah sanatını ustalıkla kullanan 2. kuşak yazarlarından Osman Engin de bu 

duruma değinmiştir. Engin'in romanlarına bakıldığında Almanya'da doğan ve büyüyen 

çocukların herhangi bir entegrasyon sorunlarının olmadığı kanaatine varılmaktadır. Ayrıca 

Engin’in romanlarında Türk kadını ve Türk erkeğinin Almanlar tarafından bilinen imajlarının 

yanlış olduğu söylenebilir. Yanlış bilinen Türk kadını imajının aksine Türk kadınının güçlü 

bir karaktere ve öz güvene sahip olduğu görülmektedir. Türk erkeğinin Alman toplumunun 

ön yargısının eseri olan maço karakterinin gerçeği yansıtmadığı, bilakis Türk erkeğinin eşine 

ve çocuklarına karşı oldukça anlayışlı ve saygılı imajı Osman Engin'in eserlerinde 

belirtilmiştir. Entegrasyon konusunun geniş çaplı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.  

Alman toplumunun kendisini üstün bir ırk olarak görmesinin kültürel etkileşimi 

engellediği görülmektedir. Türklerin çoğunlukta İslam dinine mensup olduğu Almanlar 

tarafından da bilinmektedir. Neticede dış görünüşlerinin farklılıkları ele alınması gereksinimi 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda İslam dini mensubu olarak bilinen Türk toplumunun dış 

görünüşü, Almanların genel toplum görünüm tablosuna uymadığı ifade edilmiştir. 

Almanya’da sunulan ortak kulanım alanlarını bütün kesimlerin eşit şekilde kullanmaları 

mümkün olmadıkça başarılı bir entegrasyondan bahsedilemeyeceği anlayışı etkili olmaktadır. 

       Sonuç olarak dil-kültür ilişkisi bakımından incelendiğinde entegrasyonun 

mümkün olduğu görülmektedir. Fakat din-kültür ilişkisi bakımından entegrasyonun 

mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Dış görünümün insanların ilk yansıma biçimleri olduğu 

için ön yargılara sebebiyet verdiği söylenebilir. Netice de entegrasyonun maalesef kısmen 

mümkün olduğu sonucu da bir gerçektir.             
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Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Gelecek Zaman 

Haber Kipinin Öğretimine Yönelik Bir İzlence Örneği  

Mehmet KARA 1 & Ömer ÇETİN 2 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, gelecek zaman haber kipinin öğretiminde Türkçe ve Türk Kültürü dersi 

öğretmenlerine kolaylık sağlayacak bir izlence örneği oluşturmaktır. Türkçe ve Türk Kültürü 

öğretmenlerinin imkân bulmaları hâlinde Türkçe ve Türk Kültürü dersini, dilbilgisi içerikli bu 

izlence ile desteklemeleri hedeflenmektedir. Oluşturulan izlencede ezberci bir dilbilgisi yaklaşımı 

yerine “sezdirme” temelli bir yol belirlenmiştir. İzlencede okuma, konuşma ve yazma dil becerilerini 

içeren etkinliklere de yer verilmiştir. Çalışma, nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın veri 

toplama yöntemi olarak doküman incelemesi seçilmiştir. Gelecek zaman haber kipinin özelliklerini 

ve işlevlerini tespit etmek için alan uzmanlarının dilbilgisi kitapları incelenmiş, yabancılara Türkçe 

öğretiminde kullanılan kitaplar taranmıştır. Çalışma, yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik 

hazırlandığı için 1-8 arası bütün seviyelerdeki Türkçe ve Türk Kültürü ders kitapları incelenmiştir. 

İzlence örneği 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndan faydalanılarak alan uzmanlarının görüşü 

alındıktan sonra 7. seviyeye göre oluşturulmuştur. İzlence için yeni bir metin yazılmış ve bu metin 

alan uzmanlarınca seviyeye uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. İzlencede yer alan dilbilgisi konu 

anlatımı ve etkinlikleri, alan uzmanlarının belirlediği özellikler çerçevesinde 7. seviyeye uygun 

gelecek bir yapıda oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda “Türkçenin İşlevsel Dilbilgisi” adlı bir 

çalışma yapılmasının gerekliliğine, Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarına ve öğretim programına 

“Türkçenin İşlevsel Dilbilgisi” kapsamında dilbilgisel eklemeler yapılmasının önemine 

değinilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, Türkçe ve Türk Kültürü 

dersi, gelecek zaman haber kipi, izlence. 

 

A Syllabus Example for Teaching the Future Tense in Teaching Turkish 
to Turkish Children Living Abroad  

Abstract 

The aim of this study is to create an example of a syllabus that will help Turkish and Turkish 

Culture teachers in the teaching of the future tense. It is aimed that the teachers of Turkish 

and Turkish Culture will support their lessons with this grammar-based syllabus, if they find 

the opportunity. In the syllabus created, a way based on "intuition" was determined instead 

of a rote grammar approach. Activities including reading, speaking and writing language skills 

are also included in the syllabus. The study has a qualitative research feature. Document 

analysis was chosen as the data collection method of the study. In order to determine the 

features and functions of the future tense, the grammar books of the field experts were 

examined and the books used in teaching Turkish to foreigners were analyzed. Since the study 
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was prepared for Turkish children abroad, Turkish and Turkish Culture textbooks at all levels 

from 1 to 8 were examined. The syllabus example was created according to the 7th level after 

taking the opinions of field experts by making use of the 2019 Turkish Language Curriculum. 

A new text has been written for the syllabus and this text has been edited by field experts to 

be appropriate for the level. Grammar lectures and activities in the syllabus were created in 

a structure suitable for the 7th level within the framework of the features determined by the 

field experts. As a result of the study, the necessity of doing a study called "Functional 

Grammar of Turkish" and the importance of making grammatical additions to Turkish and 

Turkish Culture textbooks and curriculum within the scope of "Functional Grammar of 

Turkish" were mentioned. 

