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Değerler Eğitimi Bağlamında Yunus Emre Divanı’nda 
Görünüş ve Gösterişe Önem Vermeme 

Nasratullah Morad* 
Özet 

İnsanların hayatına yön veren, hayatın gâyesini ve ilkelerini belirleyen en 
temel unsuru hiç şüphesiz değerler oluşturmaktadır. İnsan hayatında bu denli 
önemli bir yere sahip olan değerler, eğitim-öğretim sürecinin de en önemli 
boyutlarından birisini oluşturmaktadır.  

Her şeyin bir dış görünüşü bir de içyüzü vardır. Onun için yalnız dış görünüşe 
bakıp yargıya varmak insanı yanıltabilir. Dış görünüşe değer vermek bir 
anlamda önyargılı olmak anlamına gelir. Çünkü dışarıdan bakıldığında çok 
görkemli, kibar ve bilgili görünen biri, gerçekte pek kaba, bilgisiz ve 
düşüncesiz olabilir. 

Bu bildiride Yûnus Emre’nin Dîvânı’nda tespit edilmiş olan görünüşe ve 
gösterişe önem vermeme ile ilgili değerlerin bulunduğu şiirlere 
(beyitler/mısralar) yer verilecek; ardından da bunların değerlendirmeleri 
yapılmaya çalışılmıştır.  

Araştırma neticesinde Yûnus Emre Dîvânı'nda, görünüş ve gösterişe önem 
vermeme ile ilgili değerlerin sıklıkla işlendiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Divandaki şiirler, konu itibarıyla giyimle ilgili gösteriş, insan üzerinden 
görünüş ve gösteriş, başkaları üzerinden, Yunus Emre’nin kendisini anlattığı 
örnekler, dervişleri anlattığı örnekler ve dilde görünüş şeklinde tasnif 
edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Yunus Emre, Görünüş, Gösteriş 

Giriş 

Değerler insanlık için çok önemlidir. Basit bir ifadeyle, değer bizim için çok 
mühim olan her şey anlamına gelir. Değerlerimiz hayatımızın genel seyrini 
belirler. Hangi alanlarda adım attığımızı ve ne yapmak istediğimizi gösterir. 
Her insan hayatında ve işinde bir yol seçer ve bu yönde hareket eder. 

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim
Dalı yüksek lisans öğrencisi
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Değerlerimize dayanarak her zaman hayatımızın farklı alanlarında 
seçimlerimizi, kararlarımızı ve eylemlerimizi yaparız.  

Değerler Nedir? 
Değerler, bireylere ve toplumlara rehberlik eder ve aynı zamanda toplumların 
dinamizm kaynağıdır. Bireyler bu değerler doğrultusunda hayatlarını ve 
tutumlarını yönetirler. 

Değer olgusu, ilk defa Znaniecki tarafından sosyal bilimler disiplinine 
tanıtılmıştır.  Değer kelimesi, değerli olmak’, güçlü olmak anlamlarına gelen 
Latince valere kökünden türetilmiştir (Karaz, 2017: 168). Türk Dil 
Kurumu’nun yayımladığı Güncel Türkçe Sözlük’te, “bir şeyin önemini 
belirlemeye yarayan, soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet” olarak 
tanımlanır. 2011 tarihli Türkçe sözlükte ise bir değişkenin veya bilinmeyenin 
sayılar ile aktarımı ve bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel ekonomik ve 
bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi olguların tümü olarak 
tanımlanmaktadır (TDK, 2011: 607). 

Değerin sözlük karşılığı, kıymet ve önemdir. Genel topluluk tarafından kabul 
edilen iyi-kötü, doğru-yanlış gibi duygu, düşünce ve yargılara değer denir. 
Değer, bireylerin olumlu tepkiler verdiği ve onayladığı düşünceler, kurallar, 
uygulamalar ve maddî nesnelerdir. Değerler, neyin iyi ve arzu edildiği, neyin 
kötü ve istenmeyen olduğunu gösteren kriterlerdir; doğru ve yanlış arasında 
ayrım yapmamıza ve davranışlarımıza rehberlik etmemize yardımcı olurlar. 

Bozkurt, değerleri şöyle açıklıyor: “Değerler, amaçlarımızı ve 
davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu 
söyleyen standartlardır. Ya da toplumsal olarak arzu ettiğimiz şeyler hakkında 
paylaşılan soyut fikirlerdir. Sonuçta değerler bize iyi, kötü, güzel, çirkin, 
ahlâkî ve gayri ahlâkî şeyler hakkında ölçütler sunar” (Çandır, 2018: 629). 

Değer kavramı (wert, valeur, value, kıymet) felsefe, psikoloji, sosyoloji ve 
yönetim dahil olmak üzere birçok bilim alanında kullanılır. Değer sadece din 
ve ahlakın değil, farklı disiplinler olan ekonomi, felsefe, estetikte de inceleme 
konusudur; hayatın içinde yer alan bilgi, duygu ve düşüncelerde yaşatılan ve 
hayatı anlamlandıran bir kavramdır. İnsanın bilinçli bir şekilde 
davranışlarında ölçü olarak kabul ettiği, içselleştirdiği, zıttı davranışlarda 
suçluluk duyarak utanma duygusu şeklinde tezahür edecek bir algı biçimidir 
(Çoban, 2018: 88). 

Değerler Eğitimi Nedir? 

Değerler, bir toplumu ayakta tutan ve bu toplumun devamını sağlayan 
kazanımlardır. Değerler toplumdan topluma değişir veya zaman içinde 
unutulur. Dindar toplumlarda değerler önemsenmiştir. Farklı dinî toplumlarda 
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da ortak değerler vardır. Bu bağlamda değerler, toplumların huzur ve barış 
içinde yaşamaları için kimi yazılı kimi yazılı olmayan yasalardır. Toplumun 
birlik ve beraberliğinin sağlanmasında çok önemli olan değerler, edebî 
eserlerde, bazen doğrudan ve bazen sezdirme yoluyla vurgulanır (Akpınar, 
2015: 29; Çandır, 2018: 629). 

Bugün, her şey hızla değiştiğinde, sadece bilgi ve teknolojide değil, aynı 
zamanda insanî değerlerde de birtakım değişimlerin yaşandığına şahit 
olunmaktadır. Son yirmi yılın istatistiklerine bakıldığında, toplumsal açıdan 
ahlaki bir dejenerasyon olduğu görülmektedir. Uyuşturucu, hırsızlık, cinayet, 
kadına şiddet gibi suçlarda büyük artışlar ve her yıl artan boşanmalarla birlikte 
toplumun temeli olan aile yapısının bozulması, toplumsal anlamda ahlaki 
değerlerimizin mevcut durumunda bazı sorunların olduğunu göstermektedir. 
Bununla beraber dünyada sınırların ortadan kalkmaya başlaması, 
küreselleşme rüzgârının tekdüze hale gelmesi ve dünyayı bir köy haline 
getirmesi yönünde esmesi, millî birlik ve beraberliğin temelleri arasındaki 
değerlerin önemine bir kez daha dikkat çekmektedir (Demir, 2010: 442). 

“Değerler eğitimi, insana özgü olanakları, insanı insan yapan ve diğer 
canlılardan ayıran imkânları başka bir deyişle insana özgü tüm etkinlikleri 
insancıl etkinliklerle amaçlarına uygun bir biçimde gerçekleştirebilecek 
duruma gelmelerine yardımcı olmaktır” (Karaz, 2017: 169). 

Geleceğimizi yönlendirecek olan çocuklarımızın ahlakî eğitimi için değerler 
eğitimi çok önemlidir. Geçmişte kişilik ve karakter eğitimi, ahlak eğitimi gibi 
isimler altında verilen güncel ve gelişmiş eğitim biçimi olan değerler eğitimi, 
özellikle son dönemlerde eğitimin en önemli konularından biri haline 
gelmiştir. 

Eğitimin nihâî amacı, değer yaratmak, değerleri tutarlı bir kişilik ekseninde 
sosyal bir ortamda yapılandırmak, insanın ihtiyaç ve beklentilerine, 
koşullarına ve özelliklerine göre yorumlayarak düşünce, duygu, beceri olarak 
hareket eden bireyleri eğitmektir. 

Değerler eğitimini oluşturan ve toplumların bir arada yaşamalarına çok 
önemli katkılar sağlayan unsurlar da aslında istendik davranış manzumesi 
olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla değerler eğitiminde ele alınan konular 
din ve ahlâk eğitiminin hedef cümlelerini oluşturabilir (Çoban, 2018: 87-88). 

Bu çalışmada Yunus Emre’nin divanı bağlamında ele alınan görünüşe ve 
gösterişe önem vermeme ilkeleri, değerler eğitimi açısından incelenecektir. 
Zira Yunus Emre divanı, referansları genellikle dinin referansları ile uzlaşan 
ve XIII. yüzyıldan bugüne değin hem kadim kültürümüzün hem de 
yaşadığımız coğrafya ve tarihimizin kıymetli bir mirası olarak görülmektedir.  
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 Değerler Eğitimi Nasıl Gerçekleşir? 

Çocukların sosyal gelişimlerindeki eksiklikler, karşılaştıkları sosyal olaylarda 
veya durumlarda olumlu davranış sergilemek için olumlu sosyal davranış 
bilgisi eksikliğinden veya deneyim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Değerler, çocuklarda iyiliği ortaya çıkarmayı ve kişiliklerini bütünüyle 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okullarda sevgi, saygı, dürüstlük, dayanışma, 
paylaşım, mutluluk, sabır, cesaret ve sorumluluk gibi değerlerin doğru şekilde 
öğretilmesi, sosyal hayatta ortaya çıkan olumsuz sorunları azaltan bir işlev 
olarak hizmet etmektedir (Karaca, 2015: 12). 

Değerler eğitimi, üniversitelerin ve eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştiren 
bölümlerinde ders olarak yer almaz. Bu, gelecekteki yaşamlarında geleceğin 
öğretmeni olacak öğrencilerin değer yargıları ve değerler eğitimi hakkında 
yeterli eğitim bilgisine sahip olmamaları sorununu gündeme getirmektedir. 

Değerler eğitimi son yıllarda eğitim ve ilahiyat fakültelerinde en önemli 
konulardan biri olduğundan, bu konudaki akademik ve bilimsel çalışmalar 
artmaktadır. Aslında bu konuda yapılacak en iyi iş verilecek değerlerin 
listelerinden çıkarılmalı, bu tasavvuf ve ahlâk eserlerinin örnekleri 
belirlenmeli ve buna göre topluca ele alınmalıdır (Karaca, 2015: 13-14). 

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. 
Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, 
ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a 
itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti 
sonsuzdur” (Hucurat, 12). 

Yukarıdaki ayette belirtildiği gibi, ahlakî değerlerin kaynağı din ve ilahi 
kitaplardır. Kur’an, bunlardan ilkidir. Bizim için geçerli olduğu gibi diğer 
toplumlar için de geçerlidir. Kur’an’ın bir tür tefsiri veya açıklaması olan dini 
eserler, aynı değerleri öne çıkarmaları açısından önemlidir. 

Bizim kültür tarihimizde yazılan dinî eserlerin içeriğine baktığımızda her 
birinin birer ahlâk kitabı olduğu görülür. “Din nasihattir.” hadisi gereği 
bilhassa tasavvuf ortamında yazılan eserlerin büyük bir bölümü ahlâkîdir ve 
içeriklerinde birçok değer ve değer eğitimi yaklaşımı mevcuttur. Tekkelerin 
birer ahlâk okulu olduğu düşünülürse, aslında bizim tasavvuf tarihimiz içinde 
yazılmış olan eserlerin tamamı değerler eğitimini işlemektedir (Çandır, 2018: 
631). 

Değerler eğitiminin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için Eğitim ve 
Bilim Emekçileri Sendikası, aşağıda da verildiği gibi bazı önerilerde 
bulunmuştur: Değerler eğitiminin, ailede başlayan ve bireyin yaşamının 
sonuna kadar devam eden bir süreç olmasından kaynaklı olarak; hangi eğitim 
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kademesinde, hangi sınıfta ve ne boyutta verileceğinin öncelikle belirlenmesi 
gerekir. 

Değer eğitimi sadece okullarda verilir ise öğrenciler evde ve okulda 
karşılaştıkları değerler arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. 
Amaçları sadece okulun maddi ihtiyaçlarını gidermek olarak düşünülen okul-
aile birliklerinde ve veli toplantılarında okullarda öğrencilere kazandırılmak 
istenilen değerler velilere anlatılmalıdır. 

Değerler eğitimi sürecinde velilere yönelik seminer, konferans gibi eğitsel 
faaliyetlerle değerler eğitiminin neden önemli olduğu anlatılmalıdır.   

Üniversitelerin eğitim fakültelerinde, değerler eğitimi ile ilgili dersler 
verilmeli, öğretmenlerin bu konuda donanımlı olması sağlanmalıdır (Karaca, 
2018: 14-15). 

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim bilimciler, çocuk psikologları ve eğitim 
sendikaların önerilerini de dikkate alarak değerler eğitimiyle uyumlu öğretim 
programları hazırlanmalıdır. 

Değerler eğitimi için demokratik, bilimsel ve evrensel olarak kabul görmüş 
yaklaşımlar benimsenmeli, herhangi bir din ya da inancı simgeleyen değerler 
temel alınmadan bütün inanç ve düşünce sistemlerinde aynı anlamı taşıyan 
değerler dikkate alınmalıdır. 

Öğretmenlerin değerler eğitimi ile ilgili bilgilerinin geliştirilmesi ve 
güncellenmesi için hizmet içi eğitime önem verilmeli ve bu konuda düzenli 
hizmet içi eğitimler yapılmalıdır (Karaca, 2018: 14-15). 

 

Görünüş ve Gösteriş Tabirleri Nedir? 

Her şeyin bir dış görünüşü, bir de içyüzü vardır. Onun için yalnız dış görünüşe 
bakarak yargıya varmak insanı yanıltabilir. Önemli olan iç güzelliktir, 
dolayısıyla dış görünüşe bakarak aldanmamak lâzımdır. 

Görünüşe değer vermek, önyargılı olmak demektir. Çünkü dışarıdan, çok 
görkemli, kibar ve bilgili görünen biri gerçekte çok kaba, cahil ve düşüncesiz 
olabilir. Tam tersi de kesinlikle mümkündür. Bununla birlikte, insanlar 
görünüşleri ile değil, akıllarında ve kalplerinde tuttukları şeyle yargılanabilir. 
Bu nedenle, insan önyargı olmadan ele alınmalıdır (Bayram, 2015: 17). 

Mevlânâ ne güzel demiş: “Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice 
elbiseler gördüm, içinde insan yok.” Görünüşümüz, insanlara bıraktığımız 
izlenimin ilk adımıdır. Ve ilk izlenimler her zaman çok önemlidir. Pek çok 
insan diplomalarımızı, özgeçmişlerimizi veya kişiliklerimizi bilmiyor, dış 
görünüşlerimize göre bizi yargılıyor ve değerlendiriyor. Aynı zamanda, 
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kişinin öz bakımı ve duygularının dışa yansıması da dış görünüşünden 
belirgindir. 

Aslında, görüntüye dikkat etmek de diğer insanlar için bir saygı gerekliliğidir. 
Bu sebeple giydiğimiz kıyafetlerin düzeni, uyumu ve temizliği, 
karşılaştığımız insanlara olduğu kadar kendimize olan saygımızı da yansıtır. 

Bununla birlikte, önemli olan kişinin görünüşü değil bilgisi, görgüsü, kültürü 
ve düşüncesidir. Pırıl pırıl şık kıyafetler giymiş bir kişiyi ağırlayıp konuşmaya 
ve sohbet etmeye başladığımızda, eğer iki kelimeyi bir araya getiremezse, 
saçma konuşuyorsa, kıyafetin hiç önemli olmadığını anlıyoruz. 

Dış görünüşler bizi her zaman aldatabilir. Bir insanın görünüşüne bakarak 
değil bilgisine, davranışlarına, eğitimine, kültürüne bakarak iyi ya da kötü 
olduğunu anlıyoruz (Elbistanın Sesi, 2013). 

 

Yunus Emre Divanı’nda Değerler Eğitimi Bağlamında Görünüş ve 
Gösteriş 

Yunus'un şiirleri bir bütün olarak ele alındığında daha iyi anlaşılır. Şiirlerinde 
Yunus'un İslam'ın anlayışının, düşünce ve inanç çerçevesini tasavvuf 
perspektifinden çizildiği görülür. Eserlerinde İslam'ın tüm ilkelerini bulmak 
mümkündür. Hayatına taşıdığı inanç sistemini şiirleriyle insanlara duyurmuş 
ve hissettirmiştir. Böylece, bir mutasavvıf şair olarak tüm amacı, İslam'ın 
ölümsüz mesajını insanlara yaymaktı. Bunun somut örnekleri, insanları Hak 
yoluna davet etme bağlamında onun basit, derin, etkili dili ve şiirleridir 
(Demir, 2019: 156). 

Çalışma konusuna değerler eğitimi açısından yaklaşıldığında şunları 
söylemek mümkündür: Yunus Emre’ye göre dış görünüşlerimiz ruhumuzu 
yansıtmaz, ruhlar farklı giyinir; bu da anlaşılamaz. İnsanı insan yapan temel, 
evrensel değerler vardır. Mesela sevgi, hoşgörü, iyilik, yardımseverlik, 
merhamet… Bunların hepsi insanın gönlünden, kalbinden gelen 
güzelliklerdir. Dış görünüşünden hareketle kişilerin kalbini bilemeyiz. Dış 
görünüş, sadece ön yargı oluşturur bizde. 

Yunus Emre dış görünüşle ilgili fikirlerini ve eleştirilerini şu şekilde izah 
etmektedir: Yaşadığımız dünyada, bazı insanlar kendilerini büyük ve önemli 
insanlar olarak görürken diğerleri onları küçük insanlar olarak görür. 
Büyüklük ve küçüklük ölçüsü nedir? İnsanlar neye göre büyük veya küçük 
olur? Büyüklük kaba kuvvet ile mi yoksa mal, mülk ve zenginlik ile midir? 
Büyüklük, makam, mevki, koltuk ile midir? Büyüklük şan, şöhret, nam ile mi 
kazanılır? Büyüklük veya küçüklük nasıl gerçekleşir? Büyüklük, görünüşle 
ilgili değil bilgi, görgü, kültürle ilgilidir. Küpün içinde her ne varsa dış 
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görünüşe de sızar. Bir topluma giren insanlar kıyafetleriyle karşılanır ve 
fikirleriyle görülür (Elbistanın Sesi, 2013). 

Yunus Emre’ye göre, insanlar dış görünüşe aldanmamalı. İnsanları dış 
görünüşlerine göre değerlendirmek yanlıştır. Güzel giyinmiş, görkemli, uzun 
boylu, güçlü, yakışıklı gibi sıfatlar bir insanın gerçek güzelliği için ölçü 
olamaz. Öyle olsaydı; yani derviş olma noktasında kıyafetin ve görünüşün bir 
değeri ve katkısı olsaydı hırka ile tacı giyinen herkesin derviş olması lâzımdı. 
Çünkü hırka da taç da görünüşleri bakımından gerçekten derviş gibidir. Ne 
var ki bunları herkes giyebilir; ama herkes derviş olamaz. Demek ki dış 
görünüşe aldanmamak gerekmiş. Kılık kıyafeti ve dış görünüşü her şeyden 
önemli görenlere bunu anlatmak zor olsa da, fazilet ve hüner meydanında 
kıyafetin bir anlamı yoktur (Bayram, 2015: 16). 

Şimdi üzerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Yunus Emre’nin 
divanında tespit edilen örnek beyitlerde görünüş ve gösteriş üzerinde duralım. 
Yunus Emre, aşağıda dile getirilecek hususları asırlar öncesi kendisini ve 
başkalarını böyle gösteriş ve hata işlerden uzak durmalarını öğütlemek için 
söylemiştir. 

 

İnsanın Görünüşü ve Gösterişle İlgili Hususlar 

İnsanlığın varoluşundan beri, iklimlere, yapılması gereken günlük işlerin 
içeriğine, kültürel ve tarihsel birikimlere özgü, çeşitli giyinme tarzları 
doğmuş. En temel içgüdülerimizden biri onaylanma arzusu olduğundan, 
çoğumuz içinde yaşadığımız toplumun uygun bulduğu sınırlar içinde 
giysilerimize, görünüşümüze yön veriyoruz. Ya da toplumun dayatmaları, 
zorlamaları karşısında tam tersi şekilde, çoğunluğun kabulünden uzak, farklı 
giyinerek duygularımızı ifade etmeye, olması gereken özgürlüğümüzü 
vurgulamaya çalışıyoruz.  

Küreselleşen dünyada yöresel giyiniş kabullerindeki farklılıklar giderek 
azalıyor. En ilkel kabilelere bile kot pantolon ulaşmış durumda. Modern 
hayatta görsellik, insanın en önemli hassasiyeti ve önceliği haline geldi 
(Aktivist Muslim, 2019). 

Şimdi bu hususları aşağıda Yunus Emre’nin divanında geçen şiirlerden 
aktararak değerlendireceğiz. 

 

Yunus Emre’nin Kendisi Üzerinden Görünüş ve Gösterişle İlgili 
Değerlendirmeleri 

Yunus Emre çoğu şiirinde önce kendini muhatap edinmiştir. O, gösterişin 
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zararını, iyi ve doğru bir davranış olmadığını sürekli şiirlerinde vurgular. 

N'iderüz dirlik suyın biz cânı yağmâya virdük  

Cevherleri sarrâflara ma‘deni yağmâya virdük 

“Dünyâ yaşamını ve geçim unsurlarını nideriz? Biz cânı yağmaya verdik 
(serbesttir, alan alsın). Cevheri, ondan anlayan sarraflara, madeni ise yağmaya 
verdik”. 

Cevherler ve madenler dünya sevgisini artırır. İnsanı her zaman yanıltır. 
Bunun için şair, böyle görünüşlere aldanmadan hepsini yağmaya verdiğini 
söylüyor. 

Bu yolun ‘ârifleri geçürmezler meta‘ı  

Biz hod ‘uryân giderüz dükkânı yağmâya virdük (G. 143:1-3) 

“Tevhit yolunun ârifleri dünya metaını/malını gönlünden geçirmez. Çıplak 
gezip dükkânı yağmaya verdik”. 

Dükkânı/mal mülkü yağmaya verdik. Uryan/çıplak geldiğimiz gibi çıplak 
gideriz. 

Durmuş ma’rifet söyler erene Yunus Emre’m 

Yol eriyle yoldadır yolsuza yoldaş değil 

“Yunus Emre veliye ma’rifet söyleyip duruyor, yol yiğidi ve kahramanı ile 
yoldadır. Yolsuza hiç yoldaş değildir”. 

Ben bunda geldim ise ilime geri gidem 

Sanma ki bunda beni altına mala geldim (G. 196-5) 

“(Eğer) ben buraya geldiysem, altına ve mala geldiğimi sanma. Böyleyse 
kendi şehrime geri gidiyorum”. 

Altın görünüşte her ne kadar parlak ve güzel olsa da Yunus Emre maddî 
şeylere önem vermeden kendi iline ve memleketine gideceğini söylüyor. 

Benim gibi bazirgân kim sağıncıla bayır 

Bir pula gücüm yetmez Mısır meta’ın çattım (G. 221-4) 

“Benim gibi tüccar ki bayır arzusu ile. Bir paraya (bile) gücüm yetmezken 
Mısır malını çattım”. 

Yunus Emre burada parasız, mal, mülksüz bir tüccarın Mısır hazinesini 
çattığını söyler. Görünüşte fakir ve kimsenin önemsemediği bir tüccardır. 
Ama aslında öyle değildir.  
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İy dervîş diyen bana nem durur dervîş benüm 

Dervîşlik yaylasında hareketüm kış benüm 

“Ey beni derviş bilen. Dervişlik benim neyimdir? Ben dervişlik yaylasına 
çıkacak olursam hareketim kış benim”. 

Biri Yunus’a giyiminden/elbisenden veya tavırlarından dolayı derviş demiş. 
Yunus da tevazu gösteriyor. Ben kim, dervişlik kim? Dervişler olabildiğince 
sade ve gösterişten uzak bir hayat yaşamayı tercih eder. Bu tercihleri, 
dervişleri dünya telaşına ve çokluk sevdasına düşmüş insanlardan ayırmıştır. 
Dervişlik yoluna giren her kişiye derviş denilmez. Derviş, dervişlik 
tezgâhından geçmiş, hizmet sunmaya hazır olmuş ve hizmet etmeye başlamış, 
özündeki hakikate ermiş kişilere denilir. Bunun dışında bu yola giren herkes 
derviş aday adayıdır. Yolda karar kılan ve bu yoldan dönmeyen, bu yolda vefa 
gösteren kişiye derviş denilir. 

Dervîş adın idindüm dervîş tonın tonandum  

xYola bakdum utandum hep işüm yanlış benüm (G. 225-1, 3) 

“Derviş adını almış, derviş kıyafeti de giymiş ama yol tarikate girince her 
hareketinin yanlış olduğunu anlamış”. 

Kıyafetle olmayan bu beyitte de dervişliği hırka, taç sananlara kendi 
üzerinden eleştiri var. Hırka tacı var ama gizlediği birçok yanlış fesat dolu işi 
işliyor. Derviş adını edindim (aldım). Dervişlerin giyindiği elbiseyi de 
giydim, donandım. Ama dervişlik yoluna baktım (bakınca) utandım zîrâ 
benim her işim yanlıştır. 

Hırkam tâcum gözlerem fâsid işler işlerem 

Her yanumdan gizlerem bin bir fâsid iş benüm (G. 225-5) 

“Hırkama, başımdaki tâcıma (derviş külahı) gereken itinayı gösteririm. Ama 
kalbimde de, davranışlarımda da, bozuk işler işlerim. İşlediğim bu bozuk 
işlerde çevremdekilerden gizler, onları göstermem. Bin bir türlü kötü işler 
benimdir, benimledir”. 

Görünüşe ve gösterişe gerekli itinayı göstermesini ve dışını süslemesini söyler 
ama batında bin bir günahın işlediğini anlatır. 

İçerüme bakarsan buçuk pulluk nesne yok  

Taşramun gavgâsından ‘âlemler tolmış benüm (G. 225-7) 

“Benim içime bakarsan yarım kuruş edecek değer yok. Dış görünüşüm süslü 
püslü, adeta âleme meydan okuyor.” 

İçi ve batını boş ama dış görünüşü çok gösterişlidir. 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |14 
 

Beni gören bir pûla saymazıdı  

Şimdi gören gösterür parmağıla (G. 296-6) 

“(Sadece dışıma bakarak kaba kıyafetime yanılıp) beni gören bir kuruşluk bile 
değer vermezdi. Şimdi (mana, irfan yolundan bakan insan) beni parmağıyla 
gösterir”. 

Dış görünüş yanıltıcıdır, insanın yüreğindeki güç, yalnızca yüzlerine ya da 
bedeninin çevikliğine bakarak değerlendirilemez (Sevgimesajlarım, 2018) 

 

 Yunus Emre’nin Başkaları Üzerinden Yaptığı Değerlendirmeler 

Yunus Emre kendisini eleştirirken başkaları da eleştirir. Nakış ve nigara değer 
vermemelerini, süsleme işinden vazgeçmelerini, dünyanın fenafillaha 
ulaşmak için bir perde olduğunu, ser ve destarın gerek olmadığını, hırka, taç, 
sarık gibi şeylerin boş ve gösterişli olduğunu söyler. 

Koyup gel nakş u nigâr nakşa yol virme zinhâr   

Nakşıla yola giren ‘âkıbet dünyâ sever (G. 39-2) 

“Süsleme resmini bırak, nakşa sakın yol verme. Nakışla yola girenin sonu 
dünya sevendir.” 

Görünüş ve gösteriş, süsleme ve nakş u nigar dünya hayatının başlıca 
özellikleri olarak “aldatıcı”, “Allah sevgisinden uzaklaştırıcı”, “oyalayıcı”, 
“hedeften uzaklaştırıcı”, “gaflete düşürücü” bir vasıtadır.  

Dünyâyı bırak elden dünyâ hicâb bu yolda 

Biz velîden nebîden öyle işitdük haber (G. 39-3a) 

“Dünyayı elden bırak. (Çünkü) bu yolda (aşk/Allah yolunda) bir perde ve 
engeldir. Biz Allah’ın dostlarından ve peygamberden öyle işittik”. 

Dünya süsünü ve zâhirde görünüşünü fenafillaha ulaşmak için bir perde 
olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü dünya sevgisi Allah sevgisine bir engeldir. 
Kim ki bu engeli aşmadan önünde kalırsa doğru yoldan sapar ve amel defteri 
sol tarafından verilenler grubuna girer. Eğer dünya sevgisine kapılmadan bu 
engeli aşarsa muttaki müminlerden, Allah’a çokça yaklaştırılanlardan olur.   

Âşıka ‘izzet ü ‘âr va'llâh bedi' bu haber  

Âşıkısan cânsuz gel ne ser ü destâr gerek (G. 135-6) 

“(Eğer gerçekten) âşık isen cânsız gel ne baş ne de sarık gerekmez. Yemin 
ederim ki, âşıka ‘izzet ve utanç benzeri olmayan bir haberdir.” 
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Yunus Emre bu beyitte Allah’a gerçek âşık olanların destar, sarık gibi dışı 
süsleyen lüzumsuz şeylere gerek duyulmadan insanların temiz kalpli ve ihlaslı 
gelmelerini söylemiş. 

Dünyâ çerb ü şîrîn durur âdem gerekdür yiyesi  

Kem nesneye tama‘ idüp kesüp kemürüp yutmagıl (G. 159-7) 

“Dünyâ lezzetleri tatlıdır, çekicidir. İnsan onu yemek ister. O nesneye, o 
şeylere tamah edip, aç gözlülük ederek, ona yönelip, yalayıp yutmak ister”. 
Dünyaya meyletme. Dünya insana tatlı görünür. 

Dervîşlik didükleri hırkayıla tâc degül   

Gönlin dervîş eyleyen hırkaya muhtâc degül (G. 162-1) 

“Dervişlik dedikleri, üst giyilen hırka-elbise ile baştaki sarık, örtü değildir. 
Gönlünü derviş eyleyen, hırkaya muhtaç değildir”.  

Bu beyitte dervişliğin sadece hırka, taç ve sarığa bağlı olmadığını, içi derviş 
olmayıp da görünüşü derviş olanlara ve kendini derviş şeklinde gösterenler 
için Yunus Emre çok güzel ifade eder. Hırka giymekle, tekke takmakla derviş 
olunsaydı, onu çarşıdan alır, başımıza geçirir, sırtımıza giyer derviş olurduk. 
Oysaki dervişlik bir iç elbisedir. O elbiseyi giymektir esas olan. 

Hırkanun ne suçı var sen yolına varmazsan  

Vargıl yolınca yüri er yolı kalmaç degül (G. 162-2) 

“Yolunda doğru gitmeyen hırka ve giyime de söz getirir, yolunda dosdoğru 
gidenin yolu hedefe tamam götürür (o kişi yolunda kalmaz) er geç hedefe 
ulaşır”. 

İnsanlığın göstergesi giyim kuşam değildir. 

Sûret nakşın gidermekle gönül mülki temiz olmaz  

Akar rahmet suyı çağlar gönül kirin yuyan gelsün (G. 230-5) 

“Dış görünüşü derviş kıyafeti gibi olmakla gönül temizlenmez. Allah’ın 
rahmeti suyu ile gönül kirini temizleyen gelsin.” Derviş kıyafeti olan mürit 
elbiseyi giymiş yani dış süsü kıyafeti çıkarıp kendini dervişe benzetmiş. 

Gider gönül teşvîşüni  

Bezeme hoyrat nakşunı   

Uçurmadın cân kuşunı 

Gel ikrâr it erenlere (G. 314-4) 

 “Gönlündeki karmaşayı/karışıklığı/şüpheyi gümanı yok et, şeyhi inkâr 
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yolunu tutma. Ölmeden/evliyayı kabul et”. 

Nakşın kaba olduğunu, görünüşün önemsemediğini söyler. 

Görmez misin Edhem'i tahtını terk eyledi   

Hak katında hâs oldı bir eski palâs ile (G. 335: 16-17) 

“(Sen) İbrahim bin Edhem’i görmez misin? Tahtını (hükümdârlığını Allah 
için) bıraktı. Allah huzurunda bir eski palâs (abaya bürünmüş ve eski hırka) 
ile hâs ve özel oldu.” 

Allah katında malı, mülkü çok olan, zengin insan ve görünüşe değer veren 
yakın olamaz. İbrahim bin Edhem gibi tahtını ve padişahlığını bırakıp 
görünüşe değer vermeyen veliler Allah’a yakın olurlar. 

Yüce yüce ‘Arş düzer kendözin anda bezer   

Gör niçe cevlân ider hırka palâs içinde (G. 302-9) 

“Yüce yüce ‘Arş ve göğün en yüksek katında taht düzer. Kendisini bunun 
içinde süslüyor. Gör ki, ne kadar cevlân ederek dolaşıyor bir eski hırka palâs 
içinde”. 

Güya arşta geziyor, arştaymış gibi kurumlu, çalımlı ama üstbaş yırtık pırtık 
(hiçbir seyi yok aslında). Görünüşte dünya fakiri ama manada yücedir. 

 

Nesneler/Manevi Varlıklar Üzerinden Yaptığı Değerlendirmeler 

Yunus şiirlerinde nesneler üzerinden de dış görünüşten bahsetmektedir. Ona 
göre uçmak, bağ, bostan hepsi bir yanıltıcıdır. Bunların güzel görünüşüne 
aldanıp, asıl amaç olan Allahü Teâlâ’yı unutmamak gerekir. 

Bana uçmak neme gerek hergiz gönlüm ana bakmaz  

İş bu benüm zârılığum degül ahî bir bâğiçün (G. 234-3) 

“Bana uçmak (cennet) falan hiç gerekmez (istemem). Asla benim gönlüm 
cennetlere bakmaz. İşte benim bu ağlamam, inlemem, cennet mükafâtları olan 
bağlar, bahçeler için değildir.” 

Görünüşe aldanıp kibirlenme, kendini havaya atma. Çünkü görünüş insanı 
yanıltır. 

 

Hayvanlar Üzerinden Yaptığı Değerlendirmeler 

Burada şair dış görünüşü hayvanlar üzerinden ele almaktadır. Nice insanlar 
var ki sadece surette ve görünüşte insandır. Ama batını ve iç dünyası dışı gibi 
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değildir. Hep canavar gibidir. Yırtıcı hayvanlar dişleri ile ısırır ama huysuz 
insanlar kötü sözleri ile insanlara zarar verir. 

Kim görmişdür baykuşun gülistâna girdügin 

Leylekler zikr idemez bir latîf âvâz ile (G. 335-4) 

“Baykuşun gül bahçesine girdiğini kim görmüştür? Leylek hoş ve nâzik bir 
sesle konuşamaz (laklak eder).” 

Yâ niçe saklarsan dür-dâne gevher olmaz  

Keklik keklikle uçar hemîşe bâz bâz ile (G. 335-5) 

(Sen) inci tânesini ne kadar saklar isen (de) cevher olmaz. Hep keklik keklikle 
uçar, bâz bâz ile”. 

Görünüşünüz neye benzerse benzesin önemli olan aslınızdır. Her ne kadar 
dür-dânenin saklarsan gevher olmaz. Leyleğin de sesi latîf ve güzel 
olmaz. 

Niçe bir sûretde insân ü sıfatda cânavâr  

Niçe bir dilkü olam yâ kurd u yâ arslan olam (G. 201-10) 

“Nasıl görünüşte insan olayım da sıfatım da canavar olsun/olur. Nasıl tilki 
olayım. (Olacaksam) ya kurt ya aslan olayım”. 

Görünüşüm insan iken sıfatım nasıl canavar olur. Tilki olduğuma kurt veya 
arslan olurum da (daha iyi). 

 

Dilde Görünüş ve Gösteriş Tabirleri 

Yunus Emre dervişliğin ve sûfîliğin sadece suret düzmek ve dilde konuşmakla 
olmadığını söyler. Dervişliği iyi ve güzel ameller yapmalarını, Allah yolunda 
fena olmalarını ister. 

Dervîşliği sanma hemân sûret düzmegile olur  

Dilde ise senün işün ‘ışk n'eylesün senünile (G. 247-5) 

“Dervişliği şekil düzmek/süslemekle olduğunu sanma. Aşkın seninle (senin 
aşkla) işin olmaz”. 

Dervişlik sûret düzmekle ve gösterişe değer vermekle olmaz. 
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Sonuç 

Yunus Emre’ye göre dış görünüş yanıltıcıdır, görüntüye kanmamak lâzımdır. 
Gösterişin revaçta olduğu bir ortamda gerçek hünerlerden bahsedilmez. Söz 
gelimi birinin giydikleri, arabası veya evi onun aklında ve gönlündekilerden 
daha çok değer görüyorsa, o ortam gerçek anlamda hüner erbâbı için çekilmez 
hâle gelir. Divan’da görünüş ve gösterişe önem vermeme bir değer olarak 
tespit edilmişken değer aktarımında değerlendirebilecek çok sayıda değerlerin 
olduğu sonucuna varılmıştır. Nitekim Yunus Emre’nin divanında Allah 
sevgisi, Peygamber sevgisi, âh almamak, sabır, gayret, ümit, fânî dünya, 
hayattan ders almak, kader, kanâ’at, tevâzu, ibretle gözüyle bakmak, temiz 
kalpli olmak, nefse boyun eğmemek, sırât-ı müstakîm üzre olmak gibi 
değerleri bulabiliriz. 

Yunus Emre görünüş ve gösterişi, başta insan olmak üzere maddî varlıklar ve 
manevî varlıklar üzerinden anlatmaktadır. İnsan üzerinden anlatırken de en 
çok derviş ve dervişlik olgularından yararlanmıştır. Görünüşünden dolayı 
insanların hor görülmemesi gerektiğini, zengin görünüşü süslü-püslü olmasa 
bile insana saygı duymak gerektiğini anlatmaktadır. 
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Ahmet Paşa ve Güneş Kasidesinde Teşbih Sanatı 
Zaınab Omeed Omar* 

Özet 

Kaside, niyet etmek, kastetmek gibi anlamları olan ḳaṣda ( َدََصق ) kökünden 
gelen Arapça bir kelimedir. Kaside, belli bir maksat ile söylenmiş birini veya 
bir şeyi övmek için aruz vezniyle yazılır. Divan edebiyatının ürünleri arasında 
ilk planda olan divan şiirinin nazım şekillerinde edebi sanatlar sıkça 
kullanmışlardır. Bu bağlamda divan şiirinde en fazla işlenen sanatlardan biri 
teşbihtir. Teşbih, Divan Edebiyatında edebî sanatlarından olarak önemli bir 
yere sahiptir.  

Teşbih kelimesi tefîl ( لیعفت ) vezninde benzetme anlamına gelen  kökü Şibh-
Şebeh( ھبِش - َھبَش ) fiilinden, “Şibh-şebeh” kelimesinin sözlük anlamı “Misl لثم , 
Nazîr ریظن ” kelimelerinin anlamlarını karşılamaktadır. Teşbihin dört unsuru 
vardır. Bunlardan, müşebbeh (Benzeyen), müşebbehün bih (Kendisine 
benzetilen), vech-i şebeh (Benzetme yönü), teşbih edat (Benzetme edatıdır). 
Divan şiirinin en önemli ürünlerinden kaside Arap edebiyatında  doğmuş 
oradan da Fars ve Türk edebiyatlarına geçmiştir. 

XV. yüzyılda da güzel örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekler arasında Ahmet 
Paşa’nın “Güneş” redifli kasidesi divan şiirinin önde gelen kasidelerindendir. 
Ahmet Paşa, kendi çağında “Sultanu’ş Şuʿarâ” olarak bilinen Fatih devri XV. 
yüzyılda Klasik Türk edebiyatının önemli isimlerinin başında yer almaktadır. 
Güneş Kasidenin ilk yirmi beytini ele alarak, müşebbeh, müşebbehün bih, 
vech-i şebeh, edat-ı teşbih yönünden teşbih sanatının unsurlarını ve yönlerini 
ortaya koydum. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Paşa, XV. yüzyıl, Divan Şiiri, Güneş Kasidesi, 
Teşbih Sanatı 

 

Giriş 

Divan Edebiyatında “Teşbih” edebî sanatları arasında özgü ve önemli bir yere 

 
*Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Eskişehir; Zeynepomer.zz@gmail.com 
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sahiptir. Türk edebiyatında teşbihin incelenmesi, şiir örneklerinden hareketle 
daha uygun ve objektif olduğu düşüncesiyle yaygın olan kaside nazım şekli 
üzerinde inceleme yapılmasını tercih ettim. Özellikle divan edebiyatının 
ürünleri arasında ilk planda olan divan şiirinin nazım şekillerinde edebi 
sanatlar oldukça yaygındır. Bu bağlamda en fazla işlenen sanatlardan biri 
teşbihtir. Divan şiirinin en önemli ürünlerinden olan kaside Nefʾi ile kemale 
ermişse de ancak XV. yüzyılda da güzel örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekler 
arasında Ahmet Paşa’nın Güneş redifli kasidesi divan şiirinin önde gelen 
kasidelerindendir.  

“Teşbih” kelimesi benzetme anlamına gelen, kökü sülasi mücerret olan “Şibh-
Şebeh َھبَش ھبِش ” fiilinden “Tefil” kalıbıyla olan bir kelimedir. Arapçanın eski 
dilcileri teşbih kelimesi ile temsil لیثمت  kelimesini, eş anlamlı kelimeler 
olduğunu mana bakımından birbirinden ayırmamışlardır. “Şibh-şebeh” sözlük 
manası ise “Misl لثم , Nazîr ریظن ” kelimelerinin manalarını karşılamaktadır. 
Teşbih kelimesi tefîl “ لیعفت ” vezninde benzetmek anlamındadır (Shareef, 
2015, s. 284-285). 

Bir veya birden çok yönde aralarında teşbih bulunan iki şeyden birinin diğerin 
benzetmesine Teşbih denilmektedir. Teşbihin dört unsuru vardır: müşebbeh 
(benzeyen), müşebbehün bih (kendisine benzetilen), vech-i şebeh (benzetme 
yönü), edat-ı teşbih (benzetme edatı) (Şenödeyici, ve diğerleri, 2016, s. 457). 

Bir kelimeyi gerçek anlamından mecazî manaya nakletmek için kullanılan 
teşbih, “Bir şeyin başka bir şeye benzetme” olarak tanımlanmaktadır 
(Çelikelden, 2014, s. 71). 

Teşbihin dört öğesi vardır. Müşebbeh ( ھبشملا ) “Benzeyen”, başkasına 
benzetilen şey anlamında ifade edilir. Müşebbeh-bih ( ھب ھبشملا ) ise “Kendisine 
benzetilen” başka bir şeyin kendisine benzetildiği şeydir. ( ھبشلا ھجو ) vecih-i 
şebih, müşebbeh ile müşebbehün bih arasındaki ortak niteliktir. Edat-ı Teşbih 
( ھیبشتلا ةادا ) Vasıta-i teşbih de olarak denilen müşebbehle müşebbehün bihi 
arasında benzetme ilgisi kurar (Akdemir, 1999, s. 240). 

Ahmet Paşa’nın Hayatı  

[Edirne? - Bursa 1496 -7] 

Ahmet Paşa, İkinci Murad devrinde kazaskerlik yapmış Veliydin Çelebi’nin 
oğlu olup, Fatih devri XV. yüzyılda Türk edebiyatının önemli isimlerinin 
başında gelir (Coşkun, Öbek, & Bayram, 2016, s. 59).  

XV. yüzyılın Şeyhî ile Necatî arasında yetişen en büyük şairi olarak geçen 
klasik Türk şiirinin kurucu şairlerindendir. Ayrıca hem İranlı şairler Selmân-
ı Sâvecî, Hâfız-ı Şirâzî, Kemâl-i Hocendî hem de Türk şairlerinden Niyâzî, 
Melîhî, Şeyhî ve Atâî gibi şairlerinin etkisi altında kalmıştır  (Karaman, 2013, 
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s. 1129). 

Nihat Sami Resimli Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabında Ahmet Paşa’nın 
Bursalı diye bilinmesine rağmen şairin Bursalı değil, onun Edirneli olduğu 
Şeyhî Tezkiresinde ve Âşık Çelebi, Ahmet Paşa’nın varisi ve amcasının oğlu 
Edirneli olan Nȃzır Çelebi ile görüşmüş şair ile ilgili bilgi almıştı. Bununla 
birlikte Nȃzır Çelebi’nin de Edirneli olması Edirne’de hem Veliyeydin Oğlu 
Mahallesi hem de bu isimde mescit olması, Ahmet Paşa’nın Edirneli oluşu 
daha güçlü gösterdiğini dile getirmiştir (Banarlı, 1983, s. 463-7). 

Çocukluğunu ve gençliğini Edirne’de geçirip ailesinden ve ulemalarından 
faydalanmış, Arapça ve Farsça edebiyatlara bilgisi ile şiirler yazması kadar 
iyi bir eğitim almıştır. Eğitiminden sonra ilk görevini Bursa’daki Muradiye 
Medresesine müderris ardından da Edirne kadısı olup padişahın dikkatini 
çeken şair önce kazasker sonrada hocası kısa zamanda veziri olmuştur. 
Şiirlerinde padişahı methederek ondan gördüğü ilgiyi ve onun gösterdiği 
başarısıyla vezirlik rütbesini aldı. Padişah İstanbul’un fethi sırasında Ahmet 
Paşa’yı, her konuda kişiliğe sahip oluşundan hiç yanından ayrılmadı. 
Kendisine “Sipȃhi Müftüsü” dendiği bilinmektedir. Padişaha aşırı yakınlığı 
hasımlarının kıskançlığından ortaya çıkan dedikodulardan tutuklanarak 
sarayın kapıcılar odasına hapsedildi. Meşhur “Kerem Kasidesi” ’ni padişaha 
hitaben yazdı ve ona göndererek, Affedilerek Bursa’ya gönderildi. Paşa önce 
Orhan Gazi ve Muradiye medreseleri mütevellisine görevlendirildi. Daha 
sonra Sultanönü, Tire ve Ankara sancakbeyliklerine atandı. ΙΙ. Bayezid 
zamanında aynı görevle tekrar Bursa’ya geldi. Bursa’daki yılları, çevresine 
topladığı şairlerden oluşan edebiyat meclisleri ile geçti. [1496-7] tarihinde 
Bursa’da ölmüştür (Şentürk, 2017, s. 46-47).  

Edebî Şahsiyeti 

Ahmet Paşa, ince ve edebî şahsiyeti, keskin zekâlı, zarif, nüktedan bir 
şahsiyetti. Fatih, Paşa'nın bu özelliklerini takdir eder, onunla sohbet etmekten 
hoşlanırdı (Banarlı, 1983, s. 463). 

Ahmet Paşa, şiirlerinde sevgiliyi ve aşkı dile getiren, tasvirleri canlıdır. Aruza 
hâkim olan şair, Arapça, Farsça şiirlerin yanında Rumca da gazel yazmıştır. 
Divan adlı Tek eserini Ali Nihat Tarlan Ahmet Paşa’nın Divan’ını 15 
nüshasından karşılaştırılmalı metnini yayımlamıştır. Harun Tolasa da edebî 
durumunu ortaya koyarak Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası adıyla bu divanı 
analizini etmiştir (Yavuz, Canpolat, & Şanlı, 2013, s. 117). 

Devrinin en büyük şairi olan Ahmet Paşa Şiirleri düzgün, temiz, ölçülü, 
üslubu ise zarif, renkli ve ahenkli olarak kullanmıştı. Divan edebiyatının 
gelişmesinde büyük yeri olan Ahmet Paşa Şeyhi’den sonra yetişen en önemli 
divan şairi sayılmaktadır. XV. ve XVI. yüzyıllarda yetişen birçok şair 
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üzerinde tesir yaratmıştır (Kudret, 1973-1981, s. 63).  

Ahmet Paşa, gazellerde ve kasidelerde devrin şiir diline Ortak İslam 
Medeniyeti dillerinden olan kelimeler ve terkiplerde daha çok, sanatlı ve ortak 
kültür, gazellerinde sade, temiz bir Edirne- İstanbul Türkçesi kullanmıştır 
(Banarlı, 1983, s. 463). 

Ahmet Paşa, Bursa’da siyasî ve askerî başarısı kadar, şiirleriyle de tanınmış, 
yaşadığı dönemde edebî bir çevre oluşturmuştur. Kasideleri vesilesiyle ismi, 
Doğu Türkleri arasında yayılmıştır. Tarih düşürme beyitleriyle ve pek çok 
şairin beğendiği şiirine aynı redif, kafiye ve vezinle nazireler yazmıştır 
(Coşkun, Öbek, & Bayram, 2016, s. 59). 

Edebiyatımıza çok sayıda şiirler gazeller, murabbalar, tahmis, taştir, tesdis ve 
terkib-i bentler ve kasideler kazandırmıştır. XV. asır Türk şiirinde nazireciliğe 
dikkat çeken Ahmet Paşa’nın meşhur Kerem Kasidesi Şeyhi’ye, Güneş 
Kasidesi Atȃî’ye, Gönül Murabbaı Melihi’ye ve önemli şiirleri de başka 
şairlere nazire örnekleridir. Divanında tahmid, naat gibi şiirlerin bulunduğu 
Emir Sultan ve Şeyh Vefa gibi büyük sofiler için kasideler söylemiş, 
edebiyatımızda bir aşk şairi sıfatıyla bir ilahi aşk şairi değil de beşerî aşkın 
şairlerindendir (Banarlı, 1983, s. 463). 

Divân adlı tek eserinde, 40 kaside, 351 gazel, 2 terci-bent, 1 terkip-bent, 1 
murabba, 48 kıta, 47 müfret, Arapça, Farsça, Türkçe bazen karışık, 
çoğunlukla ayrı yazılmış 28 tarih manzumesinden oluşmuştur. 154 beyti 
geçmeyen mesnevî tarzında bunlardan 120 beyitten oluşan dibacesidir. 
(Şentürk & Kartal, 2004, s. 219). 

Ahmet Paşa, II. Bayezid’in emri üzerine Türkçe yazdığı divanı tertip etmiştir. 
Divân’da yer alan sekiz kasidesi II. Bayezid’in için yazmıştır. Birçok yazma 
nüshası mevcut olan Divan’ın üzerine ilk defa 1938 yılında bir mezuniyet 
tezinde 14 nüshası karşılaştırılarak çalışmasını Davut Zeki Pınar tarafından 
yapılıp lakin yayımlanmamıştır. Eseri Ali Nihat Tarlan tarafından 
neşredilmiştir. Divan pek çok kez basılmıştır (Poyraz, s. 702). 

Eserin giriş bölümünde besmelenin fazileti ile ilgili sekiz beyit, ilk 
manzumesi, Sultan Bayezid’e övgü ve dua ile son bulan mesnevi tarzında 120 
beyitlik münacat, Hazreti Peygamber'e naat, Emir Sultan’a (Terci-i bent 
şeklinde), Şeyh Tacettin’e, Şeyh Vefa'ya, Fatih Sultan Mehmet'e, II. 
Bayezid’e ve Cem Sultan’a methiyeler sırası ile divanda takip etmiştir (Kut, 
1989, s. 111-112). 

Ahmet Paşa’nın Eserleri Hakkında Çalışmalar 

Ahmet Paşa Divanı Ali Nihat Tarlan tarafından hazırlanıp on beş nüsha esas 
alınmıştır. Yurt içi ve dışında başka nüshaları yanında da eserin Berlin’de 
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Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Reîsülküttâb, nr. 959) kayıtlı olarak Paşa'nın 
ölümünden üç yıl önce (1494) istinsah edilen nüshadan (11) sene önce yani 
(1483) yılında istinsah edilmiştir (Kut, 1989). 

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan ise 12 yazma nüshanın karşılaştırması ile 
İstanbul'da neşredilmiştir. (Millî Eğitim Yayınevi, 1966 (Banarlı, 1983). 

İlk defa Divan üzerinde çalışmayı yapan Fuat Köprülü Zeki Pınar’a Divan’ın 
on dört nüshasını esas alarak mezuniyet tezi çalışılmıştır (İstanbul, 1938, 
Türkiyat, nr. 88). Ali Nihat Tarlan, Arapça ve Farsça şiirleri divandan 
çıkarılarak, Divan’ı yayımlanmıştır (Ankara,1992). Divan’da bulunan bazı 
kasidelerin şerhi ve seçme şiirlerin tahlili çalışmasını, Ahmet Paşa’nın Şiir 
Dünyası (Ankara1973; ikinci baskı: Ankara, 2001) Harun Tolasa tarafından 
yapılmıştır.  Ahmet Paşa Hayatı Sanatı Eserleri (Ankara,1999) Ahmet 
Paşa’nın seçme şiirlerinin şerhlerini içeren çalışma Ali Alparslan tarafından 
yapılmıştır. Ahmet Paşa’nın Güneş Kasidesi üzerine Düşünceler (İstanbul, 
1994), Ahmet Atilla Şentürk tarafından çalışılmıştır (Kemikli, 2010, s. 44). 

Güneş Kasidesi 

Ahmet Paşa’nın Klasik Türk şiirinin Anadolu’daki kurucu şairlerindendir. 
Güneş kasidesini İvaz Paşazȃde Atȃî’ye nazîre olmak üzere ve Fatih’i övmek 
için yazdığı kasidedir. Kasidenin her beyti “Güneş” kelimesiyle bittiğinden 
dolayı “Güneş Kasidesi” diye adlandırılmıştır. 70 beyitten oluşan kaside 
Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün vezniyle yazılmıştır. (Demirel, 2007, s. 
510). 

Güneş Kasidesi, 1-66. Beyitleri “Nesîb” [Tabiat tasviri], 10. beyti “Tecdîd-i 
matla” [=Matlatazeleme], 16. beyti “Gürizgȃh” [=Methe giriş], 17-
50.beyitleri “Methiye” [=Kasidenin sunulduğu kimseyi övme], 51-60 
beyitleri “Tegazzül” [=Gazel nazmı], 61-63. beyitleri “Fahriye’ye” 
[=Övünme], 64.beyit “Tȃç” [=Mahlas beyti] ve nihayet 65-70 beyitleri ise dua 
bölümleri takip eder (Şentürk, 2017, s. 47). 

Güneş Kasidesi Hakkında Çalışmalar: 

Ahmet Paşa’nın meşhur güneş kasidesi çeşitli çalışmalara konu olmuş Ahmet 
Atillâ Şentürk ayrıntılı bir çalışma yapmıştır (Şentürk, 1994) (Demirel, 2007, 
s. 510). 

Kaside üzerine yapılan ilk çalışma Tahirü’l-Mevlevî’nin Veliydin Oğlu 
Ahmet Paşa Divanı’nın Nesre Çevrilişidir. Ahmet Paşa Divanı’nda (İstanbul 
1966) Kasidenin tenkitli bir metni ortaya koyan Ali Nihat Tarlan tarafından 
neşre hazırlanmıştır. Kültür, Turizm Bakanlığı yayınlarında Ahmet Paşa 
(Ankara 1987) adlı kitaplarında çıkan nesre çevrilişi ve beyitlerinin şerhine 
yer veren Ali Alparslan tarafından hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak kasidenin 
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edebi sanatlar üzerinde durulmuş Ahmet Paşa (Hayatı, Edebi kişiliği, Eseri ve 
Bazı Şiirlerinin Açıklamaları) Turgut Karabey’in okuttuğu ders notlarından 
(Erzurum 1992) (Şentürk, 1994, s. X). 

Güneş Kasidesinde Teşbih Sanatı  

Bu bölümde Güneş Kasidesinin yirmi beytini ele alarak, müşebbeh, 
müşebbehün bih, vech-i şebeh ve edat-ı teşbih yönünden teşbih sanatının 
unsurlarını ve yönlerini ortaya koydum. 

Taḫt urub ṭâḳ-ı felekde ḫüsrev-i ḫâver güneş 

Geydi nârencî ḳabâ urındı nûr efser güneş (1) 

- Bu beyitte müşebbeh, (felek kemerinde taht kuran güneş), müşebbehün bih, 
(saray kemerinde taht kuran sultan), benzetme yönü ise (turuncu kaftan ve 
nurdan bir taç takması), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

Mesned-i sulṭân-ı ṣubḥ oldı serîr-i efser güneş 

Ṣaçdı pîrûze ṭabaḳlardan zer ü gevher güneş (2) 

- Bu beyitte üç teşbih bulunmaktadır. 

1. Müşebbeh (mavi gökyüzünü), müşebbehün bih (firuze renkli tabaklara), 
benzetme yönü ise (firuze rengi) dir. 

2. Müşebbeh (parlak güneş ışıklarını), müşebbehün bih (firuze renkli 
tabakalara), benzetme yönü ise (yeşil, altın rengi; yeryüzüne dökülen 
mücevherler). 

3. Müşebbeh (güneşin yeryüzünde etrafa saçı saçması), müşebbehün bih 
(başlarında altın külahlar halka altın ve mücevherler saçan bir saray 
hizmetlisine), benzetme yönü ise (renk, ışıklık, parlaklık). 

Ḳufl açub dürc-i zebercedden cevâhir dökdi kim 

Ḥâk güncin eyleye gencîne-i cevher güneş (3) 

- Bu beyitte iki teşbih bulunmaktadır. 

1. Müşebbeh (güneş ışıkları), müşebbehün bih (zeberced), benzetme yönü ise 
(yeşil ve altın rengi; yeryüzüne dökülen mücevherler). 

2. Müşebbeh (toprak), müşebbehün bih (mücevherle dolu bir hazine), vech-i 
şebeh ise (parlaklık, ışıklık), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

Kulzüm-i Hind'ün baṭurmaġa gümüş zevraḳların 

Bâdbân-ı nûr ile ṭonatdı fülk-i zer güneş (4) 

- Bu beyitte müşebbeh (güneşin ışıkları), müşebbehün bih (altın gemi), vech-
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i şebeh ise (nur yelkenleriyle), edat-ı teşbih bulunmamaktadır.  

Dâne-i encüm dirüp meh ḫırmeninde her seḥer 

Bâl açub cevlân ider ṭâvûs-ı zerrîn-per güneş (5) 

- Bu beyitte müşebbeh (güneş ışıkları), müşebbehün bih (tavus kuşu), vech-i 
şebeh ise (altın kanat), edat-ı teşbih ise bulunmamaktadır. 

Gûyiyâ nûşîrevân-ı ṣubḥdur kim ʿadl içün 

Lâciverdî ḳubbeye zencîr-i zer asar güneş (6) 

- Bu beyitte müşebbeh (güneş ışıkları), müşebbeh bih (gök kubbede asılan 
altın zincir “nuşirevan”, vech-i şebeh ise (iplik iplik zincirler ve altın rengi), 
edat-ı teşbih ise gûyi, (sanki). 

Yâ felek Mıṣr'ında sulṭân oldı bir Yusuf-cemâl 

Yâ Zelîḫâ'dur ṭûtar nârencî zer-peyker güneş (7) 

- Bu beyitte müşebbeh (güneş), müşebbehün bih (Zelîhâ), vech-i şebeh altın 
sarısı portakal tutması, edat-ı teşbih bulunmamaktadır.  

Yâ cemâline cihânuŋ nûr u fer virmek içün 

Rûz ruḫsârından açdı ʿanberîn miʿcer güneş (8) 

- Bu beyitte müşebbeh (gece) müşebbehün bih (gündüz güzelliğinin yüzüne 
örtülmüş bir örtüye), benzetme yönü ise (siyah renk), edat-ı teşbih 
bulunmamaktadır. 

Ḥaḳ budur kim Şâh-ı dîvânın temâşâ ḳılmaġa 

Düzdi ṭâḳ-ı zer-nigâra lâʿlden manẓar güneş (9) 

- Bu beyitte müşebbeh (padişah divanını seyretmesi), müşebbehün bih 
(güneşin altına bezenmiş bir lȃlden pencere altın süslemeli kemer), benzetme 
yönü ise (kırmızı renk), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

Kendünüŋ ḥüsnü cemâlin fikr iderken germ olup 

Cân diliyle eyledi bu maṭlaʿı ezber güneş (10) 

- Bu beyitte müşebbeh (sevgilinin yüzü), müşebbehün bih (güneş), benzetme 
yönü ise (kırmızı renk, ışıklık), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

Ṣubḥ-dem cevelân idüp tâvus-ı zerrîn-per güneş 

Bûstânına sipihrüŋ verdi zîb ü fer güneş (11) 

- Bu beyitte müşebbeh (felek bahçesinde güneş), müşebbehün bih (altın 
kanatlı bir tavus), benzetme yönü ise (altın rengi), edat-ı teşbih 
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bulunmamaktadır. 

Zînet-i Bâġ-ı İrem ṭûtmâġ içün gülzâr-ı ṣubḥ 

Eyledi gök sebzezârıŋ pür-gül-i âḥmer güneş (12) 

- Bu beyitte iki teşbih bulunmaktadır. 

1. Müşebbeh (gökyüzü), müşebbehün bih (çimenlik), benzetme yönü (renk) 
ve edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

 2. Müşebbeh (güneşin doğuşu, ufğun kızıllığı), müşebbehün bih (sabahın gül 
bahçesi “irem bağı cenneti”), benzetme yönü ise (kırmızı güller), edat-ı teşbih 
ise bulunmamaktadır. 

                                    Kûze-i yâḳût ile pîrûze-gûn dolâbdan 

Çarḫ-ı mînâ-rengi sîmâb itdi ser-tâ-ser güneş (13) 

- Bu Beyitte müşebbeh (güneşin kızıllığı), müşebbehün bih (yakut renkli bir 
çömlek), benzetme yönü ise (kırmızı renk), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

Bezm-i ʿayş Zöhre'nün germ itmeġe sâḳî ṣıfat 

Âb-gûn ḳdâḥ içinde gezdirür âẕer güneş (14) 

- Bu beyitte müşebbeh (güneşi), müşebbehün bih (şarap dolu bir şeffaf renkli 
kadeh ve kadehi döndüren sakiye), benzetme yönü ise (kırmızı, dairevî 
hareketi, ısıtma özelliği), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

Geh ḥamân-ı mâh-ı tâbâna daḳar sîmîn çenâḥ 

Geh düzer sîmurġ-ı çarḫa âteşîn şehper güneş (15) 

- Bu beyitte iki teşbih bulunmaktadır. 

1. Müşebbeh (dolunayı), müşebbehün bih (güvercine), benzetme yönü ise 
(gümüş kanat), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

2. Müşebbeh (felek), müşebbehün bih (simurg kuşuna), benzetme yönü ise 
(ateşten kanatlar yapmış), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

                               Ayda bir kez kâsesin ʿanberle mâhuŋ ṭoldurur 

Tâ ki Şeh bezmünde bir dem gezdüre micmer güneş (16) 

- Bu beyitte iki teşbih bulunmaktadır. 

1. Müşebbeh (ayın kelef denen hȃrelerin közlenmiş ateşi) müşebbeh bih 
(micmer), benzetme yönü ise (dairevi şekli, siyah rengi). 

2. Müşebbeh (gökyüzündeki ayın otuz günde bir defa dairevi şekli alması) 
müşebbehün bih (otuz günde bir padişahın meclisinde buhurdanlık taşıması), 
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benzetme yönü ise (anber, Siyah renk). 

Ẓıll-ı Ḥaḳ Sulṭân Muḥammed Ḫân ki olmışdur anuŋ 

                                  İşigi ṭoprâġınun her ẕerresi enver güneş (17) 

- Bu beyitte müşebbeh (Fatih’in saray kapısının eşiğindeki toprağın her 
zerresi), müşebbehün bihi (parlak bir güneş), benzetme yönü (altın rengi). 

Nite kim her dânenüŋ żımnında mużmerdür seçer 

Ẕerre-i ḫâk- derinde şöyledür maẓhar güneş (18) 

- Bu beyitte teşbih sanatı bulunmamaktadır. 

                                       Pâdişâh-ı heft iḳlîm-i saʿâdetdür k'anıŋ 

Ḫâk-ı pâyi cevherin idindi tâc-ı ser güneş (19) 

- Bu beyitte müşebbeh (taç), müşebbehün bihi (parlak bir güneş), benzetme 
yönü (altın rengi), edat-ı teşbih bulunmamaktadır. 

                                     Bir şehenşâh-ı ḳader- ḳadr u ḳażâdur ki olur 

Bâmına hindû Zuḥal der-gâhına çâker güneş (20) 

- Bu beyitte iki teşbih bulunmaktadır. 

1. Müşebbeh (zühȃl), müşebbehün bih (Fatih’in sarayında duran Hint’li 
gözcü), benzetme yönü ise (siyah rengi).  

2. Müşebbeh (güneşin ışık huzmeleri) müşebbehün bih (kapı bekçisi 
nöbetçilerin ellerinde altın kaplamalı değnekler), benzetme yönü ise (altın 
renkli). 

Sonuç 

Teşbih, Divan Edebiyatında edebi sanatlarından olarak önemli bir yere 
sahiptir. Divan edebiyatının ürünleri arasında ilk planda olan divan şiirinin 
nazım şekillerinde edebi sanatlar oldukça yaygın olan en fazla işlenen 
sanatlardan biridir. Ahmet Paşa’nın Güneş redifli kasidesi divan şiirinin önde 
gelen kasidelerindendir. Fatih’i övmek için yazdığı 70 beyitten oluşan kaside 
Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilâtün/ Fâilün vezniyle yazmıştır. 

Yaptığım çalışmada Ahmet Paşa’nın hayatını, edebî kişiliğini ve Paşa’nın 
eserlerini Ahmet Paşa’nın Güneş redifli kasidesi üzerine teşbih sanatını ve 
öğelerini ele aldım. 

Bu çalışmada vardığım sonuçları şöyle sıralayabilirim: 

• Benzetme anlamına gelen teşbih kelimesi, kökü sülasi mücerret olan 
Şibh-Şebeh َھبَش ھبش  fiilinden tefʿil kalıbıyla olan bir kelimedir. 
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• Bir kelimeyi gerçek manasından mecazî manaya nakletmek için 
kullanılan teşbih, “bir şeyin başka bir şeye benzetme” olarak 
tanımlanmaktadır. 

• Teşbihin dört unsuru vardır. Müşebbeh (benzeyen), müşebbehün bih 
(kendisine benzetilen), vech-i şebeh (benzetme yönü), teşbih edat (benzetme 
edatı)dır. 

• Güneş Kasidenin ilk yirmi beytini ele alarak, müşebbeh müşebbehün 
bih, vech-i şebeh ve edat-ı teşbih yönünden teşbih sanatının unsurlarını ve 
yönlerini ortaya koydum. 

• Ahmet Paşa, kasidede; felek, güneş, gezegenler, değerli mücevherler, 
altın, zümrüt, gümüş kanatlı kuş, tavus kuşu, kırmızı şarap, vs. gibi güneşi 
Fatih Mehmet Sultan’a benzetmede bulunmuştur. 

 

Kaynakça 

Akdemir, H. (1999). Belagat Terimleri Ansiklopedisi. İzmir: Nil Yayınları . 

Banarlı, N. S. (1983). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (Cilt 1. c.). İstanbul: Milli 
Eğitim Baskısı. 

Coşkun, M., Öbek, A. İ., & Bayram, Y. (2016). Gazel Şerhleri (4. bs. b.). 
İstanbul: Kesit yay. 

Çelikelden, G. (2014). Teşbih ve İstiare’nin Belagat Kitaplarındaki 
Görünümü Üzerine Bir İnceleme. TÜBAR XXXV, 71. 

Demirel, Ö. (2007). Ahmed Paşa’nın Güneş Kasidesi İle Sȃfi’nin Güneş 
Kasidesi’nin Dil Özellikleri Yönünden Mukayesi. 38.ICANAS, 2, 510, 
Ankara. 

Karaman, G. (2013). Gidenleri Ardından: Şeyhi ve Ahmet Paşa’nın “Sen 
Gideli” Redifli Gazelleri Üzerine Bir Karşılaştırma. Turkish Studies, 1129. 

Kemikli, B. (2010). Şairler Sultanı Bursalı Ahmet Paşa. Bursa: Uludağ 
yayınları. 

Kudret, C. (1973-1981). Türk Edebiyatından Seçme Parçalar (2.bs. b.). 
İnkılap ve Aka Kitabevleri. 

Kut, G. (1989). Ahmet Paşa Bursalı, 2.c., İstanbul. 

Poyraz, Y. (tarih yok). Pervane Bey Nazire Mecmuası’na Göre Ahmed 
Paşa’nın Yayımlanmış Divanı’nda Yer Almayan Şiirleri. Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, 7(29), 702. 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |30 
 

Shareef, M. A. (2015). El-Hatîb El-kazvînî’nin Telhîsu’l-Miftah Eseri 
Işığında Klasik Türk Edebiyatı Belȃgat Terimlerinin Tasnifi (yayımlanmamış 
doktora tezi). Ankara Üniversitesi S.B.E Türk dili ve edebiyatı, Ankara. 

Şenödeyici, Ö., Kaçar, M., Kesik, B., Selçuk, B., Tanyıldız, A., Yazar, S., . . 
. Akdağ, A. (Ed.). (2016). Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu. 
İstanbul: Kesit yayınları. 

Şentürk, A. A. (1994). Ahmed Paşa’nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler. 
İstanbul: Enderun Kitabevi. 

Şentürk, A. A. (2017). Osmanlı Şiiri Antolojisi, (9.bs. b.). (M. Koz, Dü.) 
İstanbul: YKY. 

Şentürk, A. A., & Kartal, A. (2004). Eski Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: 
Dergâh yay. 

Yavuz, K., Canpolat, M., & Şanlı, İ. (2013). XIV._ XV. Yüzyıllar Türk 
Edebiyatı (2. bs. b.). Eskişehir. 

  



31| 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim  
 

 
 

Galip Raûf Kifirli’nin Hayatı ve Eserleri 
Mohammed Salahaldeen Hasan Hasan* 

Shaheen Abbas Mustafa Chalabee** 

Özet 

Bu çalışmanın konusu, XX. yüzyıl Irak Türkmen Klasik şairlerinden ‘‘Galip 
Raûf Kifirli’’dir. Şair bütün şiirleri kendi el yazısıyla yazmıştır.  

Kerkük’ün Kifri kasabasında yaşayan Galip Raûf Kifirli’nin şiirleri ve 
hoyratları hakkında bilgi vererek yeni bir çalışmaya yer vermeyi 
hedeflemekteyiz.  

Bu çalışma iki bölümden meydana getirmeye çalışacağız. Birinci bölümde 
şairin hayatını kısa bir şekilde ele alarak detaylı bir bilgi vermek.  

İkinci bölümde ise, Galip Raûf Kifirli’nin şiirlerini bölümlere ayırarak, ilk 
bölümde milli şiirlerinden, Kerkük kalesi, Nuralım’a bir mektup var, 
Türkmen lideri Necdet Koçak’a bir mersiye ve Türkmen’in en büyük şehidi 
Ata Hayrullah Bey’e bir mersiye ve bülbül şiirlerini ele almayı düşünüyoruz. 

İkinci bölümün öteki şiirlerinden ağıtlar bölümüdür, bunlardan İhsan 
Hayrullah Bey’e bir mersiye ve Felekoğlu’na ithafı ele alarak şiirde nelerden 
bahsettiğini dile getirmektir. 

Yinede ikinci bölümün öteki şiirlerinden değişik şiirleri bölümüdür 
bunlardan, sordular adam mennen, rüya, Kifri, arpa buğday, bu şiir 
armağandır tüm Kifri halkına, Anama bir mesaj, kaybolan bülbül, sevgilime 
bir mektup, dostum ve horyatları ele alarak şiirlerinde nelerden bahsettiğini 
dile getirmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Galip, Kifri, Türkmen, Kerkük, Şiir 

 

Giriş 

Irak’ta yerleşme tarihlerinden, Nesimi’nin, yaşadığı döneme dek (1370-1417) 
hiç bir Iraklı Türkmen şair ve yazarlarının yetiştiği saptanmamıştır 
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(Benderoğlu, A. 1988). Onun için Irak’ta yerleşen Türkmenlerin yazılı 
edebiyatı, XІV.yüzyılda doğan Nesimi ile başladığını söyleyebiliriz, fakat 
Türkmenlerin Irak’ta yerleşmeleri ile Nesimi’nin şiirde üstün örnekler 
vermesi arasında uzun bir süre vardır. Bu da bu süre içerisinde bir sözlü 
edebiyatın bulunduğunu kanıtlıyor. Böylece Irak’ta Türk edebiyatının 
Nesimi’den daha önce başladığını söyleyebiliriz (El-Azzavi A. 1956, s. 216-
217). XІІ. Yüzyılın ikinci yarısı dönemlerde Türklerin Irak’a yerleşip 
çoğalmaları hızlanmıştır. Moğolların Irak’a girmesi ile Türk nüfusu daha da 
güçlenmiştir. Bunun başlıca sebebi, Moğol ordularının artık Türkleşmeye 
başlamış ve tabanda en yaygın dil olarak Türkçenin konuşulmasıdır (El-
Azzavi A. 1956, s. 243). XІV. Yüzyılda Irak’taki etnik dokunun Türklerden 
yana bir görünüş kazandığı ve egemen topluluğun Türkler olduğu biliniyor. 
Celayirliler zamanında Bağdat’ın Türk kültürünün önemli merkezlerinden 
biri haline geldiği söylenebilir. Bu dönemde ülkenin kuzeyinden başlayarak, 
Bağdat’a kadar geniş çapta Türkleşme hareketi görülmüştür. Ayrıca 
Farsça’dan başka Türkçenin büyük rağbet kazanması, yine bu dönemde 
gerçekleşmiştir (Terzibaşı A. 1971, s. 22). XV. Yüzyılın başlarında 
Karakoyunlu Devleti’nin resmi dilinin Türkçe olduğu ve devlet fermanlarının 
Türkçe yazıldığı tesbit edilmiştir. Safeviler döneminde Irak’taki Türklerin 
nüfus bakımından güçlendikleri gözleniyor.  

XVІ. Yüzyılda, Irak Türkmen edebiyatında, bütün Türk aleminde tanınan 
Fuzuli, Şemsi, Rindi gibi şairleri en tanınmış şairler olarak sıralayabiliriz. Irak 
( M.1534 - H.941) Osmanlı egemenliği altına girince, Azerice terk edilmiş ve 
bir Osmanlı Edebiyatı başlamış, bir takım yazar, şair ve din alimleri eserlerini 
Osmanlıca yazarak meydana çıkarmışlardır. Bunlardan Bağdatlı Ruhi, 
Gülşen-i Şuara yazarı Ahdi, Fuzuli’nin oğlu Fazli, ayrıca adları Gülşen-i 
Şuara tezkiresinde geçen aslında İranlı olup Bağdat’ta doğan Dai, asıl adı 
Mustafa olan Hakiki Bey, Türkçe, Farsça ve Arapça şiir yazan Bağdat Valisi 
Sinan Tavil’in oğlu Fikri Bey, Bağdat’ta bir zaman defterdarlık yapan 
Süleyman Efendi, Ekrem Kaytmaz Bey, nesir ve nazımda örnekleri bulunan 
Fayzi, bilgin sufi Ahmet Hariri, Bağdatlı Ateşi, Bağdatlı Cevheri, Bağdatlı 
Zihni Çelebi, Zari, Nadiri, Muhiti, Nasiri, Valhi, Rizai, Hattat Kavsi 
(Terzibaşı A. 1971, s. 24) adı geçen şairlerce, rahmetli avukat Ata 
Terzibaşı’nın bir makalesine dayanarak şair keşfi, Tabi, Nidai, İlmi, Nakdi ve 
Fehmi gibi şairleri de ilave edebiliriz (El-Azzavi A. 1956, s. 302). 

XVІІ.Yüzyılda ise, Bağdatlı Nazmi, Şeyhzade Çelebi, Bali-yi Hayali Çelebi, 
Mollazade Mahmut Efendi ve Mevlevi dervişlerinin Şeyhi Yahya Dede gibi 
şairler yetişmiştir (El-Dakuki İ. 1962). 

XVІІІ. Yüzyılda da devlet adamlarına dil uzatması nedeniyle Basra’ya 
sürülüp orada vefat eden Kerküklü Nevresi Kadim ve Erbilli Şair Garibi gibi 
şairlerin yetiştiğini söyleyebiliriz (Terzibaşı A., s. 25). Son iki Yüzyılda 
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Irak’ta Klasik Türk Edebiyatı kuvvetli bir hareket gösterip bir çok şairler 
yetiştirmiştir. 

XІX. Yüzyılın ilk yarısında Kerküklü Asat Naib (1885-1932), Kerküklü 
Abdullah Safi, Muhittin Kabil ve tarihçi, çevirmen, yazar ve şair Mehmet 
Mihri en tanınmış şairlerden sayılır. 

XX.Yüzyılda da Esat Haç Mehmet, mahlası (Halis) olan Şeyh Rıza, Hıdır 
Lutfi, Hicri Dede ve Mehmet Sadık gibi şairlerin yetiştiğini söyleyebibiriz. 

Irak’ta Türkmen edebiyatı, XІX. ve XX. yüzyıllarda önderliğini başta Namık 
Kemal, Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit olmak üzere seçkin Türk 
edebiyatçılarının fikirlerinden etkilenmiştir. Bu fikir devrimi, Türk 
edebiyatının dayandığı temelleri yeniden düzenlemiş ve bin yıl boyunca Türk 
edebiyatını etkileyen Fars edebiyatının etkilerinden kurtarmıştır, iş bununla 
da kalmamış, Türk edebiyatı, bu edebiyatçıların çağdaş insani fikir 
şaheserlerini elealıp etkilendikleri çağdaş kavramlara dayanan yeni temellere 
oturmuştur. Irak’taki Türkmen edebiyatı da genel Türk edebiyatı gibi 
düzensiz, gelişi güzel bir biçimde sıralanan, yabancı sözlerle dolu estetik 
içerisinde yolunu bulmaya çalışıyordu. Zaten bu üslup gerçekçilikten uzak, 
şair ya da edebiyatçının duygularını ve yaşamakta olduğu hayatın sıkıntılarını 
dile getirmiyordu. Bu nedenle, Türkmen edebiyatının da bu yeni fikir akımına 
kapılması ve bu akımdan etkilenmesi için ortam elverişli idi (El-Dakuki İ. 
1962). 

Kifri (Salahiye) İlçesinde Ünlü Şahsiyetler ve Edebiyatçılar  

Türkmen yazarlar Kifri’yi eskiden Kerkük’e bağlı bir Türkmen yerleşim yeri 
olduğu, birçok yazar, şair ve kültür adamı yetiştiren, eğitim seviyeleri yüksek 
aydın ve seçkin insanlardan oluşan, milli şuur sahibi halkı ile bilinen vasıflarla 
tanıtmaktadır. Kifri’den yetişen birçok öğretmen sayesinde, Irak’taki 
Türkmen bölgelerinde, millî terbiye ve şuur sahibi sayısız öğrenci yetişmiştir. 
Ayrıca Kraliyat Döneminde de Kifri İlçesi’nden yatişen bakan ve 
milletvekilleri vardır. Bunların bazıları ise şunlardır; Ömer Nazmi Vendavi 
İçişleri Bakanlığı, Ahmet Muhtar Baban Kraliyet Divan Başkanlığı, Cemal 
Ömer Nazmi Ziraat Bakanlığı, Muhammed Said Vendavi Kraliyet 
Dönemi’nde ilk Türkmen milletmekili, Muhammed Hac Numan Vendavi 
milletvekili, Muhammed Necip Beg Baban milletvekili olarak görevlerinde 
bulunan Kifirli şahsiyetler arasında yer almaktadır. 

Edebiyat ve eğitim dallarında da Türkmen şehri Kifri’nin yetiştirdiği ünlü 
kişilikler vardır. el Makam el Iraki’nin kurucularından Bayatlı Şıltağ, 
Abdullah El-Hatip, Kamberoğlu ve Muçala’dır. Edebiyatçı ve şairleri ise; 
Mustafa Rejioğlu, Abdülhakim Mustafa Rejioğlu, Abülkadir Mübarek Hulusi, 
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Şakir Sabır Zabıt, Halil Münevver1, Mustafa Ragip, Musa Zeki Mustafa, Reşit 
ve Hurşit Kazım kardeşler, Rıfat Yolcu Çelebi, Abdülaziz Semin Bayatlı, 
Mutasim Namık Bayatlı, Şekibe Vendavi, Talip Raûf Vendavi, Galip Raûf 
Kifirli, Adil Gamgin, İbrahim Türk Memed, İhsan Cihat Bayatlı, Sezgin 
Bayatlı, Ergin Vahap Kifirli’dir. 

Kifri İlçesi’nin dışında özellikle de Türkiye’de eğitim almış ve ünlü kişiler ise 
1992-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğünü yapmış olan ve 
2006 yılında YÖK üyeliğine seçilerek göreve atanmış olan Prof. Dr. Enver 
Hasanoğlu, 1994 yılında Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde bölüm başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı, 
İlk Türkmen kadını İstanbul Üniveristesi Edebiyat Fakültesi 1975 yılında 
Doktora ünvanını Türk Tarihi alanında alan ve Hidayet Kemal Bayatlı’nın eşi 
olan Prof. Dr. Nilüfer Rejioğlu Bayatlı, Kerkük Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Orman Bölümü başkanı şair ve edebiyatçı Prof. Dr. Şahin Abbas Çelebi, 
Kerkük Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölüm başkanı Prof. Dr. 
Zeynel Abidin Ali Bayatlı, Bağdat El-Mustansariyye Üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Şefik Demirdağ, Kerkük Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğr. Üyesi olan Prof. Dr. Muhammed Aziz Vendavi, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni 
Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamlayarak şu anda Bağdat 
Üniversitesi’nde akademisyen olarak devam eden Yrd. Doç. Dr. Ahmed 
Ferman, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademisyen olarak halen 
çalışmalarına devam eden Dr. Öğr. Üyesi İhsan Hüseyin, Bartın Üniversitesi 
Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı’nda bir 
dönem akademisyen olarak çalışan Yrd. Doç. Dr. Münir Hasan Mustafa 
Bayatlı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimine devam 
eden Ali Hüseyin Bayatlı’dır.  

Bugün maalesef demografik yapısı değiştirilmiş olsa da aslında daha sonra 
aktarılacak bilgilere göre, Kifri eskiden beri özbeöz bir Türkmen yerleşim 
yeridir (Bayatlı, M. N. 2014, Çev. İhsan Hüseyin). 

Irak Türkmen Klasik Şairleri ve Aruz Vezni  

Aruz vezni, VIII. asırda Arap edebiyatında başlayan ve sonraki dönemlerde 
Arap kültürü ve edebiyatının tesiriyle birçok milletin edebiyatlarında 
kullanılan bir şiir ölçüsüdür. Arap edebiyatı dışındaki edebiyatlarda aruz 
vezni kullanılırken birtakım değişikliklere uğramış, bir bakıma, o 
edebiyatların özelliklerine uygun hâle gelmiştir. 

Divân şiirinde ahengi oluşturan vezne “aruz” denir. Aruz, çadırın ortasına 

 
1 Osmanlı döneminde (yaklaşık 125 yıl önce) KİFRİ’de yaşamış bir Türkmen halk ozanıdır.  
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dikilen direktir. Bir çadırı nasıl direk ayakta tutarsa, Divân şiirini de ayakta 
tutan en büyük unsur, aruzdur. 

Hecelerin sayısını değil şeklini esas alan aruzdur. Yani aynı aruz kalıbında iki 
dizenin hece sayıları bir eksik bir fazla olsa dahi hecelerin şekilce uygunluğu 
aruz kalıbını doğrular. Çünkü aruz, hecelerin uzunluk ve kısalıklarına 
(kapalılık ve açıklıklarına) dayalı bir vezindir. Son dönem Irak Türkmen 
Klasik edebiyatında şiir yazan şairler, çoğu şiirlerinde aruz veznini 
kullanırlardır (Mahmood A. H. M., 2012). 

Galip Raûf Kifirli’nin Hayatı  

Ünlü Vendavi aşiretine mensup olan Galip Raûf Kifirli 1951 yılında Kifri 
İlçesi’nin İsmail Bey mahallesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Kifri’de, 
1971 yılında bitirdi. 1972 yılında öğretmenlik enstitüsünü Erbil şehrinde 
tamamladı. 1977 yılında Kifri’de atanıp El-Makarim lisesinde sosyal 
öğretmenliği yaptı. Orada bir yıl kaldıktan sonra sekiz yıl boyunca askerlik 
görevi ve vatan borcunu ödeyerek daha sonra tekrar El-Makarim lisesine 
dönüp öğretmenlik vazifesini devam ettirdi. 2003 yılına kadar El-Makarim 
lisesinde mesleğini orada sürdürdü. Daha sonra emekliliğe ayrıldı. 

Galip Raûf Kifirli, Nur adında bir kız çocuğuna sahiptir. Emekli olduktan 
sonra  kendisi Kerkük şehrine bağlı olan Çemçemal ilçesi yakınlarında bir 
Türk firmasında çevirmen olarak çalışmaktaydı. 1961 yılından beri şiir 
yazmaya başlamıştır. Onda şiir sevgisi ve etkisi çabuk göründü. Galip Raûf 
Kifirli, Şair Mehmet İzzet Hattat, Nasih Bezirgen, Mustafa Gökkaya, Osman 
Mazlum ve Felekoğlu’nun izinden yürüdü. 

Galip Raûf Kifirli, 2017 senesinde Allah’ın emrini yerine getirerek Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuştur. ( Çelebi Ş. A., 2016) 
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Galip Raûf Kifirli’nin Şiirleri 

Kerkük Kalesi 

Bel kazmalar işledi dan1 geldi bana kal’a  

O zulüm sana oldu girdi bedene kal’a  

Şimir bunu yapmadı Hüseyin Hasan’a kal’a  

Yoksa Danyal Peygamber vurdu mezene kal’a  

Gürgür Baba babamız kal bize nene kal’a  

İki yüz elli bin şehit verende Çanakkal’a  

Dört milyon Türkmen bugün kurbandı sana kal’a  

Ben de bu sözü dedim Nurdan Esene kal’a  

İkisinde nezr etmişem Ömer Menden’e kal’a  

Ne mutlu birgün dönüm bes bakım sana kal’a  

 

 

Nuralım’a Bir Mektup Var 

Sert ol çabuk ol kızım git cesedi canlara 

Kuş dili dilim anlat habersiz yatanlara 

Türkçe Türk kardaşlarım Türkmanca Türkmanlara 

Zaman zulmün gösterdi binlerce sultanlara 

Neçe2 kan kardaşım boyandılar kanlara 

Milliyet kumar değil git sele utanlara 

Milliyet kaçak değil eğiri yol tutanlara 

Kızım eğer bilmeden yetiştiy şu anlara 

Vefadar ol millete hem de Alp Aslanlara 

Beş vakit ibadetiy ay yıldız nişanlara 

Mustafa Kemal ol şöhret ver hep şanlara 

 
1 acayip, taaccüb 
2 ne kadar, kaç kişi 
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Türkeşli ol azizim bir dayak kanlara 

Kurşun sevme süngü sev sok onu düşmanlara 

Bozkurt’un vasiyetini bildir hânedanlara 

Top et özüy düşmana benze genç Osmanlara 

Avcı olduy rahmeyle yaralı ceylanlara 

Avlansay ava düşsey yalvarma noksanlara 

Barış seven milletiğ, insanığ insanlara 

Bizde çok raporlar var batıptı al kanlara 

Hürmet borcun bildirer bizde kumandanlara 

Koydu İran baş eğsin zirek Cengiz Hanlara 

 

 

Türkmen Lideri Necdet Koçak’a Ağıt (Mersiye) 

Şiirin destan oldu, o da dilden diledi 

Türkmen bağı kurdu, lal bülbüller söyledi 

Herkes zalimden kaçtı yüzleşmek Erbil’e di 

Türkman gerek kalmasın O da bilebiledi 

Can vermek millet için bizde güle güledi 

Doktor Rıza yaz ebede gavurları seledi 

Abdullah Abdurrahman O büyük velveledi 

Bütün ruhlu Türkman’ı sirkin zaman çiledi 

Yürekte ateşleri bir sönmez mankaladı 

Ata Bey, Kasım Nihat damağım çalkaladı 

Kerkük Kifri’den seda Telafer Terciledi 

Mendeli Hanekin’in yüce dağ Kandiledi 

Gözler yaşı silinmez bir örnekti Niledi 

Kan lekesin kan siler ne blok ne hiledi 

Bizleri sürüklemek günah bir vesiledi 

Bizde her millet gibi öz hakkını diledi 
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Türkmen’in En Büyük Şehidi Ata Hayrullah Bey’e Bir Ağıt (Mersiye) 

Gönül veren gözümüz kan 

Nedir acep ne olmuş aman 

Geldi bize kara haber 

Ata şehit olmuş inan 

 

Kerkük ağlar Kifri ağlar 

Bak Telafer çağladı kan 

Aslan yetirdik bu güne 

O da oldu yurda kurban 

 

Tuzhurmatu kara girdi 

Yasa battı bütün Leylan 

Ana yurdum haber aldı 

Dayanmadı mert Alp Arslan 

 

Erbil dedi Hanekin’e 

Yatma yatar silkin uyan 

Hepsi bir rüzgar şafaktan 

Viran oldu gül-i gülistân 

 

Böyle baba bizden gitti 

Yok bes Ata hem de İhsan 

Yurt uğruyca sefer etti 

Bir cüt sevgi bir babadan 

 

Bir söz geldi Mendeli’den 

Ata Beyim büyük başkan 

Gitme dedim dön dön bize 
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Yetim kaldı beyle bayan 

 

Dile geldi körpe çocuk 

Dedi hayat oldu volkan 

Döndü gündüz gecelere 

Battı güneş döndü duman 

 

Soldu güller ötmez bülbül 

Günde birimiz dağlar devran 

Soldu Türkman mumu dede 

Baş yastadı her an 

 

Aktı Türkman tek yıldızı 

Ata Türkçe oldu mihman 

İki milleti seven bugün 

Birbirine oldu şadân 

 

 

İhsan Hayrullah Bey’e Ağıt (Mersiye) 

İhsan Bey’i unutmam bir damla kalsa kanım 

Türkmen sana fedadı ucuzdu desem canım 

Ata Bey’den bir söz var gerek ona inanım 

Ezillem parçalannam serbest yaşa Türkman’ım 

 

Şeker bayram sayılır bende size kurbanım 

Bir sevgil millet için caddede sürüklenim 

Onda bana şereftir Türk yoluna inanım 

Kalk dedim bizim beyimiz koy yerine uzanım 
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Ana yurdunu şad et sonra da Alp Aslan’ım 

Can yerine can olsa bin can peşkeş İhsan’ım 

Çünkü kutsal bayrakta ay yıldızsa nişanım 

Bozkurt’a konak olduy tek kaldım perişanım 

 

 

Telafer’in Biyük Şairi Felekoğlu’na İthȃf 

İlme bak ahlâka bak onda sultandır şâir 

Şiire bak sözün anla bize kalhandır şâir 

Özü üstün sözü üstün millete yardım verir 

Ona Tanrı yardımcı ol sevgili candır şâir 

 

Şiiri yerden yoksa gökten kalmış onu bilmirem 

İşte bize bu bakımdan şöhretle şandır şâir 

Yâ Rab bırak bizlere çok görme Felekoğlu 

Felekoğlu gönlümüzde ehl-i irfândır şâir 

 

Binbir selâm bin merhaba Talefer şâirine 

Şiiri yüce sözü bal dili Türkmandır şâir 

Binbir selâm bin merhaba Talefer şâirine 

Gökte melek denizde cevher gülistandır şâir 

 

Binbir selâm bin merhaba Talefer şâirine 

Bilgi ahlâk ilm-i adâb bizde burhandır şâir 

Gönlümüzde sonsuz hasret gün be gün sarır beni 

Onda billem hasret kalmaz bizde mihmandır şâir 
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Rüya 

Yüzleştim bir yurda ben, halkına şeytan dediler 

Karaya ağ gülüne hâr, kuluna sultan dediler 

Durdum sordum nedir bu hal, Türk diliyce konuştum 

Yeni dil açan çocuklar, aklımı noksan dediler 

Döndüm bir bülbül gibi yüksek dalda sazladım 

Adım karga sesim bayguş kendim çoban dediler 

Gördüm ki bir kasr ‘arz olup satılmaya 

Onu aldım tek yaşıyım adını hân dediler 

Esti bir rüzgar şafaktan virân oldu gül-i gülistân 

Her kes dedi kaçanı tut bana kalan dediler 

Ey Kifir’li silkin uyan gördüğün yok hakikat 

Dalgın olma bu rüyadır yalan dediler 

 

 

Şairin Doğum Yeri Olan Kifri Şiiri 

Gel dilimi dipten kes bes demem yara derdi 

Tut kazma kaz mezarım aparım hara1 derdi 

Kumar yüz ev yıkandı var onda para derdi 

Tavlada saç ağarttım demedim zara derdi 

Bir güzele bin ‘ayıp bildirse ʿara2 derdi 

Tök içki bir bâdeye tez satar kara derdi 

Ağ günün tez unudu başlar havara derdi 

Lal kâr anlar özünü düşse bazara3 derdi 

Cuma Cumartesi verdim pazara derdi 

 
1 nereye 
2 çirkin(e) 
3 çarşı(ya) 
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Kış güzden çok utandı attı bahara derdi 

Çok ezik kurtlu ağaç verme neccara1 derdi 

O da bir kafes yapar bülbül hazara derdi 

Derdime dert ulaşmaz yüz verse xara2 derdi 

Derdimi dağ kaldırmaz verme icara derdi 

Arşın itip yerde yok göster tüccara derdi 

Şahin3 dilim dipten kes bes deme yara derdi 

 

 

Arpa Buğday 

Arpa buğdam dam boyunca orağ geti biçen yoktu 

Ağlat beni şu göz yaşım bir şor4 sudu içen yoktu 

Bayguş göğü zaman etti onnan başka uçan yoktu 

Pissik sevmez altun kafes köşe arar sıçan yoktu 

Ağlat beni şu göz yaşım bir şor sudu silen yoktu 

Bir bağ-ı gülzarın severim hiç arada yalan yoktu 

Benim derdim para değil kapı kapı dilen yoktu 

Ey nece5 derdim diyim şu dilimden bilen yoktu 

Arpa buğdam dam boyunca orağ geti biçen yoktu 

Koyun kuzum kurtlar yedi arıyorum çoban yoktu 

Arpa buğdam kurtlar yedi daş kaldırıp sopan yoktu 

Ölüm geldi kapım tuttu dedim bundan kopan yoktu 

 

 

 
1 marangoz(a) 
2 diken 
3Şair burada Şahin Çelebi’ye ithaf ediyor. 
4 acı 
5 nasıl 
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Kifri Halkına Armağan Olan Şiir 

Gel sözlerim dinle Şahin 

Bir diyendem binle Şahin 

Düşman bizle karşı koydu 

Yer atan zinle Şahin 

Oda yanarsa söner Şahin 

Yüzü kara döner Şahin 

Avcı bize gözün tikmiş 

Cüt kanatımız yonar Şahin 

 

Yazığ yazığ havâr edeğ 

Bir derdimizi hazâr edeğ 

Kazma alağ çöle koşağ 

Yatmağ için mezar edeğ 

 

 

Anama Bir Mesaj 

Ölüm benden çok yakın, benden sonra girme kara 

Her yazılan gelir başa, her çağ düşer bin çenbere 

Sorma derdim sorma ana, şiir oldu bir deftere 

Al tabutum sağ çignine, ölüm konağ her nefere 

Çakma resmim her köşeye deme Galip gittin hara1 

Bir hastalık bende yaşar gah başında gah cigere 

Nece ana uşağ besler sıxar2 gösküne düşmez yere 

Her kim beni senden sordu söyle gitti bir sefere 

Yol uzağdı dönebilmez kapı bağlı yok pencere 

 
1 nereye 
2 sıkmak fiili (sıkar) 
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Tut pencemi soy üzügüm darılmasan bu habere 

Nişanlığım alma geri bir yadigâr o dilbere 

Kokla beni öpüm elini kal sağlığtan sen bu kere 

Ölüm değil bana konağ konağ olup peygambere 

 

 

Kaybolan Bülbül 

Bahçemde gezip sevgi arardın 

Sevginle yanan bağrım yarardın 

Güller kokusuna kendin sarardın 

Ne yüzden bağdan kaçarsın bülbül 

 

Bülbülden sordum bülbül vefasın 

Tuttuğum yolun zevki sefasın 

Dediler bizleri bu yolda asın 

Sen yolumuzdan bezarsın1 bülbül! 

 

Kuşlardan seni salmıştım öge2 

Gerektir sende yolumuzu döge 

Hasretin her dem çıkıyor göğe 

Demir yollarda kitarsın3 bülbül! 

 

Kumrular yuvayı bilmek istiyor 

Kargalar yerini silmek istiyor 

Çirkinler bize gülmek istiyor 

 
1 bıkmışsın 
2 öne 
3 tren 
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Yazıklar olsun hazarsın bülbül 

 

Ezelden verdik belimizi bele 

Gözlerim yaşın dönderme sele 

Kafeste kalıp yalvarma tele 

Belli hayatın kurarsın bülbül 

 

 

Sevgilime Bir Mektup 

Ey sevgili sevgilim, gönül herdem ağlıyor 

Yaş görmeyen gözlerim, seller gibi çağlıyor 

Ya benim şum taliim1, ya senin hilal kaşın 

Gökten inmiş gönlüme cahim yok bıçaklıyor 

 

Sen gönlümde yaşama, gir gözüm bebeğine 

Sözümün eğrisi yok ,kulak ver gerçeğine 

Kayboldu gözümde, balık gibi denizde 

Aradım çok aradım, düştün yad eteğine 

 

Ezelden bir sözü, çok sevgil sevgilini atmaz 

Canın verse uğrunda, kendisin inan satmaz 

İşte bende sevgilim, tam sevgilide yaşaram 

Melekler gökten inse, senin sevgin yaratmaz 

 

Kaç mihnete uğradım, bar vermedi bağımız 

Zalim avcıdan dolmuş, ceylan sevmez dağımız 

Mutluyam son nefeste, bir olsun yatağımız 

 
1 talih, baht 
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Mutluyam ey sevgilim uğrunda olayım 

Kiprikler vurar vurmaz gözünde yaş olayım 

Kaybolan yollarda yanıp ateş olayım 

 

Sensen1 gönül aynası, aşk çeksin soldurma 

Sensen gözler bebeği, aşkın halka bildirme 

Çirkin olan kimseyi, haydi bana güldürme 

 

 

Dostum 

Eğer dostum eğer yarım, hep dağıldı bitti varım 

Parçalandı kuru tavlı, bed-baht geldi iki baş zarım 

Boş cepleri doldurttum, dile gelmez dinarlarım 

Şimdi böyle düşkün oldum, haşa geldi kardaşlarım 

 

Bu ateşli ahi aşkım, meğer tutsun sepep kârım 

Vasiyet olsun şair diye, üç yol işte tek mezarım 

Nural garip kızım gelse, bende ona bahtiyârım 

Dostlarım da gelip gitse, inan ki ben haberdârım 

 

Vasiyet olsun garip Nural, her gün âli2 bu mezarım 

Son günlerde bir gündeyim, sıfra döndü itibarım 

Buna borçlu ona borçlu, evimdekin sattım varım 

Meclisimden yan çekerdim, girişimnen şermezarım3 

 

 
1 sensin 
2 perşembe günü 
3 utanmak 
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Altun halka annay verdi, annay verdi gözdidârım 

Onu sattım dört akçaya, bir gün kalktım çok humarım1 

Mey meyhâne arıyorken, bittim düştüm ihtiyârım 

Son olarak affet beni, Nural2 vefadârım 

 

 

Horyatlar 

Endim yolum enişti 

Etrefi de kamıştı 

Gören hanadan olu 

Görmiyen görmemişti 

 

Ömür getti hiçine 

Elim getti biçine 

Men nedim altun tasa 

Kan kusuram içine 

 

Ağacın tekin ekim 

Bar3 veren pekin ekim 

Bulardan biçin biçmem 

Be nece ekin ekim 

 

Callad durup baş alar 

Emir edipti paşalar 

İstedim bina yapım 

 
1 sersemlik 
2 şairin tek kızının ismidir. 
3 meyve 
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Gam hasretten daş alar 

 

Bennadı1 daş bağladı 

Aynada baş bağladı 

Gözümde yaş yokuydu 

Kiprige yaş bağladı 

 

 

Ezdin bele tekisen 

Dertlerimi çekisen 

Peymanlar2 harda kaldı 

Hergün meni ekisen 

 

Gettin bakım hara sen 

Ettin meni harasân3 

Olupsay koz4 ağacı 

Geç gelisen bara sen 

 

Kara meni boğuru 

Sefere di oğuru 

Evde tavuk beslirem 

Bes komşuda doğuru5 

 

Bal erisin 

 
1 mimar 
2 ahitleşmek 
3 rahatsız etmek. 
4 ceviz 
5 bu dörtlükte şair bahtsızlığını dile getirmeye çalışmış. 



49| 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim  
 
Gün vursun bal erisin 

Şirin dilim bal sever 

Öldürme bal arısın 

 

Balasını 

Batırdım bala sinni1 

Gör bir serçe ne yapar 

Tutandav balasını 

 

Çabalıyım 

Eliyden çal balı yim 

Tel tel zilfine baksam 

Koymuru çabalıyım 

 

Bala çalmam 

Zehiri bala çalmam 

Men hiç ciger yandırmam 

Yuvadan bala çalmam 

 

Kabalığtan 

Tor doldu ka balığtan 

Ağacı hiç çatlatmaz 

Bes çatlar kabalığta 

 

Kaba sen 

İnce menem kaba sen 

Dünen yediy içinde 

 
1 tepsi 
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El yakadın kaba sen 

Yerimiz türbeliğdi 

Türbeliğe ka1 ba2 sen 

 

 

SONUÇ 

Türkmenler ancak XVІІІ. yüzyıldan sonra yazılı edebiyata geçebilmişlerdir. 
Onlar da yazılı edebiyattan önce destan, masal, atasözü, bilmece, türkü 
alanında, konularını yerli yaşayışlardan alan zengin bir halk edebiyatı 
geleneği oluşturmuşlardır. 

Bu dönemde Dede Korkut, Leyla ile Mecnun, Aşık Garip, Yusuf ile Züleyha, 
Köroğlu çevresinde oluşan düzyazı nazım karışımı öyküler ve destanlar 
dikkati çeker. Irak’ta Türkmen edebiyatı, XІX. ve XX. yüzyıllarda önderliğini 
başta Namık Kemal, Ziya Paşa ve Abdülhak Hamit olmak üzere seçkin Türk 
edebiyatçılarının fikirlerinden etkilenmiştir. Şair şiirlerinde klasik ve modern 
birçok şairin ismine yer vermiştir. Şair, şiirlerinde bazen bugünkü üslup ve 
dili de kullanmıştır. 

Galip Raûf Kifirli’nin şiirleri şimdiye kadar hiçbir kişi tarafından 
incelenmemiş olup, ilk defa olarak biz bu yola çıkarak bu konuyu incelemeye 
başladık.  
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Eski Türk Dilinde Sayılar ve Onların Mitoloji 
Özellikleri 

Ziyafa Guliyeva* 
Özet 

Sayılar, içinde yaşadığı dilin temel söz varlığıdır. Her toplumun kendisinin 
belirlediği bir sayı sistemi vardır. Tüm dünya dillerinde olduğu gibi Türk 
dillerinin de kendine has bir sayı sistemi vardır. Zengin bir sayı sistemi 
bulunan Türk dili, geçmişten günümüze çeşitli sayı sistemleri kullanmıştır. 
Bazı sayılar Türk kültüründe kutsal bir özellik taşır ve bu sayıların mitolojide 
çeşitli anlamı bulunmaktadır. Türk düşünce sisteminde sayılar sadece somut 
değil, soyut olarak da kültürel bir değer taşır ve onların evrenselliği yanında 
milliliği de vardır. Fertten aileye, aileden devlete geçerken toplumun 
teşekkülünde sayı adları ortaya çıkmıştır. Kullanılan sayı adlarında inanç 
izleri de görülmektedir. Bu çalışmada, Eski Türkçenin Göktürk, Uygur ve 
Karahanlı döneminde kullanılan sayı sistemi ve bu sayıların mitoloji 
özellikleri ele alınmıştır. Çalışmanın birinci kısmında, Türk halklarında 
sayıların ortaya çıkışından bahsedilerek, Eski Türkçenin farklı dönemlerinde 
kullanılan sayı sistemleri örnek metinlerle açıklanmıştır. Ele alınan 
örneklerde Türkçede bulunan sayı sisteminin köklü ve tarihi bir geçmişe sahip 
olduğu görülür. Çalışmanın ikinci kısmında, eski metinlerde kullanılan 
sayıların mitoloji anlamları ve özellikleri ele alınmıştır. Sayıların Türk 
halklarının hayatında eski dönemlerden günümüze kadar önemli yeri 
kapsaması, Türk mifolojisi ve kültüründe bazı sayıların hayatımızın bir çok 
noktasında günümüzde de aynı anlamlarda kullanılması örneklerle 
açıklanmıştır. Eski Türk inancı olan Şamanizm’den başlayarak, İslami ve 
İslamiyet sonrası dönemlerde de Türk kültür ve inancında sayıların önemli 
yeri olması da belirtilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise, Eski Türkçede, 
yani, Göktürk, Uygur ve Karahanlı dönemlerinde bulunan sayı sistemi ve 
sayıların mitoloji özelliğinden bahs eden çalışmanın vardığı sonuç 
açıklanarak, eski dönemlerden günümüze kadar Türk kültüründe önemli bir 
mitolojik yeri olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türk Dili, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, 
Sayılar, Mitoloji Özellikler, Türk Mitolojisi 

 
* İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili Bilim Dalı, İstanbul 
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Giriş 

Mitolojik dönemden günümüze kadar halk inanışlarında bazı sayılara özel 
anlamlar yüklendiği anlaşılmaktadır. Halk inanışlarında “bir” , “üç”, “dört”, 
“beş”, “yedi”, “dokuz” ve “kırk” gibi bazı sayılara özel anlamlar yüklenerek, 
bu sayıların kutlu sayıldıkları görülmektedir (Kaymaz, 2002, s. 419-426). Bu 
sayılarla ilgili kabul ve davranışlar, Türk halkları inanışları içinde de önemli 
yer tutmaktadır. Bu inanışların bir kısmı mitolojik döneme kadar uzanmakta, 
bir kısmı da tarih boyunca kazanılan değişik kültür ve inançlara 
dayanmaktadır (Baycanlı, 2012, s. 419-426). 

Tüm dünya dillerinde olduğu gibi Türk dillerinin de kendine has bir sayı 
sistemi vardır. Bu sayı sistemi ilk olarak Göktürk metinlerinde karşımıza çıkar 
(Atalay, 2006, 155 s.).  

Eski Türkçede üç farlı say sisteminin olduğu görülmektedir: bir üst onlu sayı 
sistemi, ilaveli sayı sistemi ve bugün kullanılan sayı sistemi (Kafesoğlu, 1984, 
s. 12).   

Bir üst onlu sayı sisteminde önce küçük sayı, ardından da büyük sayı 
söylenilir. Bu sayı sistemi Göktürk ve Uygur dönemlerinde kullanılmıştır 
(Clauson, 1959, s. 105). Örnek olarak: 

1. Üç otuz balık sıdı – İyirmi üç şehir zaptetti.  

2. İltiriş Kagan bilgesin üçün alpın üçü Tabgaçka yiti yigirmi süngüşdi- 
İltiriş Kağan bilici olduğu için, cesur olduğu için Çine karşı on yedi defa 
savaştı. o Kayular ol iki kırk türlüg otlar tep teser- O otuz iki türlü bitki 
hangileridir?  

İlaveli sayı sisteminde önce büyük sayı, daha sonra küçük sayı söylenilir ve 
sayı kelimelerinin arasında “ve, artukı, takı” gibi kelimeler eklenilir. Bu sayı 
sistemi Göktürk ve Uygur dönemlerinde kullanılmıştır. Örnek olarak:   

1. Otuz artukı bir yaşıma Karluk budun bungsuz (er)ür barur erkli yagı 
boldu- Otuz bir yaşımda Karluk milleti sıkıntısız, hür ve serbest iken, düşman 
oldu.  

2. Takı kalmış tört yüz tokuz on artukı biş bodisvtlar (birgey)ler- Geriye 
kalan dört yüz doksan beş bodhisattva (sonra) girecekler.  

Bugün kullanılan sayı sistemi ise, ilaveli sayı sisteminin gelişmiş şeklidir. 
Burada “ve, artukı, takı” gibi kelimeler kullanılmaz. Bu sayı sistemi, Eski 
Türkçenin son dönemi olan Karahanlı döneminde kullanılmıştır. 