Key Words: Teaching Turkish to Turkish children living abroad, Turkish and Turkish Culture 

course, future tense, syllabus. 
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1. Giriş 

Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimi konusu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 

62. maddesine göre yasal bir görevdir. İlgili maddede yurt dışındaki vatandaşlarımızın 

bulundukları ülkelerdeki ihtiyaçlarının karşılanması, ana vatan ile bağlarının sürdürülmesi 

ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasından söz edilmektedir. Yurt dışındaki 

vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimi için 1969 yılında bir girişim gerçekleşmiştir. Bu girişim 

özellikle işçi çocuklarının eğitimi üzerine olmuştur. Çünkü yurt dışındaki Türk varlığının ciddi 

oranda artmaya başlaması 1961 yılında Almanya ile yapılan İşgücü Anlaşması sonucunda 

gerçekleşmiştir (Şen, 2015, s. 19). Bu vatandaşlarımızın işçi olarak gidip kısa süre içinde 

dönmeleri beklenmekteydi fakat yaşanan gelişmeler sonucu gittikleri yerlerde kalıcı 

olmuşlardır. Anayasa görevi üzerine de bu vatandaşlarımızın çocuklarına yönelik 

günümüzdeki adı Türkçe ve Türk Kültürü olan ders okutulmaya başlanmıştır. Bu ders ile 

ilgili ilk ders materyali 2010 yılında basılıp ilgili ülkeler gönderilmiştir. Daha sonrasında ders 

kitapları ve öğretim programı ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkınca öğretim programı 2018 

yılında “Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı” adıyla yenilenmiştir. Bu süreç 

içerisinde Karadağ ve Baş (2019), yayımladıkları “Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç 

Analizi” adlı çalışmalarında, öğretim programı ve ders kitaplarının yenilenme gerekçelerini 

ortaya koymuşlardır. Buna bağlı olarak da 2019 yılında 1-8 arası seviyelendirilmiş yeni ders 

kitapları ilgili ülkelere gönderilmiştir. 

Güncel öğretim programı çok sade bir şekilde oluşturulmuştur. Bu durumun birden 

fazla sebebi vardır. Yurt dışında Türkçe ve Türk Kültürü dersi, her ülkede farklı şartlar ve 

imkânlarla okutulmaktadır. Bu ülkelerin eğitim sistemi yapılarının farklı olması bu durumun 

sebebidir. Bazı ülkeler Türkçe ve Türk Kültürü dersine karşı çıkmaktayken izin veren ülkeler 

ise ders saatini 1-2 saat arasında tutmakta ve dersliklerin kullanımını güçleştirmektedir. 

Ayrıca çoğu ülke Türkçe ve Türk Kültürü dersinin, öğrencilerin karnesinde not olarak 

gösterilmesine izin vermemektedir. Dersin alınabilmesi için eğitim-öğretim yılının başında, 

velilerin okula dilekçe vermesi zorunludur. Genellikle 12 öğrenci olduğu zaman sınıf 

açılmaktadır. Hâl böyleyken öğretim programının da şeffaf, sade ve temel konulardan 

oluşması beklenebilecek bir durumdur. Öğretim programındaki dört temel beceriye yönelik 

kazanımlara baktığımız zaman ise “dilbilgisi” açısından zengin bir program olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Yine yukarıda belirtilen sebepler dilbilgisi konularının programda yer 

almamasını açıklar nitelikte sayılabilir. Haftalık ders süresi 1 saat olan  ve hatta birleştirilmiş 

sınıflarda derse girilen bir durumda dilbilgisi öğretimi yapmak pek mümkün 

görünmemektedir. Bunun için öğretmenlerin çok iyi bir ders planı ile derslere hazırlanması 

gerekmektedir. 

Derslerin daha sistematik, planlı ve programlı işlemesi için ders izlenceleri 

oluşturulmaktadır. İzlencelerin en temel amacı derste yapılması gerekenlerin bir listesini bir 

öğrenme ve dil kuramı ekseninde oluşturmaktır (Ur, 1996; Yaylı ve Yaylı, 2011 akt. Kara vd., 

2020, s. 5). İzlenceyi oluştururken titiz davranılması, öğretmenin kafasında soru işareti 

bırakmayacak şekilde açıklamaların yapılması gerekmektedir. Ders öncesinde, öğretmenin 

dersin işleyişini tam anlamıyla kontrol edebileceği bir düzeyde sade, anlaşılır ve kolay 

uygulanabilir bir izlence hazırlanmalıdır. Öğretmenin izlenceyi takip ettiği kâğıt ile 

öğrencilerin ellerindeki ders materyali uyuşur olmalı; öğretmen ve öğrenci arasında kopukluk 

olmamalıdır.  

Bu çalışmanın konusu olan gelecek zaman haber kipinin; bilinmesi, öğrenilmesi ve 

doğru kullanılması önemli bir konudur. Dilbilgisi yoğunluğu bakımından çok aşırıya 

kaçmadığı için gelecek zaman haber kipi konusunu, uygun zaman bulabilen Türkçe ve Türk 

Kültürü öğretmenleri öğrencilere derslerinde rahatlıkla anlatabileceklerdir. Ayrıca, gelecek 
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zaman haber kipi sadece “-acak, -ecek” olarak görülmemelidir. Günümüz çağdaş yaşamında 

dil öğretimi yapılırken dilbilgisi kurallarının işlevleri de öğrencilere anlatılmalı, günlük 

hayattaki kullanımlarına dikkat çekilmelidir. Bu sayede, derste öğrenilenler derste kalmayıp 

çocukların sosyal hayatlarıyla da bütünleşecek ve bilgilerin kalıcılığı artacaktır.  

Gelecek zaman haber kipinin özellikleri ve işlevleri ile ilgili uzmanların yaptığı çeşitli 

tanımlar bulunmaktadır. Banguoğlu (2015, s. 465) “Henüz gerçekleşmemiş bir kılışı anlatır 

ve konuşulan zamandan sonrasını kapsar.” şeklinde bir tanım yapmaktadır. Ayrıca 

Banguoğlu (2015, s. 465-466) dil işlevleri olarak da “Geniş zamanın gereklik anlatımına 

karşılık gelecek kipi kesin buyuru anlatımı ile kullanılır: Yarın işe buradan başlayacaksın. 

Geleceğin anlatması bazen gerçekleşmemiş bir gereklik için kullanılır: İşin sonunu 

düşünecektin.” gibi tanımlamaları vardır. Ergin (2013, s. 302) ise tanımlamasını “Bu ekler de 

hem şekil hem zaman ifade eden eklerdir. Şekil olarak bildirme, zaman olarak da gelecek 

zaman ifade ederler. Yani bu ekler hareketin gelecek zamanda olacağını bildirirler.” 

cümleleriyle yapar. Ayrıca -acak, -ecek ekinin Türkçede sonradan ortaya çıkan bir ek 

olduğunu, Eski Anadolu Türkçesinin sonlarına doğru görülmeye başlandığını ve nereden 

geldiğinin belli olmadığını belirtir. Korkmaz (2009, s. 623) gelecek zaman haber kipi için şu 

tanımlamayı yapar: 

-AcAk ekiyle karşılanan gelecek zaman kipi, henüz gerçekleşmemiş bulunan ancak 

fiilin gösterdiği oluş ve kılışın gelecekteki bir zaman kesiminde mutlaka gerçekleşeceğini 

bildiren bir kiptir. Yapılacak iş niyet hâlinde olsa bile gerçekleşmesinde kesinlik bulunduğu 

için bu ekle kurulan gelecek zaman kipinde bir kesinlik vardır. Bu görev ekin asli görevidir. 

Gelecek zaman kavramının kapsamının çok fazla olduğunu belirten Korkmaz (2009, 

s. 623), cümlelerde çeşitli zaman zarfları kullanılarak gelecek zamanın sınırının çizildiğinden 

bahsetmektedir. Ayrıca Korkmaz (2009, s. 627-628) gelecek zaman haber kipi ile kullanılan 

cümlelerin işlevleri arasında tahmin, olasılık, şaşkınlık, sitem, kızgınlık, şüphe, olmazlık, 

ihtar, tembih, sevinç, böbürlenme, kabullenme olabileceğini belirtmektedir. En güncel 

dilbilgisi kitap yazarlarından biri olan Demir (2020, s. 212) ise “Eylemde bildirilen işin 

gelecekte yapılacağı bildirilmektedir.” tanımını yapmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmenlerine, gelecek zaman 

haber kipinin öğretiminde kolaylık sağlayacak bir izlence örneği oluşturmaktır. 

Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında gelecek zaman haber kipinin işlevlerinin 

öğretiminin yeterli olmadığı; dilbilgisi öğretiminin diğer becerileri destekleyecek bir şekilde 

verilmediği görülmektedir. Bu sebeple öğrenciler günlük dil kullanımlarında yaygın olarak 

gelecek zaman haber kipinin işlevlerini eksik ve yanlış kullanabilmektedirler. 

2.Yöntem 

2.1.Araştırma Modeli 

Hazırlanan çalışmada nitel araştırma yöntemleri içinde bulunan doküman incelemesi 

tekniği kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular 

hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Nitel araştırmada 

doküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi olarak düşünülebileceği gibi diğer 

veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 187). 

2.2.Verilerin Toplanması 

2018 yılında yayımlanan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na 

baktığımız zaman doğrudan bir dilbilgisi kazanımı olmadığı görülmektedir. Bu durumun 

sebebi mevcut koşullarda dilbilgisi eğitiminin yapılmasının neredeyse imkânsız olmasıdır. 
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Bununla birlikte bu ders için hazırlanan kitaplarda sezdirme özelinde dilbilgisi konuları yer 

almaktadır. Bu çalışmada ele alınan gelecek zaman haber kipi için yapılan taramada Türkçe 

ve Türk Kültürü (Seviye 4) adlı kitabın “İnsan ve Doğa” temasındaki “Hava Durumu ve Hava 

Tahmini” adlı metninde uygun veri bulunmuştur. Bu metinde gelecek zaman haber kipi 

yeterince kullanılarak belki istenerek belki istenmeden sezdirme yapılmıştır. Bu tespitten 

sonra metin ve etkinlikler öğretim programındaki kazanımlar yönünden incelenmiştir. Daha 

sonra, gelecek zaman haber kipinin özelliklerini tespit etmek adına çeşitli uzmanların 

dilbilgisi kitapları incelenmiş ve gelecek zaman haber kipi ile oluşturulan cümlelerin 

işlevlerinin ne olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca dilbilgisi etkinlikleri oluşturulurken 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan kitaplardan (Yedi İklim A1, Yeni Hitit A1) 

ve Yunus Emre Enstitüsünün YouTube kanalından faydalanılmıştır.  

2.3.Verilerin Analizi 

Türkçe ve Türk Kültürü (Seviye 4) adlı kitapta tespit edilen metin ve metnin etkinlikleri 

incelendikten sonra Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı (2018) kontrol edilmiştir. 

Bu çalışma için programın belirlediği tema ve alt tema çerçevesince “Gezelim Görelim” teması 

ve “şehirlerimiz, Türkiye’nin doğal güzellikleri, yolculuk” alt temalarına uygun bir biçimde 

yeni bir metin yazılmıştır. Metin, alan uzmanlarınca kısaltılmış ve yurt dışındaki Türk 

çocuklarına uygun hâle getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra, öğretim programında 4. seviye 

için belirlenen okuma, konuşma ve yazma becerilerine yönelik kazanımlar incelenmiştir. 

Ancak kip ekleri konusunun 4. seviye için uygun olmadığına, 2019 Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’ndan faydalanılarak 7. seviyenin nispeten daha uygun olacağına alan uzmanlarının 

görüşleri doğrultusunda karar verilmiştir. Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nın 

7. seviye kazanımları incelenmiş ve kazanımlarından uygun olanlarına yönelik izlence 

örneğinde kullanmak üzere etkinlikler oluşturulmuştur. Dilbilgisi konu anlatımı ve 

etkinlikleri oluşturulurken dil işlevlerinin öğretimine ağırlık veren bir yol izlenmiştir. Alan 

uzmanlarının görüşleri doğrultusunda gelecek zaman haber kipi içeren cümlelerde “kesinlik, 

buyruk/emir, şaşkınlık veya korku” işlevleri belirlenmiştir. Daha sonra çeşitli cümleler ve 

metinler incelenerek “umut, vaat, tahmin” işlevleri tespit edilmiş ve bu çalışmaya eklenmiştir. 
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İzlence Örneği 