1. On iki ükek ol bularda adın kayu iki evlig kayu birke in- Bunlardan 
başka bir de on iki burç vardır; bunlardan bazısı iki evli, bazısı tek evlidir.  
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Uygur döneminde ek olarak iki sayı sistemi daha kullanılmıştır. Bunlardan 
biri, 90-100 arasında bulunan sayıları ifade etmek için kullanılan sayı 
sistemidir. Anlamı “100’den önceki, 100’den eskik” olan “örki” kelimesi 
sayıların sonuna ilave edilir. Örn: yiti örki- doksan yedi. Kullanılan diğer sayı 
sistemi ise, günümüzdeki gibi önce büyük sayı daha sonra küçük sayı 
kullanılır. Örn: elig yiti- elli yedi (Caferoğlu, 2011, s. 260).  

Sayıların Mitolojik Özellikleri  

Sayılar hayatımızda önemli yeri kapsar. Eski dönemlerden günümüze kadar 
Türk mifolojisine ve kültürüne baktığımızda bazı sayıların hayatımızın bir 
çok noktasında tekrarlandığını görebiliriz. Sayılar tek başlarına kutlu 
sayılmazlar; karşıladıkları nesnelerle, düşündürdükleri kavramlarla, 
yüklendikleri inanç unsurlarıyla değer taşırlar (Schimmel, 2000, s. 251). 

Eski Türk inancı olan Şamanizm’den başlayarak, İslami ve İslamiyet sonrası 
dönemlerde de Türk kültür ve inancında sayıların önemli yeri olmuştur. Bazı 
sayılar Türk kültüründe kutsal bir özellik taşır ve bu sayıların mitolojide çeşitli 
anlamı bulunmaktadır (Önder, 2003, s. 103).  

Bir (bir) - Tek tanrılı dini sistem kalıplarında mitolojik olarak bir sayısı  
yalnızca “ilk unsur” anlamında değil, aynı zamanda “bütünlük, 
mükemmellik” anlamını da taşır. Evrenin kendisini de tek olarak kabul edip, 
bir sayısıyla işaretleriz. Her şey bir’den ayrılır ve tüm faaliyeti boyunca onun 
etki alanından çıkamaz (Gemalmaz, 1989, s. 71-84). Eski yazıtlarda bir sayısı 
nadiren sakral bir araç olarak kullanılmıştır. İslamiyyette bir sayısı Allahı 
ifade eder ve tekliğini gösterir. Bu sayı tekliği ve yaratanı simgelediği için 
bütün sayı sisteminde kutsaldır (Göker, 1997, s. 287).  

1. Bir kata nom işidip alku nızvanılarıg arıtıp arhant kutınga teginti- Bir 
defa vaaz dinleyip bütün ihtiraslarını temizledi ve velîlik için gayret etti. 
(Maitri 56, 13)  

2. Öküş ögdi birle tümen ming sena ugan bir bayatka angar yok fena- 
Kadir ve bir olan Tanrıya çok hamd ve binlerce sena olsun; onun için fanilik 
yoktur. ( Kutatgu Bilig, 2.)  

Üç (üç) - V.V. İvanov ve V.N.Toporov’a göre mifolojide bulunan üç sayısı 
evrenin üç boyutlu yapısını ifade eder. Yani, evren dikey yönde üç kısma 
bölünmüştür (Göker, 1997, s. 324). Şamanizm’de de dünya üç bölümden 
meydana gelmiştir: Yeryüzü, yer altındaki karanlık dünya, gökteki dünya.  

1. Üç Oguz süsi basa kelti- Üç Oğuz ordusu baskın yaptı. (Bilge Kağan, 
D32)  

2. Kümüş kürsi urmış öze oldurur bu kürsi adakı üç adrı turur- Gümüş 
bir taht üzerine oturmuştu; bu tahtın birbirine bağlanmamış üç ayağı vardı. ( 
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Kutatgu Bilig, 771)  

3.  Burkan üzkinte tegdüklerinte töpülerin ‘engitdürüp .. biş tilgenin 
yirke tegürüp yinçürü töpün yukünüp üç yolı ongarula tegzinip kitip birtin 
sıngar olurdılar- Buda(nın) huzuruna vardıklarında başlarını eğip beş 
uzuv(lar)ını (Panca-Mandala) yere değdirip secde ederek baş aşağı eğilip, üç 
kere sağa doğru dönüp, gidip sağ tarafa oturdular. (Altun Yaruk, 131, 16)  

4. Üç yirtinçü içinte alkunung ayagın alır siz.- Üç dünyanın hepsini size 
saygı duyar. (Altun Yaruk 495,6)   

5. Tengri yiringe bargu yolug aç üç tamu yolın tugıl.- Tanrılar yerine 
giden yolu aç, üç cehennem yolunu kapat. (Maitri 47,8) 

Günümüzde bu sayı her iki Türk lehçesinde, Azerbaycan ve Türkiye 
Türkçelerinde eski şeklinde olduğu gibi “üç” kullanılır (Çağbayır, 2007, s. 
995). 

Dört (tört) - Mitolojide dört sayısı bütünlüğün imgesidir. Bu sayı evrendeki 
varlığı ve nesneleri oluşturur (Əliyev, 2008, s.102).  

1. Tört ilig t(e)ngri lerke tapınalım- Dört hükümdar Tanrılara tapınalım. 
(Manichaica II, D.169, 3)  

2. Anıng tört işi avungu körüp kingeşçi bular erdi birle turup- Bunlar 
onun sevdiği dört arkadaşıydı; yanındaki danışmanları bunlardı. (Kutatgu 
Bilig, 49)  

3. Ananta birök kim kayu tözünler kızı bo tört türlüg yaşın iliglerning 
atların turgu orunların eşitserler bilserler ötrü ol tözünler oglı tözünler kız<ı> 
kop türlüg korkınç ayınçlartın ozar kurtulur - Ey Anant, hangi asiller oğlu ve 
asiller kızı bu dört Şimşek Hükümdarı’nın adlarını, bulundukları yerleri işitse 
(ve) bilse, o asiller oğlu ve asiller kızı her tür korkudan kurtulur.” (Altun 
Yaruk, 466,13) 

Aynı zamanda, eski Türk inanışlarında, yılın son dört çarşambası kutlu 
sayılmış ve dört çarşambanın her birinde tabiatın dört unsurundan birisine- 
suya, ateşe, havaya, toprağa, “cemre” düştüğü ve bu unsurları uyandırdığı  
kabul edilmiştir. “Dört unsur”la ilgili zengin âdet, gelenek, inanış ve âyinler 
yaratılmıştır. Azerbaycan Türkleri arasında “Boz ay” adı verilen Mart’ın dört 
kutlu çarşambasının birincisinde cemre “suya” düşer. Bu çarşambaya “Ezel 
Çarşamba”, “Evvel Çarşamba”, “Güzel Çarşamba”, “Su Çarşambası”, “Sular 
Nevruzu”, “Gül Çarşamba” adları verilir. Yıl sonu çarşambalarından 
ikincisinde cemre “ateş”e düşer. Bu çarşambaya “Od [Ateş] Çarşambası”, 
“Üsgü Çarşamba”, “Üsgü Gecesi”, “İkinci Çarşamba”, “Addı [Adlı] 
Çarşamba” adları verilir. “İlahir Çarşambalar”ın üçüncüsünde cemre 
“hava”ya düşer. Bu çarşambaya “Yel Çarşambası”, “Rüzgâr Oyadan [Rüzgâr 
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Uyandıran] Çarşamba”, “Yelli Çarşamba”, “Külegli Çarşamba” adları verilir. 
Rüzgârın da dört çeşidi vardır. Yılın son çarşambasında cemre “toprağa” 
düşer. Yıl sonu çarşambalarının dördüncüsü olan bu güne “Ahir Çarşamba”, 
“İlahir Çarşamba”, “Toprak Çarşambası”, “Yer Çarşambası” “Çarşamba suri” 
adları verilir (Nebiyev, 1992, s. 1-37, Durbilmez, 2008, s. 340-352).  

Günümüzde bu sayı Türkiye Türkçesinde birinci kullanılarn “t” harfi, t<d 
değişimine uğrayarak “dört” şeklinde kullanılır. Azerbaycan türkçesinde ise 
her iki “t” harfi, t<d değişimine uğrayarak “dörd” şeklinde kullanılır. 

Yedi (yiti)- İki önemli sayının; 3 ve 4 sayılarının toplamından yedi sayısı 
oluşur ve bu da tüm evrenin yedi katlı modelini oluşturur. Orta Asya’dan 
günümüze kadar halk inançlarıyla günlük yaşamda en çok kullanılan 
sayılardandır. Anadoluda ve tüm türk boylarında kutsal sayılmaktadır. Bu 
sayının Eski Türk yazıtlarında ve İslamiyetde önemli yeri olmuştur (Alyılmaz, 
2007, s. 90).   

1. Kavşikiya üç ming ulug ming yirtinçüde tolu yiti ertini urup buşı 
birmek buyan y(e)me tor(ü)zün…- Ey Kausîka, üç bin ulu bin dünyada, 
bütünüyle yedi mücevher (Saptaratna) koyup, sadaka vermek iyiliği de 
meydana gelsin. ( Altun Yaruk, 161,21)  

2. Evin teg yarır bu yiti kat köküg adırttı seçim teg yir erse kaşı- O yedi 
kat göğü bir tane gibi yarar; ova ve tepeleriyse saçma tanesi gibi biribirinden 
ayırır. (Kutatgu Bilig, 2787)  

3. Tengri tengrisi burkan gautami katun ogrınta yiti türlüg sangalamban 
atlıg buyan bökteg kılmaknıng utlısın tüşin kingürü yarlıkadı - Tanrılar 
Tanrısı burkan, kraliçe Gautâmi’nin hatrı için ve yedi çeşit Samghalambana 
adlı iyi amel işlemenin faydasını tafsîlâtı ile buyurdu. (Maitri 23,2) 

4. Ol savag işidip şanki çkrvirt ilig yiti erdnisi kamag çmbudvip uluştakı 
iligler begler birle ayagka tegimlig maytrı bodisvtag bakşı tutar.- Bu (sözleri) 
işitince dünya hükümdârı Şankha yedi cevheri ve bütün dünyadaki hükümdar 
ve beyler ile birlikte, hürmete lâyık Maytrı bodhisattva’yı üstat telakki eder. 
(Maitri 38,40) 

5. Tengri tengrisi maytrı burkan yirtinçüde belgürmişinge şanki çkrvrt 
ilig kan yiti erdnisin ıdalap maytrı burkan nomınta toyın bolmış. - Tanrılar 
Tanrısı Maytrı burkan, dünyada zuhûr edince, dünya hükümdarı Şankha yedi 
cevherini terk edip, Maytrı burkan’ın dininde râhip olmuş! (Maitri 51,24)  

6. “Birök kim kayu tınl(ı)glar on asanki kalp sanınça üç ming ulug ming 
yirtinçülerte tolu yiti erdini urup burkanlarka buşı erser… - Öyle ki, hangi 
canlı sayısız devirlerce çok çok dünyalarda bulunan yedi mücevher toplayıp 
Buddhalar’a bağışlasa (Ayazlı, 2012, s.1051) …(Altun Yaruk 464, 14) 
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Aynı zamanda, yedi mistik bir sayıdır, sağlamlığın göstergesidir ve gizemine 
inanılır. 

Günümüzde bu sayı Türkiye Türkçesinde ilk hecede i<e değişimine 
uğrayarak, “yedi” şeklinde kullanılır. Azerbaycan türkçesinde ise ilk hecede 
i<e değişimine uğramış ve aynı zamanda ünsüz türemesiyle “yeddi” şeklinde 
kullanılır. 

Dokuz (tokuz)- Türk kültüründe bulunan kutsal sayılardan biri de dokuz 
sayısıdır. Kutsal dokuz rakamı Türk kültürünün şiirsel düşüncesinde kendisini 
önemli bir faktör olarak göstermektedir. Eski Türklerde dokuz tuğ ve davul 
hâkimiyet alametidir. Eski Türk boylarında tokuz adı çok kullanılmıştır. 
Orhon Yazıtları’nda Tokuz Oguz ifadesi geçer (Tekin, 2003, s. 56). 

Altay Yaratılış Destanı`na göre Tanrı yerden “dokuz dallı” bir ağaç bitirerek 
her dalın altında bir insan yaratmıştır. Bunlar dokuz insan cinsinin ataları 
olmuştur. Bu dokuz insane “Dokuz Dedeler” denmektedir. 

1. Körüg sabı antag: Tokuz Oguz budun üze kağan olurtı tir- Casusun 
sözü şöyle: Dokuz Oğuz milletinin üzerine kağan oturdu der. ( Tonyukuk 
Abidesi)  

2. Tokuz Oguz begleribudunı bu sabımın edgüti eşid katıgdı tıngla- 
Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle. ( Kül 
Tigin Abidesi, G2) o Kanmaz erser küsüşi üç ay töni katıglanzun altı ay töni 
tokuz ay bir yılka tegi evrinüksüzin…- Eğer arzuları gerçekleşmezse üç ay, 
altı ay, dokuz ay ya da bir yıl boyunca büyük bir kararlılıkla bunu 
ister…(Altun Yaruk, 488,12) 

Günümüzde dokuz sayısı Türkiye Türkçesinde t<d değişimine uğrayarak 
“dokuz” şeklini almıştır. Azerbaycan türkçesinde ise k harfi ünsüz 
türemesiyle “doqquz” şeklinde kullanılır. 

Kırk (kırk)- Eski çağlardan beri özel ve uğurlu bir sayı olduğuna inanılır. Bu 
sayı evrenin ritüel modeli olarak kabul edilir. Kırk sayısının olduğu yerde, 
dünya modelinin bir katından diğerine geçerek arabuluculuğu içeren bir ritüel 
olduğu 

1. Kırk kişi yaşap öz tadu bilmese tükel yılkı ol bu neçe sözleşe- İnsan 
kırk yaşına gelir ve kendi doğasını bilmezse, nutuk sahibi olmasına rağmen o 
tam bir hayvandır. (Kutatgu Bilig, 4637) 

Günümüzde kırk sayısı, Türkiye Türkçesinde “kırk” şeklinde kullanılır. 
Azerbaycan Türkçesinde ise son harf “hırıltılı h” şeklinde yani, “qırx” olarak 
kullanılır. 

Sonuç  
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Tarih boyunca insanı sayısal değerlendirmeye iten çeşitli sebepler olmuştur. 
Örneğin, koyun ya da keçi sürüsü güdenlerin, her otlak seferinden dönüşte, 
hayvanların hepsinin ağıla sağ sağlim dönüp dönmediğinden emin olmaları 
gerekiyordu. Toplu yaşamın gereksinimlerini karşılamak için alet ya da silah 
stoğu yapanların, yiyeceklerini saklayanların, silahlarının, aletlerinin, 
yiyeceklerinin durumunu daha önce bıraktıklarıyla aynı olup olmadığını 
doğrulamaları gerekiyordu. Komşu topluluklarla dostça olmayan ilişkilere 
girenlerin, her askeri seferin sonunda, askerlerin sayısının tam olup 
olmadığını bilmeleri gerekiyordu; gerektiğinde, savaşta verilen kayıpların 
sayısını bilmeleri gerekiyordu. Değiş tokuş işi yapanların da besin maddesi 
satın alacak ya da bir malın karşılığında başka bir mal verebilecek durumda 
olabilmeleri için “değer biçebilmeleri” gerekiyordu. Ürün kaldırmak için, ya 
da yine, önemli bir dinsel törene vaktinde gidebilmek için sayı saymayı, 
zamanı ölçmeyi ya da hiç değilse benzer durumlarda doğan güçlüklerden 
kurtulmayı sağlayan bir yol bulmaları gerekiyordu. Bu gibi nedenler insanları, 
“sayıları” keşfetmeye zorlamıştır. Bu yolda ellerindeki her aracı 
kullanmışlardır. İnsanların ilk sayı denemeleri bilinçli olmamıştır. Onlar 
sadece, “tek, çift, çok”u tasarlayabiliyorlardı. 

Sayılar, dilin kendine özgü en belirgin özelliklerinin tespit edilmesinde, 
dildeki gelişmenin ve değişimin takip edilmesi ve dilin söz varlığının ortaya 
konulması açısından son derece önemli yere sahiptir. İnsana ait olan sayıların 
icadı aynı zamanda en evrensel icattır. 

Eski Türkçede bulunan sayı sistemi ve sayıların mitoloji özelliğinden 
bahseden çalışmada, Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemine ait eski eserlerde 
bulunan sayılar incelenmiştir. Bu çalışmada, Köktürk döneminden; Köktürk 
yazıtları, Uygur döneminden ise Altun Yaruk, Maitrisimit Nom Bitig, 
Manichaica II, III ve Karahanlı döneminden ise  Kutadgu Bilig adlı eserlerde 
bulunan sayıların kullanımı örnekler ele alınmıştır. Köktürk dönemi, hem bir 
üst onlu sistemi hem ilaveli sistemi; Uygur dönemi, hem bir üst onlu sistemi 
hem ilaveli sistemi hem de günümüz sistemini; Karahanlı dönemi ise sadece 
günümüz sistemini kullanmıştır. 

Çalışmada ele alınan bir, üç, dört, yedi, dokuz, kırk sayılarının eski 
dönemlerden günümüze kadar Türk kültüründe önemli bir mitolojik yeri 
olduğu görülmektedir. Eski Türklerde kutsal olarak görülen bu sayılar, 
günümüzde de halk inançlarında ve günlük yaşamlarında etkisini 
sürdürmektedir. Buna örnek olarak da, “ Utandığımdan yerin yedi kat dibine 
girdim” , “Dokuz doğurmak” deyimlerini, ailede soyun yedi göbeğe kadar 
çıkarılmasını veya Altay Türklerinde Şamanların omuzlarında dokuz ok ve 
yay sembolü bulunmasını örnek olarak gösterebiliriz. 

 



59| 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim  
 
 

Kaynakça  

ALYILMAZ, Cengiz (2007). (Kök)Türk Harfli Yazıtların İzinde. Ankara: 
Karam Yay., 192 s.  

ATALAY, S. Amanjalov (2006), Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi, (Aktaran: 
Kenan Koç), İstanbul: Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006, 155 s.  

AYAZLI, Özlem (2012). Altun Yaruk Sudur VI. Kitap (Karşılaştırmalı Metin 
Yayını), Türk Dil Kurumu: 1051, Ankara.  

BAYCANLI, Eyüp (2012). “Geçmişten Günümüze Türkçenin Sayıları ve 
Sayı Sistemi”, Bilim ve Teknik Dergisi 2012, s. 76-78.  

CAFEROĞLU, Ahmet (2011). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Türk Dil 
Kurumu Yayınları:260, Ankara.  

CLAUSON, Gerard (1959). “The Turkısh Numerals”, Journal Of The Royal 
Asiatic Society (JRAS).  

ÇAĞBAYIR, Yaşar (2007). Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye 
Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük 1 a-den. İstanbul: Ötüken 
Neşriyat, 1150 s.  

ƏLİYEV, Ramiz (2008). Riyazi Mifologiya. Bakı: Nurlan Yayınları, 197 s.  

GEMALMAZ, Efrasiyap (1989). “Türkçe’de Sayı Sisteminin Derin Yapısı 
‘Bir’in ve ‘Sıfır’ın Alomorfları Olarak ‘/Ø/’ ”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
BELLETEN 1985, s. 71.-84.  

GÖKER, Lütfi (1997). Matematik ve Türk İslâm Matematikçilerinin Yeri. 
Ankara: MEB yayınları, 476 s.  

KAFESOĞLU, İbrahim (1984). Türk Millî Kültürü. (3. baskı). İstanbul: 
Boğaziçi Yay., 445 s. 12. KARAOĞLU, Bekir (1997). Matematik Yöntemler. 
(2. baskı). İstanbul: Bilgitek Yay., s. 11.  

KAYMAZ, Zeki (2002). “Türklerde Sayı Sistemleri”. Türkler C. 3. Ankara: 
Yeni Türkiye Yayınları, s. 419-426.  

NEBİYEV, 1992: 1-37, DURBİLMEZ, 2008: 340-352 

ÖNDER, Sevim Yılmaz (2003). “Türk Dillerinde Sayı Sistemi”, Boğaziçi 
Unıversity Press, İstanbul.  

SCHIMMEL, Annemarie (2000), Sayıların Gizemi, İstanbul: Kabalcı 
Yayınevi, 343 s.  

 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |60 
 

TEKİN, Talat (2003). Orhon Yazıtları (Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk), 
Yıldız Yayınları, İstanbul.  

Топоров В.Н. Числа. / В кн.: «Мифы народов мира». Энциклопедия в 2-
х томах. Том II. – М.: Советская энциклопедия, 1992, с. 91. 

*** 

  



61| 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim  
 

 
 

Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı’ndaki Deyimsel 
Birimlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması Üzerine 

Nuraiym Satylkanova* 
Özet 

Deyim biliminin ana sorunu, bu onun araştırma konusunun belirlenmesi 
sorunu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Çünkü dil biliminde, deyimin 
özü hakkında henüz ortak bir anlayış oluşmamıştır. Dil bilimciler ise 
genellikle deyim veya deyimsel birim terimini, bileşenleri bireysel kelimeler 
olan birleşimlerle ilişkilendirmektedir. Birçok belirli bir dilin deyimsel 
birimlerini inceleyen dilcilerin görünüşlerine göre, böyle deyimsel birimlerin 
ana özelliği olarak, onların ayrı ayrı formüle edilmişliği ve dil sisteminden 
kopma durumunun olmasıdır (N.M. Şanskiy, S.K. Kenesbayev, Ş.U. 
Rakhmatullayev, vb.). 

Uygur harfli OKD’nin dilinde, günümüz Türk dillerinde olduğu gibi, sistem 
dışı, birçok bağımsız deyimsel birimler bulunmaktadır. Onların da dil 
yapımına uymaması ise, yapımındaki bileşenlerinin yani kelimelerin, 
bağımsız kelime birimlerinde olduğu gibi kendi doğasında verilmiş olan 
anlamı taşımamasıdır. Böyle deyimsel birimlerin anlamı ise onun 
yapımındaki kelimelerin anlamı ile çözmek mümkün değildir. Böylece bu 
makalemizin temelini Uygur harfli Oğuz Kağan destanında var olan deyimsel 
birimlerin ve mecaz anlama sahip birimlerin örneği üzerinde geniş olarak 
deyim bilimin anlayışı gösterilmeye ve OKD’nin dilindeki deyimsel birimler 
tespit edilmesi üzerine çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deyim, Deyimsel Birimler, Uygur Harfli Oğuz Kağan 
Destanı, Türk Dili 

 

Giriş  

Deyimsel birimlerin diferansiyel belirtileri arasında, ayrı formalite ve hazır 
şekilde kullanıması veya bileşenlerinin sabit olması dışında aşağıdaki 
dilcilerin ortaya koyduğu birçok özellikleri de belirtilmektedir: mecaz 
anlamının olması (A.İ. Fedorov, A.A. Yuldaşev, Z.G.Uraksin, vb.), 
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bileşenlerinin tamamen veya kısmi olarak mecazlaşması (A.V.Kunin, İ.İ. 
Çernışeva, A.G. Nazaryan ve diğerleri), idyomatik olması (A.I. Mirnitskiy, 
B.A. Larin, vb.), tam veya kısmi anlamsal bütünlüğü ( V.P. Zukov), semantik 
acıdan uyumlu olması (R.N. Popov), bileşenlerinin arasındaki iç ilişkinin 
olması (V.A. Arhangelskiy), işlevsel ve anlamsal acıdan birleşik olması (S.G. 
Gavrin), bileşenlerinin uyumluluğu (M.M. Kopılenko, Z.D. Popova), 
kelimelerin sözdizimsel özelliklerinden kaynaklanmayan kendi sözcüksel 
ortamının varlığı (S.T. Tagiyev), anlamsal bağlamın sabitliği (N.N. 
Amosova), bileşenlerinin birbine bağlılığı (D.N. Şmelev), bileşenlerin 
sözcüksel anlamlarının varlığı ve sözlükbilimin de araştırma konuşu olması 
(G.H. Ahunzyanov), vb.  

İlk olarak, şiirsel anlatımlardaki deyimsel birimler, V.V. Vinogradov 
tarafından şiirsel anlatım olarak kullanıma tavsiye edilmiştir. Bu fikrin daha 
sonra A. Grigorieva, N. İvanova, S. Melnikova, N. Kuzmina, E. Aleschenko 
vb. başkalar geliştirmiştir. Şiirsel anlatım terimi bileşiğin belli bir 
sabitleştirilmiş sözcük birimleri anlamına gelmektedir (Grigoyeva, 1969). 
Halk dilinin özelliklerini dikkate alırsak, bu terim OKD’nin diline de 
uygulanabilmektedir. Modern dilbiliminde, bu duruma ait yorumlamanın iki 
kavramı bulunmaktadır: dar ve geniş. Dar anlamda deyim bilimi, sadece halk 
bilimi eserleri ile sınırlıdır ve yalnızca belirli bir sanatsal ve dilsel 
görselleştirme aracı olmaya devam ederken, geniş anlamında ise, halk bilim 
çalışmalarında bulunan tüm deyimsel birimleri içermektedir (Hrolenko, 1981, 
s. 79). Bu ayrıma duyulan ihtiyaç, halk dilinin doğasının belirsiz tanımı 
nedeniyle ortaya çıkmıştır. Böyle dilciler tarafından iki ayrı yorumlanmasının 
sebebi de, günümüze kadar halk dilinin doğasını yanlış belirlenmesi ve çok az 
sayıda araştırılmasıdır. 

Böylece, dar (deyim bilimindeki halk bilimi) olarak yorumunda, sözlü halk 
bilim eserlerinin, sanatçılar tarafından uzun bir süre boyunca kalıplaşmış olan 
biçimlerden oluşması şarttır. Genellikle ritmik olarak düzenlenmiş 
kalıplaşmış sözel yapılar, deyimsel birimlerin özelliklerini taşıyan unsur 
kastedilmektedir (1981; 79). Bunu epitetler, çeşitli tekrarlamalar, temsili 
kelime eşitler, karşılaştırmalar, görüntüler-semboller, metninin hacimli 
kısımları vb. gibi biçimler oluşturmaktadır. Sözlü halk bilim geleneğinin 
sonucu olan benzer formüller, 19. yüzyıldan itibaren halk bilim 
araştırmacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu dönemin edebiyat 
eleştirmenlerinin eserlerinde sürekli olarak kullanılan dönüşler ve her zaman 
eşit olarak kullanılan deyimlere (1981; 18)  ve ya halk şiirinin ana özelliğini 
belirten kararlı yapılara genel deyimsel birimler, koşullu formlar, alegoriler 
ve semboller gibi adlar verilmiştir (1981: 14-16). Hatta dünyaca ünlü 
edebiyatçı N. Çernışevskiy bu biçimlere sürekli tekrarlanan parçalar hali 
(1981: 16), N. Dbrolyubov ise değerli formlar adını vermişlerdir (1981: 18). 
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19.yüzyılın halk eserleriyle ilgili dil çalışmaları, halk dilinin en parlak özelliği 
olan deyimsel birimlerin incelenmesi ile ilişkilendirilmiştir. Dilbilimci F. 
Buslayev halk konuşma dilindeki deyimlerin değişmezliği hakkında böyle 
demiştir: “Halk konuşmasında bir zamanlar iyi varsayılan bir deyim asla 
değişmez”, demiştir  (181: 26).  

Halk biliminin dili üzerindeki çalışmaların öncüsü A. Hilferding’e göre 
kalıplaşmış birimler, halk biliminin özünü oluşturmaktadır (1981: 6). Diğer 
dilbilimci A.Veselovskiy’ göre bu dil biçimlerinin ötesinde, anlatım 
düşüncelerin yanı sıra, nadir bulunan yenilikler de, eski çerçeveler üzerinde 
oluşmaktadır. Bu formüllerin arkasında çok eski tarihsel ve psikolojik 
görügeler, mecazların birikimi, karşılaştırmalar, fikirlerin evriminde bütün bir 
halka ait olan tat, tarz, arzu vb. gibi kavramların dil zenginlikleri yatmaktadır 
(A.N.Veselovskiy, 1940, s. 100). Yani A.Veselovskiy, dildeki bu formüllerin 
doğasını, semantik yapısı son derece genelleştirilmiş ve dâhili olarak 
zenginleştirilmiş yapı olarak tanımlamıştır. A. Hlorenko’nun Rus Halk 
Liriğinin Şiirsel Deyimi adlı çalışmasında, ayrıntılı olarak deyimsel birimlerin 
kalıplaşmış unsurları, sabitliği, geleneği, yöntemi ve ayrıca bu alanda biriken 
bilgileri dikkate alınarak, özgüllükleri, sabit sözel karmaşıklarıyla ilgili atıflar 
verilmiştir (1981: 21).  

Günümüz halkbilim araştırmalarının en tartışmalı konulardan biri de, mecaz 
anlamlı  yapıların, günümüzde halk deyimleri olarak sıralanmasına ve halk 
deyiminin özünü oluşturmasına rağmen, hala onlar hakkında tartışmalar 
devam etmesidir. Mecaz anlamlı yapılar, modern dil bilimde sabit olduğu için 
ve ayrı ayrı oluşturulmuş bir birim oldukları için tam olarak deyim kavramına 
karşı gelmektedir. Ancak aynı zamanda, deyimsel birimin oluşmasında 
vazgeçilmez koşul olduğu için dil bilimciler tarafından bu görüş tartışmalar 
yaratmaktadır. 

Çernışevskiy, 1834’de yazmış olan Farklı Parodilerin Şiirleri adlı 
çalışmasında, halk şiirlerinde bir kelime kullanımı bile mecaz anlamı olmadan 
geçinmez demiştir (1981; 16-17). Bunun dışında mecaz hakkında önemli 
notlar aşağıdaki bazı dilcilerin çalışmalarında yer almıştır. A. Dobrolyubova 
Halk dilinin Hece ve Boyutu Üzerine Yorumlar adlı çalışmasında, mecaz 
anlamlı yapılar da, bir birinden ayrılmaz deyimlerdir.  Onlar olamayan halk 
eresinde kelimeler gariptir vb. gibi açıklamaları yapmıştır (1981; 18-23). İ. 
Buslayev ise tam tersi, mecaz anlamı kelime yapıları, bariz sabitliğine ve 
tekdüzeliğine dikkat çekerek, semantiklerinin niteliksel değişikliklere maruz 
kalmadığına inanarak onları deyimsel birim olarak adlandırılmayı 
reddetmiştir.  

Ancak daha sonra, insanın dünya hakkındaki fikirlerinin oluşumunun ve 
yansımasının yüzyıllar öncesine kadar götüren sabit birleşimlerinin semantik 
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özellik sorusu, dilciler tarafından değinilmiştir. Mecaz, insanların ideal 
görüşleriyle yakından bağlantılıdır, ilk olmazsa da en önemlisidir. F. 
Mikloşiç’e göre, mecaz anlamı, nesneyi daha görünür hale getirerek onu 
canlandıran bir işareti göstermektedir (1940: 63). 

Sabit birimlerin semantik değişiklikleri hakkında A.Veselovskiy Tarihsel 
Şiirler adlı çalışmasında tanımlama yapmıştır. Onun tanımlamasına göre halk 
şiirlerinde kullanılan hazır formüller, aslında sabit birimlerin gerçek 
anlamının unutulmasından oluşmuştur. Araştırmacının dediklerine örnek 
olarak, renk birimlerini gösterilmiştir: sizıy golub1 (mavi güvercin) ya da 
voronoy kon2 (siyah at) zamanla sadece rengi bildirmeyi bırakarak, bazen 
eskisini yenileyen, çelişen hem isim hem de sıfat birleşiminden doğan yeni bir 
türün tanımı ortaya çıkarmıştır (1940: 81). Buna ek olarak, gerçek tanımın 
genelleştirilmesi, deyimsel birimlerin oluşumunda önemli rol oynamıştır. 
Örneğin, beyaz gün, beyaz kuğu, bir gerçektir, ancak istenen şey olarak renk 
anlamı değil,  ışık anlamı genelleştirilmiştir. Yani, ışığın ve rengin gerçek 
fiziksel izlenimi, psikolojik bir his, bir deyim olarak, duyusal 
değerlendirmeye tabi olmayan nesnelere aktarılmıştır. Bir halkın ulusal 
sembolleri olan renklerin sembolizmi de, böylece bir mecaz üzerine 
kurulmuştur (1940; 83). Aynı durum diğer renkler için de geçerlidir, yeşil, 
kırmızı, vb. Böylece, mecazlı olan yapılar anlam aktarımını yapmaktadır, bu 
da anlambilimin niteliksel bir dönüşümünün gerçekleşmesi anlamına 
gelmektedir. Sembolizm, halk bilim sözcüğündeki anlambiliminin 
genelleştirilmesi, çevreleyen gerçekliğin idealleştirilmesidir. Bütün bunlar, 
bir ismin sıfat tanımlarının anlamı ile diğer dil biçimlerindeki sıfat 
tanımlarından niteliksel olarak ayırt etmektedir. Sonuç olarak, mecaza sahip 
olan yapılar da deyimsel birimler olarak kabul edilmelidir. 

Dolayısıyla, dar anlamda yorumlanan kavrama göre, halk bilim eserleri 
kalıplaşmış ve dilde hazır biçimde bulunan şekillerden oluşmaktadır. Bu 
şekiller genellikle, ritmik olarak düzenlenmiş bir türün özellikleri taşıyan 
deyimsel birimler, destan dilindeki kalıplaşmış, mecazlaşmış unsurlardır 
(Hrolenko, 1981). Bunlar, çeşitli ikilemeler, temsili varyasyonlar, 
karşılaştırmalar, sembol görüntüleri, şarkı metninin hacimli kısımları, sürekli 
tekrarlanan                sabit epitetler vb. sözlü halk bilim geleneğinin sonucu 
olan benzer şekillerden oluşmaktadır.        

Bu çalışmada, geleneksel olarak halk bilimindeki deyimsel birimlerine 
 

1 Mavi güvercin (Latin Columba livia), vatanı Güney Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika 
olarak kabul edilen güvercin ailesinin yaygın bir kuşudur. Eski zamanlarda bile, bu kuşlar 
insanlar tarafından evcilleştirilmiştir, sonuç olarak evcil güvercinler olarak (Columba livia var. 
Domestica) yetiştirilmeye başlamıştır. 
2 1. Siyah (atın donu hakkında); 2. isim. voron (karga) is.dolayı, böyle bir atın ismi. 



65| 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim  
 
atfedilen kök bör�, kök yaruk, ölüg bargu, t�r�g bargu, ulug orman, kök teꬼr� 
vb. gibi mecaz anlamına sahip olan kalıplaşmış birimler de değerlendirmeye 
alınmıştır. Sözlü halk bilimi evriminden ötürü, diğer sanat alanlarıyla 
etkileşime girerek, kendi dil unsurlarını ve diğer tahmin edilen ulusal bir dilin 
biçimlerinden ödünç alan unsurları birleştirebilen bir görüngü olabilmiştir. 
Dolayısıyla çok çeşitli dil birimlerinin, işlevlerinin özelliklerini incelemek 
için genel dilbilimsel deyim bilimin ayrılmaz bir parçası olarak 
incelenmelidir.  

Bu makalenin temelini Uygur harfli Oğuz Kağan destanında var olan 
deyimsel birimlerin ve mecaz anlama sahip birimlerin örneği üzerinde geniş 
olarak deyim bilimin anlayışı gösterilmeye çalışılmış ve OKD’nin dilindeki 
deyimsel birimler tespit edilmiştir. 

Dil, hiyerarşik olarak organize edilmiş, nispeten bağımsız, ancak etkileşen alt 
sistemlerden oluşan bir sistemdir ve bu sistemin bakış açısıyla 
birleştirilemeyen belirli bir dizi unsurdan ve bunların entegrasyon 
kurallarından oluşmaktadır (Solntsev, 1972, стр. 92-93). 

Dil sisteminin tüm seviyelerinde (biçim, sözcük, cümle) önemli dil 
birimlerinin birleşimine ilişkin kurallar veya genel yasalar, sınırlı sayıdaki dil 
birimlerinden sınırsız sayıdaki birleşimlerin yapıldığı, değişen karmaşıklığa 
sahip olan yapısal ve anlamsal modellerin (veya örneklerin) biçimine 
mevcuttur. Herhangi bir dilde bulunan unsurlar ağırlıklı olarak, dil 
modellerine karakteristik olan yapısal ve anlamsal şekillere göre 
bağlanmaktadır. Dildeki bu modeller veya örnekler, dil sisteminin ana 
hücreleri olarak işlev görerek, sistemik doğayı veya sistematik dili 
yansıtmaktadır.  

Tam anlamlı karaktere sahip olan her kelime için, diğer kelimelerle anlamsal 
(sözcüksel ve gramer) bağlantıyı kurduğunda, mutlaka bir dil modelini veya 
başka bir şekilde, sözcüksel uyumluluk modelini gerektirdiği bilinmektedir. 
Eğer kelime çok anlamlı ise, böyle bir model, bütün anlamlarının (veya 
sözcüksel-anlamsal varyantının) her birine ayrı ayrı özgüdür. Yani, örneğin, 
kök, kelimesi gök, sema anlamında gelen bütün isimlerle birleşerek onlara 
kutsallık anlamını vermektedir. Bu ise, OKD’nin dilinde, sözcüksel ve dil 
bilgisel uyumluluğundan doğan özel kök + isim modeli olduğunu 
göstermektedir. Böylece, bu model temelinde, kök isminin bahsedilen 
kutsallık anlamı gerçekleşmiş ve konuşma sırasında, belirli bir isimle 
kapatılmamış bir dizi kelime birleşimi oluşarak, ortaya birimler çıkmıştır: ilk 
gök, sema anlamında: 42.6: kök teꬼri (3.kez: 37.1 -2; 7.7); 12.3: kök korıkan 
(kollayıcı). Çok anlamlı kök kelimesi aynı zamanda bir başka ismiler ile de 
özgür uyumluluğunu sağlayarak ikinci kutsallık anlamını ile deyimsel 
birimleri de oluşturmuştur: 11.9: kök böri (2 kere: ata, kollayıcı); 6.7: kök 
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yaruk (kutsal yaruk); 16.4-6: kök tülük-lüg kök callug bedük bir erkek böri 
(diğer: 17.6-7; 18.1-3; 24.25.9-1; 29.5-6; 33.1-2’de yapısı değişmeden 
kullanılmıştır). 

Ancak bunlarla birlikte, bizim bildiğimiz dil sistemi bazı durumlarda bazı 
doğru olmayabilir, daha doğrusu bazı istisnaları içerebilmektedir (1972: 52). 
Bu istisna sırasında, önemli yapısal birimlerin birleşiminde, genel ve düzenli 
kurallarından sapma gerçekleri her düzeyde oldukça yaygın bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Yani herhangi bir dil sisteminde, sistemli birimler ile birlikte, 
sistemik olmayan veya anti-sistemik oluşumlar mutlaka bulunmaktadır. R.A. 
Budagova’ya göre, herhangi bir doğal dil, kendisine ait sistemik özelliğini 
koruyarak, doğası gereği azaltılamaz ve işleyişinin özünü ve özelliklerini 
belirleyen çeşitli şemaların toplamına indirgenemez (Budagova, 1978, s. 3).  
E.A. Zemskaya ise, kelime oluşumu türünün özünü ortaya koyarken, yeni 
kelime birimleri oluşurken, onlara esas olarak dilde var olan temel formüller 
veya şemalar sayesinde yapılmaktadır. Ancak, bunların yanı sıra bu sistemi 
kullanmayan, yani bu sistemi bozan şekiller de bulunmaktadır 
(E.A.Zemskaya, 1973, s. 182-183) diye belirtmiştir. 

Mevcut olan dilin, önemli yapısal sistemiğinde bulunan deyimsel birimlerin 
sistem dışında, yani istisna olarak incelenme görüşü son derece önemlidir. Her 
bir dil sistemindeki sistemik ve anti-sistemik görgüler aslında, içinde var olan 
iç çelişkili eğilimlerin bir yansımasını temsil etmektedir, bu da bir dilin iç 
yasalarına göre gelişimini belirlemektedir. Dildeki sisteme uymayan böyle bir 
durumları, Türk dillerinin örneğinde daha detaylı olarak, S.N. İvanov (İvanov, 
1975) ve H.G. Nigmatov (Nigmatov, 1980) kendi çalışmalarında ele 
almışlardır. 

Herhangi bir dildeki, sistemik organizasyona karşılık gelen birimler, sadece 
sistematik olmayan görgü olarak değil, aynı zamanda diğer sistemli birimler 
ile etkileşime girmektedir. Yani, dilin birbirinden ayrılmaz halindeki sistem 
olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, dildeki herhangi bir sistem 
bozukluğundaki görgülerden bahsederken, mutlaka onların önemli 
özelliklerini de göstermek gerekmektedir. Bir dildeki, sistemik olmayan 
birimler, sistemik birimler ile bir arada bulunur, onlara dayanarak yeni 
birimleri türetir. Her ne kadar önemli deyimsel birimlerin yapısı, dilde kurulan 
düzenliliklerle çelişse de, dilin bir sistemik organizasyonunu bozmadan, dilin 
genel sistemine girer ve özel bileşenini oluşturmaktadır. 

Bazı araştırmacılara göre, dilin önemli birimlerinin bütünleşmesi için mevcut 
kurallardan sapma durumu, daha çok kelimelerde görülmektedir. Bu görüşe 
katılmamak oldukça zordur. Çünkü kelime düzeyinde (morfemlerin ve 
kelimelerin birleşimleri), sistemik olmayan unsurlar, öncelikle kelimenin 
kuralları ve oluşumu ve bükülmesiyle tutarsızlıklar şeklinde ortaya 
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çıkmaktadır. Örneğin OKD’nin dilinde, isim + ( –lIg / -lUg / -lIk / -lUk) ekinin 
gelmesiyle soyut ve somut şeylerin, durumların özelliklerine göre veya 
yeteneğine göre kişilerin isimleri üretilmiştir. Örneğin, 28.2: beg-ler-ge bolgıl 
baş-lık; 28.6: tuꬼ-luk-lar-ı takı kümüş-dün; 38.1: meniꬼ kagas-luk-um yok 
turur; 6.6: karaꬼgu-luk keldi; 37.1: tör(ü)-lük bol[sun]-gıl tözün; 4.6-7: altun-
luk bilbagı; 16.6: kök cal-lug;       28.8: kapu-lug irdi; 24.1: us-lug bir ir vb. 
Yukarıdaki örneklere bakarak, bu yapıda listelenen türev kelimelerden yola 
çıkarak, isim + ek (–lIg / -lUg / -lIk / -lUk) modeline yeterince karşılık 
gösteren, eşya yapısına veya yeteneğine göre yapısal-anlamsal bir sistemin 
olduğu görülmektedir. Ancak bu sistem her zaman korunmamıştır. Örneğin, 
28.3: Kagar-luk tep tedi; 39.1: atı Barmak-lig Coşun Billig irdi vb. 
Gösterilmiş olan örneklerdeki kelimelerin tam biçimsel açıdan, daha önce 
belirtilmiş olan sistem modeline uyum sağlasa bile, anlam açısından ondan 
uzaklaştığı görülmektedir. Çünkü Barmak-lıg Coşun Bil-lig kelime birleşimi, 
dilin oluşturduğu modelin temeline göre akıllı, kabilyetli, çeber insan 
anlamına gelmesi gerekmekteydi. Ancak, bu kelime birimleri bir tür 
faaliyetten türeyen bir kişinin adını veya unvanı, rütbeyi genelleştiren anlamı 
vermektedir. Gördüğümüz gibi, Barmak-lıg Coşun Billig isminin sözcüksel 
anlamı sözcük oluşumundan daha geniş olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani daha 
doğrusu, bu kelime birleşimi, son kuraldaki kurala aykırı olarak ortaya 
çıkmaktadır ve sistematik bir dilin içinde, sisteme tabi olmaya istisna 
gerçeğini göstermektedir. 

Genellikle, sistemden sapma gibi durumlar, içsel anlamları bütünleşerek, 
bileşenlerinin anlam kaybından kaynaklanan kelimeler ile ilişkilidir. Dilsel 
birliğin bileşenlerinin dil sistemine uymayan birimlere, genellikle dil bilimde 
yaygın olarak deyim veya deyimsel birimler olarak isimlendirme görgüsü 
doğru sayılmaktadır. Bu birimlerin ana özelliği olarak, onların dil birimlerinin 
anlamlarının (kelimeler, kelime kombinasyonları, cümleler) yapısal ve 
anlamsal bağlantılarındaki parçaların anlamlarından indirgenemezliğine 
dayanmaktadır. Deyimsel birimlerdeki, anlamsızlığa maruz kalan ya da 
semantik bağımsızlıklarını kaybeden, bileşenlerin her biri, kural olarak,  
değiştirilmeyecek bir unsurlar haline gelmişlerdir. Tek tek anlamsal öneme 
sahip olan işaret niteliklerinden yoksun kalan deyimsel birimler, dil 
sisteminde yalnızca bağımlı birleşimler olarak bulunmaktadır. Örneğin, 
OKD’ndaki bak-maz kelimesi, gramer acıdan bak- fiili ve    –maz olumsuzluk 
eki olarak bileşenlere ayrıştırılabiliriz. Ancak böyle bir ayrıştırma onun 
anlamını anlamak için hiçbir şey vermemektedir. Eğer bu kelimeyi agız-ı-ga 
(ağızına) ve turur, agız-ı-ga bak-maz turur (tabi olmamak, boyun eğmemek) 
şeklinde bakarsak, ifade ettiği anlam tam anlaşılmış olacaktır. Bu durum ise, 
bak-maz kelimesinin her bir bölümünün içeriğinden takip etmeyen bir 
anlamda kullanılmasıdır. Bu deyimsel birimin yapısındaki bileşenler, ikincil 
mecaz anlamını ifade ederken, her biri ayrı ayrı değil, dilin ayrılmaz bir birimi 
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olarak, semantik bağımsızlıklarını kaybetmiş durumunu göstermektedir. 
Böyle bir mecac anlam, kelime bileşenlerinin anlamsal birleşiminden değil, 
ek olarak geldiği kelime ile ifade edilmesinden doğmaktadır. Dolayısıyla, 
agız-ı-ga kelimesi ile ifade edilen bak-maz deyimsel biriminin anlamı, normal 
dil kuralları ile çıkaramayız ve agız-ı-ga bak-maz deyimsel birimi taşıyan bu 
durum, dilin unsurlarını bağlamak için kuralların dışında oluşturulmuş, dilin 
benzersiz bir gerçeği olarak kabul edilmelidir. 

Dilde oluşan sistemine uymayan deyimsel birimlerin tümü doğrudan 
kelimelerin içyapısı ile ilgilidir. Uygur harfli OKD’nin dilinde, genel kalıplara 
uymayan deyimsel birimler oldukça yaygındır. 

Genel olarak, tam anlamdaki bir kelimenin diğer kelimelerle anlamsal bir 
bağlantıya girme yeteneğine sahip olduğu çok iyi bilinmektedir. Bu özelliği, 
olduğu gibi, minimum iki kelime birleşimi ile gerçekleştirilir. Böyle, bağımsız 
birleşimler ya da adlandırma anlamlarının gerçekleştirme sürecinde 
oluşturululmuş kelimeler bağımsız birimler olabilmektedir. Yani, örneğin, 
isim dost  (arkadaş) sözcüksel-anlamsal acıdan özgür anlam sistemine aittir. 
Örneğin, 34.8: anuꬼ dost-lar-ı; 42.5: dost-lar-um-nı m(e)n külgürdüm; Yani, 
arkadaş anlamındaki dost kendi uyumluluk özgürlüğü ile deyimsel birimleri 
yaratma yeteneği, dilin bu özel anlamdaki adlandırılmış ismin sözcüksel ve 
dilbilgisel uyumluluğuna sahip olduğunu göstermektedir. Ve bu modelde 
oluşturulan kelime bileşiğinde onun bağımsız bileşen olarak işlev gördüğünü 
göstermektedir.  

Diğer yandan, 22.7: dost-luk-dan çıkmaz tur[ur men]; 14.5-6: dost-luk kıldı; 
15.4: [dost] turur men; 13.3: dost tutar men; örneklerindeki kıl-, tur- (-
luk+dan şeklinde) fiillerin  dost ismi ile ilişki kuarak, konuşma sırasında bu 
kelime hem özgür (arkadaş) hem de deyimsel birimlerde insanlar arasındaki 
bağlam, yakınlık, ilişki anlamı ile de ortaya çıkabilmiştir. Böylece deyimsel 
birimi oluşturması ile özgür anlamından koparak ortaya çıkması 
görülmektedir.  

Bir bileşenin bellettiğimiz gibi anlam uyumluluğunda, böyle sınırlamasını 
motive etmek oldukça zordur, çünkü bunlar normalde dile sabitlenmiş halinde 
bulunmaktadır.                     V.V Vinoagradov, Rus dilinde benzer deyimsel 
birimleri göz önünde bulundurarak böyle demiştir: “Aynı zamanda, böyle bir 
kısıtlama için, nesnelerin, eylemlerin ve görgülerin kendilerinin mantıksal 
veya maddi doğasında, herhangi bir dayanak yok gibi görünür. Bu 
kısıtlamalar, belirli bir dilde mevcut olan sözlü ifadelerin iletişim yasaları 
tarafından yaratılmaktadır ”(1969: 158).  

Dolayısıyla, dost isminin böyle deyimsel birim çerçevesinde, sözdizimsel 
kabiliyetinin sınırlanması, dilde belirtilen değeri ifade ederken bu ismin 
anlamsal bağlantısının bir modelinden yoksun olduğunu göstermektedir. Bu 
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anlamların karakteristik bir özelliği, deyimsel birimlerin içeriğinde 
bağımsızlık veya bağlılık eksikliğidir, yani yalnızca kesin olarak tanımlanmış 
kelimelerle birleşim halinde ortaya çıkabilmeleridir, daha doğrusu, 
anlambilimsel ilişkilerin dar alanında. Böylece, bağımsız kelimelerin 
birleşiminden, bağımlı ya da ilişkili olan anlamların uygulanmasıyla oluşan 
kelime bileşikleri deyimsel birim olarak adlandırılmaktdır. 

Diğer, 13.5: çamat çak-up, örneğine bakarsak, bu deyimsel birimdeki çak- 
diğer 4.8-9: tan irte çak-da; 3.1: bu çak-da, örneklerindeki gibi zaman 
anlamını değil, insan duygusu ile ilgili olan öfkelenmek anlamını vermiştir. 
Ve bu anlam ise sadece diğer çamat ismi ile birlikte kullanıldığında ortaya 
çıkmıştır ve başka isimlerle hiç kullanılmamıştır. Görüldüğü gibi, çak 
kelimesinin karakteristik özelliği bir kelimeye, yani çamat ismine tamamen 
bağlı olmasıdır ve diğer kelime birimlerinde hiç kullanılmamasıdır. Bu durum 
ise, çamat çak- (öfkelenip) deyimsel birimin, konuşma sırasında 
gerçekleşmediğini, ancak dilde hazır bir dil unsuru olarak var olduğunu 
göstermektedir. Çamat çak – deyimsel birimi dildeki yapısal-anlamsal 
birimlerin modelinde yapılan bağımsız kelime birimlerine, sadece şekil 
acısından benzerlik göstermektedir. Bunu biz çamat çak- (çok öfkeli 
çağırmak) deyimsel birimini diğer 4.8-9: tan irte çak-da (sabah, yarın); 3.1: 
bu çak-da (bu zamanda) örnekleri ile karşılaştırdığımızda fark edebiliriz. İlk 
iki kelime birimlerinin anlamı, çak bileşenlerinin anlamları ile belirlenir ve 
zamanı bildirmiştir. Zaman anlamındaki çak kelimesi, sözcüksel ve gramer 
açıdan tüm kelimelerle serbest, sözdizimsel bir bağlantıya girme 
eğilimindedir, başka bir deyişle, söz konusu kelimenin serbest uyumun 
olmasıdır. Çamat çak- deyimsel biriminin anlamına gelince, bütün (çamat 
çak-) kurucu parçaların anlamını belirlenirken, çamat bileşeninin dışında, 
herhangi bir anlamdan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü öfkelenmek 
anlamı çamat kelimesinin doğasına bağlı olmasına rağmen, deyimsel olarak 
çak-  kelimesine anlamsal acıdan bağlı kalmıştır. Bunu biz diğer çamat- 
kelimesinin at- ile kullanımda görebiliriz, 21.7: çamat at- aynı biçimde aynı 
öfkelenmek anlamına gelmiştir. Ancak, bununla birlikte, OKD’nin dilinde, 
deyimsel birimlerin uyum kurallarından sapma gerçekleri, çoğu zaman sabit 
olmasına rağmen, nispeten geniş olduğu durumlar vardır. Örneğin, kit-/ket- 
fiiller ile bağlanarak, yardımcı fiil hizmetinde gitmek, ayrılmak anlamını 
vererek, açık bir şekilde birleşik fiili yaptığı görülmektedir: 4.3: bağladı kit-
di; 6.3: tep tedi kit-di; 15.7: tutup kit-di; 17.4: tüt-tür-di kit-di; 26.9: kaçup kit-
di; 33.3: atlap kit-di; 34.8: aldı kit-di; 35.3: tüşdi kit-di; 31.9: tarıtdı-lar kit-di-
ler; 36.5-6: kit-e turur; 5.4: aldı ket-di vb. Buradaki kit-/ket- fiilinin gitmek, 
ayrılmak anlamı bağımsız bir anlam olduğu, diğer başka kelimeler ile 
birleşmesinden görülmektedir. Ve böylece, kit-/ket- (gitmek, ayrılmak) fiili 
yukarıdaki örneklerden dolayı bağımsız bir anlam olarak hissedilmektedir. 
Ancak, bu sadece ilk izlenimden dolayıdır. Aslında, temel kit- / ket- (gitmek) 
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kelimesi ile yapılan bütün birleşik birimlerine özgür, bağımsız kelime 
kombinasyonları kategorisine veya başka bir deyişle simüle edilmiş 
oluşumlara giremez. Bunu da, deyimsel birimlerdeki kit- / ket- (gitmek) 
fiilinin uygulanmasıyla oluşturulan sözcük birleşimleri arasında, 9.9: usı kiti; 
7.9: usı kit-di kalmadı; 28.4: ilgerü kit-di; 24.8: ilgerü kitdi-ler; 29.4-5: il-gerü 
ket-di, onun ayrılmak, bayılmak anlamının olmasıdır. Özellikle bu birimlerin 
ilk bileşeni olan kit- / ket- ayrılmak, bayılmak anlamı ile onun gitmek anlamı 
aynı anlamsal gruba aittir. Böylece, deyimsel birimlerde isimler ile birleşerek 
ayrılmak, bayılmak anlamına gelen kit- / ket- (gitmek) fiilinin uygulanmasıyla 
yaratılan deyimsel birimler, dilde kelime birimleri oluşmasında, dil kurallar 
sisteminin dışında kalan olgu olarak kabul edebiliriz. 

Sistemden sapma ya da kopma durumunun özelliği ise, deyimsel birimlerdeki 
bileşenlerin kelime seçim özgürlüğü olarak kabul edilen türdeki kelimelerin 
birleşimlerinde kesinlikle sınırlı olmasından ve bu deyimsel birimlerin dilde 
hazır birimler olarak var olmasından ve bu nedenle konuşma sırasında 
çoğaltılmasından kaynaklanmaktadır. Bileşenlerden birinin bağlı anlamının 
ortaya çıktığı deyimsel birimler göz önüne alındığında, aşağıdaki durumu 
aklımızda tutmak çok önemlidir. Sistematik olmayan deyimsel birimler olsa 
bile, genel birleştiricilerinin yasalarına karşılık gelen görgülerden ayrı olarak 
mevcut değildir. Deyimsel birimler kural dışında birleşmiş unsurlar olsa bile, 
onları dil sisteminden koparmayan en önemli özellik, kelimelerin serbest 
birleşimleri ile benzerlikle oluşmalarıdır. Böylece, deyimsel birimler, dilin 
sistemik organizasyonunu bozarak, anlamsal acıdan karşılık göstermese bile, 
diğer sistemli modellerin yapılarına dayanarak ortaya çıkmaktadır.  

Uygur harfli OKD’nin dilinde, günümüz Türk dillerinde olduğu gibi, sistem 
dışı, birçok bağımsız deyimsel birimler bulunmaktadır. Onların da dil 
yapımına uymaması ise, yapımındaki bileşenlerinin yani kelimelerin, 
bağımsız kelime birimlerinde olduğu gibi kendi doğasında verilmiş olan 
anlamı taşımamasıdır. Böyle deyimsel birimlerin anlamı ise onun 
yapımındaki kelimelerin anlamı ile çözmek mümkün değildir. Örneğin, 26.3-
4 közden yeti k (a) ç-dı; 12.13.9-1: baş çalunu-luk tilep me turur; 9.7-8: süt-
den kumuz bola turur-lar; 8.1-2: [közü] yarıdı; 1.3-4: közü yarıp bödü-di vb. 
deyimsel birimlerin bileşenlerinin yani kelimelerin hiçbiri, kendi anlamında, 
diğer normal birimlerde kullanıldığı gibi kullanılmamıştır. Bu ise, her 
bileşenin bireysel olarak değil, bir bütün sözlü kompleksin bu gerçeklikle 
ilişkili olduğu gerçeğiyle açıklanmaktadır. 

Başka OKD’ndaki değerlendirilmeye alınacak 3-4: közü yarup bödüdi 
(doğurmak) deyimsel birimi ise, aynı anda hem belirli bir haraketli bildirir 
hem de belirtilen gerçekle ilişkili anlamı ifade etmektedir. 3-4: közü yarup 
bödüdi deyimsel birimi doğurmak, hayat vermek anlamını içermektedir. Bu 
anlam kavramı, analiz edilen kelime bileşenlerinin oluşturan ortak 
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anlamlarından gelmemektedir, bu deyimsel birimin anlamı onun tüm 
bileşenlerine bağlı halindedir. Böylece bu deyimsel birimlerin, başka 
birimlerden ayırt edici özelliği olarak, bu tür yapısal-anlamsal deyimsel 
birimlerin modelin niteliksel şekle eşdeğer olması ve böylece dillik 
kuralından sapma durumlarından birini temsil etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, göz önünde bulundurulan deyimsel 
birimlerde, bileşenler arasında dil bilgisel acıdan bağımlılık ilişkilerini 
kurulmamaktadır ve tanımlanmış kelime ya da tanım ayırt edilmemektedir. 
 Dolayısıyla, 3-4: közü yarıp bödü-di (doğurmak) deyimsel birimi, 
dilin önemli birimleri olarak birleştirme kurallarına uymayan, dilin önemli bir 
yapısal birimini oluşturmaktadır. Böyle deyimsel birimler, hiçbir şekle 
uymayan, yani belirli bir içeriği yalnızca tüm bileşenlerinin birlikte kullanım 
sırasında ortaya çıkan, bağımlı kelime birleşimleridir.  

Bu tür serbest olmayan deyimsel birimlerinde, kural olarak, bileşenlerin 
değiştirilmesine anlam bağımlılığı izin vermemektedir, çünkü bileşenlerinin 
değişmesi genellikle onun anlamsal yapısının bozulmasına ya da tamamen 
kaybolmasına neden olabilmektedir. Ancak, OKD’nda böyle bir durumun 
olmasına karşılık, bazı deyimsel birimlerde, bileşenlerinin değişim durumu 
görülmektedir. Fakat bu değişim, kesinlikle daha önceden kabul edilmiş ya da 
sabit bir varyasyon sınırları dâhilinde olmuştur. Örneğin, aynı 1.3-4: közü 
yarup bödüdü deyimsel birimindeki bödü- (doğurmak) fiili düşerek onun 
yerine sadece yaru-  8.3: [köz] yaru-dı; 10.4: [közi] yaru-dı fiili kullanılmıştır. 
Fiili düşürerek,  deyimsel birimi kısaltma gibi durum, sözlü konuşma diline 
ait bir özelliktir ve bu durum ise onun anlamının değişmesine yol açmamıştır.  

OKD’nın dilinde, şimdiki Türk dillerinde olduğu gibi, közü yarıp bödü- ( 
doğurmak) deyimsel birimi gibi anlamı sadece birleşimde ortaya çıkan ikili 
birimler yaygın biçimde kullanılmıştır (Türkiye Türkçesine bunlara ikileme 
denilmektedir). OKD’nda bulunan bazı ikilemeler, il kün, berke emgek, iris 
kagas, çalaꬼ bulaꬼ vb. Örneğin, 27.3: çalaꬼ bulaꬼ ikili birleşiminin 
(ikilemesinde) dil sistemine uymama durumunu böyle bir şekilde 
açıklayabiliriz: 1. Ne çalaꬼ (darbe) bileşeni ne de bulaꬼ (kargaşa) bileşeni, 
kendi anlamlarına karşılık gelmemektedir. Başka bir deyişle, bu durumda, 
kelimelerin bağımsız birleşimlere karakteristik olan anlamını ifade 
etmemektedir. Bu nedenle, sadece her iki üyenin birlikte kullanılması ondan 
bundan, yok şey, yani kimseden korkmaz anlamını vermiştir (1988: 224); 2. 
çalaꬼ bulaꬼ kelime birleşimi genelleştirilmiş, mecazlaştırılmış bir anlam ifade 
etmektedir; 3. çalaꬼ bulaꬼ kelime birleşiminin modeline göre başka benzer 
birleşimlerin oluşması mümkün değildir. Çünkü bunun gibi il kün, berke 
emgek, iris kgas, çalaꬼ bulaꬼ vb. kelime birimlerin (ikilemeler) bileşenleri, 
deyimsel birimlerde olduğu gibi değiştirilemez ve özellikle bunların tarihsel 
anlamı var dile yerleşmiş olan kelime birimleridir. 
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OKD’nin dilindeki önemli yapısal birimlerinin yanı sıra dillik kurallara 
uymayan durumlar, bazen cümle düzeyinde de görülmektedir.  Yani, 
OKD’nin dilinde bulunan bazı deyimsel birimlerin tam anlamını anlamak için 
cümle düzeyinde bakmak gerekmektedir. Örneğin, şart kipinin –sa şeklinde 
cümle yapımı OKD’nin anlatım biçimine göre doğru bir şekil değildir. Bu 
durum sadece 13.1-2: agız-um-ga bakar turur bol-sa diye deyimsel birimine 
eklenerek, bu tür cümle yapılmıştır. Aynı durumu biz, 21.7: atam çamat atup  
ir-se, menüꬼ tap-um irür mü  diye şart kipi eki ile yapılmış ilişkili cümleyi de 
belirtmek gerekmektedir.  Bunların dışında böyle özel bir durum sıfat fiilin –
Ip şekli gelerek yüklem olmuştur ve böylece ilişkili cümleler kurulmuştur. 
15.5-7: Oguz Kagan çamat atup aꬼa atlagu tiledi. çerig birle atlap tug-lar-nı 
tutup kitdi; 14.2-5: köp telim altun kümüş tartup, köp telim kas yakut taş alıp 
köp telim erdeniler yiberip yumşap Oguz Kagan-ga s(o)yurkap birdi; 22.4: 
Teꬼri sen-ge yer berip buçuruş bolup turur; 22.6-7: begü berip dost-luk-dan 
çıkmaz tur[ur men]; 27.7: Muz Tag-lar-da köp soğuk bol-up-dan, ol beg 
kagar-dan sarunmuş irdi. Dikkat, OKD’nda 1.3: k(i)ne künler-den bir kün Ay 
Kagan-nuꬼ közü yarup bödüdi; 10.11.9-1: il künge car-lıg caplap kiꬼe-şdi-
ler; 40.7: kelip kiꬼeşip olturdı-lar bu üç cümlede ise sıfat fiil yüklem olduğu 
tam görülmektedir.  Yukarıdaki örneklerden aşağıdaki gibi sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır: 1. bileşenler, kendilerine ait olan sistematik, düzenli 
anlamlarından mahrum kalmışlardır ve böylece kullanım durumları 
kısıtlanmıştır; 2. bileşenlerin hiçbiri bir başkası ile değiştirilemez, çünkü 
değiştirme deyimsel birimlerin anlamsal yapısını bozabilir; 3. Deyimsel 
birimle basit bir cümle modeline anlam acısından değil, sadece şekli, yapısı 
ile benzerlik göstermektedir.  

Dolayısıyla, yukarıdaki belirtilen deyimsel birimler, OKD’nin dil sistemine 
ilişkin kurallara uymayan yapısal önemli birimler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Böylece, OKD’nin dilinde, günümüz Türk dillerde olduğu gibi, dilin genel 
yasalarına uygun olarak oluşturulan dilin önemli yapısal birimleri, yapım 
acısından bu yasalara uymayan diğer deyimsel birimleri ile karşı karşıyadır. 
Genellikle, deyimsel birimler kendi oluşumunda ya dil sistemini bozarak ya 
da bireysel olarak mevcut kalıpların dışında oluşmaktadır. Deyim ya da 
deyimsel birim terimleri, her türlü kelime birleşimleri alanındaki sisteme 
uymayan, yani kelimelerin özgür olmayan bağlılık olgusunu ifade etmektedir.  

Son yıllarda, dil biliminde deyimin kimliği tanımlamada, onların dilin tüm 
yapısal seviyelerinde dil sisteminden kopma özelliği var olan birimlere 
deyimsel birim ya da deyim tanımını veren birçok çalışmalar ortaya çıkmıştır 
(Yanko-Trinitskaya, 1969, s. 14). Ayrıca, OKD’nin diline analiz ederken, hem 
sistemik olan kelime birimlerinde hem de sistemik olmayan deyimsel 
birimlerin farklı yapısal seviyelerinde biçimbiriminin nedensellik durumu 
görünmektedir. Özellikle, kelime oluşturma kurallarına uymayan deyimsel 
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birimler, genellikle bireysel ek morfemlerin uyumluluğunda değişkenlik 
göstermektedir. Örneğin, -ka-run yön gösterme eki, günümüz Kırgız 
Türkçesinde de sadece tış-karı (dışarı), iç-keri (içeri) kelimelerinin kullanım 
dışında kullanılmamaktadır. OKD’nda aynı şekilde bu yön gösterme eki 
deyimleşmiş birimlerde sadece çaş /taş (dış, yabancı), 35.4: çaş-ka-run 
kalma-sun (gönül dışında kalmasın, unutulmasın) isimleri ile kullanılmıştır. 
Ya da diğer  – gerü (yönelme halini bildiren ek) hiç değişime uğramadan 
sadece il ismine eklenmiştir. Bu kelimenin isim olup olmadığı kesin değildir, 
ancak bazı etimoloji kaynaklarına göre kelime kökü il< al örneğin, 
alga<al+ga (ileriye) –ri eki ile isim olduğu ileri sürülmektedir. Çünkü Oğuz 
grubundaki ilk (başı, önü) anlamı ile kullanılmaktadır. İlk anlamı Kırgız 
Türkçesinde birinci kelimesi ile eşittir. İşte bundan dolayı ilk köküne –ri eki 
gelerek ilgeri kelimesi gelimiş diye tahminde bulunabiliriz. Çünkü –ri eki 
Eski Türkçedeki asra (önde, önündeki), üsrö (üstünde, üstündeki) kelimeleri, 
yön gösteren eklerin bir varyasyonu olarak sayılmaktadır. İlk köküne –ri eki 
geldiği zaman, kökün son hecesindeki i sesi düştüğünden dolayı, ilk türünü 
değiştirmiştir (1988: 116). Böylece, bak- (bakmak) fiili agız kelimesi ile 
birleşerek, tabi olmak, söz dinlemek deyimsel anlamını vermiştir: 13.1-2: 
agız-um-ga bak-at turur bol-sa (tabi olursa, itaat olursa); 13.4: agız-um-ga 
bak-maz turur bol-sa (tabi olmazsa, itaat olmazsa), ya da biçimbirim 
acısından kaynaşmış olan türü 30.9: agız-ı-ga bak-ın-tur-dı, yani bakın < bak 
(tabi ol, zapt ol) vb. 

OKD’nin dilindeki deyimsel birimlerin biçimsel açıdan genel olarak dil 
sistemine uyumama durumu, genellikle kelimelerin anlam ve yapısındaki 
değişikliklerle ilişkili değildir. Örneğin, kör- (sevmek, beğenmek) fiilini 
y(a)hşı (iyi) kelimesi ile ele alırak,  bu nominatif türevin anlamı, doğrudan 
kör- (görmek, fark etmek) fiiline bağlıdır: 22.9 söz-ün y (a) hşı kör-di, bu 
deyimsel birimini tutarlılık açısından, dildeki kurallarına dayanarak 
yorumlanmayan fiil diyebiliriz. Çünkü anlamsal yapısıyla, dikkate alınan y (a) 
hşı kör-di deyiösel birimi bu kuralla çelişmektedir. Böylece, sevmek, 
beğenmek anlamını taşıyan y (a) hşı kör-  deyimsel birimi de dil sistemden 
sapma olgusu olarak kabul edilmektedir. Ancak, OKD’ndaki kör- fiili ile 
yapılmış olan deyimsel birimlerinde ifade edilen anlamın anlamsal bağlantısı 
sapmadığı hissedilmektedir. Bu yüzden y (a) hşı kör- deyimsel birimi aslında 
sözcüksel-anlamsal acıdan kör- fiil varyantlarının aynı anlamları olarak kabul 
edilebilir. 

Deyim bilim, yani deyimsel özellikli kelime birimlerinin elde edilmesi, kural 
olarak, yapısal ve anlamsal oluşumundaki niteliksel değişiklikleri 
belirlemiştir. Örneğin, OKD’nin dilindeki 8.3: [közü] yaru- deyimsel birimi 
kendisine doğurmak diye yeni anlamı aldığı zaman, bir takım bağımsız 
birimlerinden düşer ve artık bir deyimin bileşeni olarak, kendisine 
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karakteristik olan tüm niteliklerini kaybetmiştir (bileşenler arasında mevcut 
nesne ilişkisi kaybolmuş ve sonuç olarak, nesne bağlantısını ifade eden 
deyimsel birimin modeline karşılık göstermiştir). Dolayısıyla, köz yaru- 
deyimsel birimin doğurmak anlamı genel anlamın kural tarafından 
indirgenemez ligine kıyasla, niteliksel olarak yeni bir anlam olarak 
sayılmalıdır. 

Yukarıdaki örneklere dayanarak, OKD’ndaki deyimsel birimlerinin tüm 
yapısal seviyelerini dil kurallarına uymayan birimler belirlemek yetersizdir. 
Çünkü deyimsel birimlerin oluşumunda herhangi bir kural yok demek yanlış 
olacaktır. Bu nedenle, bizim düşüncemize göre, biçimsel acıdan bu deyimsel 
birimlerin dil kurallarına uymamak, sapmak gibi durumlar, biçimbirim ve 
kelime oluşumundaki ilgili yazışmalarla karşılaştırmalar açısından 
incelenmelidir (Solntsev, 1972, s. 452). Bununla birlikte deyim ya da 
deyimsel birim terimlerini, diğer anlamsal acıdan bağımlı olan, özgür 
olmayan kelime grupları, birimleri ile de geleneksel bir ilişkisi olduğu gerçek 
unutulmamalıdır. Çünkü bu terim, OKD’nin dilindeki bulunan kalıplaşmış, 
gelenekleşmiş kelime birimlerinin özünü ve onları diğer bağımsız kelime 
bileşiklerinden ve ona benzeyen diğer dil birimlerinden (kelimeler, bileşik 
isimleri, atasözleri) farklılıklarını yansıtmaktadır. Deyimsel birimler, 
dilin diğer önemli yapısal unsurları gibi, bir dizi diferansiyel özellik ile 
karakterize edilmesidir. Onların böyle bir özelliği, anlamsal uyumu veya 
bunları oluşturan kelimelerin birbiriyle ilişkili olmasıdır. Örneğin, 15.6: 
atlagu tile- deyimsel birimindeki tile- fiili anlamsal olarak ilk atla-gu (askeri 
yürüyüş yapmak, saldırmak) kelimesine bağlıyken, sadece atla-gu şeklindeki 
isim ile birlikte kullanılarak, deyimsel yeni  hücüm etmek, istemek anlamını 
kazanmıştır.  

OKD’ndaki bir diğer örnek, tap- (bulmak) fiili de aynı şekilde anlamsal 
bağımlılık göstermektedir. Kelime deyimsel biriminin çerçevesinde sahip 
oldu/ ile doluydu anlamını bildirmiştir. Bu tap- fiili sadece belli kelimeler ile 
birleşerek, kesin olarak tanımlanmış bir sözcüksel ortamda görünmektedir: 
1.2-3: sevinç tap-dı-lar (neşeye dolmak); 35.1: k(a)ygu-lar tap-dı (üzüntü, 
sıkıntıya dolmak); 42.1: sivinç tap-dı-lar. Örneklendirilmiş olan deyimsel 
birimlerde, bileşenlerin tek yönlü anlamsal bağımlılığı not edilir. Bu bir 
bütünlüğü göstermektedir, yani deyimsel bir bileşenlerinin bağımsız 
anlamının olmaması nedeniyle. Dil dışı somut veya soyut nesneleri 
kavramlandırmada ya da adlandırmada, deyimsel birimlerin ilişkili bileşenleri 
sadece, çevresi dil normu tarafından sıkı bir şekilde düzenlenen, yani diğer bir 
değişle destekleyici kelimelerle birlikte kullanıldığında oluşmaktadır. 

OKD’nin dilinde, yukarıda belirtildiği gibi, tüm bileşenlerin anlamsal 
bağlılığı ile ayrıt edilen deyimsel birimler çok sayıda bulunmaktadır. Örneğin, 
9.10.9-1: cüreki-ge ataş tüş-di (aşk oldu) deyimsel birimindeki tüm kelimeler 
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ayrılmaz şekilde bir birine bağlantılıdır, çünkü onu oluşturan bileşenlerinin 
hepsi, tek tek iken bir bürün anlamı ifade etmemektedir. Sadece bir bütünlüğe 
cüreki-ge ataş tüş-di sahip olduğu zaman bir gerçek anmalı bildirerek deyim 
biliminin konusu olabilmiştir. Sonuç olarak, cüreki-ge ataş tüş-di (aşk oldu) 
deyimsel biriminin anlamsal özelliği olarak, onun gerçeğin tanınması 
gerçeğine bütüncül bir odaklanmasıdır. 

Bu ve buna benzeyen aynı türdeki diğer deyimsel birimlerine, biçimbirimi 
arka plana düşmüş olacaktır. İlk olarak ise, deyimsel birimleri belirleyen 
anlamın bütünlüğü, belirli bir gerçeklik gerçeğiyle ilişkili olması ortaya 
çıkacaktır. O.S. Ahmanova’ya göre, deyimsel birimlerinin bir biçimsel yapısı 
olmasına rağmen, deyimsel birimlerin doğru ya da genel anlamında 
cümleciklerden ayırt edilmesinin ana ölçütü onların doğrudan gerçeklikle 
ilişkili olmasıdır. Böylece deyimsel birimdeki bileşenlerinin bütünlüğü, 
onların yapısından daha üstün geldiği söylenebilir, tanımlanan nesneyi ayrıt 
eden özelliklerin tahsisinin, onun ayrılmaz tanımına tabi olduğu ortaya çıkar 
(Ahmanova, 1957, s. 169). Dolayısıyla, bazı durumlarda deyimsel birimlerin 
bileşenlerinin içsel anlamsal uyumunun sonucu, bileşenlerinden birinin belirli 
bir sözcüksel anlamına, diğer durumlarda ise bir bütün olarak tüm kelime 
biriminin bütünlüğüne dayanmaktadır. Deyimsel birimlerin bileşenlerinin 
anlamsal uyumu veya bağlılığı, önemli özellikleriyle önceden belirlenir ve 
anlamın ve dilbilgisel şeklinin sabit olmasıdır. Deyimsel birimlerin bu hem 
anlamsal hem de sözcüksel özellikleri onların dilde hazır bir şekilde 
kullanımını sağlayarak, onun şeklinin değiştirilmeden kullanılması bir kelime 
ile eşdeğer tutmaktadır. Yani deyimsel birimler, dilde, normal bir kelime gibi 
hazır birimler şeklinde bulunur ve konuşma sırasında insanın hafızasından 
hazır bir şekilde kullanılmaktadır. Böylece, OKD’nın dilindeki deyimsel 
birimleri, diğer önemli yapısal birimlerinden ayrıt eden bir takım özelliği 
sıralayabiliriz: 1. iki veya daha fazla sözlü bileşenden oluşması; 2. bileşenlerin 
anlamsal bütünlüğü; 3. Anlamsal-sözcüksel ve dilbilgisel yapısının sabit 
olması; 4. Konuşmada tekrarlanabilmesi yani anadili konuşan bireyin 
havzasında hazır bir şekilde bulunmasıdır. Böylece sonuç olarak, OKD’nın 
dilindeki deyimsel birimin doğasında bulunan bu özellikleri göz önümüze 
bulundurarak, aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz: deyim ya da deyimsel birim, 
sabitli anlam birimi sözcüksel-dilbilgisel birimleri ile ayrıt edilen, hazır bir dil 
birimi olarak yaşayan, konuşmada hazır şeklinde bulunan, birkaç kelimelerin 
anlamsal olarak özgür olmayan bir birimidir. 
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Türkçe Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Ad Sözcükleri 
Mi Daha Sık Kullanılır Yoksa Yüklem Sözcükleri Mi? 

Samaneh Kamyab* 
Mahnaz Amani** 

Özet 

İlk dil edinimi üzerine yapılan araştırmalara göre, ad sözcükleri yüklem 
sözcüklerinden daha erken edinilmektedir. Bununla birlikte, bu olayın 
evrensel bir olay mı yoksa dile özgü bir olay olduğunu iddia eden tartışmalar 
bulunmaktadır. Bu araştırma, bu konuyu Türkçede incelemek amacıyla 
Türkçe okul öncesi çocuk kitaplarında ad sözcükleri ve yüklem sözcüklerinin 
sıklığını araştırmayı amaçlanmaktadır. Bu amaçla, yazar tarafından 
erişilebilen kitapçılarda arama yapılarak 5 Türkçe okul öncesi kitap 
seçilmiştir. Kitapların teması, duygular, hayvanlar, çocuklar gibi temel 
kavramlarla ilgiliydi; kitaplar içerik bakımından analiz edilmiştir. Bu amaçla 
içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Ad sözcükleri ve yüklem sözcüklerinin 
kullanımı arasındaki farkın anlamını araştırmak için istatistiksel testler 
kullanılmıştır. Frekans, frekans yüzdesi ve sütun grafiği gibi istatistiksel 
indeksler kullanılmıştır. Sonuçlar, incelenen kitaplarda ad sözcükleri ve 
yüklem sözcüklerinin sıklığı neredeyse bezer bir oranda olduğunu 
göstermektedir ve bu bulgu Türkçenin zamir düşüren yapısıyla 
açıklanabilmektedir. Bu araştırmanın bulgulara göre, çocukların kitaplarının 
içeriğini anlayabilecekleri için okul öncesi çocuk kitaplarında basit adlar ve 
eylemler kullanılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ad Sözcükleri, Yüklem Sözcükleri, Ad Hamlesi, Okul 
Öncesi Çocuk Kitapları, İlk Dil Edinimi 

 

Giriş 

Modern çağda, hikâye anlatımı güçlü bir eğitim yöntemi ve cazip bir eğlence 
olarak kabul edilmektedir. Çocukların özel psikolojik özellikleri nedeniyle, 
çocuklar yetişkinlere kıyasla öykülere daha çok ilgi duymaktadır ve 
hikâyelerden daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle, çocukların öykü 

 
* Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafiya Fak. Dilbilim Böl. Ankara 
** Azad Üniversitesi. Çeviribilim Böl. Tahran 
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kitapları çocukları eğitmek için etkili araçlar olarak kullanılabilmektedir. 
Ebeveynler hikâyeyi anlatarak çocukları dünyayla tanıştırabilmektedir. Bu 
bağlamda, çocuk kitaplarının içeriği dikkatle planlanması ve çocukların 
bilişsel ve kavramsal kapasiteleri ile eşleştirilmesi gerekmektedir. 

Literatür Taraması 

İlk dil edinimi üzerine yapılan araştırmalara göre, ad sözcükleri yüklem 
sözcüklerinden daha erken edinilmektedir. Bununla birlikte, bu olayın 
evrensel bir olay mı yoksa dile özgü bir olay olduğunu iddia eden tartışmalar 
bulunmaktadır. Birinci grup araştırmacılar, bu olayın doğal veya bilişsel bir 
yaklaşım olarak düşünmektedir. Onlara göre, dil edinimi bilişsel gelişimin 
sonucu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, somut nesne göndermeleri gibi 
nispeten basit kavramalar daha zor ya da daha karmaşık olanlardan (örneğin 
eylemlerden) önce dilbilimsel olarak üretilmektedir. Böyle bir yaklaşım, 
evrensel edinim kalıplarını gerekli kılmaktadır. Diğer bir deyişle, bu 
yaklaşıma göre, dil edinim evrensel kalıpları içermektedir ve diller arasındaki 
benzer bir şekilde işletmektedir. 

Gentner (1982) bu yaklaşımı şu şekilde doğrulmaktadır: ad ulamları doğal ve 
evrenseldir, bu nedenle çocuklar onları edinmek için dile özgü girdilere 
fazlaca güvenmek zorunda değildirler. Ancak eylemler dile özgüdür. 
Anlamlarını edinmek için çocukların dilsel girdilerine ihtiyacı vardır. 
Çocukların eylemleri öğrenmesi için daha fazla zamanı gerektiğini 
inanılmaktadır. Bu amaçla, Gentner doğal bölünme Hipotezi1 önerdi ve 
hipotezi şöyle tanımladı: 

"(1) Ad ve yüklem terimlerinin arasındaki dilbilimsel ayrım, somut kavramlar 
(kişiler ya da nesneler gibi) ile yüklemci kavramlar (etkinlik, durum 
değişikliği veya nedensel ilişkiler gibi) arasındaki önceden var olan kavramsal 
- algısal ayrıma dayanmaktadır. (2) Adlara karşılık gelen ulam kavramsal 
olarak eylemler ve diğer yüklemlere karşılık gelenlerden daha basit ya da daha 
temeldir" (Gentner, 1982: 301-304). 

Gentner (1982)’ye göre bu hipotez, adların ve eylemlerin evrensel 
sözdizimsel ayrımını yorumlamaktadır. Küçük çocuklarda bu ayrımı hem 
sözcük üretiminde hem de algılamada buldu. Yani, çocuklar adları 
eylemlerden daha önce üretip anlamaktadır. Gentner incelemelerini sadece 
İngilizceye kısıtlanmadı ve Adlar-Önce olgusunu dil ailesi açısından 
İngilizceden farklı olarak Almanca, Japonca, Kalulice, Mandarin Çince ve 
Türkçe de dahil olmak üzere diğer dillerde test etmiştir. 

Maratsos (1991) daha dilsel bir perspektiften bakıldığında, Gentner 'in 

 
1 Natural partition hypothesis 
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görüşünü desteklemekte ve eylem ulamın biçimbilimsel özelliklere sahipken, 
ad ulamın özünün anlambilim özellikleri içerdiğini önermektedir. Yetişkin 
dilbilgisindeki iki ulamında bu asimetri, edinimi içine yansır: Çocukların bir 
adın başlangıç analizi, anlambilimsel çekirdeği, yani somut nesne 
gönderimine, odaklanırken, eylemler için bu şekilde değildir. Eylemlerin 
anlambilimsel çekirdeği (yani eylem) eylemlerin ediniminde daha az ağırlık 
taşımaktadır. Adların aksine, çocuklar belirli biçimbilimsel özellikleri 
paylaşan bir kategorideki üyeleri olarak eylemleri edinmektedir (Maratsos, 
1991,alıntı, Choi ve Gopnik, 1995). 

Jasbi, daha az çalışılmış bir dilde, Farsça, bir çocuk dili bütünce kullanarak, 
ad-eylem edinimi modelini araştırmıştır. CHILDES veri tabanında bir Farsça 
bütünceyi kullanmıştır ve Tahran'daki iki çocuk evinde araştırmacının 
bulunmadığı doğal ortamda kaydedilen iki konuşma örneğini incelemiştir. 
Bütünce 1;11 ila 2;10 ve 4;0 ila 5;2 yaş arasındaki iki çocuğun konuşmasını 
içeriyordu. Bulguları Doğal Bölme Hipotezini desteklemiştir. Jasbi ‘nin bu 
sonuçlarda yeni görünen ve gözlemlenen ad-yanlılığından daha çarpıcı bulgu 
"ad-bileşik yanlılık"tır. Basit eylemler sesbilimsel ve biçimbilimsel olarak 
daha basitken, sonuçlar deneğin daha fazla ad-bileşiği edindiğini ve aslında 
basit eylemlerin sayısının sıfat bileşiklerinin sayısına yakın olduğunu 
göstermektedir. Bu, sesbilimsel veya biçimbilimsel faktörü ortadan 
kaldırmaktadır ve adların bir ön-eylem öğe1 

olarak etkisini açıkça göstermektedir. Bu nedenle bilişsel yaklaşımı 
desteklenmektedir. 

Bu görüş (erken sözcük gelişiminde ad baskınlığı) çoğunlukla ad hamlesi2 
olarak bilinen bir olgu tarafından desteklenmektedir. Choi ve Gonpik (1995) 
tarafından adlandırma patlaması olarak da adlandırılmıştır. Çok sayıda 
araştırmaya göre, çocuğun gelişimi sırasında belirli bir dönemde (farklı 
çalışmalarda 1; 0 - 2; 6 arasında değişen) kazandıkları sözcük sayısında bir 
artış meydana gelmektedir. Bu çalışmalara göre, bu sözcüklerin çoğu adlardır 
(McShane, 1980, Goldfield ve Reznick, 1990, alıntı, Choi ve Gopnik, 1995; 
Gentner, 1982). Bu çalışmalarda, eylem sayısı çocuk gelişiminin erken 
evrelerinde adlardan daha azdı. Özet olarak, dil gelişimi bilişsel ve kavramsal 
bir süreç olarak görüldüğünde bu hipotez desteklenmekte ve ad-edinim 
baskınlığı varsayımı desteklenmektedir ve evrensel olarak kabul edilen bir 
olgudur. 

Daha yeni bir çalışmada Gentner (2006), adların eylemlerden daha kolay 
edinilmesinin nedenine cevabını açıklamıştır. Çocuklar zaten varlıkları 

 
1 Noun spurt 
2 Noun spurt 
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bireyselleştirmişlerdir. Böylece, sadece adları somut olan bir göndergeye 
iliştirmeliler. Fakat eylemler gibi ilişkisel terimlerle ilgili bu doğru değildir. 
Zira eylemlerin göndergeleri deneyim dünyasında somut şeyler değildir. Bu 
yalnızca canlı varlıkları adlandıran adlar da dahil olmak üzere somut isimler 
için geçerlidir, soyut ve ilişkisel adlar için değil (Gentner, 2006). 

Gentner (2006) hipotezinin lehine olan bazı yeni çalışmaları incelemiştir. 
Tardif (1996), Bornstein ve Ark. (2004), Caselli ve Ark., (1995), Tardif ve 
Ark. (1999)’un bulgularını özetleyerek, Gentner evrensel bir ad avantajı 
iddiasını kanıt olarak kullanmıştır. Gentner, Korece ve Mandarian gibi eylem 
uyumlu dillerde bile erken ad baskınlığını gösteren çalışmaların örneklerini 
vermiştir (Gentner, 2006). Daha yeni çalışmasında Gentner (2009), Navajo 
dilinden elde edilen kanıtları kullanarak hipotezini desteklemiştir. Erken 
Navajo sözlüğündeki adların eylemlerden daha fazla olduğunu keşfetmiştir. 
Erken sözcük dağarcığında adların sayısı ve canlı varlık terimleri baskındı ve 
bunlar sözcük dağarcığı arttıkça azaldı (Gentner ve Boroditsky, 2009). Sonra 
bu iddia için dört açıklama önerilmiştir, yani neden eylemler sözcüklerden 
daha zorlar. Açıklamalar şu şekildedir: 1. olgunlaşma sınırlamaları: eylemleri 
öğrenmek için, bilişsel kapasitede bir olgunlaşma seviyesine ihtiyaç vardır. 
Yani küçük çocuklar, eylemleri dünyadaki olaylara ve ilişkilere nasıl 
eşleyeceklerini hâlâ bilmiyorlar. 2. Kavramsal bileşenler bilgisi: çocuklar, 
eylemlerin anlamını kavrayabilmek için bazı eylemleri öngören karmaşık 
toplumsal ilişkileri anlamasını öğrenmeleri gerekmektedir. Böylece eylemleri 
yavaşça öğrenirler. 3. Hangi anlambilimsel bileşenlerin eylemlere girdiklerini 
ve bunların nasıl birleştirildiğini öğrenmedeki zorluk, 4. Bilgi sırası: Yeni bir 
alan öğrenenleri, öncelikle nesne özelliklerini odaklanmaktadır ve ardından 
ilişkiye odaklanabilmektedir. Bu eylemlerden önce olan adlar olgusunu işaret 
etmektedir (Gentner ve Boroditsky, 2009). 

Buna karşın, bazı diğer çalışmalar (Gentner'in çalışmasına karşı) Gentner 'in 
hipotezine ve ad yanlılığı olduğunu eleştirmiştir. Edinme olgusunu dile özgül 
(veya kültüre özgü) olarak gören ve dolayısıyla evrensel olmayan bir dilsel 
görecelik yaklaşımını düşünmektedir. Bu görüş, Korece ve Çince gibi "eylem 
uyumlu" dillerle ilgili çalışmalarla desteklenmiştir. Bu dillerde eylem çekimi 
azdır ve eylemler biçimbilimsel davranışta adlara yakındır. Bu grup 
araştırmalar, dil yapısına bağlı olarak, erken dil ediniminde, çocukların eylem 
veya ad hamlesi gösterdiğini iddia etmektedir. Bu olguyu etkileyen, dilsel veri 
girişi, sosyo-kültürel faktörler gibi diğer faktörler de vardır. 

Tomasello (1992) eylemleri ad olmayan tüm sözcükleri içeren geniş bir 
biçimde tanımlamıştır. Tomasello eylemlerin erken sözlüğün önemli bir 
bölümü olduklarını bulmuştur (Tomasello, 1992, alıntı, Choi ve Gopnik, 
1995). Smith ve Sachs (1990), 1; 2 ve 1; 14 İngilizce konuşan çocuklarda 
eylem algılamada hızlı bir yükseliş gözlemlemiştir. Böylece, bu yaş 
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aralığındaki çocukların eylem sayısını genel algılama sözlüğüne yükselttiği 
sonucuna varmışlardır (Smith ve Sachs, 1990). 

Choi ve Gopnik (1995), İngilizce konuşan çocukların gelişiminin ilk 
aşamalarında ad olmayan birçok sözcük kullandıklarını ileri sürmüştür. Bu 
sözcükler biçimbilimsel olarak İngilizce bir eylem olmamasına karşın, 
birçoğu eylem ve ilişkileri temsil etmektedir. Choi ve Gopnik (1995) 
verilerine göre, adlar eylemlerden önce elde edilen daha önceki bulguların, 
evrensel bir olguyu yansıtmadığı görülmüştür. Yaptıkları çalışmada, 
eylemlerin tek sözcüklük dönemden itibaren çocuklar tarafından erişilebilir 
olduğunu ve erken edinilmelerini önermektedir (Choi ve Gopnik, 1995) . 

Koreli çocuklar üzerine yapılan bir başka araştırmada, Choi ve Gopnik 
(1995), bu çocukların erken gelişim evrelerinde adlarla birlikte eylemler 
öğrendiğini gösterdi. Çalışmalarındaki çocuklar hem eylem hamlesi hem de 
ad hamlesini göstermiştir. Bu bulgu, hem adların hem de eylemlerin 
çocukların erken dönem sözcük gruplarında önemli ulamlar olduğunu 
göstermektedir. 

Tardif (1996), Mandarian Çinlilerden yeni sözcük edinme verilerini gözden 
geçirmiş ve Mandarian Çince dilinde konuşan çocukların bakıcılarının dilini 
(çocuklara yönelik konuşma) incelemiştir. Mandarian Çince dilinde konuşan 
çocuklarda net bir ad yanlılığı bulunmamıştır. Böylece, çocuğun öğrenmekte 
olduğu dilin resmi özelliklerinin ve yetişkinlerin bu dili kullanmasında 
sosyokültürel farklılıkların, çocukların erken sözcük öğrenmede ad yanlılığı 
karşısında rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, "ad"ın (özel adlar da 
dahil olmak üzere) geniş bir tanımıyla bile, Mandarin sözcüklerinin erken 
sözcüğünde hiçbir ad yanlılığı bulunamayacağını bildirmiştir (Tardif, 1996). 

Türkçede Ad ve Eylem Edinimi 

Türkçe zamir düşüren bir dildir. Tardif ve ark. (1997), İtalyanca ve Mandarian 
gibi zamir düşüren dillerinin eylemleri daha fazla vurgulayabileceğini 
savunmuştur. Çünkü zamir düşüren bir dilde, tümce nesneleri genelde 
seçmelidir ve dolayısıyla sıklıkla atlanmaktadır. Eylemler, bu dillerin 
herhangi birinde nadiren atlanmaktadır ve İngilizceye kıyasla İtalyanca veya 
Mandarinde kesinlikle atlanılmaz. Diğer bir deyişle, zamir düşüren diller, 
eylemleri zamir düşüren olmayan dillerden daha fazla vurgulayabilmektedir 
çünkü bu dillerde iletişim için daha az ad öbek ve muhtemelen daha az cins 
adı gerekmektedir (Tardif, Shatz, ve Naigles, 1997). 

Goökmen (2007)’nin araştırmasında, geç dönem edinim içinde bulunan (4;0, 
5;0 ve 6;0 yaş) çocukların Türkçeyi edinen çocukların kullanımlarında ad 
baskınlığının olup olmadığını ele alınmıştır. Sonuç olarak, bu çocukların 
hepsi konuşmalarında adlara oranla eylemleri kullanmıştır. Bu sonuç, 
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Gökmen 2005’te 2;5-4;0 yaş aralığında olan çocukların adlardan çok 
eylemleri edindiklerine ilişkin bulgunun 4;0-6;0 yaşta da desteklendiğini 
göstermektedir. O halde, bu çalışmanın veri tabanı, salt erken dönem 
edinimde değil geç dönem edinimde de Türkçe için eylem baskınlığından söz 
edilebileceği değerlendirmesinin yapılmasına olanak tanımaktadır (2007; 18-
29). Bu bulgu, Türkçede, İngilizcenin aksine, nesne ve öznelerin tümceden 
çıkarılabileceği şekilde açıklanabilir. 

Araştırma Soruları 

1. Türkçe okul öncesi çocuk kitaplarında, ad sözcükleri mi daha sık 
kullanılmaktadır yoksa yüklem sözcükleri mi? 
2. Türkçe okul öncesi çocuk kitaplarında, hangi tür ad sözcükleri daha 
sık kullanılmaktadır? 
3. Türkçe okul öncesi çocuk kitaplarında, hangi tür yüklem sözcükleri 
daha sık kullanılmaktadır? 

Yöntem 

Kitap Seçimi 

Kitaplar Yapı Kredi kitapçığından alınmıştır. Tüm kitapların Türk yazarlar 
tarafından yazıldığına ve çevrilmiş kitap içermediğine dikkat edilmelidir. 
Kitaplar okul öncesi çocuklara özgü idi. Seçilen kitapların adları: Kitap 1. 
Rüya Ormanı (Filiz Özdem), Kitap 2. Yaramaz İki (Seçil Çokan), Kitap 3. 
Şarkı Söyleyen Berber (Arslan Sayman), Kitap 4. Rengârenk Tavşanlar 
İstiyorum (Görkem Kantar Arsoy), ve Kitap 5. Ufak ile Tefak (Görkem 
Kantar Arsoy). 

Ölçme Araçları 

Yüklem ve ad sözcüklerin kullanma sıklığını değerlendirmek için yazar 
tarafından hazırlanmış bir kontrol listesi (check-list) kullanılmıştır. Bu listeyi 
hazırlanmasında, kılavuz olarak Genter (1982) tarafından hazırlanan kontrol 
listesi kullanılmıştır. Gentner (1982) sözcükleri, adlara ve yüklemlere 
ayırmıştır. Özel adlar (baba, anne, büyükanne, büyükbaba vs.) ve cins adlar 
(hayvanlar, yiyecekler, oyuncaklar, kıyafetler, vücut parçaları, araçlar, 
diğerleri) ad kategorisi (Nominals) tarafından kapsanmıştır. Yüklem 
kategorisi ise, hareketi (kılış), durum değişikliğini (durum) ve hareket artı 
durum değişikliğini (oluş) içeren yüklem sözcüklerini içeriyordu. 

Oluş ve kılış eylemlerini belirtmek için Delice (2007) tarafından sağlanan 
tanım kullanılmıştır: 

“Dilbilgisinde bir gerçekleştirme erkine muhtaç olan fiillerin adı kılış fiili, 
kendi kendine gerçekleşme ifade eden fiillerin adı da oluş fiilidir. Bunların 
sözdizimi içindeki görünümleri ve oluşturdukları cümlelerin yapıları birbirine 
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göre farklıdır. Kılış fiili, cümlenin hemen her unsurunu alabilirken, oluş fiili 
ve ek-fiilli isimlerin yüklem olduğu cümleler nesne almaz; çünkü kendi 
kendine gerçekleşen fiiller nesneye ihtiyaç duymaz. Bu tür cümlelerde özne, 
yapan ya da gerçekleştiren öznedir. Kırmak fiilini örnek olsun diye yüklem 
yaptığımızda kim ve neyi sorularının cevabını da cümlede bulundurmalıyız. 
Kılış fiilleri çatı eklerinden edilgenlik ve dönüşlülük vasıtasıyla oluş fiiline 
dönüştürülebilir. (Delice, 2007)” 

Veri Çözümleme 

Mevcut çalışmada, veriler Excel programı tarafından betimsel istatistikleri 
(sıklık, yüzde, grafik) kullanılarak analiz edilmiştir. Adların ver yüklemlerin 
türlerinin sıkılığı hesaplanmıştır. 

Bulgular 

Elde edilen sonuçlara göre, kitaplarda adların (özel adlar ve cins adları dahil) 
sıklığı bu şekildedir: ilk kitapta 193 (% 24.16), ikinci kitapta 96 (% 12,20), 
üçüncü kitapta 156 (% 19,52), 67 (% 8,39), beşinci kitapta ise 287 (% 35,92) 
'dir (Grafik 1). 

 
 

Grafik 1. Kitaplardaki adların sıklığı (%) 
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27.83) bulunmuştur (Grafik 2). 

 
Grafik 2. Kitaplardaki yüklem sıklığı (%) 

Buna ek olarak, sonuçlara göre, tüm kitaplarda kılış eylemlerin (hareket 
gösteren eylemler) sıklığı diğer eylem türlerinden daha yüksekti (Grafik 3). 
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Adlar ile ilgili olarak, cins adları özel adlardan daha yüksekti. 

Bu çalışmadaki bulgular, çalışılan beş kitabın ad ve yüklem sıklığının yaklaşık 
olarak yakın olduğunu ve dolayısıyla her iki kategorinin de benzer sıklıklarda 
neredeyse kullanıldığını belirtmektedir (Grafik 4). Bu bulgu, Türkçenin zamir 
düşüren bir dil olması ve birçok durumda nesne ve özne ihmal edilmesi 
gerçeği ile doğrulanabilir. Bu gerçek, çalışılan Türkçe kitaplarda da 
görülmüştür. Örneğin, bu cümlelerde nesnenin veya öznenin atılmış olduğu 
görülebilir: 

“Sevinçle bağırmaya başladım” (Kitap 1), 

“Tanık olunca birden düştüğünüz telaşa, önemli olduğumu hemen anladım 
valla” (Kitap 2), 

“Pappa koltuğa tünemiş, gagasından fırçayla taranmayı bekliyor” (Kitap 3), 

“İp atladılar, zıp zıp zıpladılar, çok eğlendiler” (Kitap 4), 

“Çok severek ve hiç korkmadan yaptığı uğraşları vardı” (Kitap 5). 

Türkçe yapısı ile eşleştirildiği için, bu kitapların anlaşılması, okul öncesi 
çocuklar için zor olmayacaktır. 

 
Grafik 4. Kitaplardaki adların ve yüklemlerin sıklığı (%) 
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Sonuç 

Bu çalışmada da görüldüğü gibi, incelenen kitaplarda adlar ve yüklemler 
sıklığı birbirine yakındır ve bu bulgu Türkçenin zamir düşüren yapısıyla 
açıklanabilmektedir. Bu çalışmada incelenen araştırmalara göre, çocuklar 
sözcükleri kullanarak kendilerini ifade edebilmektedir ve sözcükleri 
kullanarak dünyayı keşfedebilmektedir. Adlar ve nesneler kullanabilecekleri 
en basit sözcüktür çünkü dışarıdaki dünyada somut göndermeleri vardır. Okul 
öncesi çocuk kitaplarında basit adlar ve eylemler, içeriği anlayabilecekleri 
şekilde kullanılmalıdır. Bununla birlikte, bu genel bulguya ek olarak, çocuklar 
için kitap hazırlarken dil yapısı ve dile özgü özellikler gibi diğer faktörler de 
dikkate alınmalıdır. 
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Farsça’ da Türkçe Ödünç Sözcüklerde Ses Değişimleri 

Samaneh Kamyab* 
 

Özet 

Dilin kapsamı ve boyutu zamanla değişmektedir. Farklı dillerin ana 
özelliklerinden biri de sözcük ödünçlemedir. Ödünç alınan sözcüklerin 
köklerini ve ilgili konuları tanımlamak dilbilimin önemli konuların 
arasındadır. Her topluluk diğer topluluklarla iletişim nedeniyle değişir. 
Topluluklardaki değişiklikler aynı zamanda dilde ve ödünç alınan sözcüklerde 
de yansıtılmaktadır. Ödünçleme, bazen Farsça, Türkçe, Arapça dillerinde 
olduğu gibi komşu ülkelerde konuşulan diller arasında ya da kaynak dilden 
hedef dillere yeni kavramların girmesi nedeniyle çok dilde gerçekleşebilir. 
Farsça ve Türkçe, uzun bir etkileşim geçmişi olan eski diller arasındadır. 
Farsça’ da Türkçe sözcükler ve Türkçe’ de Farsça sözcüklerin tarihi, bu 
dillerin etkileşiminin uzun tarihini ima eder. İran ve Türkiye arasındaki 
kültürel, dini, coğrafi, edebi ve sosyal iletişimden dolayı, her iki dilde de çok 
sayıda sözcük alışverişi görülebilir. Bu araştırmada, öncelikle Türkçe ve 
Farsça ses yapılarını özetlemekte, sonra ödünçleme ile ilgili yaklaşımlar 
açıklanmaktadır. Bir sonraki bölümde, her iki dilin ödünç aldığı dönemler ve 
türler anlatılmakta, son olarak da Farsça ödünç sözcükler içinde değişiklikler 
ve uyarlamalar açıklanmaktadır. Bu çalışma, Farsça’ da ödünç alınan 
sözcüklerdeki değişimleri ve uyarlamaları araştırmayı ve tanımlamayı 
amaçlamaktadır. Ancak, Farsça’ da çok sayıda Türkçe ödünç sözcükler 
kullanıldığı için, bu çalışmada sınırlı sayıda sözcük ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Farsça, Türkçe, Ses Değişimleri, Ödünç Sözcükler, 
Ödünçleme 

 

 Farsça’ da Türkçe Ödünç Sözcüklerde Ses Değişimler 

Dilin kapsamı ve boyutu zamanla değişmektedir. Farklı dillerin ana 
özelliklerinden biri de sözcük ödünçlemedir. Ödünç alınan sözcüklerin 
köklerini ve ilgili konuları tanımlamak dilbilimin önemli konuları arasındadır. 
Her topluluk diğer topluluklarla iletişim nedeniyle değişir. Topluluklardaki 
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değişiklikler aynı zamanda dilde ve ödünç alınan sözcüklerde de 
yansıtılmaktadır. Ödünçleme, bazen Farsça, Türkçe, Arapça dillerinde olduğu 
gibi komşu ülkelerde konuşulan diller arasında ya da kaynak dilden hedef 
dillere yeni kavramların girmesi nedeniyle çok dilde gerçekleşebilir. Farsça 
ve Türkçe, uzun bir etkileşim geçmişi olan eski diller arasındadır. Farsça’ da 
Türkçe sözcükler ve Türkçe’ de Farsça sözcüklerin tarihi, bu dillerin 
etkileşiminin uzun tarihini ima eder. İran ve Türkiye arasındaki kültürel, dini, 
coğrafi, edebi ve sosyal iletişimden dolayı, her iki dilde de çok sayıda sözcük 
alışverişi görülebilir. Bu araştırmada, öncelikle Türkçe ve Farsça ses 
yapılarını özetlemekte, sonra ödünçleme ile ilgili yaklaşımlar 
açıklanmaktadır. Bir sonraki bölümde, her iki dilin ödünç aldığı dönemler ve 
türler anlatılmakta, son olarak da Farsça ödünç sözcükler içinde değişiklikler 
ve uyarlamalar açıklanmaktadır. Bu çalışma, Farsça’ da ödünç alınan 
sözcüklerdeki değişimleri ve uyarlamaları araştırmayı ve tanımlamayı 
amaçlamaktadır. Ancak, Farsça’ da çok sayıda Türkçe ödünç sözcükler 
kullanıldığı için, bu çalışmada sınırlı sayıda sözcük ele alınmıştır. 

Farsçanın Ses Yapısı 

Farsça, Arap alfabesi ile yazılmaktadır.  Farsça bu alfabeye ilaveten şu seslere 
sahiptir: p, ɡ, ʒ, ve tʃ. 

Farsça’ da toplam 32 ses vardır. ث ,ص (s), ض ,ذ ,ظ (z), ع (ʔ), غ (ɣ), ط (t) 
seslerinin telaffuzu Arapça’ da olduğu gibi mahreçli olmayıp Türkçe gibi 
sadedir. Örneğin ص س ث  harflerinin hepsi aynı /s/ harfine denk gelir. 

Farsça’ da altı farklı ünlü vardır: üç kısa ünlü1 (/ᴂ/, /e/, /o/) ve üç uzun2 ünlü 
(/ɒ/, /i/, /u/). Kısa ünlüler Farsça’ da yazılmaz ve farklı ses 
kombinasyonlarıyla telaffuz edilebilirler ve Farsça öğrencileri için 
belirsizlikler yaratabilir. Kısa ünlülere karşı, uzun ünlüler (/ɒ/, /i/, /u/) yazılır. 
Uzun ünlüler harflerle temsil edilirken, kısa ünlüler özel sembollerle 
gösterilmektedir. Bu semboller harflerin üzerinde veya aşağıda yazılır. Bu 
semboller yalnızca referans kitaplarda veya sözlüklerde kullanılabilir ve 
sıradan bir metinde (örneğin gazeteler, internet) bulunmamaktadır. Okuyucu 
onları arka plan bilgisinden öğrenmeli ve telaffuz etmelidir. Aşağıdaki 
semboller Farsça’ daki kısa ünlüleri temsil etmektedir: 

/ᴂ/: ◌َ      Ör.  رَبا    /ʔᴂbr/ 

/e/:      ◌ِ   Ör. اشفِا   /ʔefʃɒ/ 

 
1. Lax vowel  
2. Tense vowel  
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/o/:      ◌ُ Ör. کَدُرا   /ʔordᴂk/ 

Türkçenin Ses Yapısı 

Türkiye 1 Kasım 1928 tarihinden beri Latin alfabesini kullanmaktadır. 
Türkiye’de kullanılan Latin alfabesinde 8’i ünlü 21’i ünsüz 29 ses vardır. 
Bunlar; Aa Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, İi, Iı, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, 
Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz’dir. Atatürk Latin alfabesini alırken 
q, x, w seslerini almamış; i sesin sonra ı sesini eklemiştir. Alfabede yer alan 
ç, ğ, ı, ö, ş, ü harfleri Türkçeye özgüdür. Türkçe’ de yazı dilinde 8 ünlü vardır: 
/i/, /e/, /y/, /a/, /o/, /ɯ/, /ø/, /u/ (Şengül, 2014). 

Farsçanın Seslem Yapısı 

Farsça’ da seslem yapısı bu şekildedir: CV (C), (C). Bu, baş ünsüzün, Farsça’ 
da gerekli olduğunu göstermektedir. Bu modellerde () işareti, parantez 
içindeki fonetik elemanının seçmeli bir gösterge olduğunu göstermektedir. 
Farsça’ da, Hemze ile başlayan ve ünlülerle karıştırılmış bazı kelimeler var, 
(/ʔᴂbr/), (/ʔɒsemɒn/) gibi. Hemze (Hiatus), Arapça ve Farsça alfabedeki bir 
sestir. Gırtlak ünsüzü, [ʔ] işareti ile temsil edilir. Gırtlak ünsüzü, alfabe 
tarafından elif ile gösterilir. Bununla birlikte, elif, hem gırtlak ünsüzü ve hem 
uzun ünlüyü /ɒ/ ifade etmek için kullanılır. Sözcüğün başlangıcında 
geldiğinde, elif bir gırtlak ünsüzü, uzun ünlü değildir. Böylece, Farsça’ da 
seslem herhangi bir ünlü ile başlamaz (Zahedi & Alinejad, 2009).  