Seviye  4. SEVİYE 

Beceri Alanları KONUŞMA, OKUMA VE YAZMA 

Yeterlik İfadesi  Gelecek zaman haber kipi içeren metni noktalama işaretlerine 

dikkat ederek okuyup anlatabilir, metnin konusunu çıkarabilir, 

okuduğu metinde bilmediği kelimelerin anlamlarını bulabilir; 
geleceğe yönelik bir planı hakkında topluluk önünde vurgu ve 

tonlamasına dikkat ederek konuşabilir, arkadaşlarıyla konuşma 

esnasında göz teması kurabilir; gelecek zaman haber kipini 

kullanarak geleceğe yönelik kısa bir gezi planını yazabilir, yazdığı 

metne uygun başlık belirleyebilir. Gelecek zaman haber kipinin 

işlevini ayırt edebilir. 

Kazanım 
İfadeleri  

İzlence Örneğinde Kullanılan 2018 Türkçe ve Türk Kültürü 
Dersi Öğretim Programı Kazanımları: 

Konuşma 

TTK.2.8. Sözsüz iletişim becerilerini kullanır. 

TTK.2.10. Temel söz varlığını anlamlarına uygun olarak kullanır. 

TTK.2.11. Kelimeleri doğru telaffuz eder. 

TTK.2.12. Hazırlıklı konuşma yapar. 

 

Okuma 

TTK.3.12. Okuduğu metnin konusunu belirler. 

TTK.3.14. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 

TTK.3.16. Okuduklarında geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını 
bulur. 

TTK.3.22. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır. 

TTK.3.31. Okuma stratejilerini kullanır. 

TTK.3.35. Okuduklarında eklerin işlevini ayırt eder. 

 

Yazma 

TTK.4.7. Türkçenin yazım ve noktalama kurallarını uygular. 

TTK.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 

TTK.4.15. Bir konu etrafında metinler yazar. 

TTK.4.21. Yazma stratejilerini uygular. 

 

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda “Gelecek Zaman 
Haber Kipi” için bir kazanım ifadesi yoktur. 

İzlence Örneği İçin Belirlenen Bağımsız Kazanımlar: 

Konuşma 

Konuşmalarında gelecek zaman haber kipinin işlevlerini doğru 
kullanır. 
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Okuma 

Okuduğu metindeki gelecek zaman haber kipinin işlevlerini fark 

eder. 

Yazma 

Yazılarında gelecek zaman haber kipinin işlevlerini yerinde kullanır. 

 

Dil İşlevleri 

 

Gelecekte meydana gelecek veya gelebilecek olaylarda 
kullanılır: 

1. Gerçekleşmesi kesin olaylar 

2. Gerçekleşmesi tahmin edilen olaylar 

3. Gerçekleşmesi umut edilen olaylar 

4. Gerçekleşmesi vadedilen olaylar 

5. Gerçekleşmesi emredilen olaylar 

6. Şaşkınlık veya korku bildiren olaylar 

Dil Yapıları  

 

Gelecek Zaman Haber Kipi 

 

-(y)AcAk 

 

Kipin Çekimindeki Temel Formül Yapıları: 

 1. fiil + AcAk + şahıs eki   

             “gel-ecek-im, al-acak-ım” 

 2. fiil + mA (olumsuzluk eki) + y +  AcAk + şahıs eki   

             “gel-me-y-ecek-im, al-ma-y-acak-ım” 

 3. fiil + AcAk  mI soru eki + y + şahıs eki  

             “gel-ecek mi-y-im, al-acak mı-y-ım” 

 4. fiil + mA (olumsuzluk eki) + y + AcAk  mI soru eki + y + şahıs eki  

             “gel-me-y-ecek mi-y-im, al-ma-y-acak mı-y-ım” 

 

A. Bu Yapının Öğretilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Notlar: 

 

1. Not: Büyük ünlü uyumu kuralının adı verilmeden ünlü uyumuna 

dikkat çekilir.  

a, ı, o, u seslerinden sonra –(y)acak 

Örnekler: al-acak, kır-acak, koy-acak, bul-acak  

e, i, ö, ü seslerinden sonra –(y)ecek 

Örnekler: gel-ecek, bil-ecek, gör-ecek, büyü-(y)ecek  

 

2. Not: Ünlüyle biten fiillerde kaynaştırma ünsüzü “y” harfinin 

kullanımına dikkat çekilir. 
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Örnekler: ağla-(y)acak, özle-(y)ecek, bekle-(y)ecek; 

al-ma-(y)acak, öğren-me-(y)ecek 

3. Not: “Ye-, de-, git-, et-,” fiillerinden sonra gelecek zaman eki veya 

kaynaştırma ünsüzü geldiğinde fiil kökündeki ünlü (-e- > -i-) ve 

ünsüzlerin (-t- > -d-)  değişimlerine vurgu yapılır. (Ünlü daralması, 

ünsüz yumuşaması konularına terimin adı kullanılmadan dikkat 
çekilir.) 

Örnekler: ye-ecek > yi(y)ecek, de-ecek > di(y)ecek; 

git-ecek > gidecek, et-ecek > edecek 

4. Not: Ünsüz yumuşamasına bağlı olarak gelecek zaman ekinden 

sonra 1. tekil ve çoğul şahış ekleri geldiğinde ekteki -k- > -ğ- 
değişimine vurgu yapılır. (Ünsüz yumuşaması konusuna terimin adı 

kullanılmadan dikkat çekilir.) 

Örnekler: bak-acak-ım > bakacağım, gör-ecek-im > göreceğim,  

anla-acak-ız > anlayacağız, öğren-ecek-iz > öğreneceğiz 

 

5. Not: “Ol-” fiili çok fazla kullanılan bir yardımcı fiildir. Gelecek 
zaman ifadelerinde isimlerden sonra gelip çok fazla kullanılırlar. 

 

Örnekler: 

Mutlu olacağım.  Hasta olacağız. 

Mezun olacaksın.  Aşı olacaksınız. 