Ünsüzler ve ünlülerin dağılımına göre, Farsça’ da üç tür seslem formu vardır: 
CV, CVC ve CVCC. Aşağıdaki Tablo bazı Farsça sözcüklerin seslem 
yapılarını göstermektedir. Farsça seslemin başlangıcında ünlü 
kullanmadığından, seslem için gereken en az bileşen, CV yapısıdır. Bu, 
başlangıç konumunda bir ünsüz ve çekirdek olarak bir ünlü olmasının 
anlamına gelir (Fatemi , Sobhani, & Abolhassani, 2012). 

Seslem Yapısı  Örnek Seslemler  

CV /bɒ/ (ile), /tɒ/ (dek), /ke/ (ki) 

CVC /kæm/ (az), /hæm/ (hem) 

CVCC /mɒard/ (erkek), /dærd/ (dert) 

CVC.CV /sofre/ (sofra), /særmɒ/ (soğukluk) 

CV.CVCC /ʃenaxt/ (tanıma) 

Açıkça görüldüğü gibi, ünsüz yığılması sadece koda konumunda gerçekleşir. 
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Başka bir deyişle, Farsça’ da ünsüz bir kümeyle başlayan herhangi bir sözcük 
yoktur. Ayrıca, Farsça’ da üç ünsüzle veya daha fazla ünsüzle biten hiçbir 
sözcük yoktur. Bu, bir seslemde, son ünsüz kümesinde, en fazla iki ünsüz 
olduğu anlamına gelir. Bu konuda bazı istisnalar vardır, ama onlar da Farsça 
sözcükler değildir, ancak yabancı dillerden alınan sözcüklerdir. 

Türkçenin Seslem Yapısı 

Türkçe dilinde seslemler en az bir, en çok dört sesten oluşur. Tabloda verilen 
durumlar haricinde, yabancı dillerden Türkçeye geçen sözcüklerden 
kaynaklanan istisnai durumlar söz konusudur. Örneğin “tvist” sözcüğü 
İngilizce ’deki “twist” sözcüğünden Türkçeye geçmiştir ve beş harfli bir 
seslemdir (Günel, Aşlıyan, & Filiz, 2006). 

Seslem Yapısı  Örnek Seslemler  

V a, e, ı, i, o, ö, u, ü 

VC /aʧ/, /ad/ 

CV /ba/, /be/ 

CVC /bel/, /tɯr/ 

VCC /alt/, /yst/ 

CCV /bre/ 

CVCC /kurt/, /renk/ 

Türkçe ve Farsçanın Farklılıklar 

Benzer Olmayan Ünlüler 

ı, ö, ve ü ünlüleri Farsça’ da karşılığı bulunmamaktadır.  

Benzer Olmayan Ünsüzler 

Aşağıdaki ünsüzler Türkçe’ de bulunmamaktadır.  

Ɂ (ع) 

Patlamalı, gırtlaktan çıkan ünsüz 

ɣ ( ق-غ ), χ   )خ( 

Sürtünücü (fricative), dil artdamak (velar), ötümlü ünsüzler 
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Ödünçleme Tanımı ve Türleri 

Toplumlar arası iletişimin sonuçlarından biri de dildeki ödünç sözcüklerdir. 
Ödünç sözcük veya alıntı için genel olarak “Bir dile başka bir dilden 
doğrudan, çeviri yoluyla ya da kavram uyarlaması yoluyla aktarılan sözcük.” 
tanımı yapılmaktadır (İmer, Kocaman, & Özsoy, 2011). 

Haugen ödünç sözcükleri üç kategoriye sınıflandırmıştır (Doğuer, 2018): 

• Ödünç sözcük1: Herhangi bir değiştirim olmaksızın aynen alınmadır 
(terk, fark vb. Sözcükler). 

• Değiştirim2: Bir tür melezdir. Alıcı dil, aldığı öge üzerinde birtakım 
değişiklikler yapar (İngilizce television > Türkçe televizyon). 

• Anlam ödünçlemesi3: Sözcük alınmaz, başka bir dilden “anlam” 
alınır. Bu anlamı karşılarken dil, kendi iç ögelerini kullanır. Çeviri alıntısı da 
denir (İngilizce see you > Türkçe görüşürüz). 

Ödünçleme Uyarlama ile İlişkin Yaklaşımlar 

a. Kısıtlar ve Uyum Stratejileri Teorisini4 (Paradis & Lacharite , 
1997): Bazı araştırmacılar Kısıtlar ve Uyum Stratejileri Teorisini ödünçleme 
uyarlamalarını incelemek için kullanmışlar. Bu teoriye göre, her dilin 
fonolojisinin, evrensel ve evrensel olmayan kısıtlamaları vardır. Bu 
kısıtlamalar ihlal edildiğinde, uyum stratejileri uygulanır. Bu uyum stratejiler, 
dilin kısıtlamaları ihlal edildiğinde, bazı unsurları ekleyerek ya da silerek 
bunu telafi eder. Bu durumlardan biri de ödünçleme sürecidir, yani ödünç bir 
sözcük bir dile girdiğinde o dilin kısıtlamaları ihlal edilebilir. Bu teoride 
koruma ilkesi5 adlı bir ilke vardır. Fonolojik bilginin kaybına direnen bir 
ilkedir, ödünç sözcüklerde silmeye karşı türemeyi tercih eder.  

Korunama ilkesi: Segment bilgileri, dilin sınırları dahilinde maksimum 
seviyede korunur. Bu ilkeye göre, bir dile yeni bir sözcük girerek, bilgisini 
korumaya çalışılır ve dil eşiğini aşmadığı sürece hiçbir bölüm silinmez. 
Böylece, birçok dilde, ödünçleme uyarlama sürecinde, türeme, silmeden daha 
fazla gerçekleşir. Farsça dilinde de geçerlidir. Çoğunlukla farsça ünsüz 
yığılmasını kırmak için bir öğe eklenir. Koruma ilkesi şu şekilde açıklanabilir: 
kısıtlama ihlali, içerik veya yapı eksikliğinden kaynaklandığında, ekleme (ses 

 
1. Loanword  
2. Loan blend 
3. Loan shift, calque  
4. Theory of Constraints and Repair Strategies 
5. Preservation Principle 
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türemesi) gerçekleşir. Bir kısıtlama, içeriğin veya yapının fazlalığı tarafından 
ihlal edildiğinde silme uygulanır. Örneğin, ünsüz kümelere (CC) karşı bir 
kısıtlama içeren bir dilde, bir CC (ödünç) girdisi, ünsüzlerin fazlalığı olarak 
kabul edilir, bir ünsüzün silinmesine yol açar veya bir ünlüyün eksikliği olarak 
kabul edilir, ünlü eklemesine neden olur. Fonolojik bilginin kaybına direnen 
Koruma İlkesi, diğer koşullar eşitken, problemli bir yapıyı, içerik ya da yapı 
eksikliği olarak görmekten yanadır. Yani ekleme yapılması tercih edilir. Bu 
ünlü eklemesi (ünlü türemesi), birçok dil için tercih edilen bir seçenek olarak 
kabul edilmektedir (Paradis ve Lacharite, 1997). 

b. Uygunluk Kuramı: Diller arasında bazı evrensel kısıtlamalar vardır. 
Bu kısıtlamalar diller tarafından ihlal edilebilir. Her dilin fonolojisine göre, en 
uygun çıktı oluşturulur. Bu kurama dayanan çalışmalarda, hedef dilin 
fonotaktiklerine göre ödünç sözcükler için fonolojik kısıtlamalar listeliyor 
(Khalifehloo, Mozaffari, & Koushki, 2017).  

Farsça’ da Türkçe Ödünç Sözcükler 

İran'ın tarihçesi, sözcük ödünçleme açısından üç döneme ayrılabilir. 1. 
Arapların işgali öncesinde, 2. Meşrutiyet Devrime kadar Arapların işgali 
sonrası, 3. Modern çağ. Türkçe sözcükler ikinci dönemde Farsçaya daha çok 
girmiştir. İran'daki Türklerin uzun süren yerleşiminden dolayı idari, askeri, 
ekonomik, politik, sosyal ve sanatsal açıdan çeşitli sözcükler Farsçaya 
girmiştir. Alaçık, armağan, çakı, oda ve çakmak gibi sözcükler veya yüzbaşı, 
binbaşı, tağar, gibi artık kullanılmayan sözcükler o dönemlerde Türkçe’ den 
Farsça’ ya girmiştir (Ghasemi & Satari, 2010). 

Zare (2012), Farsça’ da Türkçe ödünç sözcüklerinin farklı tarihsel dönemlere 
ve insan hayatının farklı yönlerine ait olduğunu belirtmiştir. Zare (2012) bu 
sözcükleri aşağıdaki kategorilere ayırdı: 

1. Bazı Türkçe sözcükler çok eski zamanlarda Farsçaya girmiş ve 
yüzyıllardır Fars dili ve edebiyatındaki yerini bulmuştur. 

2. Türkçe sözcüklerin bir kısmı İran'da, özellikle de Selçuklular, 
Gazneliler, Harzemşahlılar ve Moğol egemenliği döneminde Farsçaya 
girmiştir. Bu sözcükler çoğunlukla keyfi, askeri ve idari kavramları 
içermektedir. Örneğin ılgar, elçi ve ... 

3. Türkçe sözcüklerin bazı önemli bölümleri, Türklerin egemenliği 
döneminde, Safevî ve Afşar dönemlerinde Farsçaya girmiştir. Safevî 
hükümdarlık döneminde, Türkçe devletin resmi dili olduğundan, bu zamanda, 
başlık, batak, gibi birçok Türkçe sözcük Farsçaya girdi. 

4. Farsçaya, gelin, bacanak, bacı, dayı, ve ... gibi iki ulus arasındaki 
sosyal iletişim yoluyla bazı Türkçe sözcükleri tanıtıldı. 
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5. Kaçar döneminde Türkçe sözcüklerinin başka bir kısmı Farsçaya 
tanıtılmıştır; bunların çoğu tabak, kaşık, çatal, vb. ya da askeri sözcükler gibi 
yaşam gereçleriyle ilgili sözcüklerdir (Zare, 2012). 

Türkçede Farsça Ödünç Sözcükler 

Türkiye Türkçesinde Arapça ve Fransızcadan sonra en fazla kelime, Farsça’ 
dan alınmıştır. Dursunoğlu (2009) 'a göre Türkçe Farsça’ dan 1374 sözcük 
aldı ve Farsçaya yaklaşık 3000 sözcük verdi. Dini ve coğrafi yakınlıktan 
dolayı her iki dil birbirinden çok sözcük almıştır. 

Özellikle Selçuklu Devletinden sonra bir kültür dili hâline gelen Farsça, Türk 
kültür hayatını da çok yakından etkilemiş ve bunun neticesinde Türkçeye çok 
sayıda Farsça sözcük girmiştir. Farsça etkisini Osmanlı devleti döneminde de 
artırarak devam ettirmiş; bu durum dilde millîleşme akımı başlayıncaya kadar 
da devam etmiştir. Harf İnkılabından sonra Türk dilinin sadeleştirilmesine 
yönelik çalışmalarla birlikte Farsça sözcüklerin sayısı, dolayısıyla da 
Farsçanın ağırlığı azalmaya başlamıştır (Dursunoğlu, 2009). 

Farsça ve Türkçe Ödünç Sözcüklerin Değişimleri 

Dillerin karşılıklı ilişkisi ve ödünç sözcükler konusunu ele alırken dillerin iç 
gelişim kurallarını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Dilin iç gelişim 
kurallarına bahsettiğimizde, dilin sözcüksel içerik, dilbilgisel sistem, 
sesbilgisel içerik, sesbilgisel değişimler ve sözcüklerin anlamlarının 
değişimini kastediyoruz. Farsça’ ya Türkçe’ den gelen sözcüklerin çoğunun 
ses, şekil ve anlamdaki değişimlere uğraşmalarını iddia edebiliriz. Diğer bir 
deyişle, bu sözcükler, Farsçanın iç kurallarına göre değiştirilmiştir (Ağababa, 
2013).   

Ödünç alınan sözcüklerde yapılan değişimleri bulmak oldukça zordur, çünkü 
çoğu zaman bu sözcükler, hedef dilinde yabancı oldukları fark edilmeyecek 
kadar oturmuş bir şekilde uyarlanmıştır. Farsça, Farsçanın Latin alfabesini 
kullanmaması ve Arapça alfabede yazılmasından dolayı, Farsça’ da ödünç 
sözcüklerinin değişimlerinin incelemesi daha zordur. Diğer yandan, Farsça 
sözcüklerle kısa ünlüler çoğunlukla yazılmaz. Bu nedenle, Farsça’ da Türkçe 
ödünç sözcüklerde ünlü değişiklikleri bulmak oldukça zordur. Ağababa 
(2013)e göre, Arap alfabesi Türkçe sözcüklerin sesbilgisel içeriğini yansıtma 
açısından müsait bir alfabe değildir. Mesela “Divanü Lügati’t- Türk”te “üz” 
ve “öz”, “at” ve “ “et”,” gül” ve “göl” sözcükleri aynı şekilde yazılmıştır.  

Türkçe ve Farsça iki farklı dil ailesine aittir. Türk dilleri bitişken, Fars dili ise 
bükün dillere aittir. Böylece, onların biçimbirimi, sesbilimi vb. kuralları 
özeldir. Ağababa (2013), Türkçe ve Farsça ödünç sözcüklerde değişiklik 
kaynağı olarak aşağıdaki durumlardan bahsetmiştir: 
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- Türk dillerinde var olan ünlü ve ünsüz uyumu Farsça’ da yoktur.  

- Türkçe’ de nerde ise var olmayan uzayan ünlüler Farsça’ da çok 
yaygındır. 

- Türkçe’ de var olan “ö”, “ü”, “ı” ünlüleri Farsça’ da mevcut değildir. 

- Çağdaş Türkiye Türkçesinde 21 ünsüz, Farsça’ da ise 23 ünsüz vardır. 

- Ünlülere gelince Türkçe’ de sözcüklerin birinci ve ikinci seslemdeki 
ünlüler normal veya kısa şekilde telaffuz edilir. Son seslemdeki ünlüler ise 
vurguyla söylenirken telaffuzda uzayabilir. Farsça’ da ise sözcüklerin birinci, 
ikinci ve son seslemlerin ünlüleri telaffuzda uzaya bilir. Bu kural ekler için de 
geçerlidir. 

Bu nedenle Türkçe ve Farsça ödünç sözcükler hedef dilinin sesbilgisel 
kurallarına uygun olarak değişikliğe uğrar. Diğer bir deyişle, hedef dilinde 
kullanılmakta olan ödünç sözcük hedef dilinde olmayan sesbirim taşıyorsa, 
bu sesbirim değişmek zorunda kalıyor. Ödünç sözcükler zamanla daha değişir 
ve hedef dilde tamamen oturmuş hale gelebilir. Farsça’ da Türkçe ödünç 
alınan sözcüklerin bazı değişiklikleri aşağıda açıklanmıştır.  

Farsçada Türkçe Ödünç Sözcüklerin Ses Değişimleri 

Türkçe ödünç sözcüklerini içeren özel bir kaynak bulunmadığı için, örnek 
sözcükler (Türkçe ödünç sözcükler) çeşitli makalelerden ve kaynaklardan 
toplanmıştır. Bu çalışmalardan ödünç sözcüklerin bir listesi sağlandı, ancak 
bu çalışmalar sesbilgisel değişiklikler hakkında açıklama yapmadılar. Ayrıca 
bu yazılarda bazı sözcüklerin kökleri yanlış olarak belirtilmiştir. Bu nedenle, 
ödünç sözcüklerin doğru köklerini sağlamak için, aşağıdakiler dahil çeşitli 
kaynaklar araştırılmıştır: 

- Mo'in Ansiklopedik Sözlüğü: ikinci en büyük Farsça ansiklopedi 
(Moin, 1972) 

- Dehkhoda Sözlüğü (şimdiye kadar yayınlanmış en geniş kapsamlı 
Farsça sözlük) (Dehkhoda, 1931) 

- Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati (Tietze, 2017) 

- Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü (Eyuboğlu, 1998) 

- Türk Dil Kurumun web sitesi  

 

 

 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |98 
 

Ses Değişimleri 

- Seslem Farsça’ da bir ünsüz ile başlar. 

Farsça’ da seslem herhangi bir ünlü ile başlamaz. Bir ünlüyle başlayan 
sözcükler bile, seslem başlangıcı olarak gırtlak ünsüzü (ʔ) içerir. 

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’daki 
Kullanımı  

Ses değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ 
daki 
Anlamı  

Elek  /ʔᴂlᴂk/ Ünsüz türemesi (ʔ) َکَلا  Süzgeç 

Araba /ʔᴂrɒbe/ Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü değişimi (a > e) 
ھباَرا  At arabası, 

at arabası 
ile taşımak 

Ağa /ʔɒɣɒ/ Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü değişimi (a > ɒ) 

Ünsüz değişimi (ğ > ɣ)  

اقآ  Ağa 

- Farsça 'da seslemde 3-ünsüz yığılması bulunmamaktadır. 

Farsça’ da seslemde ünsüz yığılması bulunmadığından dolayı ödünç 
sözcüklerde ünsüzlerin arasında ünlü türemesi gerekmektedir. 

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ daki 
Kullanımı  

Ses değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ 
daki Anlamı  

Arslan /ʔᴂrsᴂlɒn/      Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü türemesi (ᴂ) 
نالَسَرا       Erkek ismi, 

aslan, aslan 
gibi cesur bir 
erkek 

Bakla  /bɒɣɒli/ Ünlü türemesi (ɒ) 

Ünlü değişimi (a > ɒ) 

Ünlü değişimi (a > i) 

یلاقاب  Bitki türü  
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- Farsça’ da Yuvarlak ön dil ünlülerin (ö, ü) /œ//y/ karşılığı yoktur. 

Bu seslerin Farsça’ da bulunmadığı için, Türkçe ödünç sözcüklerde Farsça’ 
da arka dil yuvarlak ünlülere (o, u) dönüştürülmektedir.  

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ daki 
Kullanımı  

Ses değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ daki 
Anlamı  

Ördek /ʔordᴂk/ Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü değişimi (ö > o)  

َکدُرا  Hayvan türü 

Özbek /ʔozbᴂk/    Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü değişimi (ö > o) 

Ünlü değişimi (e > ᴂ) 

َکبُزا  Özbekistanlı 

Düğme /dogme/ Ünlü değişimi (ü > o)  

Ünsüz değişimi (ğ > g) 

ھمُگد  Tutturma aracı 

Göç  /kuʧ/ Ünlü değişimi (ö > u)  

Ünsüz değişimi (g > k)  

چوک  Göç 

- Farsça’ da Ğ karşılığı yoktur.  

Ğ karışlığı Farsça’ da genelde /g/ veya /ɣ/   sesidir. Divanü Lugati't-Türk'te 
yaylağ ve kışlağ gibi sözcükler Arapça alfabesinde /ɣ/ ve bazen /g/ seslerle 
yazılır. Bu nedenle, Türkçe ödünç sözcüklerinde ğ, Farsça’ da /ɣ/ veya /g/ 
telaffuz edilmesine sebep olabilir (Kaşgarlı, 2006). 

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ daki 
Kullanımı  

Ses değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ daki 
Anlamı  

Ağa /ʔɒɣɒ/ Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü değişimi (a > ɒ) 

Ünsüz değişimi (ğ > ɣ)  

اقآ  Ağa 

Düğme /dogme/ Ünlü değişimi (y > o) 

Ünsüz değişimi (ğ > g) 

ھمُگد  Tutturma 
aracı  

Yağı  /jɒɣi/ Ünlü değişimi (a > ɒ) یغای  İsyancı  
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Ünlü değişimi (ɯ > i) 

Ünsüz değişimi (ğ > ɣ) 

Armağan  /ʔærmæɣɒn/ Ünsüz değişimi (ğ > ɣ) 

Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü değişimi (a > ɒ) 

Ünlü değişimi (a > æ) 

ناغَمَرا  Ödül, hediye  

- Farsça’ da I karşılığı yoktur.  

Türkçe ödünç sözcüklerdeki /ɯ/ (I) sesinin Farsça’ daki karşılığı /i/ veya 
/e/dir.  

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ 
daki 
Kullanımı  

Ses değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ 
daki 
Anlamı  

Bıldırcın /belderʧin/ Ünlü değişimi (ɯ > e) 

Ünsüz değişimi (dʒ> ʧ)  

Ünlü değişimi (ɯ > i) 

نیچرِدلِب  Kuş türü 

Kıyma /ɣejme/ Ünsüz değişimi (k > ɣ) 

Ünlü değişimi (ɯ > e) 

Ünlü değişimi (a > e) 

ھمیِق  Çekilmiş et 

Dayı /dɒji/ Ünlü değişimi (a > ɒ) 

Ünlü değişimi (ɯ > i) 
ییاد  Annenin 

erkek 
kardeşi 

Azık  /ʔɒzuɣe/ Ünsüz türemesi (ʔ) 

Ünlü değişimi (a > ɒ) 

Ünlü değişimi (ɯ > u) 

Ünsüz değişimi (k > ɣ) 

Ünlü türemesi (e) 

ھقوذآ  Azık  
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- Türkçe ödünç sözcüklerdeki /k/ sesinin Farsça’ daki çoğunlukla 
karşılığı /ɣ/ sesidir. 

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ daki 
Kullanımı  

Ses değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ 
daki 
Anlamı  

Çolak(Uygurc
a) çoluķ (Eski 
Tr.) 

/ʧolɒɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ)  

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

قالُچ  Eli veya 
ayağı 
sakat olan  

Kayık (Eski 
Tr.) 

/ɣɒjeɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

Ünlü değişimi 
(ɯ > e) 

قِیاق  Ufak 
tekne  

Çomak (Eski 
Tr.)  

/ʧomɒɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ)  

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

قامُچ  Ucu 
topuklu 
değnek 

Kılıç  
(ķılıç (Eski 
Tr.)) 

/ɣeliʧ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi 
(ɯ > e/i) 

چیلِق  Çelikten 
silah 

Kaz  
(ķaz (Eski 
Tr.)) 

/ɣɒz/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ)  

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

زاق  Kuş türü 

Bayrak  /bejræɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi (a 
> e) 

قَریِب  Simge, 
sembol 
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Ünlü değişimi (a 
> æ) 

Koç /ɣuʧ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi (o 
> u) 

چوق  Damızlık 
erkek 
koyun 

Kaçak  /ɣɒʧɒɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

قاچاق  Kaçakçılı
k  

Kaşık /ɣɒʃoɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

Ünlü değişimi 
(ɯ > o) 

قُشاق  Yemek 
yemenin 
bir aracı 

Kızıl /ɣezel/ 

 

Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi 
(ɯ > e) 

لِزِق  Kırmızı  

kaymak  /ɣejmɒɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi (a 
> e) 

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

قامیِق  Kaymak  
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Alaçık /ʔɒlɒʧiɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünsüz türemesi 
(ʔ) 

Ünlü değişimi 
(ɯ > i) 

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

قیچالآ  Keçeden 
yapılan 
çadır 

*Batak  /bɒtlɒɣ/ Ünsüz değişimi 
(k > ɣ) 

Ünlü değişimi (a 
> ɒ) 

Ünsüz türemesi 
(l) 

Çamurlaş  قالتاب
mış 
toprak  

* Batak sözcüğü Farsça’ da iki sesleme ayırt edilir (/bɒt/ /ak/). Ancak Farsça’ 
da seslem ünlü ile başlayamadığı için, ,ünsüz türemesi (/l/) gerekmektedir.   

Dehkhoda Sözlüğüne göre (şimdiye kadar yayınlanmış en geniş kapsamlı 
Farsça sözlük) /ɣ/ sesi, Farsça’ ya ait olan bir ses değildir ve eğer Farsça’ da 
bir sözcükte bulunursa, o Farsça bir sözcük değildir veya dili Arapçayla 
karışan Farsça konuşanlar tarafından kullanılan sözcüklerdir (Dehkhoda, 
1931). Farsça sözlüklerine de bakıldığında, içinde /ɣ/ sesi olan sözcüklerin 
çoğu Arapça ya da Türkçe kökenli oldukları dikkat çekmektedir.  

Farsça’ da Türkçe sözcüklerindeki /k/ sesi /ɣ/ sesine karşılık gelmektedir. Bu 
ses değişim üç açıklama ile açıklanabilir:  

1. Bu sözcükler çoğu eski Türkçe’ den veya Uygurcadan ve Moğolcadan 
Farsçaya geçmiştir, bu dillerde de /ɣ/ sesi bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, 
bu sözcükler Farsça’ da eski haliyle kullanılmaktadır.  

2. Bu sözcüklerde, /k/ sesi arka dil ünlülerle geliyor, bu arka dil ünlü 
etkisiyle, k sesi de ötümlü olup ɣ sesine dönüşüyor. 

3. “Birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan ġ (arka damağa 
yakın, kalın /g/) ve g –ler Batı Türkçesinde düşmekte, Doğu Türkçesinde 
sadasızleşip ķ (sert /k/) ve k olmaktadır. Ör. Kamu <   kamuġ, katı < katıġ” 
(Timurtaş 2012: 50).  
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- Bazı özel durumlarda, Türkçe ödünç sözcüklerdeki /ɑ/ sesinin 
Farsça’ daki karşılığı /e/ sesidir. 

 Ad sonundaki son sesinde [a] sesi çok az sayıda sözcüklerde bulunur ödünç 

sözcüklerde değişime uğramak zorundadır, çünkü Farsça’ da [ha] çoğul eki 
olarak kullanılmaktadır, ve bu, konuşma dilindeki [ha]nın alomorfı 
(biçimbirimciği) olan [a] ile örtüşür. Yani konuşma dilinde [h] sesi düşürülür 
ve çoğul eki olarak sadece [a] kullanılır. Bu nedenle, bu ödünç sözcüklerde 

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ 
daki 
Kullanımı  

Ses değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ daki 
Anlamı  

Dolma /dolme/ Ünlü değişimi (a > 
e) 

ھمُلد  Yemek türü  

Bohça /boɣʧe/  Ünlü değişimi (a > 
e) 

Ünsüz değişimi (h 
> ɣ) 

ھچُقب  İçine çamaşır 
gibi şeyler 
koyup sarılan 
dört köşe 
kumaş 

Kıyma /ɣejme/  Ünlü değişimi (a > 
e) 

Ünsüz değişimi (k 
> ɣ) 

Ünlü değişimi (ɯ 
> e) 

ھمیِق  Çekilmiş et 

Katma  /ɣɒtme/  Ünlü değişimi (a > 
e) 

Ünsüz değişimi (k 
> ɣ) 

 Kıldan veya  ھمتاق
ünden 
yapılmış ip 

Çağla  /ʧɒɣɒle/ Ünlü değişimi (a > 
e) 

Ünsüz değişimi (ğ 
> ɣ) 

Ünlü türemesi (ɒ) 

ھلاقاچ  Yetişmemiş 
badem 
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sonsesteki /a/ sesi /e/ sesine dönüşür (Kord Zafaranlu Kambuziya & Hashemi, 
2011).  
Ör. Dolma + [ha] (çoğul eki) = Dolma+a*  

Anlam Değişimleri 

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ 
daki 
Kullanımı  

Anlam değişimi Farsça 
Yazılış  

Farsça’ daki 
Anlamı  

Açar  /ʔɒʧɒr/ Anlam daralması  راچآ  Anahtar 

Gelen 
giden  

/gælæn 
gedæn/ 

Anlam değişimi   َندِگ َنلَگ  Silahın bir 
parçası 

Katma  /ɣɒtme/  Anlam daralması  ھمتاق  Kıldan veya 
ünden 
yapılmış ip 

Kasnı  /kɒsni/ Anlam daralması ینساک  Bir tür 
bitkinin adı 

Çakmak  
 

/ʧæɣmɒɣ/ Anlam daralması قامقَچ  Çakmaktaşı 
(eski sözcük) 

Sürtme /surtme/ Anlam daralması ھمتروس  Kızak  

Araba  /ʔᴂrɒbe/ Anlam daralması ھبارا  at arabası, at 
arabası ile 
taşımak (eski 
sözcük) 

Çapar  /ʧɒpɒr/ Anlam daralması راپاچ  Postacı (eski 
sözcük) 

Çalış /ʧɒleʃ/ Anlam daralması شِلاچ  Savaş  

Büyük  /bojuk/ Anlam genişlemesi  کویب  Küçük karşıtı  
Erkek ismi  
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Sürtme  /surtme/ Anlam genişlemesi ھمتروس  Kar için 
tekerlekli 
araba  

Tağar  /tæɣɒr/ Anlam daralması  راَغت  Çamurdan 
yapılmış kap 
(eski sözcük) 

Kategori Değişimleri 

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’ 
daki 
Kullanımı  

Kategori 
değişimi 

Farsça 
Yazılış  

Farsça’daki 
Anlamı  

Süpür  /supur/ Eylem > Ad روپوس  Çöpçü  

Gelen 
giden  

/gælæn 
gedæn/ 

Sıfat > Ad َندِگ َنلَگ  Silahın bir 
parçası 

Dişer Ödünçleme Türleri 

Türkçe 
Sözcük + 
Farsça ek  

Türkçe 
Sözcük  

Farsça 
Yazılış  

Farsça’daki 
Anlamı  

*/ɣɒblæme/ + 
/sɒz/ 

Kaplama  ھَملباق 
زاس  

Kap yapan 
kişi  

/ɣɒʃoɣ/ + /æk/ Kaşık َکقُشاق  Küçük kaşık 

/ɣɒjeɣ/ + /rɒn/ Kayık نارقِیاق  kayıkçı 

/ʧomɒɣ/+/dɒr/  Çomak   قامُچ 
راد  

Çomak tutan 
kişi  

* Timurtaş (2012)ye göre bugün yazı Türkçe’ de p- şeklinde olan bazı 
sözcükler, Eski Türkiye Türkçesinde b- iledir. Kaplama sözcüğünde de 
Farsça’ da p sesi b sesine değişimi buna dayanabilir.  
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Farsça/Türkçe 
Sözcük + 
Türkçe ek  

Türkçe 
ek   

Farsça 
Yazılış  

Farsça’daki 
Anlamı  

/gɒri/+ /ʧi/  CI یچیراگ  Arabacı  

/ʔɒʃ/+ /ʧi/  CI یچشآ  Aşçı  

/ɣɒʧɒɣ/+ /ʧi/  Kaçak + 
CI 

یچقاچاق  Kaçak yapan 
kişi  

 

Türkçe 
Sözcük + 
Farsça 
eylem   

Türkçe 
eylem  

Farsça 
Yazılış  

Farsça’daki 
Anlamı  

/ɣɒp/ + 
/zædæn/  

Kapmak  َندَز پاق  Birdenbire 
yakalayarak, 
çekerek almak  

/ɣɒti/ + 
/kærdæn/ 

Katmak َندرَک یتاق  Karıştırmak  

/ɣɒʧɒɣ/ + 
/kærdæn/ 

Kaçakçılık 
yapmak  

 Kaçakçılık  َندرَک قاچاق
yapmak 

/ʔælæ/ + 
/kærdæn/ 

elek  َندرَک َکَلا  Elemek  

*/ɣurt/+ 
/dɒdæn/ 

yutmak نداد تروق  Yutmak  

* Hayes (2009) 'a göre, Glide sesler iki şekilde tanımlanabilir, çünkü bunlar 
esasen ünlüleri seslemsel-olmayan eşdeğerleridir. Yani, onlar yarı ünlü olarak 
da bilinir. Böylece, /j/ IPA’da damaksıl bir ünsüzü göstermektedir, fakat aynı 
zamanda yüksek ön dil bir yarı ünlü olarak da tanımlanabilir ve dolayısıyla /i/ 
sesin ünsüz karşılığıdır (Hayes, 2009). Bu nedenle, bir ünlü gibi 
davrandığından ve seslem başlangıcında ünlü kullanımına izin 
verilmediğinden, bu sözcükte /j/ sesi /ɣ/ sesine bir ünsüz olarak değiştirilmesi 
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neden olabilir. 
Anlam Değişime Uğramayan Sözcükler  

Türkçe 
Sözcük  

Farsça’daki 
Kullanımı  

Farsça 
Yazılış  

Farsça’daki 
Anlamı  

Karışmış  /ɣɒrɒʃmiʃ/ شیمشاراق  Karışmış, 
karışık 

Kışlak  /ɣeʃlɒɣ/ قالشِق  Kışın 
barınılan yer  

Küçük /kuʧæk/ کَچوک  Küçük  

Çakı  /ʧɒɣu/ وقاچ  Küçük bıçak  

*Elçi /ʔilʧi/ یچلیا  Sefir 

Öneriler  
Tartışıldığı gibi, Türkçe sözcükler Farsçaya farklı dönemlerde girmiştir. 
Ödünçleme sürecinde, öncelikle hedef dilde olmayan bir kavram, örneğin 
belirli bir teknoloji, kültürel etkinlik, askeri kavram gibi hedef dile girilir. 
Ardından, yeni kavramla ilgili sözcükler hedef dile girilir. Bu sözcükler hedef 
dilde çeşitli şekillerde yaşamayı sürdürmektedir. Bazen ödünç sözcükler 
hedef dilinde yabancı oldukları fark edilmeyecek kadar oturmuş bir şekilde 
uyarlanmıştır. Ya da ödünç alınan kavramın artık hedef dilde kullanılmadığı 
bir süre sonra ortadan kaybolabilir. Bu iki tür Türkçe ödünç sözcüklerin 
(yabancılığı fark edilmeyen ödünç sözcükler ve ortadan kaybolan ödünç 
sözcükler) ileride yapılacak çalışmalarda tespit edildiği ve incelemesi 
önerilmektedir. 

Sonuç 

Diğer dillerden sözcük ödünç alırken, kaynak dil, o dilde bulunmayan bazı 
sesler ve ses kombinasyonları ile karşılabilir. Bu nedenle, kaynak dil, yeni 
sözcükleri almak için bazı uyarlamalar yapmalıdır. Bu uyarlamalar ünlü 
öntüremesi1, ünlü türemesi2, ünlü değişimi, ünlü silmesi, ünsüz değişimi ve 
silmesi içerir. Uyarlamalar fonotaktik ihlalleri telafi etmek için ortaya 
çıkarlar. Kısıtlar ve Uyum Stratejileri Teorisine göre, ses ekleme işlemi, 

 
1. Vowel Prothesis 
2. Epenthesis 
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ödünçleme sürecinde ses silinmesinden daha fazla tercih edilmektedir. 
Ayrıca, eklemenin çoğunlukla ödünç alınan sözcüklerin başında yapıldığı ve 
silmelerin genellikle sözcüklerin sonunda yapıldığı da iddia edilmektedir. 
Seslemlerin başlangıcı genellikle belirgin ve önemli bilgiler içerdiğinden, 
çoğu dilde çoğunlukla bu kısımda ekleme yapılır. Diğer taraftan, silme 
çoğunlukla seslem sonunda gerçekleşir, çünkü bu parçalar önemli bilgi 
içermez ve öğeleri silinebilir (Khalifehloo, Mozaffari, & Koushki, 2017). İlk 
kısım, Farsça’ da Türkçe ödünç sözcükler hakkında gözlemlenmiştir. Yani, 
ünsüz türemesi çoğunlukla seslem başlangıcında gözlemlenmiştir. Bununla 
birlikte, genel olarak, mevcut çalışmada incelenen Farsça’ da Türkçe ödünç 
sözcüklerinde, silme pek gözlenmemiştir. Bunun yerine, bu sözcüklerle ilgili 
en çok ünlü ve ünsüz değişimler gözlenmiştir. Farsçanın ve Türkçenin seslem 
yapılarının bazı kombinasyonlarda benzer olduğu (CV, CVC, CVCC) bu 
gözleme neden olabilir. Bu nedenle, ödünç alınan sözcüklerde çok fazla 
ekleme veya silme işlemine gerek duymayabilir. Farsça’ da bazı Türkçe 
ünlüleri bulunmadığından, çoğunlukla Farsça’ da en yakın ünlüler ile ikame 
edilirler. Öte yandan, ünlü türemesi çoğunlukla karmaşık başlangıçlarda 
ortaya çıkar, çünkü Farsça kompleks başlangıçlara izin verilmez. Bu nedenle, 
Rusça ve İngilizce gibi dillerden gelen sözcükler, Farsça’ ya girdiğinde, ünlü 
türemesi sıkça ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, kompleks 
başlangıçlar Türkçe’ de de çok yaygın değildir ve bir seslem yapısında (CCV) 
gözlenmektedir, bu yüzden ünlü türemesi Farsça’ da Türkçe ödünç 
sözcüklerde daha az gözlenmiştir. 

Bu çalışmadaki diğer bulgu ise, Türkçenin ödünç sözcüklerin çoğunun eski 
Türkçe’ den eski zamanlarda Farsçaya girmesidir. Orijinal formlarında hala 
Farsça’ da kullanılıyorlar, ama bu sözcükler çağdaş Türkçe’ de değişmiştir. 
Örneğin, Timurtaş (2012)ye göre, Eski Türkçe’ den günümüz Türkçesine, i> 
e, d> t, ɣ > ğ, b> p vb. gibi bazı ünlü ve ünsüz değişimler olmuştur. Farsça’ 
da bu sözcükler eski şeklinde gözlenir, bu yüzden bu sözcükler eski haliyle 
Farsça’ da kullanıldığından dolayı fazla değişim göstermemektedir, ama 
anlamları çoğunlukla daraltılmıştır. Bu sözcüklerin çoğunlukla eski 
zamanlarda alındığı şeklinde, şimdi işlevleri daralmış olduğun söylenebilir. 
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Arapça ve Türkçede Arkadaşlık ve Komşuluk İle İlgili 
Ortak Atasözleri 

Asma Hamdy* 
Özet 

Atasözleri; her millette var olan dil hazineleridir. Bir milletin hayat tarzını, 
yaşayış şekillerini yansıtan, tasvir eden ve ait olduğu milletin sosyal ve rûhî 
yapısını, o toplumun tabiatını ve karakter yapısını aksettiren birer aynadır. 
Türk ve Arap edebiyatında da atasözleri, bu yönleriyle öne çıkmış bir edebi 
türdür. Türk ve Arap edebiyatlarındaki bu zenginlik kendini gösterir, her iki 
dildeki birçok atasözü şekil yönünden uymasa da anlam yönünden 
benzerlikler vardır. 1 

Bu çalışmada, atasözünün Türkçe ve Arapçadaki tanımı, tarihi ve önemine 
kısaca değinilecektir. Ayrıca, "Arkadaşlık ve Komşuluk" ile ilgili Türk 
atasözlerinin Arap atasözlerinde karşılığını bulunup anlamca incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arapça, Atasözü, Arkadaşlık, Komşuluk 

 
Giriş 

X.y.y.’dan itibaren İslam ile tanışan Türklerin, Araplarla ilişkileri o tarihten 
bu yana devam etmektedir.( (ERDOĞAN, 2003, s. 10) Daha önce beş farklı 
alfabe kullanan Türkler (alfabe.gen.tr, 2020), İslam dini ile tanışınca 
Müslümanlığı daha iyi anlamak için Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı 
öğrenmeye başlamışlar ve ilerleyen zamanda resmi yazı dili olarak Arap 
harflerini kullanmışlardır. Türkler ile Araplar arasındaki etkileşim bu şekilde 
dil yoluyla başlamıştır. 
Daha sonraki dönemde Türkler İslam dinini daha iyi öğrenmek için 
medreselere gitmeye başladılar. İslami bilimler arasında edebiyat da yer 
alıyordu. Tefsir ilmi şiirler ile anlatılıyor ve ezberleniyordu. İslamiyet’le 
yerleşik hayata geçen Türkler, kültür etkileşimiyle edebiyatta da yeniliklere 
açılmıştır. Türkler bu şekilde aruz ve şiiri öğrenmişlerdir.  

 
* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 
Yüksek Lisans Öğrencisi 
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Bu bağlamda Türk edebiyatının Araplardan etkilenmesi Abbasiler döneminde 
gerçekleşmiştir. Halk edebiyatı ile sade, İslami bir üslup kullanılmış, divan 
edebiyatında ise Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde kalınarak daha süslü 
bir dil geliştirilmiştir. Sonraki süreçlerde karşılıklı kelime alışverişi yaşanmış 
ve çok sayıda tercüme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. İslamiyet’in kabulü ile 
atasözlerine yenileri eklenmiş, Arapça ve Farsça’nın etkisi atasözlerine de 
yansımıştır. İslam ülkelerinde doğan yeni ifadeler, seferlerle batıya da 
uzanmış ve kültür alışverişi ile başlayan ilişki günümüze kadar atasözleri ile 
de devam etmiştir. İslam inancı kavram olarak deyişlerde de kendini 
göstermiştir. Bu dönemde divan edebiyatında bazı yazarlar tarafından aruz 
vezninin kullanılması, halkın dilinden çıkan atasözlerini tanınmayacak hale 
getirmişse de halk edebiyatında özgün halleriyle muhafaza edilmişlerdir. 
Türkler, Arapça ilmi eserlerin Türkçeye çevrilmesinin ardından Arap 
edebiyatı ve Arap ilim havzasından etkilenmiştir. Bunun yanında Türkçeden 
Arapçanın yerel lehçelerine binlerce Türkçe kelime, deyimler ve atasözleri 
geçmiştir. 

Bu iki milletin etkileşiminden ortak bir kültür hâsıl olmuştur. Biz bu iki millet 
arasındaki kültür etkileşiminde atasözlerinden bahsedeceğiz ama asıl 
amacımız arkadaşlık ve komşuluk ile ilgili ortak atasözleri olacaktır. Bu 
atasözlerinin arasındaki benzerlikleri tespit etmeye çalışacağız.  

Bu amaçla, Türk Dil kurumunca hazırlanan ve sanal ortamda kullanıma açılan 
2.396, 11.209 deyimden oluşan Atasözleri ve deyimler sözlüğü temel kaynak 
olarak kullanılmıştır. (www.tdk.gov.tr) 

Atasözlerinin Tanımı 

Meseller, bir milletin hayat tarzını, yaşayış şekillerini yansıtan, tasvir eden ve 
ait olduğu milletin sosyal ve rûhî yapısını, o toplumun tabiatını ve karakter 
yapısını aksettiren birer aynadır. Edebi türler içinde insanın his, şuur ve 
inancına doğrudan tercüman olan meseller ve hikmetli sözler birden bire 
ortaya çıkmış değildir, aksine kimi acı, kimi tatlı olaylar, tarihi hadiseler, 
felaketler, hüzünler ve mutluluklar bu sözlerin kaynağı olmuştur. İşte bu 
sözler engin bir tecrübe ve deneyimler sonucunda dile getirilmiştir. (İpek, 
2014, s. 188) 

Mesel لثم )  ) sözcük manası olarak (benzeri olmak, benzemek) anlamındaki 
Arap dilinde mesel لوثم  (musûl) kökünden türemiş bir sıfat olup benzeyen 
demektir. Genel anlamda (atasözü) demektir. (İpek, 2014, s. 188) 

Atasözlerinin en belirgin özelliği, dilin anlatım ve kullanım imkânlarını 
geliştirerek dile ayrı bir anlam, ifade yönü, kıvraklık, zenginlik ve güzellik 
kazandırmalarıdır. Bu nedenledir ki, atasözleri anlatılmak isteneni kısa ve 
özlü bir biçimde ortaya koyan anlatım araçlarıdır. Halk, yeri ve zamanı 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |114 
 

geldikçe kalıplaşmış ifadeler halindeki bu öğüt verici, hikmetli sözleri birer 
kanıt gibi kullanmaktadir. Çünkü halkın ortak malı olan bu dil hazinelerinin 
ortaya koyduğu yargı toplum tarafından kabul görmektedir 
(www.Atasözleri.çokbilgi.com, 2018)  

Atasözlerinin Tarihi: 
Atasözleri küçük topluluklarda başlamış, sosyal etkileşimlerle, göçlerle geniş 
kitlelere yayılarak, bir milletin müşterek değer yargılarının en keskin ifadeleri 
olup, edebiyatta yerlerini almışlardır. Çobanoğlu'nun ifadesiyle; “Atasözleri 
tarihin, geçmişin bir aynasıdır. Tarihin ve kültürün aynasıdır, çünkü atasözleri 
tarihin içinde, tarihle beraber doğmuş, onunla beraber gelişmiş ve onunla 
beraber zamanımıza ulaşmıştır ve gelişmiş ve geleceğe doğru yol almaktadır”. 
(www.Atasözleri.çokbilgi.com, 2018)  

İlk yazılı örneklere, en eski yazılı kaynak olan Sümer metinlerinde rastlandığı 
bilinmektedir. 

Eski Yunan uygarlığında, atasözlerinin Yedi Bilge'nin söylediğine inanılmış 
ve bu sözler tapınaklara yazılmıştır. Günümüze ulaşan en eski atasözü 
derlemeleri Eski Mısır'a aitken Hindularda ise kabul edilen ilk atasözleri, 
kutsal metinlerde yer alan,“Sutralar” (atasözleri) olarak karşımıza çıkar. 
(www.Atasözleri.çokbilgi.com, 2018) 

Batıda atasözlerinin değer kazanması Aristo ile başlar. Kısa ve öz oluşu 
yüzünden hitabet san'atının vazgeçilmez süslerinden sayılmıştır. Böylece, 
bütün batı kültürüne temel teşkil edecek olan Yunan-Latin atasözleri geleneği 
doğmuştur. Avrupa'yı besleyen bir başka kültür kaynağı ise Tevrat ve 
dolayısıyla eski Musevi-Arap kültürüdür. 

Yeryüzündeki en eski medeniyetlerden biri olan Türk medeniyetine ait ilk 
örnekler, Orta Asya’da ‘Orhun Kitabeleri’nde (MS 8. yüzyıl) görülmüştür 
(www.Atasözleri.çokbilgi.com, 2018) 

Arap edebiyatında mesel olarak adlandırılan atasözleri ilk defa Emeviler 
döneminden itibaren kitaplar halinde toplanmaya başlanmıştır. Bugün 
elimizde bulunan en eski emsal kitapları; 

el-Mufaddal ed-Dabbi'nin (ö.170/788) kitabul'l-Emsal'i, Muerrec es-
Sedusi'nin (ö.195/813) kitabu'l Emsal'i, Muerrec es-Sedusi'nin (ö.195/813) 
Kitabu'l-Emsal'i, Ebu Ubeyd el-Kasım b.Sellam'ın (ö.224/842) Kitabu'l 
Emsal'i, Ebu 'İkrime ed –Dabbı'nın (ö.250/868) kitabu'l-Fahir'i vs. gibi adlı 
eseridir.  

Edebi yönden meseller teşbih, istiare, kinaye ve hakikat gibi beyan şekilleri 
(Talimat-el-Aşkar,1992:s.549); seci, cinas, tıbak, mukabele ve izdivaç gibi 
lâfzî san'atları içermeleri yönüyle san'atlı nesir türü sayılmaktadır. (Katâmiş, 
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1988, 274)  

Bunun yanında meseller hikâye, makâme, risale, roman, kaside gibi müstakil 
bir tür olmayıp söz içinde onu örneklemeyle pekiştiren, kanıtlayan, süsleyen, 
ona değer katan ve makbuliyetini artıran hazır malzeme niteliğindedir. Soyut 
fikirleri somut örnek ve benzetmeyle reddedilmez bir gerçek halinde sunarak 
onların zihinlerde yerleşmesini bir olayın özeti olup icazle anlatılan hikâyenin 
akılda kalan özü gibidirler (Şalak, 1991:I, s. 126). 

Atasözlerinin Önemi:  

Atasözlerinin önemini ve bize katkısını her şeyden önce sosyal hayatta 
görebiliyoruz. Çünkü hayatın tecrübelerini en kısa cümlede özetler, 
anlatılmak isteneni daha güçlü ifade edilmektedir. Ebû Hilal el-Askeri (ö, 
400/1009’dan sonra) mesellerin önemini “Bir edip, dilini her türlü bozulma 
ve hatalardan kurtardıktan sonra darb-ı mesel, nadir, hikmetli ve meşhur 
sözlere olduğu kadar hiçbir şeye muhtaç olamamaktadır Zira bunlar insanın 
düşünce sahasını genişletir, zevkini geliştirir, gönlünü ferahlatır, iradesini 
kuvvetlendirir, ilmi ve edebi konuşmalarında kendisine destek olur. Bu 
mesellerin söz ve konuşma sanatındaki değeri alışverişte pazarlık, bahçede 
çiçek, elbisede desen hükmündedir.” şeklindeki sözleriyle dile getirir (Şalak, 
1991:I, s. 9-10). 

Atasözeri hayatın her alanındaki birçok konuda kullanılmıştır. Bu konulardan 
biri Arkadaşlık ve Komşuluktur. İslamdan önce Türkler ve Araplar komşuluk 
ve arkadaşlık konusuna önem vermesine rağmen İslam geldikten sonra bu iki 
konuya daha çok ehemmiyet vermiştir.  Bu konularda bir sürü atasözü 
söylemişlerdir. Bazı atasözlerinin anlamı ve söylenişi aynı iken, bazılarının 
anlamı aynı söylenişi farklıdır. 

Bu iki konuyla ilgili Arapçada ve Türkçede birçok atasözü söylenmiştir. 
TDK’de Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü'nde komşuluk ile ilgili atasözleri 19, 
arkadaşlık ise 48 atasözü bahsedilmiştir. İki dilin arasında ortak kullanılan 
atasözleri arkadaşlık ile ilgili 22, komşuluk da ise 11 atasözü vardır. 

 

Arkadaş, arkadaşlık: Arkadaş olma durumu, birbirine dostluk ve sevgi ile 
bağlı olma, şeriklik, yârenlik. (Kubbealtı Lugatı, 2018)  

Araplar arkadaşa “sadık” '' قیدص ''derler. “ṣiddіḳ” 1. Özü sözü doğru olan, 
asla yalan söylemeyen, sözünün eri, çok doğru, pek sâdık. 2. İlk halîfe Hz. 
Ebû Bekir’in lakabı. (Kubbealtı Lugatı, 2018)  

İnsan arkadaşını seçerken çok dikkat etmektedir. Peygamberimiz şöyle 
buyurmaktadır: 
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“Mu'min, mu'min kardeşinin aynasıdır” Tirmizi, Birr, 18 

 

Arkadaşlık ile ilgili ortak atasözleri 

 

“Dost acı söyler.” 

 Arapça'da '' َكقَّدَص نم ال ََكَقدَص نم كقیدص '' “Dostun seni tasdık eden değil sana 
doğru söyleyendir”  sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

 

“Dost zor günde belli olur” 

Arapça'da '' ناوخالا فرعی دئادشلا دنع '' “Dost zor durumlarda belli olur.” sözüyle 
ifadesini kullanmaktadır. 
 

“Üzüm üzüme baka baka kararır” 

Arapça'da '' ھلیلخ نید يلع ءرملا '' “İnsan arkadaşının dini üzerinedir” sözüyle 
ifadesini kullanmaktadır. 

Bu atasözü Türkçe'de “Dost dostun aynasıdır.” şeklinde de ifade edilebilir. 

Bu atasözü Türkçe'de “Kişi arkadaşının dinindendir.” şeklinde de ifade 
edilebilir. 

 

“Doğru söz, bana bir dost bırakmadı” 

Arapça'da '' ًاقیدص ىل عدی مل قحلا لوق " sözüyle Türkçe'deki gibi aynı ifadesini 
kullanmaktadır. 

Bu atasözü Türkçe'de “Doğru söyleyeni, dokuz köyden kovarlar.” şeklinde de 
ifade edilmektedir. 

 

“Kişi arkadaşından bellidir” 

Arapça'da '' ھلیثم ءرملا سیلج '' “kişi arkadaşına benzerdir.” sözüyle ifadesini 
kullanmaktadır. 

“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” 

Arapça'da '' ھنیرق نع لاساو ءرملا نع لاست ال '' “İnsana sorma arkadaşlarına sor.” 
sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 
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“Eski dost düşman olmaz” 

Arapça'da '' مدقا ناوخالا ریخ  '' “en iyi dost, eski dosttur.” sözüyle ifadesini 
kullanmaktadır. 

 

“Yoldan önce, arkadaşı sor.” 

Arapça'da '' قیرطلا لبق قیدصلا '' “önce arkadaş, sonra yol” sözüyle ifadesini 
kullanmaktadır. 

Türkçe'de “yoldan kal, yoldaştan kalma” şeklinde de ifade edilebilir. 

 

“Düşmanın düşmanı dosttur.” 

Arapça'da '' يقیدص يودع ودع '' sözüyle ifadesini kullanmaktadır. Arapça'da 
''Dostumun dostu dostumdur. Şeklinde de ifade etmektedir. 

 

“Kusursuz dostu arayan, dostsuz kalır” 

Arapça'da ''  Kusursuz dost isteyen, dostsuz“ ''  خا الب يقب بیع الب اخا بلط نم
kalır.” sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

 

“Çok sitem dostları birbirinden ayırır.” 

Arapça'da '' بابحالا نیب قرفت باتعلا هرثك  ''sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

 

“Cahil kendisinin düşmanıdır, başkasına nasıl dost olur.” 

Arapça'da '' هریغل اقیدص نوكی فیكف ھسفن ودع لھاجلا  ''sözüyle aynı ifadesini 
kullanmaktadır. 

“Sahte dost, açık düşmandan daha tehlikelidir.” 

Arapça'da '' رھاظلا ودعلا نم ارطخ دشا فئازلا قیدصلا  ''sözüyle ifadesini 
kullanmaktadır. 

 

“Tek başına kalmak, kötü arkadaştan iyidir.” 

Arapça'da '' ءوسلا سیلج نم ریخ هدحولا  '' “Yalnızlık, kötü arkadaştan iyidir.” 
sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 
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“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” 

Arapça'da '' قفصتال هدحاولا دیلا  ''sözüyle aynı ifadesini kullanmaktadır. 

 

“Evlenirken senden aşağısına, arkadaş ararken de yukarısına bak” 

Arapça'da '' كقیدص راتخت امنیح هدعصاو كتجوز راتخت امدنع ملسلا لزنا  ''sözüyle 
ifadesini kullanmaktadır.  

“Bilgili düşman, cahil dosttan iyidir.” 