Öğretmen olacak. Zengin olacaklar 

 

5.1. Not: Gelecekte gerçekleşecek bir olaydan bahsederken ol- 

yardımcı fiili asıl fiilden sonra kullanılabilir.  

fiil+mIş … ol+acak+şahıs eki 

Örnekler: 

Yarın bu vakitler İstanbul’a gitmiş olacağım. 

Hastanenin inşaatı gelecek ay bitmiş olacak. 

Topkapı Sarayı’nı yarın gezmiş olacağız. 

 

6. Not: 3. çoğul (onlar) şahıs eki ile soru cümlesi yapılırken şahıs 
eki, gelecek zaman ekinden sonra kullanılır. 

fiil+AcAk+lAr … mI 

Örnekler: 

Onlar bakacaklar mı? Onlar bakacak mılar? 

Onlar gülecekler mi? Onlar gülecek miler? 

 

B. Gelecek Zaman Haber Kipinin Kullanıldığı İşlevler: 

1. Gerçekleşmesi kesin olaylarda kullanılabilir: 
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Örnekler: 

Ahmet, Ankara’ya otobüsle gidecek. 

Bu yıl 5 ders göreceksiniz. 

Akşam lahmacun yiyeceğim. 

 

2. Gerçekleşmesi tahmin edilen olaylarda kullanılabilir: 

Örnekler: 

Eminim sınavdan yüksek puan alacaksın. 

Galiba yağmur yağacak. 

Sanırım bu ayakkabıyı giyeceğim. 

Not: Bu şekilde cümle kurulurken “eminim, galiba, sanırım, bence, 
düşünüyorum ki, zannımca” vb. ifadeler sıklıkla kullanılır. 

 

3. Gerçekleşmesi umut edilen olaylarda kullanılabilir: 

Örnekler: 

Umarım çok fazla yemek yemeyeceğim. 

İnşallah yarı finale çıkacağız. 

Not: “Umarım, inşallah, eminim, inanıyorum” vb. ifadeler sıklıkla 

kullanılır. 

 

4. Gerçekleşmesi vadedilen olaylarda kullanılabilir: 

Örnekler: 

Sınavı kazanacağım. 

Okulumuzun bahçesini güzelleştireceğiz. 

Söz veriyorum derslerime çalışacağım. 

Sana kendimi affettireceğim. 

Bizi buradan kurtaracak. 

Not: Genellikle bu işlev, 1. tekil ve çoğul şahıs ile kurulan 
cümlelerde karşımıza çıkmaktadır. Bazen de diğer şahıs ekleriyle 

kullanılabilir. 

 

5. Gerçekleşmesi emredilen olaylarda kullanılabilir: 

Örnekler: 

Parayı hemen ödeyeceksin! 

Yarın işe başlayacaksın! 

Hemen buraya gelecek! 

Bu maçı kazanacaksınız! 
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Not: Bu cümlelerin sonunda genellikle ünlem (!) işareti bulunur. 

Ünlem olmadan da cümle bitebilir. Cümlenin anlamını metinden 

veya durumdan çıkarmak gerekmektedir.  

 

6. Şaşkınlık veya korku bildiren olaylarda kullanılabilir: 

Örnekler: 

Başımıza bunlar da mı gelecekti? Bundan sonra ne yapacağız? 

Tema Adı GEZELİM GÖRELİM 

Metin Adı EGE’YE GİDECEĞİM 

Metne Hazırlık Metni okumadan önce öğrencilere gelecek zaman haber kipini 

kullanabilmelerine yönelik sorular sorularak onlardan gelecek 
planlarını ve duygu düşüncelerini anlatmaları istenir. 

Söz Varlığı  

 

Kullanılan Metindeki Söz Varlığı: 

 

Fiiller: çökelmek, meydana gelmek, keyif almak  

 

İsimler: mekân, tur, durak, traverten, kaplıca, manzara, 
konum, hamam, antik, nekropol, anıt, çağ, il, delta, alüvyon, 

tecrübe, cila, ilçe, tapınak, kısım 

 

İsim Tamlamaları: kültür cenneti, gezi rehberi, sıcak su 

kaynağı, yaşam tarzı, tatlı su gölü, doğa olayı, plan doğrultusu 

 

Deyim: dört gözle beklemek 

 

Not: Metinde, gelecek zaman haber kipinin geçtiği kelimeler koyu 

yazılarak öğrencilerin dikkati çekilmeye çalışılmıştır. 

 

 

GELECEK ZAMAN HABER KİPİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK  

METİN İŞLENİŞ ÖRNEĞİ 

A. METNE HAZIRLIK 

1. Hafta sonunda neler yapacaksınız? Biraz bahsediniz. 

2. Gelecek 10 yılda dünyada sizce neler olacak? Lütfen anlatınız. 

3. Tatilde Türkiye’ye gideceğinizi düşünün. Türkiye’de neler yapacağınızı anlatınız. 

B. OKUMA 

Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. 
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EGE’YE GİDECEĞİM 

Bu yaz ailemle birlikte doğa ve kültür gezisi yapacağız. Bir gelenek hâline 

getirdiğimiz bu gezimizi geçtiğimiz senelerde Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da 

gerçekleştirdik. Bu sene ise tam bir doğa ve kültür cenneti olan; gez gez, gör gör 

bitmeyen ülkemizin Ege Bölgesi’nde bulunan bazı doğal ve kültürel mekânlarını 

gezeceğiz. Bir masanın etrafında toplanıp önümüze gezi rehberi ve haritayı açarak 

bir haftalık Ege turu planladık.  

Yaptığımız plana göre, Ankara’dan yola çıkacağız ve ilk önce Denizli’nin 

Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Travertenleri’ne gideceğiz. Kaplıca 

suyunun zamanla çökelmesiyle meydana gelen bu travertenler, ülkemizin en güzel 

doğal manzaralarından birini oluşturuyor. Tam bir kaplıca meraklısı olan babamla 

bu sıcak su kaynaklarında iyice dinleneceğiz. İkinci olarak ise Pamukkale’ye çok 

yakın bir konumda bulunan Hierapolis Antik Kenti’ni göreceğiz. MÖ 2. yüzyılın 

başlarında Bergamalılar tarafından kurulan ve içerisinde hamam, antik tiyatro, 

nekropol denilen anıtların bulunduğu Hierapolis’i gezerek, eski çağlardaki insanların 

yaşam tarzları hakkında çok şey öğreneceğim. 

Gezip göreceğimiz üçüncü mekân ise Bafa Gölü olacak. Bafa Gölü; Aydın ve 

Muğla il sınırları içerisinde bulunan tatlı su gölüdür. Buranın çok ilginç bir oluşumu 

vardır. Eskiden, Ege Denizi'nin bir parçası olan Bafa Gölü, zamanla Büyük Menderes 

Nehri’nin taşıdığı alüvyonların denizi doldurmasıyla birlikte kıyıdan 17 km içeride 

kalmış. Bu doğa olayının gerçekleştiği yeri görmek benim için ilginç bir tecrübe 

olacak. 

Doğa ve kültür gezimizin son durağı olarak İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik 

Kenti’ne uğrayacağız. Söylentilere göre Efes Antik Kenti, Cilalı Taş Devri’nde yani 

MÖ 6000’li yıllarda kurulmuş. Bu kentin içerisinde Artemis Tapınağı, Celsus 

Kütüphanesi, Meryem Ana Evi, İsa Bey Cami gibi yapılar varmış. Sanırım gezinin en 

çok keyif alacağım ve gezmekten de en çok yorulacağım kısmı burası olacak.  

Yaptığımız bu plan doğrultusunda bu seneki doğa ve kültür gezimizi 

gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyorum. Görünüşe göre birçok yeni bilgi 

öğreneceğim. Bu gezinin sonunda çok eğlenmiş olacağım. 

Hilmican AYAZ 
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Etkinlikler 

1. Metinde geçen kelimeleri aşağıdaki örnekteki gibi metindeki anlamlarıyla 

eşleştiriniz. Bilmediğiniz başka kelimeler varsa defterinize anlamıyla birlikte yazınız. 

Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için sozluk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

a. Metnin konusu nedir? 

b. Yazar kaç farklı yeri gezecektir? 

c. Gezi planının rotası nedir? 

ç. Yazarın gezmekten en çok keyif alacağı yer neresidir? 

e. Metinde anlatılan yerlerden en çok hangisini görmek isterdiniz? Neden 

 

3. Metinde yer alan “dört gözle beklemek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) sakince beklemek B) çok isteyerek beklemek C) etrafı seyrederek beklemek 

4. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Yanlarındaki boşluğa, soruların cevapları metinde varsa 

“VAR”, yoksa “YOK” yazınız. Varsa gerekli cevabı altına yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. alüvyon 

b. hamam 

c. çökelmek 

ç. kaplıca 

d. meydana  
  gelmek 

e. anıt 

f. tapınak 

 

e  Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih 

boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol 
niteliğinde yapı, abide. 

a  Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin 

kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ. 

f  İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh. 

c  Bir sıvının içinde erimiş olan katı bir madde bir ayıracın yardımıyla 

sıvı dibine çökmek, teressüp etmek. 

b  Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam. 

d  Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak. 

ç  Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret 

hamamı; ılıca. 
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Gezinin ne kadar süreceği hakkında bilgi metinde var mı?  

… “(…) bir haftalık Ege turu planladık.” ……….. 

Karadeniz hakkında bilgiler var mı? 

………………………..……………………….. 

Kahramanımız ailesi ile birlikte kaç yıldır geziler yapıyor?  

………………………..……………………….. 

Bafa Gölü nasıl oluşmuştur? 

… ”Eskiden, Ege Denizi'nin bir parçası olan Bafa Gölü,    

 zamanla Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonların   

   denizi doldurmasıyla oluşmuştur.”….. 

 

5. Siz olsaydınız bu metne nasıl bir başlık koyardınız? 

………………………………………………………………. 

C. Gelecek Zaman Haber Kipinin Öğretimi 

Not: Kurallar anlatılırken yukarıda okunan metinden ve farklı metinlerden 

yararlanılarak metin odaklı dilbilgisi öğretimi yapılacaktır. Bu kipin yapıları ve işlevleri 

bağlam içinde semantik ve morfolojik olarak fark ettirilecektir. 

Gelecek Zaman Haber Kipini Öğrenmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Notlar: 

1. Not:  a, ı, o, u seslerinden sonra –(y)acak   e, i, ö, ü seslerinden sonra –(y)ecek 

        bakacak                                                                          gelecek 

       çıkacak                                                                            bilecek 

      koşacak                                                                           dönecek 

     tutacak                                                                             gülecek 

 

2. Not: Sesli harfle biten bir fiilden sonra gelecek zaman eki gelirse araya yardımcı “y” 

harfi girer.  

  ağlayacak  dinleyecek 

  okuyacak  yürüyecek 

  yapmayacak, gezmeyecek, görmeyecek, yorulmayacak vb.  

  (Yukarıdaki gördüğünüz “-ma” olumsuzluk bildiren ektir.) 

3. Not: Bazı fiillerden sonra gelecek zaman eki gelirse fiillerin kökünde değişme olabilir. 

  git-              gidecek 

  et-               edecek (teşekkür edecek, yardım edecek, haber edecek vb.) 

  ye-              yiyecek 

  de-             diyecek 

VAR 

YOK 

YOK 

VAR 
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4. Not: Gelecek zaman ekinden sonra “ı, i” ile başlayan bir ek gelirse gelecek zaman 

ekindeki harflerde değişiklik olabilir. 

  yorul-          yorulacak          Ben yorulacağım. Biz yorulacağız. 

  öğren-          öğrenecek         Ben öğreneceğim. Biz öğreneceğiz. 

  

5. Not: “Ol-” fiili çok fazla kullanılan bir yardımcı fiildir. Gelecek zaman ifadelerinde 

isimlerden sonra gelip çok fazla kullanılırlar. 

  Mutlu olacağım.  Hasta olacağız. 

Mezun olacaksın.  Aşı olacaksınız. 

Öğretmen olacak. Zengin olacaklar. 

 

5.1. Not: Gelecekte gerçekleşecek bir olaydan bahsederken ol- yardımcı fiili asıl fiilden 

sonra kullanılabilir.  

fiil+mIş … ol+acak+şahıs eki 

Yarın bu vakitler İstanbul’a gitmiş olacağım. 