Arapça'da '' لھاج قیدص نم ریخ لقاع ودع  '' “Akıllı düşman, cahil dosttan iyidir.” 
sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

“Belli düşman, sahtekâr dosttan iyidir.” 

Arapça'da '' فئاز قیدص نم ریخ رھاجم ودع  ''sözüyle aynı ifadesini 
kullanmaktadır. 

“Ateşte de olsa, arkadaşını koru.” 

Arapça'da '' قیرحلا يف ولو قیدصلا يلع ظفاح  ''sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

“Basit şeyden dolayı, arkadaşına düşman olma” 

Arapça'da '' نیھ رما لجا نم كقیدص داعتال  ''sözüyle aynı ifadesini kullanmaktadır. 

 

Arkadaşlık bu dünyada sahip olacağımız en değerli manevi bir varlıktır. 
Dostluk bugünümüzde çok mühim bir kavramdır. Bu sebeple yukarıda 
belirtildiği üzere dinimizin arkadaşlık konusunu verdiği önem, geleneğimize 
de yansıtmıştır. Çünkü hayatımızın her evresinde yanımızda bir arkadaş veya 
sadece arkadaşlık ile kalmayıp yakın bir dostumuz olmaktadır. Bundan dolayı 
arkadaşlık; din, felsefe, tarih, kültür ve edebiyatta üzerine düşünülen bir 
konudur. 

Zikrettiğimiz arkadaşlıkla ilgili atasözleri nasıl bir arkadaş seçmemiz, 
arkadaşlara karşı nasıl olmamız gerektiğini kısa ve öz bir şekilde belirtmiştir. 
Aristoteles’in dediği gibi “yaşamda hiçbir şey, dostluk kadar değerli 
olamaz”.  

Komşu: Evleri birbirine yakın veya bitişik olan kimselerin birbirlerine göre 
aldıkları addır. (Kubbealtı Lugatı, 2018)  

Araplar komşuya “câr” '' راج ''derler. “câr” evi diğerinin evine bitişik 
(mücâvir) olan, birbirini himaye dene, koruyan, birinin yardımına ve 
imdadına koşan anlamlarına gelir (Kubbealtı Lugatı, 2018). 
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Komşuluk, toplum hayatımızda yeri ve önemi inkâr edilemeyen bir unsurdur. 
Allah Teâlâ, yakınmaz olsun olmasın bütün komşularımıza iyi davranmamızı, 
iyilik etmemizi emreder: 

“Allah'a ibadet edin. O'na hiç bir şeyi eş (ve ortak) tutmayın. Anaya, 
babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, 
yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinin malik olduğu 
kimselere (kölelerinize) iyilik edin. Allah kendini beğenen ve daima 
böbürlenen kimseyi sevmez” Nisa suresi:4/356 

Peygember Efendimiz (asm) Ebu Hureyre (ra)'den rivayet edilen bir hadis-i 
şeriflerinden şöyle buyurmaktadır: 

“Vallahi mü'min değildir, vallahi mü'min değildir.” 

-Kim Ya Rasulallah, diye soruduklarında, Peygemberimiz şöyle buyurdu: 

-Komşusu, belalarından emin olmayan kimse (mü'min değildir). Buhari, 
Edep, 29 (VIII.12) 

 

Komşu ile ilgili ortak atasözleri 

 

“Ev alma, komşu al” 

Arapça'da '' رادلا مث راجلا  '' “önce komşu, sonra ev.” sözüyle ifadesini 
kullanmaktadır. 

Arapça'da başka bir örnekte “Evimi satmadım, komşumu sattım.” Sözüyle 
ifadesini kullanmaktadır.  

Komşusunun kötü davranışlarından dolayı evini terk eden kişiler için 
söylenmektedir. 

“Komşunun günahından, komşu sorumluludur.” 

Arapça'da '' راجلا بنذب راجلا ذخؤی دق  ''sözüyle aynı ifadesini kullanmaktadır. 

“Hayır dile komşuna, hayır gele başına” 

Arapça'da ''  كراد يف هارت كراجل ریخلا ىنمت '' “Hayır dile komşuna, hayır gele 
evine” sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

“Komşu hakkı, tanrı hakkı gibidir.” 

Arapça'da '' بجاو راجلا ىلع راجلا قح  '' “komşu hakkı, komşuna gerekir.” 
sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

“Komşuna iki inekli iste ki kendin bir inekli olasın.” 
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Arapça'da '' كراد يف هارت كراجل ریخلا ىنمت '' “Hayır dile komşuna, haır gele 
evine.” sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

“Komşu ekmeği komşuya borçtur.” 

Arapça'da '' عئاج ىراج تابی نا نم ریخ فیغرب فیغر  ''sözüyle ifadesini 
kullanmaktadır. 

“Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalıdır.” 

Arapça'da '' هراجحلاب هراج يمریال جاجز نم ھتیب ىذلا  '' Camlı evde oturan 
komşusuna taş atmamalıdır.''sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

“Yakın komşu uzakta hısımdan yeğdir.” 

Arapça'da '' دیعبلا كیخا نم ریخ بیرقلا كراج '' “Yakın komşu uzaktan kardeşten 
yeğdir.” sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

“Kapını kitli tut, komşunu hırsız tutma” 

Arapça'da '' كراج نماو كراد قلغا  ''sözüyle aynı ifadesini kullanmaktadır. 

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” 

Arapça'da '' هراج نع ىنغتسی ال راجلا  ''sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

 

“Seni kasdediyorum ama komşum sen dinle.” 

Arapça'da '' هراجای يعمساو ينعا كایا  ''sözüyle ifadesini kullanmaktadır. 

 

Komşuluk toplumuzda çok önemli bir değerdir. Toplumun bir arada huzurlu, 
barış ve mutluluk içinde yaşamasını sağlar. Bu yüzden yukarıda görüldüğü 
üzere dinimizde ve geleneğimizde de komşuluk, arkadaşlık kadar önemlidir. 
Komşular, soysal hayatımızda ailemizden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 
Kuran-ı kerim ve hadisler komşularla ilgili tavsiyeler ile doludur. Eski 
dönemlerde komşunun önemi çok fazlaydı, ancak yavaş yavaş bu önemini 
kaybetmeye başlamıştır. Yıkarıda zikrettiğimiz komşularla ilgili atasözleri, 
komşulara karşı nasıl olmamız ve komşunun hakkını belirtilmektedir. 
Hatipoğlu’nun dediği gibi; “Komşunun komşu üzerindeki hakkı, annenin 
evlatları üzerindeki hakkı gibidir. Komşular birbirini öyle sevip saymalı, 
karşılıklı haklarına öyle dikkat etmeliler”. 
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Sonuç 

Çok renkli ve geniş bir kültür hazinesine sahip bu coğrafyada ortaya çıkan 
atasözleri de aynı çeşit ve renklilikte karşımıza çıkar.  

Türk atasözleri ve Arap atasözleri arasında anlam olarak da söyleniş olarak da 
benzerlik ziyadesiyle söz konusudur. Pek çok Türk atasözüne Arapça 
atasözlerinde aynı ya da yakın anlamda karşılık bulmak mümkündür. 
Kelimesi kelimesine aynı olan sözler de çok fazladır. Atasözleri her devirde 
toplumların kendi dil ve üsluplarıyla şekillenecek, kültür etkileşimleriyle 
devamlılığını sürdürecektir. Aynı şekilde komşuluğu ve arkadaşlığı konu alan 
atasözleri de her iki kültürde neredeyse aynı öneme sahiptir. Çok 
kullanılmalarıyla beraber toplum üzerine derin etkileri vardır. 

Araştırmacıların şekilde küçük, manada büyük olan bu sözlere 
araştırmalarında daha çok yer vermesi, özellikle atasözleri yönünden çok 
zengin olan milletleri kültürel anlamda daha yakından tanımada kaynak teşkil 
edecektir.  
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Türkiye ve Ukrayna’daki Atasözlerinde Aile 
İlişkilerinin Karşılaşırılması 

Kateryna Pernatа* 
Özet 

Herhangi bir yabancı dil öğrendiğinde öğrenilmesi en zor öğesi en zor anlam 
öbeği atasözleridir. Hem arkaik unsurlarıdır hem de mecazi ifadelerdir. 
Atasözleri o dili konuşan milletin dünyaya bakışını, ahlakını, tarihini ve 
psikolojisini yansıtmaktadır. Farklı milletlere ait atasözleri incelendiğinde 
birbine çok benzeyen atasözleri olduğu görülür. Atasözözlerinden bazıları ise 
sadece o millete aittir, başka milletlerin dilinde aynısı yoktur. Atasözleri 
milletler arasında kültürlerarası iletişim sağlamada büyük bir rol 
oynamaktadır. Bu çalışmada Türkiye ve Ukrayna’daki atasözlerinde dile 
getirilen aile kavramı ve aile ilişkileri karşılaştırılacak, Türkiye-Ukrayna 
arasındaki daha güçlü kültürel ilişkilerin sağlanması ve kültürelarası iletişimin 
kolaylaştırılmasına katkı sunmak amaçlanmıştır. Sonucunda Türkiye ve 
Ukrayna’da aile ilişkisiyle ilgili birbirine yakın  pek çok atasözü bulunduğu 
görülmüştür. Aile kurulmasının önemi, evlilik kararlarında acele edilmemesi, 
eşlerin denk olması, gelin-kaynana ilişkilerinde pek çok yaşanan sorunların 
iki kültür içinde ortak olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ortak unsurlarla birlikte 
bazı farklılıklara da değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeleri: Türk Atasözleri, Ukrayna’daki Atasözleri, 
Kültürlerarası İletişim, Aile İlişkileri 

 

Giriş 

Ukrayna ve Türk kültürleri yüzyıllar içerisinde farklı şartlarda oluşmuş 
olmakla birlikte ve tarih sürece iki kültür dil kesişmiştir. Oluşturdukları halk 
edebiyatı mirasları meydana getirmişlerdir. Günümüzde dil ve edebî eserler 
üzerinden farklı kültürler öğrenilebilmekte ve paylaşılabilmektedir. 
Atasözleri yeni bir kültürü dil üzerinden öğrenmek için kısa ve etkili bir 
yoldur.  

Atasözleri halk edebiyatının çok eski türlerinden biridir. Ukrayna’da ilk tespit 
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edilen atasözleri  Kyiv Rus’un vakayinamelerinde ve eski edebiyat eserlerinde 
bulunmaktadır. Ukrayna milletinin oluşmasıyla birlikte yeni tarih olayları ve 
sosyal ilişkileri yansıtan atasözleri eski atasözleriyle birlikte halk kültürünün 
bir parçası olmuştur. XVII-XVIII. yüzyıldaki Kozak vakayinamelerinde de 
pek çok atasözü kullanılmıştır (Pazyak, 1989: 11-12). Atasözlerinin ilk el 
yazması derlemeleri XVII. yüzyılın sonunda ünlü Ukraynalı şair Klımentiy 
Zınoviy tarafından Prıposti Pospolıti adlı kitabı ile ortaya çıkmaya 
başlanmıştır. Zınoviy binden fazla atasözünü toplayıp onları şiirlerinde de 
kullanmıştır (Lanovık 2006: 557). XIX. yüzyılın başında ilk basılmış 
atasözleri sözlükleri yayımlanmaya başlanmıştır.  1864 yılında Matviy Nomıs 
tarafından temel ve çok önemli Ukrayinski prıslivya, prıkazkı i take inşe 
(Ukrayna Atasözleri ve Deyimleri) adıyla bilinen kitap yayımlanmıştır. Eserin 
içinde on beş bin atasözü bulunmaktadır. Bu kitabta ilk kez Nomıs tarafından 
atasözlerinin sınıflandırması konulara göre yapılmıştır (Pazyak, 1984: 6). 
Uzun yıllardır atasözlerini toplayan yazarlardan bir diğeri de İvan Franko’dur. 
Lviv şehrinde bilimsel Taras Şevçenko adını taşıyan cemiyet tarafından 
yayımlanan etnografya kitabında, Halıtsko-ruski narodni prıpovidki adı 
altında 30 bin atasözü ve deyim yayımlanmıştır (Bobkova, 1955: 11). 
Ukrayna’da atasözlerinin incelenmesi XIX. yüzyılın son çeyreğinde 
başlamıştır. O. Potebnya’nın, M. Sumtsov’un ve V. Perets’in teorik 
çalışmaları büyük bir önem taşımaktadır. XX. yüzyılda bu türün 
araştırılmasına halk bilimci M. Pazyak büyük bir katkı sağlamıştır. 1984 
yılında Kyiv’de Ukrayinski prıslivya ya prıkazkı adıyla monografisi 
yayımlanmıştır (Lanovık, 2006: 557). 

Ukrayna’da Türk atasözleriyle ilgili çalışmalardan bahsetmek gerekirse 1985 
yılında ünlü Türkolog Hrıhoriy Halımonenko tarafından Ukrayna dilinde 
Turetski prıslivya ta prıkazkı (Türk Atasözleri ve Deyimleri) adlı kitap 
yayımlanmıştır. Derleme, Türk milletinin tecrübesini yansıtan en iyi 
atasözlerini kapsamaktadır. 

Türk atasözlerinin tarihi çok zengindir. İlk yazılı örnekler XI. yüzyılın ikinci 
yarısında Kâşgarlı Mahmud’un Dîvân-ı Lûgat-it Türk isimli sözlüğünde 
bulunmaktadır. XV. yüzyılın ikinci yarısında Mevlâna Şemseddin’in Teshîl 
adlı, el yazısıyla yazılmış bir atasözleri risâlesi bulunmuştur. Ahmet Vefik 
Paşa’nın Müntehabât-ı Durûb-i Emsâl-i Türkiye adlı eserinde birçok deyim 
ve atasözü bulunmaktadır. Şinâsî’nin Durûb-i Emsâl-i Osmâniye eserinde 
1500 atasösü toplamış fakat deyimlerle atasözlerini ayırmamıştır. 1870 
yılında Durûb-i Emsâl-i Osmâniye adlı kitabının ikinci baskısını, Ebuzzîya 
Tevfik 1885 yılında üçüncü baskı olarak yayımlamıştır. Fakat bu basımdaki 
4000 rakamı içinde atasözü ile deyimler yine karışıktır. 1965 yılında Ömer 
Âsım Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler adlı eseri Türk Dil Kurumu 
yayınlarının ikincisi olarak bastırılmıştır. Kitap dört bölüme ayrılmıştır. Eser 
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atasözleri ve deyimler konularını işleyecek yazarlara ilmî ve olgun bir rehber 
niteliğindedir (Soykut, 1974: 27-31). Ayrıca, Türk atasözlerinin önemli 
kaynaklarından birisi 1994 yılında yayımlan Metin Yurtbaşı’nın 
Sınıflandırılmış Türk Atasözleri adlı kitabıdır. Diğer atasözü kitaplarında 
atasözleri ilk harfe göre alfabetik olarak sıralanmışken M. Yurtbaşı’nın 
kitabında tasnif edilmiştir. Bu başlıklardan biri de odaklandığımız aile 
konusudur. 

Aile Kurulması İle İlgili Atasözleri 

Türkiye ve Ukrayna’daki atasözlerinin farklı konular arasında büyük bir kısmı 
aile ilişkileriyle ilgili atasözleridir. Geçmişten günümüze Türk toplumunda 
akraba ve akrabalık ilişkilerine oldukça önem verilmiş, bu da doğrudan dil 
ürünlerine yansımıştır. Başka toplumların dil dünyasında tek bir kelime ile 
karşılanmayan akrabalık bağları, Türkler tarafından özellikle tek bir kelime 
ile (gelin, damat, baldız, bacanak gibi) ifade edilir olmuştur (Hirik, 2017: 
1728). Ukrayna’da da aile eskiden devletin temelidir. Ukraynacada aile 
kelimesi rodına demektir. Kelimenin kökü rod yani soy anlamı taşır 
(Ponomaryov 1994: 243). Kültürün önemli unsurlarından biri olan atalar 
kültü, günümüzde de önem taşımakta ve pek çok törende, bayram 
geleneklerinde ve halk inançlarında yaşatılmaktadır.  

Bekârlık ile İlgili atasözleri 

Aile kurulması evlilik ile başlar. Bazı Türk atasözlerinde bekârlık olumlu 
açısından yorumlanmaktadır: “Bekârlık sultanıktır”,“Bekârın mekânı 
sorulmaz”. Ama bunun aksine çoğu atasözlerinde evliliğin önemine tespit 
edilmektedir: “Bekâr gözü, kör gözü”, “Bekârlık maskaralıktır”, “Varsa eşin 
rahattır başın, yoksa eşin zordur işin”. Evlilik farklı sebeplere teşvik 
edilmektedir: “Evlenenle ev alana Allah yardım eder”. Evliliği teşvik etmek 
için söylenmiş Türk atasözlerinizden biri de “İki gönül bir olursa (olunca) 
samanlık seyran olur” sözüdür. İki kişi eğer birbirini seviyorsa, maddî 
imkânsızlıkların aşılabileceği varsayılmakta ve böylece beklentileri makul 
ölçüler içerisinde tutarak evlilik birliğini kurmak tavsiye edilmektedir (Köylü 
ve Gün, 2015: 13). 

 Ukrayna kültüründe vaktinde evlenmeyen, dolayısıyla sosyal 
yükümlülüğünü gerçekleştirmeyen gençler yadırganırdı. Evlenmek 
istemeyenlere ya da evlenme fırsatı bulunmayanlara olumsuz davranılırdı 
(Dobrolyoja, t.y.). Bu yüzden Ukrayna’daki atasözlerinde de evlilik teşvik 
edilirdi: “Kız evlendiği zaman güzel olur” (Тоді дівка пишна, як заміж 
вийшла), “İhtiyar bile olsa, evde kalmasın”  (Хоч за старця, аби не 
остаться), “Evlenmekte olan kız iyidir” (Тая дівка хороша, що заміж іде). 
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Evlenme zamanı ile ilgili atasözleri 

 Aynı zamanda evliliğin o kadar kolay olmadığı ve evlenme kararı verince çok 
dikkatli olunması gerektiği vurgulanmaktadır: “Evlenmek, bir saat yağmurun 
bitmesini beklemek değildir” (Заміж вийти – не дощову годину 
пересидіти), “Evlenirken yedi kere düşün, bir kere evlen” (При одруженні 
сім раз подумай, один женись).  

Hem Türk hem de Ukrayna atasözleri erken ve aceleyle yapılan evlilik 
konusunda uyarılar içermektedir: “Çok gençken evlenen sonra sefalet içinde 
yaşar” (Замолоду женяться, а потім бідують), “Hızla evlenirsen, 
durmadan dövünürsün” (Женився на скору руку, та на довгу муку),”İven 
(acele eden) kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz”.  

Eş seçimi ile ilgili atasözleri 

Evlilik ile ilgili atasözlerinde eş seçimi konusu önemli bir yer almaktadır. 
Ukrayna’da yüzyıllar içerisinde eş seçiminde iki temel sebep oluşmuştur. 
Birincisi sevgi, ikincisi maddi kazançtır. Gençler genellikle duygulara göre eş 
seçimi yapmaktaydı, fakat ebeveynleri maddi duruma bakmaktaydı. 
Dolayısıyla, Ukrayna’da geleneksel eş seçiminin temeli karşılıklı sevgiye 
dayandığından dolayı mantık evliliği daha seyrek yapılır. Oysaki, XIX. – XX. 
yüzyılın başında çocuklar ve ebeveynler arasında sürekli evlilikle ilgili 
anlaşmazlık olayları görülmüştür (Pavlyuk, 2006: 199): “Pelini yemek 
sevmediği birisi ile aynı masada oturmaktan daha iyidir” (Краще полин 
їсти, ніж з нелюбом за стіл сісти), “Seninle evlenmek isteyen kızı değil, 
kendi istediğin kızı al” (Сватай ту, яку сам хочеш, а не ту, яка за тебе 
йде). Ukrayna’daki atasözlerinde maddi kazanç amacıyla yapılan evlilikler 
yadırganmaktadır. Bu amaçla evlenenlerin mutlu olamayacağına vurgu 
yapılmaktadır: “Zenginlikle değil, insanla yaşanılır” (Не з багатством 
жити, а з людиною), “Zengin ile değil, mutlu ile evlen” (Не йди за 
багатого, а йди за щасливого), “Zengin kadınla evlenirsen, başına kakar” 
(Багатую взять – буде попрікать). Sevgi olmadan ve sadece maddi 
kazançları amaçlayan evliliğin olumsuz sonuçları Türk atasözlerinde de 
görülmektedir: “Altın başlı kadından cılız başlı erkek daha iyi.”  

Türk atasözlerinde eş seçiminde aile ve akrabalar büyük bir rol oynamaktadır. 
Atasözlerinde farklı öğütler bulunabilmektedir: “Lafın azı, uzu, çobana verme 
kızı, ya koyun güttürür, ya kuzu”, “Davul dengi dengine çalar”, “Babasının 
mezarını görmediğin adama kız verme”. Özellikle kızın köklü bir aileden 
gelmesine, belli özelliklere ve değerlere sahip olmasına dikkat edilir (Ercan, 
t.y.): “Pekmezi küpten, kadını kökten al”, “Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan 
asilden”, “Tatlıyı küpten almalı, kadınlığı kökten.” Gençlere de seçme hakkı 
verildiği bazı atasözlerinde görülmektedir: “Kızın kimin severse güveyin 
odur, oğlun kimi severse gelinin odur”.  
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Fakat eşler arasında yaş eşitliğine büyük bir önem verilmektedir: “Dişi 
güvercin horozla eşlenmez çünkü güvercin horoza eşit değildir” (Не спаруєш 
голубки до півня, бо голубка півневі не рівня), “İhtiyarı sevmek, günleri 
kaybetmek demektir” (Старого любить, тільки дні губить). Ayrıca, 
insanlar  ihtiyar ve dul ile evlenmek konusunda uyarılmaktadır: “Koyun gibi 
ak saçlı olursan ol ama dul ile evlenme” (Будь сива, як вівця, та не йди за 
вдівця), “Dul ile hayat, koyunun kurtlar arasında hayatı gibidir” (Життя у 
вдівця, як серед вовків вівця). 

Türk atasözlerinde çok eşli evliliğine olumsuz bakılmaktatır: “Kadının biri 
alâ, ikisi belâdır”, “Bir eve bir baca, bir kadına bir koca”, “İki karılı bitten, 
iki analı sütten ölür”, “İkinci koca karanlık gece.” 

Yeni ev ile ilgili atasözleri 

Türk kültüründe eğer yeni evlenen çiftler ayrı ev açmayacaklarsa, genellikle 
erkeğin babasının evine yerleşme usulü (patrilokal) hakimdir. Evliliklerde 
“içgüveysi” olarak kızın baba evine girme az görülür. Erkeğin “baba” ocağı’nı 
tüttürmesi önemlidir: “Kızı ver, köprü kes”, “İç güveysi iç ağrısı”,“İç 
güveysinden hallice.” (Ercan, t.y.) 

Ukrayna milletine özgü bireycilik, evlendikten sonra çiftlerin 
ebeveynlerinden ayrılıp kendi evlerini kurmalarına sebep olmuştur (Fasolya, 
1998: 378). Bazı atasözleri kendi evinin önemine vurgu yapmaktadır: “Dul 
Avrat Otundan ev yap ama el evine götürme” (Постав хатку з лободи, а в 
чужую не веди), “Kendi evinde olan mutludur” (Добре тому, хто в своєму 
домі), “El evi cellattan daha kötüdür” (Чужа хата гірше ката), “Her 
kuşun kendi yuvası vardır” (Всяка пташка своє гніздо має),”En tatlı 
rüyalar kendi evindedir”  (Найсолодші сни в своїй хаті). 

Ukrayna’da çiftlerin sürekli ayrı aile kurmaları teşvik edilir. Bunun sebebi, 
Ukraynalıların bazı psikolojik özellikleri ve ulusal karakteridir. Çünkü 
özgürlük, özel mülkiyet ve kendi tarım işi millet için en önemli değerler olarak 
kabul edilmektedir (Pavlyuk, 2006: 202). 

Ana Baba İle İlgili Atasözleri 

Anne ile ilgili atasözleri 

Hem Türk hem Ukrayna atasözlerinde annelik kadının en önemli işlevi olarak 
ön plana çıkmaktadır. Anne imajı sevgiyle, şefkatle doludur: “Annenin duası 
deniz dibinden kaldırır” (Материна молитва із дна моря виймає), 
“Çocuğun parmağı acır, annesinin kalbidir” (У дитини заболить пальчик, 
а в мами – серце), “Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar”, “Nerde ana 
orada çocuk.” Türk atasözlerinde anne ve kız arasındaki çok sıcak ilişkiler 
yansıtılmaktadır: “Analı kızlı, sırları gizli", “Ananın bahtı kızına.” 
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Üvey anne ile ilgili atasözleri 

Ukrayna atasözlerinde üvey anne ile ilgili pek çok atasözü bulunmaktadır. 
Üvey annenin imgesi karanlık sıfatlarıyla doludur. Genellikle bu atasözleri 
üvey annenin çocuklara karşı kötü davrandığı, dövdüğü gösterilmektedir: 
“Anne döverse acımaz, üvey anne bakarsa can soğutur”(Мати б’є, то не 
болить, а мачуха як подивиться, то на душі холоне), “Öz anne okşamış 
gibi döver, üvey anne ise dövmüş gibi okşar” (Мати рідна б’є – так 
гладить, а мачуха і гладить – так б’є). Türk atasözlerinde de üvey annenin 
olumsuz imajı olarak görülmektedir: “Ana üvey olunca baba gavur olurmuş”, 
“Üvey ana ekmeği, demirden tokmağı.” 

Ebeveynler ve çocuklar arasında benzerlik ile ilgili atasözleri 

Ebeveynler ve çocuklar arasında olan benzerlik atasözlerinde saptanmıştır. 
Çoğul atasözlerinde doğal ile benzeşim geçmektedir. Bu konuyla ilgili çok 
benzer Türk ve Ukrayna atasözü bulunmaktadır: “Armut dibine düşer”, 
“Meyve ağacından uzak düşmez”, “Oğlak anasını, inek danasını bilir”, 
“Elmadam elma, çamdan kozalak” (Від яблуні яблуня, а від сосни шишка), 
“Armut yapraklardan uzak düşmez (Не впаде грушка далі від листя), 
“Kökler olduğuna göre tohum olur” (Яке коріння, таке й насіння), “Dazlak 
inek dazlak danayı doğurur” (Лиса корова лисе теля приведе). 

Türk atasözlerinde genellikle kız annesine yardım eder, oğul babasına: 
“Oğlan babaya kız anaya yâr olur”, “Oğlan babadan görür sofra açar, kız 
anadan görür çeyiz serer”. Ukrayna’da baba ailenin reisi olmasına rağmen 
baba ile ilgili atasözleri anne ile ilgili atasözlerinden daha azdır. Yetiştirmede 
de babanın etkisi daha azdı ama babanın evdeki otoritesi yüksek olduğunu 
iddia edilmektedir. Bu yüzden çocukların eğitiminde anne büyük rol 
oynamaktadır: “Anne neyi öğretirse, baba yeniden öğretemez” (Що мати 
навчить, то батько не перевчить). Ancak çocuğun karakterinin 
oluşturmasında babanın etkisi gösterilmektedir: “Nasıl bir ağaç böyle bir 
takozdur, nasıl bir baba böyle bir oğuldur” (Яке дерево, такий і клин, який 
батько, такий і син), “Nasıl bir değirmenci böyle bir değirmendir, nasıl bir 
baba böyle bir oğuldur (Який мельник, такий млин, який батько, такий і 
син), “Çalı nasıl çırpı da öyledir, baba nasıl çocuk da öyledir” (Який кущ, 
така і хворостина, який батько, така і дитина). Çocuklar meslek 
tecrübesini de babasından alır: “Babanın öğretmediği çocuk tembeldir” (Та 
дитина ледаща, якої батько не вчив), “Baba balıkçı ise çocuklar da suya 
bakar (Батько рибалка, то й діти в воду дивляться), “Çocuklar babaya 
öğretmezler” (Діти батька не вчать) (Pervançuk, 2019). 

 

Miras ile ilgili atasözleri 
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Türk atasözlerinde babanın işlevlerinden birisi  de miras evlada bırakmasıdır. 
Miras olarak sadece mal değil, iş tecrübesi, bilgi de bırakılır. Fakat çocuğun 
kendi kazanması gereken olgunluk, adamlık miras olarak bırakılmaz: “Baba 
mirası mum gibi çabuk söner”, “Babanın sanatı oğula mirastır”, “Babadan 
adamlık değil, miras kalır”, “Babanın kârı evlada miras.” 

Çocuklarla İlgili Atasözleri 

Geleneksel ailenin temel işlevlerinden biri soyu devam ettirmektir. Bu yüzden 
çocuklarla ilgili atasözleri çok önemlidir. Toplumsal bir kategori olarak 
çocukluğun aile ve millet hayatında önemi büyüktür. Çocuk gelecek demektir. 
Çocukları olumlu ve olumsuz özellikleriyle anlatan çok sayıda atasözü vardır 
(Ercan, 2014: 17-18). Bu konuda Türk ve Ukrayna’daki atasözlerinde çok 
benzerlik tespit edilmektedir.  

Çocuksuzluk ile ilgili atasözleri 

Çocuk olmayan aileler iki kültürde mutsuz sayılımaktadır: “Çocuklu ev pazar, 
çocuksuz ev mezar”, “Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir”, “Çocuk evin 
meyvesidir”, “Evlâdı olmayanda, merhamet olmaz”, “Çocuk dolu eve şeytan 
pek az girer”, “Çocuklar Tanrı’nın çiyidir” (Діти – то Божа роса), “En 
azından bir çocuk yoksa ihtiyarlıkta zorluk yaşılır” (А як не росте й одна 
дитина, то на старості трудна година).  

Çocuk büyütmenin zorlukları ile ilgili atasözleri 

Fakat çocukları büyütmek zor ve sorumlu bir iştir. Çocuk küçük ya da büyük 
fark etmez, her yaş için farklı sorunlar yaşanmaktadır. Büyütmenin zorlukları 
da atasözlerinde yansıtmaktadır: “Çok çocuk anayı şaşkın, babayı düşkün 
eder”, “Evlâdın varsa başında derdin var”, “Çocuk büyütmek, taş 
kemirmek” (Тяжко діти годувати, як камінь глодати), “Evlâdın varsa bin 
derdi var, evlâdın yoksa bir derdin var”. Annelik ve babalık fedakârlık 
istenmektedir: “Çocuk küçükken uyumazsın, daha büyük karnı doyamazsın, 
büyük ise temizlemezsin” (Мала дитина – не виспишся, більша дитина – 
не наїсишся, велика дитина – не уберешся), “Küçük çocuklar uyumaya, 
büyükler nefes almaya izin vermez” (Малі діти не дають спать, а великі – 
дихать). Çocukların ne söyleyeceğini, ne yapacağını asla belli olmadığı için 
onlara güvensizlik duyulmaktadır: “Çocuğun bulunduğu yerde dedikodu 
olmaz”, “Çocuğa iş buyuran, ardına kendi düşer.” 

Erkek çocuğun değeri ile ilgili atasözleri 

Hem Türk hem de Ukrayna atasözlerinde erkek çocuğun kız çocuğundan 
değeri daha büyük görülmektedir. Bunun sebebi, kızın evlendikten sonra 
evden ayrılmasıdır: “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün”, “Oğul 
olan sevinsin, kızı olan dövünsün”, “Oğlandır oktur, her evde 
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yoktur”,”Oğlanı her karı doğuramız, er karı doğurur”. Ukrayna 
atasözlerinde ise:“Oğul yardım için, kız aileye zahmet için doğar” (Син 
родиться на поміч, а дочка на клопіт), “Oğullar getirir, kızlar ise duvaları 
dümdüz eder” (Сини принесуть, а дочки й угли рознесуть) , “Oğul aileye 
destek, kız güzellik” (Син в сім’ї опора, а дочка окраса).  

Çocuk ve eğitim ile ilgili atasözleri 

Ukrayna atasözlerinde çocuğun yetişmesine özen teşvik edilmektedir. Çok 
yaygın atasözlerin arasında çocukların fazla bakıcı olması zarar getirildiğini 
yansıtmaktadır: “Çok bakıcı olduğu yerde çocuk sakattır” (Де багацько 
няньок, там дитя каліка),” Yedi bakıcı olduğu yerde çoçuğun gözleri zarar 
görür” (Де сім няньок, там дитина без очей), “Çok bakıcı varsa, çocuğun 
burunu kırılır” (Багато няньок – дитина без носа). Hem Türk hem de 
Ukrayna atasözlerinde çocuklar erken yaşta öğretmeye başlamak gerektiğini 
öğütlenmektedir: “İhtiyarlıkta dinlenmek için çocuğuna küçükken öğret” 
(Навчай дитину з молодості, щоб спочив на старості), “Çocuğa 
beşikteyken öğretmezse, sonra yastıklardayken öğretilmezsin” (Коли дитини 
не навчиш у пелюшках, не навчиш у подушках),“Ağacı yaşken eğ, 
çocuklara gençken öğret” (Гни дерево, поки молоде, учи дітей, поки 
молоді); “Ağaç yaşken eğilir” (Гни дерево поки молоде), “Demir tavında 
dövülür.” Ukrayna atasözlerinde çocuğun yetiştirilmesinde eğitime ve zekâ 
gelişimine büyük önem verilir: “Oğlunun zengin olması isteme, akıllı olması 
iste” (Не бажай синові багатства, а бажай розуму).  

Geleneksel Türk kültüründe çocuk eğitimi için disiplin önemli bir kavramdır. 
Toplum hâlinde yaşamak belli kurallara uymayı gerektirir. Çocuk bu kuralları 
ilk kez ailede tanır ve öğrenir. Eğitim, çocukları hayata hazırlama, belirli 
temel alışkanlıkları kazandırma süreci olduğuna göre, toplumda kuralsızlık ve 
başıboşluk söz konusu olamaz. Bu da bizi disiplin kavramına götürür. “Kızı 
serbest bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar.”, “Aç bırakma hırsız 
olur, çok söyleme arsız olur.”, “Çıbık iken çatılmayan, odun iken bükülmez”, 
“Yumurtasına hor bakan civcivini cılk eder.”, “Kızını dövmeyen dizini 
döver” gibi Türk atasözlerinde, çocuklarını serbest bırakan, bunun sonucunda 
çocuklar ve ailesi için istenmeyen zararlı sonuçlar doğuran durumlar için 
kullanılır. Kısaca atasözleri çocukların eğitiminde belirli bir disiplinin 
önemine ve gereğine dikkat çekmektedir (Ercan 2014: 28-29). Ukrayna 
atasözlerinde de aile, çocukları fazla şımartma veya serbest bırakma 
konusunda uyarılmaktadır: “Çocuğa özgürlük ver, esaret altında olursun” 
(Дитині дай волю, так сам підеш у неволю). 

Kardeşler ile ilgili atasözleri 

Hem Türk hem de Ukrayna atasözlerinde ne tek ne de çok çocuk olmaya 
teşvik edilmektedir: “İnsana kardeş gibi yâr, İrak gibi diyar olmaz”, 
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“Kardeşi olmayan garip olur”,” Bir çocuk ailenin sonu demek, yeni çocuk 
herkese mutluluk demektir” (Де одинець – сімейству кінець, де сім – 
щастя всім), “Kardeşi olamayan insan yalnız ağaç gibidir” (Людина без 
братів і сестер – самотнє дерево). Oysaki, iki kültürde kardeşler 
arasındaki ilişkilere baktığımızda kavgalar, anlaşmazlık, kıskançlık ve 
rekabet duyguları görülmektedir: “Kız kardeşler herkesin evlendikten sonra 
öz kardeşlerdir”  (Сестри рідні тоді, як усі вийдуть заміж),”Kardeş 
kardeşi ne öldüğünü ister, ne onduğunu.” Fakat buna rağmen hem Ukrayna 
hem de Türk atasözlerine kardeşler arasındaki kavgaların hızlı unutulması ve 
affedilmesi vurgulanmaktadır: “Erkek kardeşler kediler gibi, dalaşıp 
barışırlar” (Брати – що коти, погризуться й помиряться), “Kız kardeşler 
su ile ırmak gibidir” (Сестра з сестрою, як річка з водою), “İki kardeşler 
savaşmış, ebleh buna inanmış”, “Kardeşin düşmanlığı, karşıdan düşman 
çıkıncaya kadardır”, “Kardeş kardesi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış”. 

Akrabalık İlişkisi Yansıtan Atasözleri 

Akrabalık tanımı ile ilgili atasözleri 

Akrabalar arasındaki karmakarışık ilişki sistemi de atasözlerinde yansıtması 
bunun bağlarının önemi vurgulanırken: ”Kan su olmaz”, “Et tırnaktan 
ayrılmaz”, öbür yandan ilişkilerin pek çok samimi olmadığını ve tam tersine 
düşmanlık bile yansıtan atasözleri bulunmaktadır: “Hısım hısımın ne 
öldüğünü ister, ne onduğunu”, “Akrabalar kavga eder ama birbirlerinden 
kaçmazlar” (Родичі хоч і сваряться, та одне одного не цураються). 
Ukrayna atasözlerinin büyük kısmının insanların akrabalarından uzak 
durması ve birbirlerini pek sık görmemesi tespit edilmektedir: “Soy büyüktür, 
öğle yemeği yiyebileceği yer yoktur” (Рід великий, а пообідать ніде), 
“Akrabalar ziyaret edene kadar komşu öğle yemeği yiyecek” (Поки рідня 
одвіда,то сусід пообідa), “Soy büyüktür ama akraba yoktur” (Рід великий, 
а родича немає), “Şeytan keçiye dayı gibi akrabadır” (Такий родич, як 
чорт козі дядько), “Akrabalık günün yarısına kadar, güneş battıktan sonra 
akrabaları şeytan bile bulmaz” (Рідня до пів дня, а як сонце зайде – і сам 
чорт не знайде!), “Akrabalık sadece kara güne kadardır” (Рідня тільки до 
чорного дня). 

Bazı Türk atasözlerinde akrabaların düşmanlarından daha tehlikeli ve daha 
çok zarar getirebileceğini görülmektedir: “Adamın gözünü akrabalar 
çıkarır”, “Gözünü kim oydu? Hısım oydu. Onun için mi derin oydu?”, 
“Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini.”.  

Elti ile ilgili atasözleri 

Türk atasözlerinde elti ile ilgili pek çok atasözleri bulunmaktadır. Kardeş 
eşlerine elti denir. Kullanıldığı atasözlerinde elti güvenilmeyen, diğer eltilerle 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |132 
 

iyi geçinmesi mümkün olmayan birisi olarak tarif edilmiştir (Hirik, 2017: 
1736):“Elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar”, “Elti eltiye eş olmaz, 
arpa unundan aş olmaz”, “Ortak/kuma gemisi yürümüş, elti gemisi 
yürümemiş.” 

Teyze, amca, hala, dayı ile ilgili atasözleri 

Türk ailesinin ilişkilerinde teyze, hala, dayı, amca ve yeğenler arasındaki 
oldukça güçlü bağlar vardır: “Oğlan dayıya kız halaya çeker”, “Teyze ana 
yarısıdır”, “Amca baba yarısıdır”.  Ukrayna atasözlerinde ise amca, dayı, 
teyze, hala ve yeğenler arasındaki ilişkiler o kadar samimi görülmemektedir: 
“Dayı (amca) baba değil, teyze (hala) anne değildir” (Дядько – не батько, 
а тітка – не мати). 

Akraba ve para ile ilgili atasözleri 

Ayrıca, Türk atasözlerinde akrabalarla para işlemlerinden uzak durulması 
öğütlenmektedir:”Akraba ile ye iç, alışveriş etme.” Bunun sebebi akrabalara 
karşı duyulan güvensizliktir. Güvensizlikten ziyade olur da bir anlaşmazlık, 
yanlışlık olursa, yüz yüze bakamazlar. Ukrayna atasözlerinde bu konu tespit 
edilmemiştir. 

Kaynana-damat ile ilgili atasözleri 

Ukrayna’da akraba ilişkilerin özelliği yansıtan kaynana-damat  ile ilgili 
atasözleridir. Genellikle bu ilişkiler samimi görülmemektedir. Sıkça damat 
köpekle karşılaştırılmaktadır: “Köpekten saman, damattan çocuk olmaz” 
(Нема з пса солонини, а з зятя дитини), “Damattan köpek daha iyidir” (Ні 
втять, ні взять – лучше собака, ніж зять). Ayrıca,  damat ve gelin imajları 
ile birlikte şeytan imajı bulunmaktadır: “Yabancı şeytandan öz çocuk 
yapılmaz” (З чужого чортяти не зробиш свого дитяти), “Damat ve gelin 
çocuk değil, şeytan aile değildir” (Зять і невістка – не дитина, біс – не 
родина), “Şeytan evde yoksa damadı kabul et” (Нема чорта в хаті – 
прийми зятя). Ayrıca, damadın maddi durumuna önem verilmektedir. Maddî 
durumu iyi olursa gelinin ebeveynleri tarafından daha çok sevileceğini 
görülmektedir: “Fakir damattan kayın peder hoşnut olmaz” (Бідному зятю 
і тесть не рад), “Zengin damat daima hoş karşılanır” (Багатий зять – 
завжди бажаний гість). Kaynananın imajı istihzayla ifade edilmektedir: 
“Damat o kadar yumuşak uyuyor ki, kaynana yatak yapmış gibi” (Так м’яко 
спать, неначе теща постелила), “Sessiz damada kaynana su taşıyor” (На 
тихому зяті теща воду возить). Kaynananın olumsuz mizaçlarından birisi 
de geveziliktir:  “Kaynananın dili arşın ile ölçülmez” (Тещиного язика 
аршином не зміряєш). Ama Türk atasözlerinde ise damat-kaynana ilişkisi 
daha olumlu açısıdan açıklanmaktadır: “Ananın dostu damat, babanın dostu 
evlat.” 
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Gelin-kaynana ile ilgili atasözleri 

Oysaki, gelin-kaynana ilişkisi iki kültüründe birbirine benzemektedir. Gelin-
kaynana ilişkisini dile getiren atasözlerinde genel olarak “acımasızlık, 
çaresizlik, feryat, fesatlık, fırsatçılık, geçimsizlik, pişmanlık, saygı, şikâyet, 
talih-talihsizlik, kışkırtma” vb. konular işlenmiştir. Kiminde gelinden kiminde 
kaynanadan yana şikâyetlerin dile getirildiği bu sözler, yöre insanının gelin-
kaynana gerçeğine geçmişten bugüne bakış açısını ortaya koyan dil 
malzemeleridir (Alkayış, 2013: 589): “Kedi dövülür, geline sitem edilir” 
(Кішку б’ють, а невістку докоряють), “Öz anne döverse acımaz, kaynana 
sözlerle ise daha kötü döver” (Рідна мати і б’є, то не болить, а свекруха 
словами б’є гірше ніж кулаками), “Yalancı kaynana geline inanmaz” 
(Брехлива свекруха невістці не вірить).  

Gelin kaynana tarafından sıkça yargılanmaktadır: “Kötü kaynanın arkada 
gözleri vardır” (У лихої свекрухи і ззаду очі є), “Gelin çok ev süpürülmez” 
(Невісток багато, а хата не мелена), “Kaynana gelini köpek dedeyi gibi 
sever” (Свекруха любить невістку, як собака діда), “Kaynana ocakta 
zincirlenmiş köpek gibidir” (Свекруха на печі – то те, що собака на 
ланцюгу). Türk kültüründe gelin-kaynana ilişkisinde en önemli problemin 
erkek için ön plana annesinin değil eşinin çıkmasıdır: “Gelin/karı çiçek, her 
dediği gerçek, kaynana/ana yılan, her dediği yalan”, “Ana yılan, sözü yalan; 
karı çiçek, sözü gerçek”. Ayrıca kaynana gelin tarafından da sevilmediğini 
yansıtılmakadır: “Kaynana öcü, oğlu cici”, “Kaynana pamuk ipliği olup 
raftan düşse gelinin başını yarar.” Anlaşmazlığın asıl sebebi erkeğin malının 
paylaşılması çünkü erkek aynı zamanda hem oğlunun hem de eşinin rölünü 
oynamaktadır: “Gelinin sözü acı ise, oğulun sözü zehir olur” (Uğuzman, 
2014: 14).  

Vaftiz anası ve babasıyla ilgili atasözleri 

Ukrayna atasözlerinde vaftiz anası ve vaftiz babası arasındaki ilişkilerine 
önemli bir yer ayrılmaktadır. Kumivstvo hısımlığın bir türüdür ve doğmuş 
bebeğe vaftiz anası ve babası seçme geleneğidir. Vaftiz anası ve babası aynı 
zamanda çocuğun koruyucusu olmaktadır. Vaftiz kilisede yapılır ve seçildiği 
vaftiz anası ve babası kendisine kum, kuma denir (Dobrolyoja, t.y.). Kum ve 
kuma  ailede yakın hısımlar olarak kabul edildiğinden dolayı birbirleriye sık 
sık görüşürler, birbirlerine yardım ederler, ziyarete gelirlerdir. Atasözleri 
genellikle samimi ilişkileri yansıtmaktadır: “Kum kuma ile öz kız kardeşiyle 
gibi yaşamalı” (Кум із кумою повинні жити, як з рідною сестрою). 
Oysaki, iyi ilişkilerin olmasına rağmen mal konusunda bazı sınırlar 
konulmaktadır:  “Kum bile olsan ama bezelyeden uzak dur” (Кум не кум, а 
в горох не лізь), “Kum bile olsan ama vişne ağacından in” (Кум не кум, а з 
черешні злазь). 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |134 
 

Sonuç 

Her kültürde kuşaklardan kuşaklara gelen ve günümüzde sıkça kullanılan 
atasözleri bir kültürü tanımak için kısa bir yoldur. Yeni bir dil öğrendiğimizde 
pek çok halk türleriyle karşılaşamayabiliriz ama atasözleri günlük hayatta 
sıkça duyulmaktadır. Atazözleri insanların değerlerini ve dünya anlayışını 
yansıtmaktadır. Bu sebeple kültürlerarası iletişimde atasözleri iletişimizi daha 
hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlamaktadır. 

Aile her toplumun temelidir. Atasözlerinde yansıtılan aile ilişkileri milletin 
temel değerlerini görebilmek için bir anahtardır. Türk kültüründe aile değeri 
yüksektir. Türkçede Ukraynacaya göre karşılanmayan akrabalık kelimeleri 
tespit edilmektedir. Aile konusunda incelediğimiz atasözleri Türk ve Ukrayna 
toplumlarının değerlerinin oldukça benzer olduğu tespit edilmektedir.   

Evlilik ile ilgili şu konularda atasözleri tespit edilmiştir: evliliğin teşvik 
edilmesi, evlilik kararlarında acele edilmemesi, eşler arasında sosyal, yaş ve 
maddi durumunda eşit olunması. Fakat Ukrayna’daki aile daha bireysel 
olduğu görülmektedir. Türk atasözlerinde olup Ukrayna atasözlerinde 
olmayan konular arasında, gelinin köklü aileden gelmesine özen gösterilmesi 
ve çok eşi olmayan evliliğine vurgulanmasıdır.  

Çocuklarla ilgi atasözlerinde, ailede çocukların olmasının önemi, şefkatle 
dolu anne imajının yansıtılması, ebeveynlerinden çocuklara aktarılan 
benzerliklerin tespit edilmesi, erkek çocuğun değerinin kız çocuğundan daha 
yüksek görülmesi, çocuklara eğitimin erken yaşta başlaması gerektiğini, 
birden fazla çocuk olmanın teşvik edilmesi gibi konular Türk ve Ukrayna 
atasözlerinde benzerlikler tespit edilmiştir. 

Akrabalarla ilgili atasözleri, akrabalar arasındaki ilişkilerin samimi 
olmadığını, anlaşmazlık, düşmanlık ve kıskançlık gibi duygular yaşandığını, 
gelin-kaynana ilişkilerinde sürekli pek çok sorun olduğunu hem Türk hem de 
Ukrayna atasözlerinde ortak konular olarak tespit edilmiştir. Fakat elti 
arasındaki anlaşmazlıklar, dayı, hala ve yeğenler arasındaki samimi ilişkiler 
Türk atasözlerinde daha iyi yansıtılmaktadır. Ukrayna’daki atasözlerinde ise 
akrabalıkla ilgili özellik taşıyan konular kaynana-damat ve vafiz anası ve 
vafiz babası arasındaki ilişkilerdir. 
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Abstract 

Looking at the history of Turkey and India, there are many relations between 
them on the basis of their similarities, partnerships and affinities. These 
relations are to hold old history of the countries as well as new history. 
Historically and geographically both countries are extremely influenced by 
culture and origin of each other specially in terms of languages. Relations 
between Turkish and Urdu are ancient and have been going on for years. Both 
communities are strong, popular and special on history pages. Despite being 
part of different communities, very similar and common relations and 
connections are being seen in their culture and languages. Urdu language, that 
comes from Aryan languages is called as Hindi, Hindavi and Dehelvi. 

In the result of these connections and commonalities between Turkey and 
India, there have been so many changes along with common words in their 
languages. In this study I will be discussing one of those changes are happened 
in these languages. For example, when we look at some of Turkish or Urdu 
words like Pencere, Teklif, Serseri, these words can be the same in 
appearance, but their meanings are totally different from each other. Pencere 
is used for Window in Turkish but in Urdu its used for Cage. 

In this study, 33 Urdu words that are similar to Turkish but having the 
different meanings are examined singly. The present study is examined on the 
book ‘’Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük’’ written by Ahmet Bahtiyar 
EŞREF, Celal SOYDAN. Moreover, words are also examined 
etymologically. 

Keywords: Turkish, Urdu, False Friends, India, Turkey 
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Introduction 

The relations between Turkish and Urdu are very ancient and has been going 
on for years. Both communities are strong, popular and special on history 
pages. Despite being of different communities, very similar and common 
relations and connections are being seen in their culture and languages. 
Because the main reason of this connection is that India has been ruled by 
Turkish people for many years. . (Bilik, 2017).  İn Turkish history, Turkish 
people can be seen in India before and after accepting Islam. Many Turkish 
people like Saka, Kuşan, Akhun ve Turk Sahiler personalities had arrived 
India before accepting Islam. After accepting Islam, Gazneli Mahmut who 
have been in India in 962-1183 and became a sultan who left an unforgettable 
mark in the mind of Indian people. (Malkoç, 2017). Sultan conquered 
Vayhand, Multan, Pencab, Narayan, Nandana, Kashmir, Kanvac, Gavalior etc 
and was moving by winning and leaving a stronger mark. The most important 
travel of Sultan was the Somnath region. Sultan attacked the sacred temple of 
Hindus and spoiled the statue of holy God. After the Sultan Gazneli. The first 
Delhi based central government was made by Kutbiler in 1206-1210. This 
government was not so long. This government was ruled by sultan Kutb ed- 
Dîn Aybek Cüzcani who was very important personality in Turkish rulers. 
After the ruling of Kutb ed- Dîn Aybek Cüzcani so many governments were 
made by Turkish people. Some of them are Şemsîlerdir(1211-1360), 
Balbanlılar, Kalaçlar(1290-1320), Tuğluklar(1320), Guriler. 

In the year 1526, once again a great empire was made by Babur. Let’s have 
some information below about their rulling years in short: 

Babur: 1526-1530 

Hümâyun: (1530-1540) 

Ekber Celâleddin: (1556-1605) 

Cihangir ve Şah Cihan: (1657) 

Evrengzîb ,Âlemgîr: (1658-1707) 

Şah Âlem I. Bahadır Şah: (1707-1712) 

These personalities are very important in Indian history. After the death of 1st 
Bahadır Şah, different Turkish rulers can be seen till 1857. (Alpargu, Çelik 
2007)  

If  we look at the recent history of Turkey and India, there is no disjoint 
relationship between them. During 1920s India has helped Turkey in the 
liberation war (Kurtuluş savaşı) and to establish their Republic of Turkey. 
Also, the financial aid was made by Indian government in the period of 
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liberation war of Turkey. Apart from the history of both countries the 
similarities such as culture, arts, the influence of languages etc. can be seen 
between them. Specifically, in terms of commonalities in languages of both 
countries draw the main attention because Turkish was spoken in India for a 
long time. 

Turkish and Urdu 

As we know the word Urdu is derived from Turkish then we can definitely 
talk about the effects of both languages that they receive and take the 
vocabularies from each other. These mutual effects between Turkish and Urdu 
and to create a language name (Urdu) from another language (Turkish) cannot 
be irrelevant. It must be an interconnection between them. Many linguists and 
language experts researched and tried to find out the interconnections and 
argued to make the inks between Turkish and Urdu. It is said that the origin 
of  ‘Urdu’ word is from a Turkish word ‘Ordu’.  

Despite of the relations between Turkish and Urdu some of linguists and 
experts explained that Urdu language is affected by Arabic and Persian 
(Younas, 2012). Even some of linguist believed that Urdu is a child of Persian 
because most of the words in Urdu language are used from the origin of Arabic 
and Persian. The number of Turkish words in Urdu language are less than 
Persian and Arabic. (Abid, 2017) 

Some people believe that Urdu language is a branch of Persian language, since 
Persian words are frequently used in Urdu language and it’s writing style is 
similar to Persian language. But this is not a correct assumption. However, 
based on Shoreseni Prakirit Urdu is a branch of Hindi or Bhasha that was 
spoken around Delhi and Meerut for centuries. Indeed, it is appropriate to see 
this spoken language as Western Hindi and we can call it the origin of Urdu 
language. (Babu, R 1929) 

Urdu language is a mixture of Arabic, Persian, Hindi and Turkish as well. 
According to Mir Amman’s myth (1750-1837), Turkish soldiers were 
knowing Arabic, Persian, Turkish etc. Just because of knowing these 
languages they started to create a new language among them. That was called 
as Urdu language. Some of linguists and experts like A.F. Rudolf Hoernle ve 
G.A. Grierson agreed with Mir Amman and believed that Urdu is derived 
from multiple languages. 

The time creation of Urdu is also discussed by some arguers. Some of those 
believe that there was market in Shah Jahan reign called as Urdu-e-mohalla. 
Because of this it was named as Urdu. But the linguists Hafiz Mahmood 
Sherani ve Shams-ur-rahman opposed it and brought a different theory. They 
explain to prove their theory by saying that Babur has used Urdu words in his 
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books. Also, Before Babur’s reign there was a famous poet Amir Khusrau 
who died in the year 1325. He also has written the poetry in Urdu language. 
(Parekh, 2011).  