Hastanenin inşaatı gelecek ay bitmiş olacak. 

                         Topkapı Sarayı’nı yarın gezmiş olacağız. 

 

Gelecek Zaman Haber Kipinin Şahıslara ve Cümlenin Anlamlarına Göre Çekimleri 

Şahıs 

Ekleri 
Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 

Ben 
yorulacağım 

öğreneceğim 

yorulmayacağım 

öğrenmeyeceğim 

yorulacak mıyım 

öğrenecek miyim 

yorulmayacak mıyım 

öğrenmeyecek miyim 

Sen 
yorulacaksın 

öğreneceksin 

yorulmayacaksın 

öğrenmeyeceksin 

yorulacak mısın 

öğrenecek misin 

yorulmayacak mısın 

öğrenmeyecek misin 

O 
yorulacak 

öğrenecek 

yorulmayacak 

öğrenmeyecek 

yorulacak mı 

öğrenecek mi 

yorulmayacak mı 

öğrenmeyecek mi 

Biz 
yorulacağız 

öğreneceğiz 

yorulmayacağız 

öğrenmeyeceğiz 

yorulacak mıyız 

öğrenecek miyiz 

yorulmayacak mıyız 

öğrenmeyecek miyiz 

Siz 
yorulacaksınız 

öğreneceksiniz 

yorulmayacaksınız 

öğrenmeyeceksiniz 

yorulacak mısınız 

öğrenecek misiniz 

yorulmayacak mısınız 

öğrenmeyecek misiniz 

Onlar 
yorulacak(lar) 

öğrenecek(ler) 

yorulmayacak(lar) 

öğrenmeyecek(ler) 

Yorulacak(lar) mı 

öğrenecek(ler) mi 

yorulmayacak(lar)  mı 

öğrenmmeyecek(ler) mi 
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Kipin Çekimindeki Temel Formül Yapıları: 

1. fiil + AcAk + şahıs eki   

“gel-ecek-im, al-acak-ım” 

2. fiil + mA (olumsuzluk eki) + y +  AcAk + şahıs eki   

“gel-me-y-ecek- im, al-ma-y- acak- ım” 

3. fiil + AcAk  mI soru eki + y + şahıs eki  

“gel-ecek mi-y-im, al-acak mı-y-ım” 

4. fiil + mA (olumsuzluk eki) + y + AcAk  mI soru eki + y + şahıs eki  

“gel-me-y-ecek mi-y-im, al-ma-y-acak mı-y-ım” 

 

6. Not: 3. çoğul şahıs (onlar) ile soru cümlesi yaparken şahıs eki, gelecek zaman ekinden 

sonra kullanılır. 

fiil+AcAk+lAr … mI 

Onlar bakacaklar mı? Onlar bakacak mılar? 

Onlar gülecekler mi? Onlar gülecek miler? 

Kullanıldığı İşlevler 

a. Gerçekleşmesi kesin olaylarda kullanılabilir: 

Ahmet, Ankara’ya otobüsle gelecek .                   Bu yıl 5 ders göreceksiniz. 

Akşam lahmacun yiyeceğim. 

 

b. Gerçekleşmesi tahmin edilen olaylarda kullanılabilir: 

Galiba yağmur yağacak.                           Sanırım bu ayakkabıyı giyeceğim. 

Not: Bu şekilde cümle kurulurken “galiba, sanırım, bence, düşünüyorum ki, zannımca” 

vb. tahmin belirten ifadeler sıklıkla kullanılır. 

c. Gerçekleşmesi umut edilen olaylarda kullanılabilir: 

Umarım geri gelecek.                        Eminim sınavdan yüksek puan alacaksın. 

Not: Bu şekilde cümle kurulurken “umarım, eminim, inşallah, inanıyorum” vb. umut 

belirten ifadeler sıklıkla kullanılır. 

ç. Gerçekleşmesi vadedilen olaylarda kullanılabilir: 

       Sınavı kazanacağım.                                       Söz veriyorum derslerime çalışacağım. 

Okulumuzun bahçesini güzelleştireceğiz.        Sana kendimi affettireceğim. 

                                                                             Bizi buradan kurtaracak. 

Not: Genellikle 1. tekil ve çoğul şahıs ile kurulan cümlelerde karşımıza çıkmaktadır. Diğer 

şahıslarla da örnekleri görülebilir. Umut etme ile karıştırılabilir, metindeki anlamına göre 

düşünmek gerekmektedir. 
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d. Gerçekleşmesi emredilen olaylarda kullanılabilir: 

Parayı hemen ödeyeceksin!          Acilen buraya gelecek! 

Yarın işe başlayacaksın!                  Bu maçı kazanacaksınız! 

Not: Bu cümlelerin sonunda genellikle ünlem (!) işareti bulunur. Ünlem olmadan da cümle 

bitebilir. Cümlenin anlamını metinden veya durumdan çıkarmak gerekmektedir.  

e. Şaşkınlık veya korku bildiren olaylarda kullanılabilir: 

Başımıza bunlar da mı gelecekti? Bundan sonra ne yapacağız? 

1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları örnekteki gibi gelecek zaman eki kullanarak 

tamamlayınız. 

a. Çok sıkıcı bir film. Bunu artık izle…izlemeyeceğim……………… . 

b. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına gir…(girecek)………. . 

c. Gelecek kış, arkadaşlarımla birlikte Uludağ’a git…(gideceğim)…………... . 

ç. Takıma oyuncu ayarladın mı? Akşam maç yap…(yapacak mıyız)…………… ? 

d. Erkenden geldim ama kimse yok. Yoksa ders ol…(olmayacak mı)…………… ? 

e. İşlerimi bitirdikten sonra yemek ye…(yiyeceğim)…………………. . 

2. Aşağıdaki cümleleri örnekte olduğu gibi uygun bir şekilde karşıdaki yüklemlerle 

eşleştiriniz. 

1. Hastaneden 5 gün sonra      a. alacağım. 

 2. Hamilton yarınki yarışa birinci sıradan    b. taburcu olacak. 

 3. Aşı olmak için yarın randevu      c. vereceksin? 

 4. Asya, hafta sonu arkadaşları ile     ç. başlayacak. 

 5. İzlediğin filmlere ne zaman puan      e. buluşacak mı? 