There may not be a direct relation between Turkish and Urdu, but both 
languages are close to each other because of Arabic and Persian words as we 
can find several words of Arabic and Persian in both languages. Turkish was 
spoken in India for centuries. Turkish was brought to India by Merchants and 
traders from Persian and Arabic. Arabic and Persian were used and were 
common in their trade communications. But Turkish was limited to use in 
fights and wars. The most common and preferred language among merchants 
and orators in everyday life was Persian. Because Persian is a neighbouring 
language of India. They did not prefer Arabic or Turkish. (Younas, 2012). 

The Turkish reigns also play the big role in changing the language of India. 
The most of Turkish influences have been seen in Babur’s era. Turkish was 
used extensively in his period by Turkish officers, viziers and their 
generations who ruled the governance in India for many years. Turkish works 
and Divan literature has been increased in the era of Babur in India. The 
formations of these divans and literatures have written in Çağtayca dialects. 
Many works such as Divan, Babur name that is written in Çağtayca dialects 
of Turkish. (Bilkan, 2004) 

Therefore, in this study,  33 Urdu words that are similar to Turkish but having 
the different meanings are examined singly. The present study is examined on 
the book ‘’Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük’’ written by Ahmet Bahtiyar 
EŞREF, Celal SOYDAN. 

False Friends 

Table: (Ashraf & Ṣūʼidān, 2012) (Ayverdi) (Ferozuddin) 

Words Turkish Meanings Urdu Meanings 

Baca  1. Smoke from substances burning 
in buildings, watercraft, stoves, 
boilers and stoves, ensuring the 
discharge of gases and odors, a 
part that extends from the top of 
the stove to the top. 

Exhaust that allows a building to 
receive lights and airs from above. 

2. Skylight. 

It is a sound tool or a 
toy. Generally, it is 
used for children. 
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3. Entrance and air hole opening in 
the ground such as waterway, 
sewer, mine quarry. 

Bekar  1. Unmarried, adolescents, 
immature 

2. Alone living far from his family 

3. Boarding student who is often 
not allowed to go home in 
holidays. 

Unemployed, jobless, 
dismissed 

Çeşme  Small facility built for the flow of 
water collected from a source and 
collected in a reservoir or brought 
with pipes by means of taps for 
use. 

In Urdu, this word is 
used for Brook and 
creek. 

A natural water. 

Cilve  1. Attractive attitude, Showing off 
behaviour, Affectation, Coquetry, 

2. Looking cool and nice and 
manifesting in a pleasant and 
subtle way. 

3. Glamorous and enjoyable 
activity. 

1. Good represent, 
Showing off to 
others, Manifest. 

2. Sitting of groom 
and bride in front of 
mirror and seeing 
each other. 

3. Light 

3. Play off 

Çorba  Soup that is swerved before meal. 

Hot liquid food made by meat, fish 
and vegetables. 

1. Soup. 

2. Broth. 

3. Boiled water that 
comes out while 
cooking. 

Dadı  1. Matron, 

2. A woman whose job is to be in 
charge of children. 

1. Dadi is called to 
show respect to every 
old woman. 

2. Grandmother. 
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Damga   1. The sign, seal, mark, stamp 
printed on something for a certain 
purpose. 

2. Fire seal stamp. 

3. The mark, which indicates to 
which era and to whom a thing 
belongs 

4. Someone's bleak condition 
known to everyone. 

1. Usually and often 
used in Urdu to mean 
Medal or Award 
(gold or silver). 

2. It also means Mark 
or Seal. 

Zarbe/darbah  1. Shooting or Hitting. 

2. A very sad and destructive 
event. 

3. Illegal movement, coup-
government to take power in a 
country. 

In Urdu, it is used for 
Shooting and Hitting 
only. 

Dede  1. Father of someone's father or 
mother, grandfather. 

2. Each of the ancestors before the 
grandfather, ancestor. 

3. An aged man who is very old. 

4. Title words (Mr, Mrs) that is 
used after male names. 

5. Saints 

6. Preachers, Shaikhs 

7. The names and titles which is 
given to the murshids instead of 
fathers in Bektashi. 

1. Dede is called to 
show respect to every 
aged man. 

2. Grandfathers. 

3. Big brothers. 

4. Teachers. 

Defter   1. Stacks of paper pasted or sewn 
into books. 

2. Official document keeping 
records of tax, income and 
population information.(TDK) 

This word, which is 
frequently used in 
Urdu for Office, 
collected poetry 
book, long letter.  
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Dem   1. Breath 

2. A Sound that constantly 
accompanies any tune. 

3. Time, Moment, Period. 

4. Drinks. 

In Urdu, Dem means 
breath, moment and 
time, but it includes 
other meanings too in 
Turkish. 

1. Life. 

2. Soul. 

3. Person. 

4. Oven air. 

5. Sip. 

6. The slow heat of 
gas while cooking. 

7. Energy, Power, 
Strength. 

8. The sharpness of 
sword. 

9. Tip of spear. 

10. Strongness 

11. Flexibility. 

12. Happiness. 

13. A big courage 

14. Cheating. 

15. Magic. 

16. Dua and prays. 

17. Home. 

18. Country. 

19. Blood. 

20. Arrogance. 
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Devlet  1. Government. 

2. Independent political 
community organized under a 
government statement in a certain 
territory 

3. Form of the nation's legal 
personality. 

4. Greatness, High rank, Big 
position, Authority 

5. Happiness, Vow, Fortune, Luck. 

Devlet word is Used 
for Money, Cash, 
Gold, Auspicious, 
Happiness, and 
Children. It also has 
meanings like 
Government, Seltanet 
and Force. 

 

Dikkat  1. Agreeing or understanding on 
something. 

2. Giving attention. 

3. Showing interest. 

4. Be alert, Taking good care of, 
Think well. 

In Urdu, Dikket word 
has a lot of meanings 
such as Delicacy, 
Stiffness, Difficulty, 
Pain, Torment etc. 

 

Elbette  Anyway, No doubt, Of course, 
Definitely. 

This word has the 
same meaning as 
Turkish. But there are 
other meanings too in 
Urdu such as Good, 
Very Beautiful, 
However, But. 

Fena   1. Unpleasant, Inappropriate, 
Unsuitable, Anti. 

2. Afflictive, Painful. 

3. Malignant, Discourteous, 
Unmannered. 

4. Immoral 

5. Too much, Plenty, More, 
Extreme. 

1. Destruction, 

2. Destroyed 

3. Devastation. 

4. To be very 
attentive. Very busy 
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Fikir    1. Thoughts, Designs, Thinking. 

2. Judgement, Opinion, Point of 
view. 

3. Thinking, Contemplation. 

4. Mind, Consciousness. 

5. Intention, Imagination, Desire. 

It has a lot of meaning 
such as Suspicious, 
Attention, Solution, 
Grief, Sadness etc. 

Garip  

  

1. Solitary, Poor, Poor one. 

2. Foreigner, 

3. Touching, Impactable. 

4. Surprising, Different, Strange 
(thing), Strange, Out to be. 

Urdu meanings are 
almost similar to 
Turkish meanings. 
But in Urdu, the first 
meaning of that 
comes to mind is 
Poor. 

Gül   1. Scented rosewood, Rose. 

2. Girlfriend. 

1. The last burned 
corner of Flambeau. 

2. Shoe sole. 

3. Flower. 

4. Spots etc. 

Gurbet   1. Foreign country. 

2. Living in abroad, Feeling of 
strangeness, Strangeness. 

1. The first meaning 
of Gurbet that comes 
to mind is Poverty. 

2. Poor. 

3. Foreign 

Hala  Aunt (Father’s sister). Aunt (Mother’s 
sister). 

Hemşire  1. A person who is trained to care 
for sick or injured people and who 
usually works in a hospital or 
doctor’s office Nurse, 

2. Sister. (old meaning) 

Sister. 
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İbrişim   Yarn from twisted silk. The raw material of 
silk. 

İkram   1. Hospitality, To show respect, 
Consecrate,  

2. Giving something (Sweets or 
something) for peace of mind as an 
expression of compassion and 
love, Consecrating,  

3. Discount. 

4. Blessing, Donating, To be kind, 
Bestow 

Donation, Kind, 
Respect, Honor. 

İlaç   1. A substance that is used in 
treating disease or relieving pain 
and that is usually in the form of a 
pill or a liquid, Medicine, 

2. Substance for the destruction of 
harmful microbes and pests to 
protect people and plants. 

3. Solution, Cure, Tactic, Policy. 

1. Treatment 

2. The way that you 
deal with or discuss a 
subject. 

Karar   1. Final decision on issue or 
something. 

Written form of a provision from 
court, delegation or commission 
etc. 

2. Being calm 

3. Size, Degree, Quantity, Style 

4. . Comfortable, Tranquility, Rest, 

5. Being constant, Constant and 
continuous, Stability. 

Promise, Swear, 
Calmness, 
Relaxation, Calm, 
Resident, Endurance, 
Patience. 

Karpuz   1, Watermelon 

2. A round shaped lantern on the 
bulb. 

"Kharbuzah" means 
Melon fruit in Urdu. 
The word Tarbuz is 
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used for watermelon. 

Kaza   1. Any incident that occurs 
unintentionally, which can cause 
harm or loss of life. 

2. Accident. 

3. The destiny that is written by 
God before we born. 

3. Prayers or Fasts that is offered 
after the time. 

1. Order, The 
judgment or order of 
Allah, Destiny, 
Death. 

2. Prayers or Fasts 
that is offered after 
the time. 

Küfür   1. Cursing, Abusing. 

2. Cursing words, Ugly words used 
while abusing. 

3. Non-Believer, Non-Believer in 
the principles of religion. 

4. Ungrateful, To hide the truth. 

5. Dark night, Darks, Girlfriend’s 
lock of hair. 

1. Non-beliver, 
Irreligious, Deniing 
Allah, 

2. Ungrateful, Not 
thankful. 

Memnun   Lovely person, Rejoiced at, 
Happy, Pleased. 

Blessed, Thankful, 
Grateful. 

Memnuniyet  1. To be pleased or glad, 
Happiness, Joy. 

2. Satisfaction. 

Gratitude, Thankful, 
Grateful. 

Meslek   1. Profession, Career, Job. 

2. Religious path, Way 

3. Behaviour, Manner, Style, Way. 

4. Schools of thought or ways. 

5. School of thoughts or 

In Urdu, this word is 
used in the meaning 
of Way, Sect, Rule, 
School of thought etc. 
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philosophical thoughts, System. 

Mezhep  1. School of thought, Way, 
Adopted way. 

2. Religion. 

1. Religion, Faith. 

2. Idea. 

Mülakat  1. Interview, Meeting, Talk, 
Conversation, 

2. Reportage 

1. Sitting Together. 

2. Meeting, 

3. Speaking, 

 

Conclusion 

In this study, A number of important “False Friends” from Urdu and Turkish 
vocabularies are being discussed. The study has confirmed a big task for 
students who face many problems and get extremely confused in words while 
learning these languages. After analysing this study, We are also getting 
ensured about the origin of word that is most probably drives from Arabic or 
Persian languages. This sample of study highlights the important aspects and 
the good examples of False Friends to the school or university students that 
will help in reading, writing, speaking and learning tasks and understanding 
the language’s nuances too. 

Moreover, The present study is having some limits that would be taken into 
account for the future study. In this study, 33 words are being inspected for 
the first time that had never examined before. This aspect makes this study 
very unique and attractive and makes the language easier for Turkish and 
Urdu learners. 

The future study will be regarding the same topic which will be beneficial to 
support students. It will support students, who are learning foreign language, 
in achieving their goal of learning new language in much easier way. It will 
also assist the students to get the more positive and motivated results of 
learning and teaching the “False Friends”. 
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Yabancı Dil Öğrenme Kaygıları:                            
Uzaktan Eğitim Alarak Yabancı Dil Öğrenmek ve 

Sınıfta Yabancı Dil Öğrenmek 
Esra Djeliloska* 

Özet 

Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretiminde sınıf içerisinde veya internet 
üzerinde gerçekleşen yabancı dil öğrenimi kaygının ortaya çıkmanın sebepleri 
belirtmektir. Yabancı dil öğrenmek karışık  bilişsel bir süreçtir. Eski 
zamanlarda, yabancı dil öğrenme sadece öğretmen ve kitaptan ibarettmiş. 
Fakat zaman geçince, 1970lerde bilgisayar destekli dil eğitim ortaya 
çıkmaktadır ve yaygın olarak yabancı dil eğitimi alanında kullanılmaya 
başlanmıştır. Teknolojinin gelişimiyle beraber internet de ortaya çıkmaktadır. 
Böylece internet üzerinde yabancı dil öğrenmek yaygın olarak kullanmaya 
başlamaktadır. Fakat insanların, yaşam stili ve eğitim değişimiyle beraber 
öğrenciler arasında yabancı dil öğretiminde kaygı ortaya çıkmaktadır. İster 
internet üzerinde yabancı dil öğretimi olsa ister sınıf içerisinde yabancı dil 
olsa da, yabancı dil ediniminde kaygı mevcuttur. Bu çalışma ile kaygının 
ortaya çıkmanın nedenleri ve çözümleri sunmuş olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  İnternet Üzerinde Yabancı Dil Öğrenimi, Yabancı Dil 
Öğretiminde Kaygı 

 

Giriş 

Uzun yıllardır araştıramacılar ve  dilbilimciler yabancı dil öğretimi  alanında 
öğrencilerin kaygı seviyeleri ve kaygının ortaya çıkmanın nedenleri 
araştırmışlardır. Yabancı dil öğretimi alanında bu günümüzde yaygın olarak 
araştırılan konulardan birtanesi de Yabancı Dil öğrenme kaygısıdır. Zhang 
‘a(2001) göre kaygı psikolojik bir gerilim olarak tanımlanmıştır. Bu 
psikolojik gerilim öğrenme sürecinde ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil 
öğreniminde duyulan kaygı diğer derslerde duyulan kaygı ayrı olarak ele 
alınması ve araştırma yapılması gerekmektedir. Horwitz  kaygıyı gerginlik, 
endişe, tedirginlik ve korku gibi duygularla benzeterek ifade etmektedir. 

 
* Bursa Uludağ Üniversitesi- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Ana Bilim Dalı- Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı- Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
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Horwitz ve Young’a göre yabancı dilde kaygıyı tanımlamakta iki farklı 
yaklaşımlar mevcuttur. Birinci yaklaşıma göre, yabancı dilde kaygının ortaya 
çıkmanın sebebi öğrencinin genel kaygı taşımaktır. İkinci yaklaşıma göre ise 
yabancı dilde kaygı belirgin, farklı bir kaygıdan  yansıma ve karşılık olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencinin sınıfta yabncı dil öğrenme ile 
ilişkin inançları, duyguları aynı zamanda da öz algısı ve davranışları kaygının 
temeli olarak görülmektedir ve aynı zamanda ortya çıkmanın nedenlerden bir 
tanesi olabildiğni ifade etmektedir. (Hafci. B & Melek. E, 2017) 

Sınıfta Yabancı Dil öğretiminde ve kaygının ortaya çıkmanın sebepleri olarak 
görülen 6 tane madde var. Birincisi olarak, öğrencinin kişisel ve kişiler arası 
oluşabilen kayı. Burada öğrencinin özsaygı ve konuşma kaygısı 
kapsamaktadır. İkincisi olarak, öğrencinin yabancı dil öğrenme hakkında 
inançları ve düşünceleri içermektedir. Bunun yanı sıra, öğretmen-öğrenci 
ilişkisi ve öğretmenin yabancı dil öğretimi hakkında düşünceleri ve inançları 
büyük bir önem taşımaktadır. (G, Gülten., 2009)Öğrnek olarak, öğrencinin 
yabancı dili öğrenirken yaptığı hataları öğretmen tarafından sert bir şekilde 
düzeltilirse öğrencinin yabancı dilde kaygısını artırabilmektedir. Kaygının 
artışında büyük bir önem taşıyan şeylerden bir tanesi de öğrencinin sınıf 
içerisinde arkadaşların önünde yabancı dilde konuşmak. Bunun yanı sıra da, 
yabancı dilde sınava girildiği zaman kaygının artışında büyük önem 
taşımaktadır. Öğrencilerin yabancı dil öğrenirken kaygı oluşmanın sebebi de 
öğretmenler ve sınıf arkadaşlardan olumsuz yorumlar ve değerlenme 
almasıdır. (G, Gülten., 2009) 

Yabancı dil öğrenirken ortaya çıkan kaygı ‘sezilen bir tehlike’ olarak da 
tanımlamaktadır. Aynı zamanda da yabancı dil öğrenirken ya da yabancı dili  
kullanırken ortaya çıkan endişe ya da olumsuz duygusal tepki olarak da 
bilinmektedir. Yabancı dil öğrenirken ortaya çıkan kaygı yabancı dilin 4 
becerilerde ortaya çıkabilmektedir. Yazma kaygısı, okuma kaygısı ve dinleme 
kaygının yanında en yaygın olan kaygı konuşma kaygısıdır. Yabancı dil 
kaygının oluşma nedenleri tespit edebilmek ve onları gidermek için 
1980lerden beri dilbilimciler tarafindan araştırmalar yapılmıştır. Son 
yıllarımızda genel olarak eğitim ve özellikle yabancı dil öğretimi geleneksel 
eğitiminde adım adım uzaklaşmaktadır ve değişmektedir. Bu günlerimizde, 
internet sayesinde eğitim, ders ve öğrenme gibi kelimeler söylediğimizde 
akıllarımızda aynı zamanda eşit olarak internet üzerinden öğrenme ve eğitim 
gelmektedir.  Bu şekilde, eğitim ve öğrenme şekli değişmektedir. (Baş. G., 
2013) 

 Eğitimin değişimi ilk olarak 1970lerde başlamaktadır. Bu dönemlerde 
yabancı dil öğretiminde bilgisayar kullanımı artmıştır ve bu şekilde yabancı 
dil öğretiminde yeni bir yaklaşım çıkmaktadır- Bilgisayar destekli dil 
öğrenme yaklaşımı (CALL). Biligisayarların ve internetin gelişimi ve ortaya 
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çıkmanın nedeniyle eğitiminde değişimler olmuştur ve böylece internet 
üzerinde yabancı dil öğrenme daha da yagın olmaya başlamıştır. İnternet 
üzerinde yabancı dil öğretimi o zamanlardan itibaren başlayıp bu günlerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternet üzerinde yabancı dil öğrenmek 
birçok kişiler için avantajlarıdır. Bununla birlikte, internet üzerinde 
eğitiminde başarılı olabilmek için birçok becerilere sahip olunması 
gerekmektedir. İnternet üzerinde yabancı dil öğrenmek öğrencinin 
motivasyonu yüksek olması gerekmektedir. (Majid F.& Sharil. W. & Luaran. 
J. & Nadzri. F., 2012) Bunun yanı sıra, öğrencinin öz disiplini de büyük önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda da öğrencilerin internet üzerinde eğitimi 
gerçekleşebilmesi için her öğrencinin internete ve bilgisayara sahip olması 
gerek ve teknoloji hakkında iyi derecede eğitimli olması gerekmektedir.  

Bütün bu becerilere sahip olan kişiler internet üzerine eğitimi ve yabancı dil 
öğrenimi kolay bir şekilde sürdürebilmekteler. Bazı öğrencilerin birçok farklı 
nedenlerden sınıfta aldıkları eğitimi  kaygı oluşmaktadır. Bu nedenle, internet 
üzerinde yabancı dil öğrenmek bazı öğrenciler için kaygı azaltıcı bir şey 
olarak da olabilmektedir. Sınıfta yabancı dil öğrenmek kaygı duyan öğrenciler 
internet üzerinde yabancı dil öğrenmeyi tercih etmekteler. Teknoloji hakkında 
bilgili öğrenciler, yabancı dil öğrenme motivasyonu yüksek olan öğrencilerin 
ve öz disiplini güçlü olan öğrencilerin internet üzerinden yabancı dil 
öğrenmek daha kolay olur. Fakat bu becerilere sahip olmayan kişiler için 
internet üzerinden yabancı dil öğrenmek kaygılı bir durum olabilmektedir 
(Hamamcı. Z &Hamamcı. E., 2015). Eski zamanlarda olduğu gibi şimdiki 
zamanımızda da  sınıfta yabancı dil öğretiminde birçok farklı nedenlerde 
öğrencilerde yabancı dil kaygısı oluşmaktadır. Bu günlerde ise, internet 
üzerinde yabancı dil öğrenenlerin de kaygı oluşmaktadır. İnternet üzerinde 
yabancı dil öğrenmek farklı yaş grupları farklı bir şekilde etkilemektedir. 
Uzaktan eğitim öğretiminde kaygı yeni bir alandır ve daha fazla bilimsel 
araştırma yapılması gerekmektedir.  

Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı  

Kaygı genel olarak tedirginlik, korku ve endişe gibi duygular içermektedir. 
Uzun yıllardır öğrencilerin yabancı dil öğrenirken kaygı duymaktalar.  
Yabancı dil kaygısı dili öğrenirken ya da kullanırıken duyulan olumsuz ve 
endişe gibi duyguları kastetmektedir.Bunu fark eden dil bilimciler, bu konuda 
birçok araştırma, tanımlama ve kaygının ölçmesiyle uğraşmışlardır. Yabancı 
dil öğreniminde kaygı duymak öğrencinin akademik ve sosyal açıdan başarılı 
olmanın olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Yabancı dil öğrenirken o dili 
konuşan milletin kültürü,duyguları, inançları, değerleri ve  düşünme tarzını da 
öğrenmekteyiz. Bunun yanı sıra, yabancı dilin söz dizimi, dil bilgisi ve yazma, 
dinleme, okuma ve konuşma gibi becerilere öğrenilmektedir. (Baş. G., 2013) 
Kaygı yabancı dilin öğrenme çıktıkları üzerine olumsuz bir şekilde 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |152 
 

etkilemektedir. Kaygı, yabancı dil öğrenmenin dört ana becerilerde ortaya 
çıkabilmektedir. Fakat, en yaygın kaygı olarak konuşma kaygısıdır. 

Yabancı dil öğretniminde üç tane ana kaygı tanımlamaktadır. Yabancı dil 
öğreniminde ortaya çıkan  üç çeşit en önemli anksiyete olarak durumluluk-
süreklilik kaygısı ve duruma özgü anksiyete tanımlamaktadır. Birinci çeşit 
olan durumluluk anksiyete, geçiş özelliği barındırmaktadır ve zamanla 
yükselip azalmaktadır. Yabancı dil öğreniminde en önemli ikincisi olarak 
tanımlanan anksiyete sürekli kaygı olarak bilinmektedir. Bu tarz kaygı sabit 
kalmaktadır ve kolay bir şekilde değişmemektedir. (Hurd.S. & Hauck.M., 
2005) 

Dil bilimciler tarafından tanımlanan kaygılardan bir tanesi ise duruma özgü 
kaygısıdır. Bu tür anksiyeti yabancı dil öğrenimi alanında son derece önem 
vermektedir ve Horwitz tarafından da kuram olarak tanımlamaktadır. Dil 
bilimciler bunun yanı sıra da, önceden tanımlayan üç çeşit anksiyetinin alt 
grupları da tanımışlardır. Yabanci dil öğreniminde tanımlayan üç alt grupları 
da iletişim kaygısı (konuşmaya başalyınca yanlış veya kötü bir şey olacak diye 
duyulan kaygı), olumsuz değerlendirmekten kaynaklanan kaygı ve test (sınav) 
kaygısıdır. İletişim kaygısı öğrencinin hocalarla ve sınıf arkadaşlarıyla endişe 
ve korku gibi duygular hissetme anlamına gelmektedir. Sınav kaygısı ise, 
sınavdan önce ortaya çıkan kaygı ve sınav esnasında başarısızlık olabilme 
ihtimallini kastetmektedir. Öğrencinin hocalar tarafından veya sınıf 
arkadaşlarından olumsuz değerlenme olduğu zaman olumsuz değerlenme adlı 
kaygısı ortaya çıkmaktadır. Zhang ve Rahimi(2014) dilbilimciler kaygının 
oluşmasının sebebinde altı tane fakör tanımlanmışlardır. 

1. Kişisel ve kişiselarası sorunlar 

2. Hoca ve öğrenci arasındaki ilişki  

3. Ders esnasındaki süreçler 

4. Yabancı dilin değerlendirilmesi  

5. Yabanci dil öğrenimi hakkında öğretmenin fikri 

6. Yabancı dil öğrenimi hakkında öğrencilerin fikirleri 

Yabancı dilde kaygı öğrencinin kişisel özelliklere göre de değişmektedir. 
(Russell. V., 2020) İçe dönük öğrencilerin yabancı dil öğretimi alanında kaygı 
seviyesi daha yüksektir. Dışa dönük insanlarda ise  genel olarak kaygı seviyesi 
yüksek değildir. Öğrencinin yaş, cinsiyet, tutum, motivasyon, kültürel birikim 
ve bulunduğu sosyal çevredeki seviyesi kaygınin yüksek ya da az olmanın 
etkenlemektedir. Yabancı dil öğretiminde duyulan kaygılar hakkında birçok 
farklı kaygının azalabilmesi için pedagojik metodlar vardır. Herhangi bir 
nedenlerden dolayı öğrencinin yabancı dil öğrenirken ortya çıkan kaygı 
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azalması gerekmektedir çünkü kaygı öğrencinin hem akademik hem sosyal 
hayatı olumsuz bir şekilde etkilemekdir ve öğrencinin başarısını engel 
olabilmektedir. (Hurd.S. & Hauck.M., 2005) 

Yabancı dil öğretimi kaygının nedenleri 

Dil bilimcilere göre, yabacı dil öğretiminde ortaya çıkan kaygının birçok 
etkenlerden dolayı oluşmaktadır.Kaygının oluşmasında en çok  önem verilen 
etkenlerden birtanesi öğrencilerin güdüleridir. Aynı zamanda da önemli 
faktörlerden birtanesi öğrencilerin dil edinimi hakkında görüşleri ve 
düşünceleridir. Yabancı dil ednimi hakkında olumsuz düşünceleri ve 
motivasyonu düşük olan öğrencilerin kaygı daha yüksek olmaktadır. 
(Hamamcı. Z &Hamamcı. E., 2015) Öğrencinin yabancı dil edinimi hakkında 
olan düşünceleri kaygı seviyesini belirtmektedir. Bunun yanı sıra, kaygının 
ortaya çıkmanın sebebi birçok faktörlerden birtanesi de öğrenci-öğretmen 
ilişkileridir, olumsuz sınıf deneyimi, eğitsel program ile ilgili olumsuz 
düşünceler ve tecrübeler, öğretmenin sert öğretim biçimi, öğrencinin öğrenme 
biçimi ve öğrencinin anlatan konuyu anlamaması kaygı yaşamalarına sebep 
olmaktadır. 

Yabancı dil kaygısı, içe dönük ve dışa dönük öğrenciler 

Kaygı yabancı dil öğrenme sürecine olumsuz bir şekilde etkilemektedir ve 
öğrenme sürecine güçlü bir faktör olarak görülmektedir. Yabancı dil 
öğrenimide kaygı genel kaygıyla karıştırmamalı çünkü yabancı dil öğretimi 
alanında kaygı sadece yabancı dil edinimi ile ilintilidir ve genel kaygı ile 
ilintili değildir. Kaygının oluşma faktörlerden birtanesi de dinle- algılamada 
eksikliği, bozuk bir şekilde ( yanlış bir şekilde) sözcü öğretimi ve sınavlarda 
düşük not alma gibi sebeplerden ibarettir. Kaygı öğrencinin öz güven ile ve 
içedönüklük bağlıdır. 

 İçe dönük öğrencilerin dışa dönük öğrencilere nazaran kaygı seviyeleri daha 
yüksektir ve aynı zamanda bilgi elde etmenin daha fazla zaman almaktadır. 
İçe dönük öğrencilerin yabancı dil öğreniminde iyi tarafı ise, yanlış yapma 
olasılığı düşüktür ve bilişsel kontrolleri daha yüksektir. (Hurd.S. & Hauck.M., 
2005) Diğer tarafta ise, dışa dönük öğrencilerin yabancı  yabancı dili hatasız 
kullanımında fazla dikkat etmezler, kaygı seviyeleri düşüktür çünkü yabancı 
dilde konuşma konusu gelince ‘risk alma’larına düşkünler. İçe dönük 
öğrencilerin iyi tarafı ise, otonom öğreniminde dışa dönük öğrencilerden daha 
başarılılar. İçe dönük  öğrencilerin diğer avataj ise internet üzerinde yabancı 
dil edinmede öğrenim süreci kendileri yönlendirebilirler.  

Sınıfta yabancı dil öğrenimi alanında kaygı 

Krashenin hipoteze göre, öğrencinin sınıf içerisinde ders esnasında kaygı 
duyduğu zamanda beyninde blokaj oluşmaktadır ve bu nedenle dil edinimi 
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bloke edip öğrencinin dil öğrenimi engellemektedir. Bu hipotez, etkin filtre 
hipotezi olarak bilinmektedir. Horwitz’e göre, kaygı öğrencinin öz algısı, 
inançları ve duyguları hakkında karmaşık komplekser barındırmaktadır ve 
bunlar sınıfta dil edinimi sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bu tarz kaygı sadece 
sınıf içerisinde dil edinimi sürecinde ortaya çıkmaktadır. (Russell. V., 
2020)Doğal ortamlarda yabancı dil öğrenme, yurtdışında yabancı dili 
öğrenmek gibi durumlarda bu tarz kaygılar ortaya çıkmamaktadır. 
Hogwartz’a göre sınıf içerisinde yabancı dil öğrenme alanında üç farklı çeşit 
kaygı tanımlamaktadır: 

1. İletişim kaygısı 

2. Olumsuz değerlendirme korkusu (kaygısı) 

3. Sınav kaygısı 

Birinci kaygı, iletişim kaygısı öğrencinin genel olarak diğer insanlarla iletişim 
kurma kaygısıdır. Hocalar veya diğer insanlarda olumsuz değerlendirme 
yapılabileceği için ve  yabancı dilde hata yaptıktan sonra yapılacak olan 
olumsuz değerlendirmeleri ile ilişkilidir. Son kaygı, sınav kaygısı olan 
yabancı dilde sınava girmeden önce duyulan kaygı ve sınavın sonuçları kötü 
olabilecek diye duyulan kaygıdır. 

İnternet üzerinde yabancı dil öğrenimi 

Yabancı dil öğretimi alanında, sınıfta bilgisayar kullanımı veya bilgisayar 
destekli yabancı dil öğrenme 1970 yıllarından itibaren başlamıştır. İnternetin 
gelişimi ile beraber uzaktan eğitim ve internet üzerinde yabancı dil öğrenme 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Dilbilimcilere göre, yabancı dil öğretimi tenkoloji 
ile beraber yapılırs daha etkileyici olabileceğine savumaktalar. İnternet 
üzerinden eğitim öğrencinin öğretmenlerden bağımsız ve  daha aktiv bir 
şekilde öğrenmek sağlamaktadır. İnternet üzerinden yabancı dil öğrenmek 
öğrencinin eleştirel düşünceyi, bilgi üretmeyi ve bağımsız bir şekilde 
öğrenmeyi sağlamasını inanılmaktadır. (Pichette. F., 2009) 

Bazı araştırmalara göre  pek çok başaralığı olmayan öğrenciler için e-öğrenme 
daha faydalı faydalı olmuştur. İnternet üzerinde eğitim almak öğrencinin 
kendine göre öğrenme planı ve süreci oluşup daha bağımsız bir şekilde 
öğrenme ortam oluşuyor ve bu şekilde öğrencinin öz güveni de artmaktadır. 
Bunun yanı sıra, internet üzerinde yabancı dil öğrenmek öğrenci için birçok 
açıdan kolaylık getirmektedir.Örnek olarak, öğrencinin en basit becerileri 
geliştirmektedir, motivasyonu artmaktadır, öğrenci-merkezli eğitimi 
geliştirmektedir.Bunlarla beraber, ileri seviye düşünme süreçleri ve hatırlama 
beceriyi geliştirmektedir. Yapılan bazı araştırmalara göre, uzaktan eğitim 
öğrencinin kaygı seviye azalmaktadır ve bağımsız öğrenmeyi 
geliştirmektedir. (Pichette. F., 2009) Teknolojiyi yabancı dil öğrenmek için 
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alet olarak da güllanılırsa bile öğrencinin teknoloji kullanımı öğretilmektedir 
ve kolaylaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, teknoloji öğrencinin yabancı dil 
edinimi ölçmek için avantajlıdır. 

Uzaktan eğitim öğrencinin hem akademik hem de kişisel hayatında hızlı bir 
şeilde yeni bilgi edinebilmektedir. Ayrıca,İnternet üzerinde eğitim sınıfta 
alınan eğitim ile kıyas yapıldığı zaman ilki daha uyusaldır ve öğrencinin 
uygulan olan vakitte ders yapılabilmektedir. İnternet üzerinde yabancı dil 
öğrenmek birçok açıdan öğrenci için avantajlı olabilmektedir. En önemli 
avantajlar şunlardır: 

• Öğrenci istediği zamanda yabancı dil öğrenmeyi isteğe göre 
ayarlayabilir 

• İnternet üzerinde yabancı dil öğrenmek ücretsiz olabilir 

• İnternet üzerinde yabancı dil öğrenmek çok daha fazla öğrenme 
imkanlar sunmaktadır (kitaplar,videolar vs.) 

• Yabancı dilin farklı aksanları da mevcüt 

• Evden yabancı dil öğrenmek çok daha rahat ve stres verici değildir 

İnternet üzerinde yabancı dil öğrenmek dezavantajları da vardır. İnternet 
üzerinde dezavantajlar olarak görülen şeyler ise zaman alıcı olabilir, 
motivasyonu, öz disiplini düşük olan öğrenciler için stres verici 
olabilmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencinin dikkati kolay bir şekilde 
dağılabilir, etkileşimli öğrenme ve öğreciler arası iletişim yoktur.Son olarak 
da,yabancı dil iletişim kurarak ve yabancı dili kullanarak öğrelinir. Yabancı 
dilde konuşmayınca öğrencinin yabancı dilde konuşma becerisi çok zor bir 
şekilde geliştirmektedir. 

İnternet üzerinde yabancı dil öğretiminde kaygı 

 Bazı öğrenciler için sınıf içerisinde yabancı dil öğrenmek kaygılı bir 
durum olduğu için ve kaygıyı azaltabilmek için internet üzerinde yabancı dil 
öğrenmeyi tercih etmekteler. Bazı öğrenciler için yabancı dilde konuşmak 
kaygılı bir durum olduğu için ve bu durumdan kaçıp kurtulabilmek internet 
üzerinde yabancı dil öğrenmeyi tercih etmekteler. Fakat bu günümüzde birçok 
öğrenciler mecburi olarak internet üzerinden eğitim almak zorunda 
kalmışlardır. Bu durum genel olarak bütün öğrenciler geçerli olmayabilir. 
(Martin.S. & Valdiva. I., 2017)Yapılan bazı araştırmalara göre,  bazı 
öğrenciler için internet üzerinden yabancı dil öğrenmek kaygı verici bir 
duruma dönüşebilmektedir. Öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci iletişimi 
güçlü olan öğrenciler için internet üzerinde ders almak stres verici bir durum 
olabilmektedir. Bunun yanı sıra, bazı öğrenciler için  teknoloji hakkında pek 
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çok bilgileri olmasalar online ders almak kaygı verici bir durum 
olabilmektedir. Kanada’da yapılan araştırmalara göre, internet üzerinden 
yabancı dil öğrenmek kaygının seviyesi öğrencinin yabancı dildeki seviyeye 
göre değişmektedir.  

Kanada’da okuyan öğrencilerin internet üzerinde yabancı dil öğrenmenin 
kaygıyı ölçeyebilmek için anket kullanmıştır. Yabanci dil öğretiminde 
kaygıyı ölçeyebilmek için Hogwartz et al. Dilbilimciden tarafından 
yapılmıştır ve dünyanın her yerinde yabancı dilde kaygıyı ölçeyebilmek için 
kabul edilmiş bir ölçek olarak kullanılmaktadır.İnternet üzerinden yabancı dil 
öğrenmek  ileri seviyede olan öğrencilerin  kaygı seviyesi düşük olduğunu 
görülmektedir. (Martin.S. & Valdiva. I., 2017)Diğer taraftan ise, sınıf 
içerisinde yabancı dil öğrenimi orta ve ileri düzeyde olan öğrencilerin kaygı 
seviyese daha yüksek seviyede olduğunu görülmektedir. Bu araştırmanın 
sonucunda, ,internet üzerinde yabancı dil öğrenmek kaygı seviyesi daha düşük 
olduğunu görülmektedir. Bu da, internet üzerinde yabancı dil öğrenmek 
öğrenciler için fazla kaygılı bir durum olmadığını göstermektedir. Fakat 
internet üzerinde yabancı dil öğrenmenin kaygısı yeni bir alan olduğu için 
fazla araştrıma bulunmamaktadır. Bu yüzden, bu alanda daha fazla bilimsel 
araştırma yapılması gerekmektedir.  

Yabancı dil öğreniminde kaygıyı hafifletmek için  öğretmenler 
tarafından yapılması gerekenler  

İnternet üzerinde veya sınıf içerisinde yabancı dil öğreniminde oluşan kaygıyı 
hafifletmek için yapılması gereken bir çok şey vardır. Öğretmenler tarafından 
internet üzerinde yabancı dil öğrenenler için kaygıyı azaltabşlen unsurlar: 

• Öğrencinin video veya audio kaydı öğretmen ile paylaşılması 
gerektiğinde kaygı duyabilmektedir. Bu tarz kaygıyı giderebilmek için, 
öğretmen tarafından önceden alıştırma yapılabilecek aktiviteler 
paylaşılması gerekmektedir. 

• Öğretmen tarafından, öğrencinin en büyük korkuları, yabancı dil 
öğrenirken en çok zorluk çeken şeyleri anlatmasını sormalı. Öğrencinin 
kaygı hakkında konuşması rahatlayıcı gelebilmektedir.  

• Kaygıyı azaltabilen aktiviteler: yoga, meditasyon, yabancı dilde şarkı 
dinlemek, derin nefes alma gibi aktiviteler kaygı duyan öğrenci için 
faydalı olabilmektedir. 

• Öğrencilerin yabancı dilde bütün sınıf arkadaşların önünde konuşmadan 
önce, kaygıyı azaltacak, yabancı dilde konuşma etkinlikler, grup halinde 
münakaşa gibi aktiviteler yapılması gerekmekte. Bu şekilde öğrenci 
yabancı dilde konuşma etkinlikler vasıtasıyla pratik yaparak yabancı dilde 
konuşurken duylan kaygıyı azaltmaktadır. 

• Öğrencinin yabancı dilde sunup yapınca duyulan kaygıyı azaltabilmek 
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için tekraralama yapıp öğrenci daha çok öğrenip kaygı azaltmaktadır. 
• Öğrencilerin yabancı dilde film izleyerek, videolar ve TV izleyerek ve 

kitap okuyarak, öğrencinin yabancı dil edinimi kolaylaştırmaktadır ve bu 
şekilde yabancı dilde duyulan kaygı da azaltmaktadır. 

Bütün bu unsurlar, öğrencinin yabancı dil ediniminde duyduğu kaygıyı 
giderebilmek için faydalıdır. (Stella. H.) Bu ünsürler, öğrencinin yabancı dil 
ediniminde duyduğu kaygıyı  azalabilmek için bu pedagojik rehberi 
kullabilmektedir.  

Sınıfta yabancı dil öğrenmek ve internet üzerinde yabancı dil öğrenmek: 
Avantajları ve dezavantajları 

İster sınıf içerisinde, isterse internet üzerinden yabancı dil öğrenmenin iki 
alanda da avantajları ve dezavantajları vardır. Bu günlerimizde, yaygın olarak 
kullanılan internet üzerinde yabancı dil öğrenmenin iyi tarafları esnek 
olmanın. Öğrencinin istediği vakitte ders alabilmesi, çogu insanlar için, 
çalışanlar ve öğrenciler için yabancı dil öğrenmenin kolaylaştırmaktadır. 
(Hafci. B & Melek. E, 2017) Avantaj olarak görülen diğer şeyler de, 
öğrencinin istediği yerde öğrenmesi, bilgisayar ve internete bağlı olması 
yeterlidir. Ücretsiz,erişimi kolay olmanın ve öğrenme süreci ve planı öğrencin 
isteğe göre olması avantajlı olmaktadır.Her online derse belli bir vakit 
ayırmak, emek vermek, ders çalışmak ve online dersinin son tarihleri takip 
etmek bir çok öğrenci tarafından dezavantaj olarak görülmektedir. İnternet 
üzerinde yabancı dil ediniminde konuşma beceresi en zor geliştiren beceri 
olarak bilinmektedir. İnternet üzerinde eğitim almak öğrencinin öğretmenden 
bağımsız bir öğrenme tarzı geçirmektedir. Fazla dezavantajlar olmayıp 
internet üzerinde yabancı dil öğrenmek bu günlerimizde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Sınıfta yabancı dil öğrenmenin avantajlı olarak görülen şeyler öğretmen-
öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında ilişki daha güçlü olmaktadır, eğitim 
öğretimin gerçekleşmenin yanında öğrenciler arasında sosyalleşme de 
gerçekleşmektedir. (Hamamcı. Z &Hamamcı. E., 2015) Ders esnasında 
öğretmen tarafından soru-cevap hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bunun 
yanı sıra, internet üzerinde yabancı dil edinimi sınıf içerisinde yabancı dil 
öğrenme nazaran sınıfta daha interaktiv bir şekilde yabancı dil edinmektedir. 
Öğretmenin her öğrenciye özel ve gereken,özeni ve dikkati veremeyince bu, 
sınıf içerisinde yabancı dil öğrenmek dezavataj olarak görülmektedir.Sınıf 
içerisinide yabancı dil öğrenmek fazla dezavtajları olmayınca bu 
günlerimizde, özellikle pandemi sürecinde, daha fazla önem vermekteyiz. 
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Sonuç 

Sonuç olarak, yabancı dil öğrenmek bir şekilde öğrenciler arasında kaygı 
oluşmaktadır. Birçok dilbilimciler araştırma yapılmış bu konu üzerinde 
internet üzerinde yabancı dil öğretiminde kaygının ortaya çıkmanın nedenleri 
net ve belli bir şekilde bilmemektedir. İnternet üzerinde yabancı dil 
öğretiminde kaygı duymak yeni ve daha fazala araştırma yapılması gereken 
bir alandır.Bu çalışmayla yabancı dil ediniminde kaygının ortaya çıkmanın 
nedenleri, çözümleri ve  önerileri tanımlamaktayız. İnternet üzerinde yabancı 
dil öğrenmek ve sınıfta yabancı dil öğrenmenin avantajları ve dezavantajları 
tanımlamaktayız. Bunun yanı sıra bu çalışmayla beraber internet üzerinde 
yabancı dil öğrenmenin kaygı seviyesi sınıfta yabancı dil öğretiminde kaygı 
seviyesini belirtmekteyiz. Son olarak, bu alanda, öğrencinin yabancı dil 
ediniminde oluşan kaygıyı giderilmesi veya en azından azalması 
gerekmektedir. Bu yüzden öğretmenler tarafından birçok pedagojik rehber 
yardımıyla öğrencilerinin yabancı dil ediniminde duydukları kaygıyı 
azaltılması veya tamamen giderilmesi gerekmektedir. 
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Öğrenme Stilleri Işığında Oyunlarla Yabancı Dil 
Öğrenimi 

Lynda Inas Haddad* 
 

Özet 

Gönümüzde yabancı dil öğrenimi en önemli duyan konulardan biridir. İster 
çocuklar ister yetişkin tarafındandır. Yabancı dil öğrenmeye ilişkin 
araştırmacılar sürekli yeni görüşler kuramlar ve materyaller geliştirme 
pişindedirler. Öğrenme sürecinde bilmesi gereken önemli kavramlardan biri 
de öğrenme stilidir. Öğrenci, öğrenme stilini öğrendikten sonra ona garip ve 
anlamsız gelen bazı davranışları anlaşılır hale gelebilmektedir. Ayrıca 
öğrenme stilleri bildikten sonra yabancı dil öğrenme sürecinde, derste doğru 
seçilen oyunları kullanıldığında öğrencinin hızlı ve kalıcı bir şekilde dili 
öğrenmesini sağlayacaktır. Bununla ilgili yabancı dil öğretiminde etkinlik ve 
oyun araçları, insanın duyu organına hitap eden bir materyallerdir. Bu çalışma 
yabancı dil öğrenen öğrencilerin öğrenme stillerine göre hedef dili öğrenirken 
derste kullanabilecek eğitsel oyunlar önerilerde bulunmak amacıyla 
yapılmıştır. Her öğrenme stiline ayrı bir oyun seçimi yapılmıştır. Bu amaca 
yönelik olarak bu konuda bulunan araştırmaları inceleyerek yapılmıştır. 
Başka bir ifadeyle, bu çalışma alan yazın taraması yöntemini kullanarak 
ortaya yeni çıkarım koyulmuştur. Bu makalede öğrenme stillere göre yabancı 
dil öğrenen bireylerin derste yapılabilecek etkilik ve oyun seçimi hakkında da 
söz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Dil Öğrenimi, Öğrenme Stilleri, Oyun ve 
Etkinlik, Derste Oyunlar. 

 

Giriş  

Bir iletişim aracı olarak dil, insanın toplumda var olmasını sağlayan bir kimlik 
geliştirmesinde doğrudan etkili olan bir kavramdır. Kalıcı dil öğrenme 
yöntemleri ve teknoloji kullanma yöntemleri bu çağda birçok araştırmaya 
konu olmuştur. Sayısız dilbilimsel çalışma; öğrenme yöntemleri, bilgisayarla 
dil öğrenimi, materyal geliştirilebileceğini araştırmış ve bunun sonucunda 
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ortaya pek çok somut veri çıkmıştır. Yapılan bu araştırmalar sonucu birtakım 
kavramlar düşünce dünyamıza girmiştir. İnsanin duyunu hitap eden 
materyalleri ve yöntemleri becerilerini kısa zamanda geliştirme konuları 
araştırmaların ilgisi çeken konulardandır.  Bu yüzyılın teknolojisi ve 
bilgisayar yaygınıyla, oyunlarla yabancı dil öğrenimi daha kalıcı haleye 
gelmiştir. Bunun yanına her insan öğrenme stilini hakkında bilgi sahibi olursa 
çok az zamanda kolayca dil öğrenmek mümkündür. 

Yabancı dil kavramını, araştırmalarda farklı tanıtım görülmüştür, bunlardan 
Taş ve Erdem (2013) tanımı: 

“Yabancı dil kullanımını belirleyen 4 temel becerisi olan dinleme, yazma, 
okuma, konuşma               becerilerinin farklı yapıları bunların öğretimi ve 
kullanımında farklı süreçleri gerekli kılmaktadır. Örneğin dinleme becerisi 
işitsel zekânın ve işitsel stillerin işe koşulduğu, mesajın işitsel yollarla beyne 
aktarılıp bilişsel bir şekilde algılanıp yorumlandığı ve öğrenen zihninde 
bilginin yapılandırılmasında aktif rol oynayan bir süreçtir.  “ (s. 155) 

Özüdoğru ve Dilman (2014), yabancı dil kavramını bu şekilde tanımını 
aktarmışlar: 

“Öğrencinin yakın çevresinde yaygın olarak kullanılmayan ancak uluslararası 
seyahat, kültürlerarası iletişim veya okulda seçmeli veya zorunlu olarak 
yabancı dil dersinde öğrenilen ve öğrencinin günlük yaşantısında pratik 
yapma olanağı içermeyen dil. Örneğin, Türkiye’de anadili Türkçe olan bir lise 
öğrencisinin, okulda öğrendiği İngilizce.  “ (s. 6) 

Aynı şekilde Türk Dil Kurumun (2020) da iki farklı tanıtımı sunmuştur, 
“1.Ana dilin dışında olan dillerden her biri. 2.Ana dilin dışında öğrenilen 
uzmanlık dili. “  

Oyunlarla Yabancı Dil Öğrenimi/Öğretimi: 

Bu çağda dil öğrenmek isteyen öğrencilerin yaşlarını farklı olsa da dersleri 
kalıcı bir yöntemle öğrenmek istemektedirler. Çoğu öğrenci sınıfta kitaptaki 
bulunan bilgiyi işlerken sıkılmaya başladığını gözetleyebilirsiniz. Ayrıca 
öğrenci kendi başına kitabı takip ederek kendi kendine ders işleyebilir. Bunun 
yüzünden sınıf içinde öğrencinin ruhunu ve aklını hitap eden ister farklı 
materyaller ister faklı yöntemleri uygulayarak öğrencinin derse odaklaması 
daha yüksek ve kalıcı hale gelebilmektedir. Derslerde film ya da oyun ve 
etkinlik gibi farklı öğrenme metotları kullanıldığında, ders eğlenceli ve 
öğrencinin bilgiyi kavranması kolaylaştırıp hızlı öğrenmeyi sağlamaktadır. 
Bu konu hakkında internette bulunan akademik makalenin sayısı yaklaşık 
2150 makaledir. Bununla ilgi oyun kavramı eğitimci araştırmacılar tarafında 
ortak kabul edilen tanıtım henüz bulunmamaktadır. 
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Türk Dil Kurumun (2020) sözlüğünde oyun kavramı “Yetenek ve zekâ 
geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence.” Veya 
“Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe 
dayanan her türlü yarışma” şeklinde geçmektedir. Ayrıca tiyatro, sinema, 
müziği eşlik eden çeşitli bedensel hareketler ve sahnelerde gösteriş halinde 
yapılan aktiviteler oyun sayılmaktadır. 

Bazı araştırmacılar tarafından yazılan oyun mefhumu çocuğa yönelik oyun 
mefhumuna açıklaması şu şekilde getirmişlerdir. "Oyun, ortak bir anlaşma 
yoludur… Oyun çocuğun fiziksel ve zihinsel yapısını geliştiren, nesneler 
dünyasıyla ilişki kurmasını, özgürlük ve bireysellik kazanmasını sağlayan ve 
sonra da toplumsallaşmasına büyük ölçü de yardımcı olan çok önemli bir 
etkinliktir" (Gürün, 1984, ss. 120-121). 

Başka bir tanımda ise "Oyun; çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini 
sağlayan, haz ve neşe yaratan, tek ya da topluca yapılabilen bir 
etkinliktir." (Kantarcıoğlu, 1998, s. 72) 
Çoğu araştırmacılar, yabancı dil öğretiminde oyun kullanılması gerekli ve 
önemli olduğu düşüncesini savunmuştur. Bu konu ile ilgili, Er (2010) a göre 
“Yabancı dil öğretiminde oyun kullanımı sınıf içi bir etkinlik olarak 
öğrenci güdülenmesine olumlu etki yapan, katılımcı ve aktif öğrenmeyi 
destekleyen, gerçek iletişim ortamı oluşturmada ve gerçek dilin 
kullanılmasında önemli katkı sağlayan önemli bir uygulamadır.” (s. 
309). Yani, yabancı dil derslerinde oyunlara yer vermek öğrencilerin 
kapasitelerini geliştirmekte olduğundu bildirmiştir. Ayrı bir savunmada, “Dil 
öğretimi oyunları öğrenciler arasında etkileşim temeline dayanan problem 
çözme etkinlikleri olarak tanımlanabilir “(Danesi, 1987; akt. Engin, Seven ve 
Turhan, 2004, s. 13). Başka ifadeyle oyunlar öğrencinin motivasyonu yüksek 
tutacaktır. 

 Dersin geleneksel işlenmesi, öğrencinin merakını dokunup katılım ve iletişim 
kurmasını sağlayacaktır. Özelikle yabancı dil öğrenirken bu yöntem dili daha 
hızlı, yaptığı hataları görmesine, dilin farklı kullanım alanları keşfetmesine 
olanak sağlar. “sınıfta oynanan oyunlar vasıtasıyla, öğrenci farkına varmadan 
pek çok şeyi öğrenme imkânı bulunur.“ (Aydın, 2014, s. 74). Örnek olarak, 
öğrenci konuşmayı gerektiren oyunlarda hissetmeden ya kelime telaffuzunu 
ya kelime hazinesini artması ya da cümlenin söz dizimi öğrenmesi kolaylıkla 
gerçekleşebilmektedir. 

Öğrenme Stilleri 

Yabancı dil öğrenen öğrencileri farklı uyruktan olup olmaması da bir araya 
getirirsek sınıf içerisinde farklı öğrenme ve davranışlara sahip olduklarını göz 
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edebiliriz. Bunun açıklaması çeşitli öğrenme stillere sahip oldukları içindir. 

Öğrenme stilleri öğrencinin öğrenme sürecini azaltıp hızlı öğrenmeye, 
kavramları çabuk algılaması ve anlaşmasını sağlayacak bir yöntemidir. Başka 
bir deyişle, dil sınıfında insan vücudu konusu örnek alarak, öğretmen 
organları somut bir şekilde vermesi, öğrencilerin anlama kapasiteleri zor 
durumda bırakmasını sonucu olabilmektedir. Fakat, tahtada insan vücudunun 
görseli göstermek, görsel öğrenme stilini sahip olan öğrencilerin konuya 
hâkim olabilmeleri yüksektir.  

Bu konuda, Boydak (2019) “Öğrenme Stilleri” yazmış olduğu kitabında, her 
insan öğrenme stilini bilmesi çok önemli olduğunu savunmuştur. “Kanımız 
kadar önemli olan öğrenme stilimiz bilmekte insana nahoş ve anlamsız 
davranışlarını anlam katacaktır” (s. 13)  

Öğrenme stilleri hakkında çalışan Rita Dunn kavramı şu şekilde 
tanımlamıştır: “Öğrenme stilleri her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi 
öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü 
yollar kullanmasıdır.  “ (Dunn, 1993; akt. Boydak, 2019, s.15). Edward de 
Bono ise öğrenme stilinin tanımı şu şekilde vermiştir:  “ Hareket ve 
elementlerin bir araya gelerek bir düzen oluşturmaları ve bu düzenin kendi 
içerisinde tutarlı olarak devam etmesidir.  “ (Given, 1996; akt. Boydak, 2019, 
s. 15).  