 6. Gelecek yıl tez için Belçika’da araştırma    f. yapacağız. 

3. Aşağıdaki cümleleri işlevlerine göre aşağıdaki kutucuğa yazınız. 

1. Derhal odanı temizleyeceksin!  

2. Umarım Fenerbahçe şampiyon olacak. 

3. Euro 2020’yi biz kazanacağız. 

4. Sınavlarınız gelecek hafta yapılacak. 

5. Galiba bu yaz çok sıcak geçecek. 

6. Uçağı kaçırdık. Şimdi ne yapacağız? 

7. Formula 1 Türkiye GP 24 Haziran’da koşulacak. 

8. Hemen yemeğimi hazırlayacaksınız. 

9. İnşallah güzel bir film izleyeceğiz. 

10. Bence kolay bir galibiyet olacak. 
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11. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız. 

12. Akşamları sokaklarda huzur içinde gezebileceksiniz. 

13. İnanıyorum ki bisikletimi tamir ederken bana yardım edecektir. 

14. Her şey istediğiniz gibi olacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç. KONUŞMA 

Sınıf başkanı olmak için aday olduğunuzu düşünün. Arkadaşlarınızı etkilemek için 

başkan olduğunuzda aşağıdaki konular hakkında neler yapacağınızı anlatan bir konuşma 

yapınız. Konuşmanızda, gelecek zaman kip ekinin işlevlerini uygun bir şekilde kullanınız. 

Konuşma sırasında kelimelerinizi doğru anlamında kullanın ve arkadaşlarınızla göz teması 

kurunuz. 

- Sınıf temizliği 

- Sınıf düzeni 

- Konuşanlar 

- Geziler 

 

D. YAZMA 

Siz de okuduğunuz metnin yazarı gibi yaz tatilinde gideceğiniz yerleri anlatan bir yazı 

yazınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Metninize uygun 

bir başlık koymayı unutmayınız. 

 

.…………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kesin olaylar: 4, 7, 11 

 

Tahmin: 5, 10 

Umut edilen: 2, 9, 13 

Vadedilen: 3, 14, 12 

Emredilen: 1, 8 

Şaşkınlık veya korku: 6 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yurt dışındaki Türk çocuklarına; Türk dili ve kültürünü tanıtmak, hatırlatmak, 

hissettirmek ve günlük hayatlarına dahil etmek amacıyla oluşturulan bu ders günümüzde 

birçok zorluklarla karşı karşıyadır. Haftalık ders saati süresinin 1-2 saati geçirilmemesi, 

derslik konusunda çeşitli bahaneler bulunarak engellemeler yapılması, Türkçenin yok 

sayılması, dersin karnede not olarak yer aldırılmaması gibi zorluklara rağmen Türkçe ve Türk 

Kültürü dersi hâlâ büyük bir azim ve gurur ile yurt dışında okutulmaya devam etmektedir. 

Bu ders için hazırlanan kitaplar hâliyle bu durumdan etkilenmektedir. Bu şartlar 

gözetildiğinde Türkiye’de okutulan Türkçe dersi gibi bir dersin yurt dışında da aynı şekilde 

okutulmasını beklemek şu an için yanlış bir düşüncedir. Bu sebeple ders içeriği öz ve kolay 

anlaşılabilir bir biçimde oluşturulmuştur. Hâliyle de Türkçe ve Türk Kültürü, dilbilgisi ağırlıklı 

bir ders değildir. 

Bu çalışma ile ders kitapları ve öğretim programında yer almayan dilbilgisi kısmı bir 

nebze olsun desteklenmeye çalışılmıştır. Bu izlenceyi, imkân bulabilen Türkçe ve Türk 

Kültürü öğretmenleri derslerinde kullanarak gelecek zaman haber kipinin öğretimini sağlam 

temellerle gerçekleştirebilecektir. Tabii ki koşullar zordur, hatta dilbilgisi konularının 

öğretilmesinin gerekli olmadığı da kimi akademisyen ve alan uzmanları tarafından 

düşünülmektedir. Dil dünyası şu anda dilbilgisinin öğretiminin yapılıp yapılmamasını 

tartışmaktadır. Bizim amacımız; dilbilgisi öğretiminde öğretmenlerin “sezdirme” yöntemini 

benimsemesi, öğrencileri sıkmadan ve ezberci yöntemden uzaklaşarak dilbilgisi konularını 

anlatmasıdır.  

Çalışmada ortaya çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi, Türkçenin dilbilgisi 

öğretilirken “işlevsel dilbilgisi” aşamasına henüz geçilemediğinin tespitidir. “Gelecek zaman 

haber kipinin işlevleri” yönünde bir araştırma yapıldığında karşımıza çıkan sonuçlar tatmin 

edici değildir. Bu sebeple, dilbilgisi uzmanların ve bu işi ciddiyetle yapanların birlik olup 

“Türkçenin İşlevsel Dilbilgisi” çalışmasına imza atması beklenmektedir. Bu vesileyle 

Türkçenin hem yabancı dil olarak hem iki dillilere öğretimi olarak hem de ana dili olarak 

öğretimi daha da canlı hâle gelecektir. 

Çalışmadan çıkan bir diğer sonuç ise dilbilgisi öğretiminin Türkçe ve Türk Kültürü 

dersi kapsamında yer almamasıdır. Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının konuşmalarında 

ve yazılarında sıklıkla hata yaptığı ve bu çalışmanın konusu olan haber kiplerini yanlış 

kullandıkları birçok akademik çalışmayla tespit edilmiştir (Koçak, 2012, s. 308-311; Yıldız ve 

Öztürk, 2013, s. 145-151; Şen, 2016, s. 4-16). Dilbilgisi öğretiminin en azından terimsel 

ağırlıkta olmayıp yukarıda da bahsedildiği üzere “Türkçenin İşlevsel Dil Bilgisi” kapsamında 

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı ve Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarıyla 

bütünleştirilmesi, konu alanı uzmanlarınca tartışılması gerekmektedir. 
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