Yasemin Gülbahar (2005) bu konuda şöyle açıklamıştır: “Öğrenme stillerinin 
teknoloji ile zenginleştirilmiş öğretim ortamlarında önemli rol oynadığını, 
görsel ve işitsel anlamda zengin içerik, farklı öğretim yöntemleri ve öğretmen 
yönlendirmesi gibi bileşenler bir araya geldiğinde öğrenci başarısı üzerinde 
olumlu etkiler yarattığını göstermiştir. “ (s. 13) 

Öğrenme stilleri 3’e ayrılsa da VAK (Visual. Auditory. Kinesthetic) bazı 
İngiliz araştırmacılar 4’e ayırdığını görünmüştür VARK (Visual. Auditory. 
Read/write. Kinesthetic). H. Alp Boydak (2019) kitabında öğrenme stillere 
üçe ayırıp özelliklerini göstermiştir:  

 

• Görsel 

• İşitsel  

• Dokunsal/ Kinestetik 
Öğrenme Stillerinden Görseller: 

Görseller genel yaşamlarında titiz, tertipli ve sessiz oldukları görünmüştür. 
Dağınıklık bir masada ders çalışmazlar, masayı istedikleri gibi düzelip 
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çalışırlar. Defterleri itinalı ve düzenli kullanıp başlıkları genelde farklı 
renklerle yazarlar. Derste çok not tutup yeni öğrendikleri bilgileri yazılı olarak 
kaydetmek isterler. Odalarında genelde harita ya da farklı renkli görseller 
asarlar. Ders çalışma sıralarında gözle okumayı başardıkları için sessiz bir 
ortamda çalışmayı severler. Görsellerin okuma ve konuşma becerileri diğer 
becerilere daha gelişmiş haldedir. Bir şey yapmadan önce plan yapmak 
isterler. Genelde görsel olanlar resim çizmeyi bilmeseler de çizmeyi severler. 
Dış görüşünü çok önem verirler.  

Bu gruptaki olanlar sınıfta sissiz olurlar, hızlı anlamaları için mutlaka derste 
görsel malzeme ve materyal ile desteklenmesi gerekir. Sınavlarda, 
öğrendikleri konuları defter üzerindeki yazdıkları gözlerinin önünde getirerek 
hatırlamaya çaba gösterirler. Uzun zaman hareket etmeyip film izlemeyi ve 
fotoğraf çekmeyi severler. Sevdikleri ders coğrafya, resim dersi ve grafik ya 
da görsellerin kullanıldığı derslerdir. Sınıfta ise garip yaptıkları 
davranışlardan biri de tahtayı silerken bir köşede karalama kalırsa rahatsız 
olup kalkıp silmek istemeleridir. 

Öğrenme Stillerinden İşitseller 

İşitseller, düşünme sırasında kendi kendileri yüksek sesle konuşurlar. Genelde 
müzik ile ders çalışmayı sevip gürültüden çok rahatsız olurlar. Sınıfta sohbet 
etmeyi, grup şeklinde ve ikili çalışmalarda dinleme ve konuşma olduğu için 
iyi ve hızlı öğrenirler. Yabancı dil öğrenmeye yatkın olup konuşma ve 
dinleme becerileri gelişmiştir. Yazma becerileri genelde kötü olur. Sessiz 
okumalarda gözle okumayı beceremedikleri için kendi kulağının duyabileceği 
bir ses ile okumayı tercih ederler. İşitseller sınıfta tartışma olduğu konulara 
katılıp daha ok konuşmak isterler.  

Bu gruptaki olanlar genelde ahenkli ve güzel konuşurlar, hatta işleri şarkı 
söyleyerek ya da dinleyerek yapmayı severler. Bir müzik aleti çalmayı sever 
ve öğrenmeye isteklilerdir. Sınav sırasında hatırlamak istedikleri bilgiyi birisi 
kendilerini anlatıyor gibi dinleyerek hatırlarlar. İşitsel öğrenciler sınıfta 
genelde çok konuşan öğrenciler ve öğretmenden uyarı alan öğrencilerdir. 
Genelde sevdikleri ders müzik dersi olur. 

Öğrenme Stillerinden Dokunsallar / Kinestetik: 

Dokunsallar, sürekli hareket halindedirler. Sınıfta aktifler, pencereyi açmak, 
perdeyi kapatmak, tahtayı silmek ve öğretmenin istediği malzemeleri 
getirmek onların görevi olmasını isterler. Oturdukları sandalyede ya bacakları 
sürekli hareket ederler ya da elinde kalem tutup parmakların arasında geçip 
oynatırlar. Bu hareketlilik yararlı işlere yönlendirilmezse, sınıfta çok gürültü 
yapan, problem çıkartan ve istenmeyen öğrenciler olurlar. Görsellerin aksine 
dokunsallar tertipli ve düzenli olmaya uğraşmazlar.  
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Bu gruptaki olanlar, duyguları dokunarak aktarır. Başka bir değişle, 
sinirlendiğinde eşyaları vurarak, birini sevdiğini göstermek istediğinde sarılıp 
okşayarak sevgi duygusunu gösterirler. Spor dersi, laboratuarda olan dersleri 
ve hareket gerektiren dersleri severler. Hızlı öğrenmeleri için illaki elleri 
kullanarak, yaparak ya da yaşayarak öğrenmeleri gerekir.  

Olduğu gibi her stil diğerlerden farklıdır. Görme zekâsı yüksek ve görerek 
öğrenen öğrenciler genelde hem sessiz hem de tertipli olurlar. Bunlar daha 
çok resimli kitapları ve görsel oyunları tercih ederler; dil öğrenme sırasında 
fotoğraf, video, harita gibi materyaller derste kullanıldığında öğrencinin 
dikkatini çekebilmektedir.  

Bu sırada işitsel ve işitme zekâsı yüksek olan öğrenciler, konuşma becerisi iyi 
olup kendi kendine ve okurken yüksek sesle konuşmak istemektedirler. Bu tür 
öğrenciler genelde yabancı dil ya dizilerden ya da şarkıları dinleyerek kolayca 
öğrenirler. Bu sebeple genelde derste şarkı, şiir ya da dinleme metinleri gibi 
sesli materyaller dikkatlerini çekmektedir. 

Kinestetikler ise genelde hiperaktif olduklarını söylerler. Bunlar en zor 
öğrenci kategorilerden sayılabilir, çünkü dokunma zekâları yüksek ve 
hissettiğini hareketle çevirip durmadan hareket etmektedirler. Ayrıca 
duygularını sözle değil daha çok dokunarak anlatır. Bunlar için derste 
uygulanabilecek etkinlik ya da oyun ancak yerlerinde oturtmayacak oyunlar 
dikkatlerini çekecektir.     

Öğrenme Stillere Göre Uygulanabilecek Oyun/ Etkinlik: 

Görsel olan öğrenci ile işitsel ve dokunsal olanı dil öğrenme sırasında aynı 
sınıfta bulunmaları öğretmenin işini zorlaştırabilmektedir. Dokunsal öğrenci 
yerinden duramaz olması, işitsel öğrenci konuşmamaktan duramaz olması, 
görsellere rahatsız hata dersten ya da sınıftan nefret edecek haleye gelebilirler. 
Bu durumda, öğretmen derste öğrencinin dikkatini çekmek için oyun ve 
etkinlikler düzeltmeli ki hem dili daha iyi ve güzel öğrenebilir hem de 
sıkılmadan eğlenerek öğrenmiş olurlar. 

Gözde Demirel çalışmasında derste uygulanacak etkinliklerin çeşitli işitsel ve 
görsel materyallerle desteklenmesi gerekli olduğunu vurgulamıştır (Durmuş 
& Okur, 2018, s. 230).  Yani, işitsellere işitsel etkinlik ve materyal, görsellere 
görsel etkinlik ve materyal, dokunsallara dokunsal etkinlik ve materyal 
kullanmak önemlidir. Yabancı dil öğrenirken öğrenme stilleri ışığında oyun 
kullanıldığında, öğrenci hızlı öğrenmesi, kavramları kolaylıkla anlaşılması, 
becerileri geliştirmesini sağlayacaktır. Bunun yanında dersi eğilenci bir 
şekilde geçmesi, öğrencilerin sıkılma ihtimali azaltması ve derse öğrenmek 
için geldikleri hedef dili seveceklerini sağlayacaktır. Yabancı dil derslerinde 
öğrenme stillerine göre uygulanabilecek grup etkinlikler ve oyunları bu 
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şekilde sıralanmıştır: 

Görsellere Uygun Etkinlik ve Oyunlar 

Resim Tarifi Oyunu 

Öğrenciler ikili şeklinde ayırıp karşı karşıya oturtarak birine resim diğerine 
boş kâğıt vererek, elinde resim olanı resmi anlattıktan sonra arkadaşı 
yönlendirerek o resmi çizmeye çalışır (Keskin, ... Çetinkaya, 2018, s. 231). 
Bu oyunun amacı ve kazanımı, öğrencinin resmi anlatınca konuşma becerisini 
geliştirip kelime hazinesini hissetmeden geliştirme halinde olacaktır. Bu oyun 
temel seviyelere değil orta ve ileri seviyelere daha uygu olabilmektedir. 

Kelime Avı 

Teker teker oynanılan ve tüm seviyelere uygun olan bu oyun, öğretmen 
tarafından hazırlanan harflerle dolu bir tablo öğrencilere verilir. Öğrenciden 
verilen kelimeleri tabloda bulması istenir (Yıldırım, 2017, s.46). Bu oyunun 
amacı ve kazanımı, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirip kelimeleri doğru 
yazmayı öğrenirler. 

Tuzluk 

Önce öğretmen tarafından renkli kartondan kesilerek tuzluk yapımı 
gerçekleştirilir. Yapılan tuzluğun içine yüz ifadeleri yazılır. Tek tek 
öğrencilerden sayışmada çıkan ifade taklit edilerek, anlamı gösterilir ve diğer 
öğrencilerde sırayla bu kelimeleri cümlede kullanır. Kullanamayan öğrenci 
oyundan çıkar. En son kalan öğrenci kazanmış olur (Yıldırım, 2017, s. 72). 
Bu oyunda tüm seviyelere uygulanabilmesi yanında, öğrencilerin okuma – 
anlama becerisini geliştirmeye yönelik olduğu bir oyun olmasına rağmen 
öğrencilerin cümle kurma ve yeni sıfat öğretmeleri sağlayacaktır. 

Nereye Gittin? 

Tüm seviyelerde kullanabilecek bu oyun. Öğretmen tarafından tahtada bir 
ülkenin ait olan haritasını açıp her öğrenci bir şehir seçer. Öğretmen oyunu 
başlatmak için bir öğrenciye “ben (şehir söyler)’e gittim sen nereye gittin?” 
sorusunu sorup “ben (öğretmenin söylediği şehri söyler)’e değil (seçtiği şehri 
haricinden bir şehir söyler) gittim” hızlı bir şekilde cevap verir. O şehrinin 
seçeni aynı cümleyi söyleyip şehirleri değiştirerek oyun devam eder. Cümlede 
bir kelime ya da öğrenci tarafından seçilen şehri söylemezse oyundan çıkar. 
Böylece bir öğrence kalana kadar oynanır. Bu oyunun amacı tahtada bulunan 
ülke haritasını öğrencilerin şehirleri ezberlemeyi ve tanımayı sağlayıp, 
telaffuz ve konuşma becerisini geliştirmelerini elde edilir. 

İşitsellere Uygun Etkinlik ve Oyunlar 

İsim Şehir Oyunu 
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İkili gruplarda ve tüm seviyelerde kullanabilecek bu etkinlik, bir kâğıda “İsim, 
Şehir, Ülke, Hayvan ve Eşya” şeklinde başlıklar atılıp sütunlar çizilir. 
Öğretmen bir harf söyler. Öğrenciler ister sözlükle ister sözlük kullanmadan, 
bu harfle başlayan bir isim, bir şehir, bir ülke, bir hayvan ve bir eşya sınırlı 
sürede kelimler bulmaları gerekir. Ardından kontrol edilir. Doğru olarak 
yazılan her cevap için 5 puan kazanılır. Satır sonuna kazanılan puanların 
toplamasını yazılır. Öğretmen verdiği tüm harflerden kazanılan puanlar 
toplanır ve hangi çift grubu galip geldiğini tespit edilir (Yıldırım, 2017, s. 48). 
Bu etkinliğin amacı ve kazanımı, öğrencinin yazma becerisini geliştirip farklı 
kelimeleri öğrenmesini sağlayacak bir oyundur. Ayrıca sözlük kullanılırsa 
öğrencinin az bir sürede sözcük araştırma ve sözlük kullanmasını 
geliştirdiğini elde edilir. 

Ben Kimim/ Neyim? 

İkili gruplarda ve temel seviyelere uygun olan ben kimim ya da neyim oyunu, 
öğretmen tarafından her iki öğrenciye hazırladığı meslek listesi ya da nesne 
listesi, öğrencilere verilir. Öğrenci anlattığı meslekle ya da nesne ile ilgili üç 
farklı cümle söylemesi gerekir. Öğretmen, öğrenciler bu cümleleri söylerken 
tümdengelim şeklinde olmasına dikkat eder. Ardından diğer öğrencilere “ben 
kimim?” ya da “ben neyim?” sorusunu sorar. Diğer öğrenci cevabı bulmaya 
çalışır (Yıldırım, 2017, ss. 67-68). Bu oyunun amacı öğrencinin grupta 
bulunan diğer öğrenci ile tartışma sağlayacak yönü olduğu için öğrencinin 
konuşma becerisini, meslekler ve nesneler gibi yeni kelimeler öğrenmesini 
sağlayacaktır. 

Ne Yapıyor?  

Tüm sınıf, ikişerli gruba ayırdıktan sonra, öğrenciler karşı karşıya ayakta 
birbirlerine yaptıkları ve yapmadıkları şeyleri sorarlar. Bu sorulan soruların 
cevabı iyi dakikalık zamanda öğrenmeleri gerekir. Zaman bittiğinde öğretmen 
hızlı ve karışık bir şekilde gruplara birbiriyle ilgili bu bilgileri sorar. Grup 
fertlerinden ikisi de cevabı doğru bilirse oturma hakkı kazanır. Fertlerden biri 
dahi yanlış cevap verirse, tekrar kendilerine sıra gelip doğruyu bilene kadar 
ayakta beklerler (Yıldırım, 2017, s. 76). Bu oyunu tüm seviyelere uygun 
olması, ikişer grup olmasıyla birlikte öğrencilerin aralarındaki 2 dakikalık 
sohbeti olmasını soru kalıplarını ve tekil şahıs zamirlerini kullanmayı öğrenip, 
öğrencilerin konuşma- dinleme becerilerini geliştirir. 

Bu Mu Bu Mu? 

Orta ve ileri seviyelere uygun olan bu oyun, öğretmen tarafından tartışmalı 
konular verir. Örnek” kadın çalışmalı mı?”. Bunun hakkında öğrencilerinin 
görüşleri ve savunmaları tek tek sorup cevap verirler. Aynı düşüncede olan 
öğrencileri bir grupta olup diğer grubu sahip oldukları düşünce ile ikna 
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etmeleri gerekir. Bu oyundaki kazanımı öğrencinin düşünme tartışma ve 
savunma eylemleri öğrenip, doğru cümle kurmasını ve konuşma becerisini 
geliştirmeye sağlanacaktır. 

Retim Oyunları: 

Öğrenciler ikili şeklinde ayırdıktan sonra hedef dilde yazılan istedikleri şiir 
seçerler ve şiiri eşlerden biri okurken diğeri elleriyle sıraya vurarak retim tutar 
(Keskin, ... Çetinkaya, 2018, s. 231). Bu oyun işitsellere uygun bulmaktayım. 
Zira şarkı dinlemeyi ve söylemeyi sevdikleri için oynarken hissetmeden şiiri 
ezberleyebilmektedir. 

Sesli kitapları dinlemek, şarkı söylemek, karaoki gibi etkinlik duyarak 
öğrenen öğrencilere dil öğrenme sırasında faydalı olacaktır.   

Dokunsallara Uygun Etkinlik ve Oyunlar 

Kelime Türetme 

Temel seviyelere uygun olan bu oyun, öğrenciler iki ya da üç ayrı grup olup 
tahtaya kareli bir tablo çizilir. Öğretmen tabloda herhangi bir yere bir kelime 
yazar. Her grup tahtaya git gel yaparak öğretmenin yazdığı kelimeden yeni 
kelimeler türetmeye başlar. En çok kelime türeten grup puan verilir. Tabloda 
yazılacak yer kalmayınca puanlar hesaplanır. Kazanan grup belirlenir 
(Yıldırım, 2017, s. 49). Bu oyunun amacı ve kazanımı, öğrencilerin aralarında 
düşünme sohbeti yaparak hem dokunsallara hem de işitsellere yazma 
becerilerini ve kelime dağarcığını geliştirmektedir. 

Göster Bakalım! 

Orta ve ileri seviyelere uygun olan bu eğlenceli oyunda, öğrenciler gruplara 
bölünür. Her grubun dört kişiden az olmamasına özen gösterilir. Öğretmen 
tarafından hazırlanmış kalıp ifadelerin kartları öğrencilere verilir. 
Öğrencilerden bu kalıp ifadeleri kullanabileceği kısa bir tiyatro gösterisi gibi 
yapmaları istenir. Gösterinin sonunda bu kalıp ifade kullanılarak bitirmeleri 
gerekir (Yıldırım, 2017, s. 65). Bu oyunun amacı ve kazanımı, öğrenciler 
birbirlerine kaynaşması ve konuşma becerisini geliştirerek tiyatro gibi 
hareketli bir oyun olmasını, onlara çaktırmadan kalıcı olarak yeni kalıp 
ifadeler öğrenmiş olurlar. 

Sessiz Sinema 

Öğretmen tarafından daha önce hazırlanmış bilinen film isimlerini, atasözleri, 
kitap isimleri yazar. Öğrenciler 2 gruba ayırdıktan sonra gruptan bir öğrenci 
konuşmadan mimik ve beden dili kullanarak kâğıtta yazanları tarif eder. Diğer 
öğrenciler belli bir süre tutarak bunu bulmaya çalışırlar (Keskin, ... Çetinkaya, 
2018, s. 231). Bu oyun ise mimik ve beden dili kullanarak olduğu için 
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dokunsal zekâsı yüksek olan öğrencinin uygun olup öğrencilerin konuşma ve 
anlama becerilerini geliştirmesini sağlayıp yeni atasözleri ve yeni kelimeleri 
öğrenmiş olurlar. 

Drama, tiyatro, sinema, top atma oyunu gibi hareket gereği bulunduran 
etkinlikler, hareketi ve duygularını dokunmayla ifade eden öğrencilere 
uygundur. 

At Bakalım 

Tüm seviyelere uygun hareketli olan bu oyun, öğretmen kâğıt ile küçük bir 
top hazırlar. Öğretmenden başlayarak bir kelime söyleyip topu attığı 
öğrenciye kelimenin son harfi ile yeni bir kelime türetmesi istenir. Hızlı bir 
şekilde söylenen aynı kelimeleri tekrar söylememek şartıyla oyun türetilen 
yeni kelime üzerinden devam eder. Bu oyunun amacı öğrenciye eğlenceli bir 
şekilde hem yeni kelimeler öğretmek hem de telaffuz ve konuşma becerisini 
geliştirmektir. 

Sonuç 

Yetişkin olan birisine yabancı dil derslerinde oyun zikredildiğinde genelde şu 
cevabı beklenir “çocuk muyuz biz?  “ . Son dönemlerde dil öğrenim ve öğretim 
merkezlerde oyunlara çok önem verildi, ayrıca görsel ve işitsel materyalleri 
ve etkinlikleri kullanmadan ders olamaz haleye gelmiştir. Oyun, özellikle 
yabancı dil öğrenirken dilin yaparak ve yaşayarak öğrenilmesi gerçeğini 
destekleyen etkinlik olduğu görülmektedir. Böylece öğrenilen yabancı dil 
adeta sosyal çevrelerde temas olarak kalıcı hale getirilecektir. 

Özellikle dil öğretimi programlarda hazırlamasını konuların destek 
edebilecek oyunlar içermesini, hedeflenen başarı daha da yüksek olacağını 
sağlayacaktır. Yabancı dil öğrenme sınıfında, öğrencilerin öğrenme stillerine 
göre uygun ve uyumlu oyunlar kullanıldığında öğrenciler hedef dili hızlı ve 
hissetmeden becerileri geliştirirler. Öğretmen tarafından ilk önce sınıftaki 
bulunan öğrencilerin öğrenme stilleri gözetlemesiyle birlikte öğrencilerden 
hangisi görsel, hangisi işitsel ve hangisi dokunsal olduğunu fark ettikten sonra 
ders kitaplardan ziyade destekleyici olarak en azından her gün bu üç öğrenme 
stillerden bir etkinlik hazırlamasını önemli görülmektedir.  
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Yabancı Dil Öğretiminde ve Anadil Ediniminde    
“Kritik Dönem” 

Sibel Kurshumliu* 

 

Özet 

Dil canlı bir varlıktır ve sürekli değişim göstermektedir. Birey anadilini 
bilinçsiz bir şekilde aile yakınları tarafından öğrenmekteyken, zamanla ikinci 
bir dile ihtiyaç duyup bilinçli bir şekilde kendi istek ve arzusuyla 
öğrenmektedir.  Özellikle günümüzde siyasi, ticari, ekonomi ve eğitim 
alanıyla beraber teknolojinin de gelişmesiyle milletlerin farklı kültürleri 
tanımalarına ve diğer milletlerle etkileşim halinde olmalarını sağlamıştır. 
Geçmişten kıyasıyla günümüzde yabancı dil öğrenme ihtiyacının önem 
kazanmasıyla bu konu hakkında araştırmalarda ciddi bir yol kat edilmiştir. 
Anadilin öğrenme yöntemine odaklanarak yabancı bir dilin de aynı yöntemler 
doğrultusunda öğrenmesi yönünde araştırmalar yapılmıştır. Bu nedenle 
araştırmacılar insan beyinin yapısını incelemişlerdir. Yapılan araştırmalar 
neticesinde bireyin bir dili en etkili bir şekilde öğrenmesi için belirtilen zaman 
olarak adlandırılan kritik dönem dikkat çekmiştir. Kritik dönem çocuklarda 3 
(üç) yaşından itibaren ergenlik dönemine kadarki süreci kapsamaktadır. 
Ayrıca kritik dönemin dil edinme/öğrenme sürecindeki etkisi ele alınmıştır. 
Bir derleme çalışması olup, beyinde yaşanılan değişikliler, kişinin yaşı ve 
bulunduğu ortamın dil öğrenimine etkisi araştırmacıların çalışmaları ve 
teorileri incelenmiştir. Bütün bu incelemeler farklı kaynaklardan yararlanarak 
detaylı bir şekilde toplanmış ve konu hakkında öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Anadil Edinimi, İkinci Dil Öğrenimi, Kritik Dönem, 
Yabancı Dil 

 

Giriş 

Dil eski çağlardan itibaren var olan sözlü iletişim aracıdır, kendine has 
kuralları vardır ve sürekli gelişim göstermektedir. Krashen, dil becerisinin 
gelişiminde farklı iki sürecin rol oynadığını savunmaktadır. Birincisi duyular 
üzerinde merkezlenen kapalı, bilinçsiz ve içgüdüsel süreçtir. Buna edinim 
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diyoruz. İkincisi ise biçim veya dil bilgisi üzerine kurulan bilinçli açık süreç, 
buna da öğrenme diyoruz (Kara, 2004). Özellikle yaşadığımız bu dönemde 
yabancı dil öğrenimi temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu durum da eskiden 
beri araştırılan yabancı dil öğretimi için yeni araştırmalar yapılmasına neden 
olmuştur.  Çocukların yabancı dili yetişkinlere göre daha hızlı öğrendikleri 
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle araştırmaya insan beyninden başlanmıştır. 
İnsanın yaşı ilerledikçe beyni de farklı süreçlerden geçer. Bunlardan biri 
yabancı dil öğreniminin en hızlı ve kolay olduğu 3-14 yaş arası ya da başka 
bir adla adlandırdığımız “Kritik dönem” sürecidir (Kaygısız, 2018). 
Chomsky, Krashen ve Lennberg’e göre ana dil edinimi veya yabancı dil 
öğrenimi için 3-14 en uygun yaş aralığıdır. Bu dönemde ana dilini 
öğrenemeyen birey (Genie ve Victor vakası) hiçbir zaman kendi anadilini 
aksanıyla beraber öğrenemeyecektir, aynı şey yabancı dil öğrenimi için de 
geçerlidir. Bu durum dilin erken yaşta öğreniminin ne kadar önemli olduğunu 
anlatmaktadır. Bu görüşe karşı, bazı dilbilimciler bir çocuğa erken yaşta 
yabancı dil öğretilmesi onu yorduğu ve bu durumun onda olumsuz etkilere 
yol açabileceği yönündedir. Bu nedenle çocuk anadil ve hedef dili tam 
anlamıyla öğrenemez, bu da hayatı boyunca büyük bir eksiklik olarak 
nitelendirilir. Çünkü erken yaşta çocukta kendi anadili tam anlamıyla 
oturmamışken yabancı bir dil öğrenmesi onun her iki dilde de başarısız 
olmasına ve her iki dili de tam anlamıyla öğrenememesine neden olur. Bazı 
coğrafi bölgelerde farklı milletlerin bir arada yaşaması neticesinde çocuklar 
eş zamanlı birden fazla dil öğrenirler. Bu çocuklar çok dilli olarak 
adlandırırlar. İki dili erken yaşta edindikleri için bazı avantaja sahiptirler. Bu 
bireyler iki dilde de duygularını rahatça ifade ederler, iletişim düzeyi 
yüksektir ve konsantrasyon sorunu yaşamazlar. 

Dil Nedir? 

Dil insanların ilişkilerinde kullandıkları bir bildirim aracıdır. İnsan konuşma 
esnasına kullandığı jest, mimik, el, kol hareketleri ve beden dili ile iletişimini 
güçlendirir. Dil bilimcilere göre, dil insanın duygu ve düşüncelerini, o 
topluma ait ses, anlamlar ve ortak kurallar doğrultusunda karşı tarafa ifade 
etmesidir. Dilin tarihçesi insanın var olmaya başladığı andan itibaren 
başlamaktadır. İlk başta insan farklı sesler çıkartmaya başlamış, zaman 
süzgecinden geçerek değişime uğramış, anlam ve özü bulunabilir bir hal 
almıştır. Günümüze baktığımızda dilin çok sayıda kelime ve şekilden 
oluştuğunu fark ediyoruz. Dil iletişim aracı olmakla beraber aynı zamanda 
insana, millete, bir toplumun kültür varlığına hükmetmektedir. İnsan ilk önce 
anadili edinir daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda ikinci bir dil öğrenir. 
Stephan Krashen’e göre dil edinimi ve dil öğrenimi iki ayrı süreçtir. Dil 
edinimi uzun bir süreci kapsamaktadır, bu süreç içinde birey farkında olmadan 
ve aynı zamanda dile karşı hiçbir savunma pozisyonunda bulunmadan, 
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bulunduğu ortamda duyduğu ve aldığı mesajların birikimiyle gerçekleşen bir 
süreçtir (Uçak, 2016).  

Dil ediniminde asıl önemli olan noktalardan biri dinlemedir, çünkü bu şekilde 
asıl anlamlı mesajlara maruz kalır. Dil öğreniminde ise birey tamamen 
bilinçlidir. Kendi arzusu ve isteği doğrultusunda yeni bir dil öğrenmektedir. 
Kendine anadilinden yolla çıkarak ve kendine uygun stratejileri belirleyerek 
yeni bir dil öğrenmeye başlar. Dil ediniminde dilbilgisini kişi bilinçsiz bir 
şekilde öğrenirken dil öğreniminde ise kişi belli bir dilbilgisine sahip 
olduğundan hedef dili öğrenirken kendi anadili ile kıyaslama yaparak 
öğrenme sürecini geliştirir. Dil edinimi sırasında kişi dilbilgisi konusunu 
duyduğu ortamda kaydeder ve onu hissi bir şekilde kullanır, fakat dil 
öğreniminde kişi kuralı sınıf ortamında fonksiyonlarıyla beraber bilinçli bir 
şekilde öğrenir.  

Anadil Edinimi 

Anadil edinimi ilk önce anneden, sonra aile çevresinden, daha sonra da 
ilişkide bulunan çevrelerden öğrenilen, bu nedenle de insanın bilinçaltına 
işleyen ve böylelikle bireyin toplumla güçlü bağlarını oluşturan dildir (Aksan, 
1975 akt. Çavuşoğlu, 2006; Çoban Söylemez, 2016). Dil edinimi uzun 
yıllardan itibaren günümüze kadar ilgi noktası olmuştur. Anadil edinimi 
üzerinde araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır, yapılan bu çalışmalar 
neticesinde araştırmacılar beyin üzerine özellikle de öğrenme dönemine 
yoğunlaşmışlardır. Bu nedenler doğrultusunda beyin ve dil edinimi arasındaki 
bağlantı incelenmeye başlanmıştır. Birey anadiliyle ilk olarak anne rahminde 
karşılaşır, doğduktan sonra da aile bireyleriyle geliştirir. Anadil öğrenme 
süreci planlı olmayan bir süreçtir. Çocuk anadilini planlamadan, öğrenme 
amacı taşımadan, farkında olmadan bütün öğrenme süreci doğal bir şekilde 
kendiliğinden gerçekleşir. Çocuk toplum içerisinde kendi ihtiyaçlarını 
karşılanması, aile bireyleriyle iletişim kurma ihtiyacını gerçekleştirmek 
zorunda hissetmesi doğrultusunda anadilini öğrenir, bu nedenle anadil 
öğrenimi bir ihtiyaç sonucu gerçekleşen bir olaydır diyebiliriz (Bozavlı, 
2013). Böylelikle çocuk bilinçsiz bir şekilde dilin gramerini ve kendi 
kültürünü de öğrenmiş olur.  

Pavlov (1904) tarafından Behaviorist Theory (Davranışçı Kuramı) adlı bir 
teori öne sürülmüştür. Pavlov’un bu vermiş olduğu teoriye göre öğrenme 
süreci, uyarana verilen tepki sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştür. 
Bloomfield’e göre ise dil edinimi süresi belli seslerin bir araya getirilmesiyle 
başlar ve bu seslerin beli bir nesneyle ilişkilendirdiği savunmuştur. (Yavuz, 
2012).  

Davranışçı kuramda çocuğun dil edinim sürecinde çevrenin önemi oldukça 
fazladır. Çünkü çocuk taklit etme becerisiyle sınırlıdır, böylelikle yetişkin dil 
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kullanıcıların çıkardıkları sesleri taklit etmeye başlar. Öncelikle çocuğa bir 
davranış gösterilir, daha sonra da bu davranış bir pekiştireçle koşullandırılır 
(Keklik, 2009; Çoban Söylemez, 2016). Bu durum en iyi anne ve çocuk 
ilişkisiyle anlatılabilir. Örneğin, çocuk annesine gerek duyar ve bu çocuk için 
bir uyarı niteliği taşır, bu durumda çocuk “anne” diyerek tepki oluşturur, bu 
durumda annesinin gelmesi pekiştirmedir. Çocuk ilerleyen süreçte dilbilgisini 
de farkına varamadan tümce öbeklerinin ve tümce yapılarıyla beraber 
öğrenmeye başlar. öncelikle çocuk basit bir cümle kurar “Ben su içiyorum”, 
bu durumda çocuk kelimelerin ayrı ayrı anlamlarını davranışlarıyla pekiştirir. 
Ilerleyen zamanla  çocuk “ben” adlının yerine gelecek başka sözcükler 
öğrenir, “su” yerine “ekmek, süt, meyve suyu, elma” ve “içiyorum” sözcüğü 
yerine de “yiyorum, kesiyorum” gibi farklı sözcükler öğrenir. Yeni doğan bir 
bebeğin zihni dil edinim bakımından sıfır durumdadır, bu durum dil edinimin 
gelişimine ve tamamlanmasına kadar ki süreç zaafında sabit duruma gelinceye 
kadar devam eder (Chomsky, 1986, akt. Yavuz, 2012). Ikinci dil (yabancı dil) 
edinim sürecinde birey birinci dile sahip olduğu için birey anadil ediniminde 
olduğu gibi dur konumunda değil başlangıç konumundadır.  

İkinci Dil Öğrenimi 

Dünyada, günümüz yaşam şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda yabancı dil 
öğrenimine duyulan ilgi ve ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle yabancı dil öğrenimi 
için araştırmalar yapılmış ve önerilerde bulunmuştur. Günümüzde 
teknolojinin ilerlemesi neticesinde insanların başka milletlerin dilleri, 
kültürleri, yaşam yapıları gibi birçok konu hakkında kolayca bilgi 
edinebilmekte ve aynı zamandan iletişimi yaygınlaştırmıştır (Bican, 2017). 
Bu durum insanların yaşayış ve düşünme tarzını da etkilemektedir. Yabancı 
dil öğrenimi eski bir tarihe sahiptir. İnsanlar, ticaret, siyasi ilişkiler başta 
olmak üzere kendi anadilleri dışında farklı bir dile daha ihtiyaç duymuşlardır. 
Bazı insanlar dil öğrenimine yatkınken bazıları ise bu konuda zorluk 
çekmektedirler. Bu nedenle, dil öğrenimi hakkında araştırmalar yapılmış ve 
başta çeviri yöntem olmak üzere, seçmeci yönteme kadar uygulanabileceği 
çok sayıda yöntemler mevcuttur. Yapılan araştırmalar neticesinde dil 
öğreniminde yaş önemli faktörlerden biridir.  

W. Penfield ve R. L. Roberts’a göre yabancı dil öğrenmede çocukların, 
yetişkinlerden daha hızlı ve etkili bir şekilde öğrendikleri yönündedir. Beyin 
çocukluk döneminde daha esnek bir yapıya sahiptir. 10-11 yaşına kadar 
çocuklardaki nöron sayısı 100 milyardır (Köprülü, 2016).  Bu dönemde 
çocuklarda dil öğrenme süreci daha hızlı ve etkili bir şekilde 
gerçekleşmektedir. İnsan beyini sağ ve sol olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır, çocukluk döneminde bu iki küre birbirinden bağımsız bir 
şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda çocukların 3-10 yaşlarında nöron 
sayısının fazla olması neticesinde algılama daha güçlü olur. Olgunluk çağına 



175| 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim  
 
gelinmesiyle ve yaşın ilerlemesiyle beraber beyin daha sert bir yapıya ulaşır 
ve beyindeki nöron sayısı azalır. Bu nedenler bebeklikten itibaren 10 yaşına 
kadar yabancı dilin daha kolay öğrenildiği savunulmuştur (Köprülü, 2016). 
Çocuk, farkına varmadan küçük yaşta öğrendiği dilin gramerini de öğrenmiş 
olur, böylelikle hedef dili aksanıyla beraber konuşmaya meyli olur. Bu durum 
ikinci dil edinimidir. Yetişkin bir bireyin ise yabancı bir dili edinmesi için o 
dilin konuşulduğu yerde bulunması ve böylelikle o dile maruz kalması 
gerekmektedir (Şahin, 2013). Günümüzde teknolojinin gelişimiyle 
çocuklarda yabancı dil öğrenmede çizgi filmlerin önemi oldukça artmıştır. 
Çocukların ilgisi olan çizgi filmler onların görsel-işitsel araçlarla dili 
geliştirmeye yardımcı olur, bu şekilde sözcüklerin doğru telaffuzunu duyarlar 
ve aynı zamanda da hedef dilin kültürünü tanırlar (Köprülü, 2016). Fakat 
çocuğun kritik dönem olarak belirtilen dönemde edindiği dil ile bir yetişkinin 
ileri yaşlarda edindiği dili konuşmasında değişiklik göstermektedir. Çocuk 
ikinci dili aksansız bir şekilde, anadil düzeyinde konuşurken yetişkin dili 
aksanlı bir şekilde konuşmaktadır.   

Kritik Dönem  

Dünyada oluşan küreselleşme nedeniyle her geçen gün dil öğrenimi ihtiyacına 
önem veriliyor. Özelikle çoğu Avrupa ülkelerinde çocukların kendi anadilleri 
dışında ikinci bir dil daha bilmeleri gerektiği savunulmaktadır. Özelikle bu 
konu bakımından çocuklara yoğunlaşmasının asıl nedeni, çocukların 
yetişkinlere göre ikinci dil daha kolay ve daha hızlı öğrendikleri bilgisi 
yaygındır. Bunun üzerine de dilbilimciler tarafından ikinci dil öğrenmek için 
hangi yaş aralığın daha uygun olduğu konusunda araştırma yapılmıştır. 
Araştırmaya öncelikle insan beyninden başlanılmıştır. 

Bireyin beyni doğduğunda sağ ve sol yarımküreden oluşur. İnsan ilk 
doğduğunda beyninde yaklaşık 100 milyar sinir hücresi yer alır. İlk başlarda 
nöron sayısı çocuklarda çok değildir, yalnız çocuklar 2-3 yaşına ulaştıklarında 
nöron sayısı hızlı bir şekilde artar ve bu yaşlarda en üst düzeye ulaşır. Fakat 
insan beyni yaş ilerledikçe beynin sağ ve sol yarımküresinin fonksiyonları 
ayrılır, nöron sayısı azalır ve böylelikle beyinde öğrenme yetisi azalmaktadır 
(Korkmaz ve Mahiroğlu, 2007; Özden, 2003, Soylu, 2004; akt. Demirezen, 
2003; Hafız, 2015). Nöronlar elektrik akımı salgılar, bu elektrik akımı bütün 
etkinlikleri ve belleği harekete geçirir. Bu elektrik akımı nöronlar arasındaki 
bilgi alışverişini belirler. İnsan beyninde yaklaşık 100 milyar hücre bulunur, 
bu hücrelerden 10-15 milyarı ise düşünmeyi ve öğrenmeyi sağlayan sinir 
hücreleridir (Özden, 2003, Soylu, 2004, akt. Altmışdört, 2013.) Öğrenmede 
sinir hücrelerin etkili olmasının yanı sıra sinir sistemi de öğrenmede oldukça 
etkilidir. Sinir sistemi beyin ve vücudun farklı bölgelerinde gelen bilgileri 
toplar, bir motor gibi hareketleri kontrol etmektedir. Merkezi sinir ise kayıt 
edilen mesajların beyine taşınmasına yardım etmektedir (Erden ve Altun, 
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2006). 

Ornstein 1970 yıllında yaptığı çalışma neticesinde beynin sağ ve sol olmak 
üzere iki yarı küreden oluştuğunu belirlemiştir. Her kürenin kendi 
fonksiyonları mevcuttur. Ornstein ve diğer araştırmacılara göre beynin sol 
küresi sözel, mantıksal, dilsel, analitik ve lineer işlevleri yönetir, beynin sağ 
küresi ise sözel olmayan işlevleri yönetmektedir, hayal gücü, renk, ritim, 
müzik, şemalar, sezgiler, açık uçlu fikirlerin işlenmesini yönetmektedir. 
Bazıları beynin bir küresini daha fazla kullanırken diğerini daha az kullanır 
bu da öğrenme biçimini etkilemektedir (Atli, 2018). Lennberg’e göre elde 
edilen araştırmalardan yola çıkarak çocukların yetişkinlere göre dili daha hızlı 
öğrendiği ve çocuklar için dil edinmenin en uygun dönemin 2-11 yaş aralığın 
olduğudur. Bunun nedeni beynin yanalaşma süreci 2 yaşında başlayıp 
ergenlik döneminde tamamlandığı içindir. Krashen, Genesse, Harley, 
Penfield ve Robert’e göre dil öğrenme merkezinin 5 yaş civarında 
gerçekleştiğidir. Bundan yola çıkılarak dil edinimi için en uygun evrenin 0-5 
yaş civarında olduğu, çocuğun evde ya da yakın çevrede konuşulmayan dili 
edinmenin en uygun zaman diliminin 2-7 yaş olduğu, ikinci bir dili öğrenerek 
edinmenin en uygun zaman dilimi ise 10-13 yaş aralığı olduğu iddia 
edilmektedir (Atli, 2018). 

Bir diğer bakış açısına göre ise 4 yaş ve altındaki çocuk iki veya daha fazla 
dili edinmek için en uygun beyin yapısına sahip olduğunu, 4-11 yaş 
arasındakilerin ikinci bir dil öğrenirken yeni dili birinci dil ile entegre 
edebilecek bir sinir ağını oluşturduklarını, bu yaştan sonra entegre ağın 
kurulamamasından dolayı dil edinimin zorlaştığını belirtirler (De Bleser 2006; 
Gombos 2008: Gold, 2013; Stargl, 2018; akt. Atli, 2018).  

Tarihte yaşanan Victor ve Genie vakası bu durumu en iyi şekilde 
anlatmaktadır.  

Victor vakası 1799 yılında yaşanılan bir vakadır. Victor adındaki çocuk 1799 
yılında Fransa’da ormanda çıplak bir vaziyete bulunmuştur. Victor yetkililer 
tarafından bulunduğunda 12 yaşındaydı ve o yaşa kadar her hangi bir dile 
maruz kalmamıştır. Yetkililer kendi anadilini Victor’a öğretmeye 
çalışmışlardır. Fakat her ne kadar anadilini öğretmeye çaba gösterildiyse de 
tam anlamıyla istenilen sonuca ulaşılamamıştır. 

Genie vakası ise 1970 yılında gerçekleşen bir vakadır. Genie adındaki çocuk 
1970 yılında Los Angeles’ta bulunmuş. Ruh hastası kendi öz anne ve babası 
tarafından sandalyeye bağlı bir vaziyete odada kapatılmıştır. Genie yetkililer 
tarafından bulunduğunda 13 yaşındaymış. Sürekli tek başına kapalı bir odada 
kaldığı için o yaşa kadar her hangi bir dile maruz kalmamıştır. Devlet 
tarafından koruma altına alınan Genie, yetkililerin uğraşlarıyla anadili 
öğretilmeye çalışılmıştır. Maalesef her ne kadar anadili öğretilmeye 
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çalışıldıysa da kritik dönemi tamamlayıp ergenlik çağında olduğu için ana 
dilini hiçbir zaman tam anlamıyla aksansız bir şekilde konuşamamıştır. 

Genie ve Viktor örneklerinde dil öğrenimin yaşını ve Kritik dönemin önemini 
anlamaktayız. Her iki vakada da çocuklar hiçbir dile maruz kalmadıklarından 
dolayı kendi anadillerini kritik dönemin son bulduğu 12-13 yaşında 
öğrenmeye başlamışlarsalar da istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Böylelikle 
iki çocuk da her zaman kendi anadillerini aksanıyla beraber bir yabancının 
konuştuğu düzeyde konuşmuşlardır.  

Beyindeki nöronlar 2-13 yaş arasında esnekliklerini korurlar ve birey 13 
yaşına geldiğinde nöronlar esnekliğini yitirip sertleşmeye başlar, öğrenme 
yine oluşur ama güçlükler ortaya çıkar (Demirezen, 2003) tıpkı Genie ve 
Victor’da olduğu gibi. Bu durum yabancı dilde olduğu gibi anadil için de 
geçerlidir. Yetkililer Genie ve Victor’a kendi anadillerini öğretmeye 
çalışmışlardır, fakat çocuklar 13 yaşını aştıklarından dolayı ana dillerini tam 
anlamıyla öğrenememişlerdir. 

Lennberg’e göre dil öğrenmek için en uygun dönem 2 yaş ile 12-13 yaş 
aralığında gerçekleşmektedir, Penfield ve Roberts’a göre ise yabancı dil en 
kolay ilk on yıl içerisinde öğrenilebilmektedir. 

Sharon Lapkin ve Merill Swam’ın yaptıkları bir araştırma neticesinde farklı 
bir görüş sunmaktalar. Onların yaptıkları araştırmalar neticesinde 5 yaş bir 
çocuğun yabancı dil öğrenmesi için ideal bir yaştır. Çünkü bu yaşta öğrenilen 
bir dil ana dili etkilemez ve katiyen anadili olumsuz bir etki yaratmaz. Tabii 
bir dili sonradan öğrenen çocuk ile o dili anadili olarak konuşan birey ile aynı 
özelliklere ve aynı beceriye ulaşamaz.  

Bazı dilbilimciler ise bu öneriye itiraz etmektedirler, çünkü onlara göre bir 
dilin çocuğa küçük yaştan itibaren öğretilmesi çocuk için bir yüktür. Tabii bu 
durum çocuğun hiçbir şekilde dili tam anlamıyla doğru bir şekilde 
öğrenememesine neden olur. (Bkz. http://fmks-
online.de/download/fmks_lch%20kann%202%20Sprachen_2012.pdf,20.09.
2018; akt. Atli, 2018). 

Dilbilimcilerin yaptıkları araştırmalar ve gözlemledikleri durumlar 
neticesinde, çok dil bilen bireylerin beyni biribiriyle uyum içinde 
çalışmaktadır. Bu bireyler çalıştıkları esnada dikkatlerini birçok şeye 
verebilirler ve dilbilgisi öğreniminde başarılı olurlar. İki dilliliğin bir diğer 
önemi ise çocukların bir konuya yoğunlaşmalarını olumlu bir şekilde 
etkilemesidir. Yabancı dil öğrenimi, anadil öğrenimi ve çok dilli çocuklar her 
zaman ilgi çekmiş ve çekmeye devam etmektedir. Özellikle günümüzde 
yabancı dile bu kadar önem verilmişken bu araştırmalara daha fazla ilgi 
duyulmaya başlanmıştır. Chomsky, Lennberg, Kim, Rennfild ve Roberts’e 
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göre ister anadil ister yabancı dil olsun çocuklara küçük yaştan itibaren 
öğretilmesi gerekiyor. Çünkü ancak küçük yaşta bir dili öğrenen birey, o dili 
kusursuz bir şekilde konuşma kabiliyetine sahip olmaktadır. Lennberg’e göre 
dil öğretilmesi için 2-13 yaş aralığını ideal bulurken, Kim 4-11 yaş aralığı, 
Rennfild ve Roberts’a göre ise yabancı dil 10 yaş içerisinde öğrenilebilir. Bazı 
dilbilimciler ise ikinci bir dilin öğretilmesi çocuk için bir yük olarak görürken 
Sharon Lapkin ve Merill Swam ise bu görüşün tam tersini söylemektedirler. 
Sharon Lapkin ve Merill Swam’a göre 5 yaş çocuğun yabancı dili öğrenmesi 
için ideal bir yaş olarak görülmektedir.  

Krashen’in Dil Ediniminde ve Öğreniminde Kuramları 

Krashen uzun yıllardan beri dil edinimi ve öğrenimi hakkında araştırmalar 
yapmıştır. Dil edinim/öğrenimin süreçleri, insan beyinin yapısını ve dil 
edinim/öğrenim sürecinde yaşadığı değişikliler veya geçirdiği evreleri 
incelemiş ve bu konulardan yolla çıkarak teoriler üretmiştir. Krashen’in 
geliştirdiği teorilerin başında monitör teorisi, mesaj kuramı ve etkin filtre 
kuramıdır. 

Monitör Teorisi, Krashen’in üzerinde durduğu önemli teorilerden biridir. 
Monitör teorisine göre bilinçaltı yoluyla anadilini edinen bireyin zihni çok 
hızlı çalışır ve dile yön veriri. Birey ikinci bir dili ileri bir düzeye kadar 
edinmişse bu sefer monitör kişinin konuşma sırasında devreye girer. Kişi 
kendini ifade ettiği sırada veya dilbilgisi kurallarını kullandığında monitör 
devreye girer ve böylelikle kişinin konuşmasını kontrol eder. Kişi yabancı bir 
dili öğrendi süreçte monitör devreye girer ve bu durum kişide konuşmanın 
akıcılığının bozulmasını sağlar. Çünkü sürekli hata yapmama ve düzenleme 
yapma uyarısını monitör kişiye gönderir. Yazma etkinliğine veya bir dilbilgisi 
sınavında ise monitör hızlı bir şekilde çalışır ve gereken müdahalelerde 
bulunur. Bu durum konuşma becerisinde olumsuz olarak nitelendirirken, 
yazma becerisinde ise olumlu olarak nitelendirilir (Uçak, 2016). 

Mesaj kuramında, var olan bir dile anlamlı ve aynı zamanda yeni kelimeler 
eklenerek yapılır. Bu kurama göre kişi dil edinimi/öğreniminde suskunluk 
süreci veya diğer bir adıyla kuluçka süreci olarak adlandırılan dönemi 
geçmesi gerekmektedir. Krashen’e göre kişi dilbilgisinden ziyade anlamlı 
kelimeleri odaklanması dil edinimi/öğrenimi açısından daha yararlı olacaktır 
(Uçak, 2016). Krashen’in üzerinde çalıştığı ve durduğu bir diğer önemli 
kuram Etkin Filtre Kuramı dır. Etkin Filtre Kuramına göre kişinin dil 
öğrenimi sürecinde psikolojik durumu yeteri kadar etkilemektedir. Kişinin 
öğrenim süreci zaafında isteklendirme, kaygısı ve özgüveni alınan mesajların 
kalıcılığını oldukça etkilemektedir. İkinci bir dil öğrenme sürecinin daha etkili 
ve sağlıklı gerçekleşesi için kişi hedef dilin konuşulduğu ortamda bulunmalı 
ve o dile maruz kalmalıdır. Bu durumda kişi için ikinci dili öğrendi yerine 
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ikinci dili edindi terimini kullanabiliriz. Çünkü kişi belli bir süre hedef dile 
istemsiz, zorunluluk halinde maruz kalmıştır.  

Sonuç  

Anadil edinimi ve ikinci bir dil öğrenimi her zaman dilbilimcilerin odak 
noktası olmuştur. Bu nedenler konuyla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Başta 
Krashen olmak üzere, Lennberg, Sharon, Lapkin ve Merill Swam’ın yaptıkları 
araştırmalar ve vardıkları sonuçlar doğrultusunda dil öğrenimi için kritik 
dönem olarak adlandırdığımız yaş sınırlandırılması mevcuttur. Yaş 
sınırlandırılmasını kimi 2-13, kimi 4-11 olarak belirtirken kimisi ise 10 yaşına 
sınırlandırılmasını belirtmektedir. Fakat bütün araştırmacıların hemfikir 
oldukları konu bir yaşın sınırlandırılmasının var oluşudur. Çünkü belirtilen 
yaşlarda beyinin esnek bir yapıya sahip olması ister anadil ediniminde, ister 
yabancı dil öğreniminde daha başarılı olacaktır.  Bazı araştırmacılar ise erken 
yaşta ikinci dilin öğrenimi çocukta kalıcı hatalara neden olabilir ve zorlayıcı 
bir hal alabilir yönündedir. Fakat Genie ve Victor vakası kritik dönemi ve o 
dönemde dil öğrenmenin önemini açıklayan en iyi örneklerdir. Anadil dışında 
ikinci bir dile sahip olan bireyler çok dilli olarak adlandırırlar. Böylelikle 
duygularını, düşüncelerini iki dilde rahatça ifade edebilirler, iletişime açıktır 
kolayca farklı insanlarla iletişime geçebilirler, diğer farklı dil ve kültürlere ilgi 
duyar. Aynı zamanda birden çok dil bilen bireylerin düşünme yapısında da 
farklılık görülmektedir, hızlı karar verebilir ve hızlı düşünebilirler. Anadil 
dışında çocuğa ikinci bir dili yetişkinlere kıyasıyla öğrenmeye daha 
yatkındırlar. Kritik dönemde çocukların dil öğrenmelerine ağrılık 
verilmelidir, çünkü bu yaşta daha fazla başarı göstermektedirler. Yabancı bir 
dil öğretirken öğretme yöntem ve biçimlerine dikkat edilmelidir, dil öğrenimi 
için etkinlikler onların yaşına uygun düzenlenmesine dikkat edilmelidir. 
Çocuklara baskı yapmadan, öğrendiklerinin farkına varmadan oyunlar, çizgi 
filmlerle öğretilebilir. Çocuk oyun oynayarak hedef dili grameriyle beraber 
rahatça öğrenir. İki dilli çocukların konsantrasyonu yüksek olur, hızlı düşünüp 
karar verebilirler ve duygularını farklı dillerde dile getirebilirler. Kritik 
döneminde yabancı dili öğrenen birey o dili aksanıyla beraber ilerleyen 
yaşlarda da konuşabilir. Bu nedenle küçük yaşta anadil dışında ikinci bir dil 
öğrenmek çocukluk döneminde olduğu kadar yetişkinlik döneminde de 
önemli görülmektedir. 
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Yemenli Öğrencilere Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil 
Bilgisi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 
Tawfik Abdo Taher Anaam Al-Sharabi* 

Özet 

Yabancı dil öğretilirken, öğrenen kitlenin dili, bu süreçte önemli bir role 
sahiptir. Bireyin ana dili, öğrenilen dilin öğrenimi esnasında kendisine 
yardımcı olabildiği gibi birçok güçlük de yaratabilmektedir. Türkçe’yi 
yabancı dil olarak öğrenmeye başlayan Yemenli öğrenciler, kendi ana dilleri 
olan Arapça üzerine kurulmuş ve biçimlenmiş bir gramer bilgisine ve 
kavramlar ana dünyasına sahiptirler. Ana dillerinin egemen olduğu ortamda 
Türkçe’nin yabancı dil olarak öğrenilmesinde birçok problem ortaya 
çıkmaktadır. Bu problemler Yemen’in kendi fizikî ve sosyal ortamından 
kaynaklanmasının yansıra, Türkçe ve Arapça arasındaki farklılıklardan da 
kaynaklanmaktadır. Bildirimizde, başta öğrenci, öğretmen, çevre ve sistem 
kaynaklı bu problemler irdelenecek daha sonra da Yemen’in Sana’a 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan Yemenli 
öğrencilerine Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ele alınıp 
incelenecektir. Aynı zamanda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Yemenli 
öğrencilere nasıl öğretilmekte ve hangi aşamalarında zor olması incelemesini 
çalışmaktadır? Yemenli öğrenciler Türkçe öğretiminde becerilerinden 
dilbilgisi becerilerin hangisi aşamasında ya da hangi seviyede onlara zor 
gelmektedir? Bazı öğrenciler sesli harfleri düzgün telaffuz etmemektedir. 
Çünkü, Arapça’da böyle sesli harfler yok olmamasına rağmen 
zorunlanmaktadır. Yemenli öğrencilerine Türkçe öğretiminde hem dil hem de 
kültür onlara zor gelmektedir. O yüzden hangi karşılaşılan sorunların ve nasıl 
çözülmesin ele alınıp incelenecektir. 

Bu araştırmanın önemli olan özelliği Yemenli öğrencilere Türkçe öğretimi 
konusunda özellikle dilbilgisi öğrenilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri ele almasıdır. Çalışmanın günümüzde çok ihmal edilen ve aslında 
tarihsel geçmişi göz önünde bulunduran Yemenli öğrencilere Türkçe öğretimi 
konusuna dikkat çekerek bu konuda daha bilimsel çalışma yapılmasına ve 
konuyla ilgili derslerin daha etkin verilmesine katkı sağlaması 

 
* Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 
Doktora Öğrencisi, alsherabitawfik@gmail.com 
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beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yemenli Öğrenciler, Yabancı Dil Olarak Türkçe, 
Dilbilgisi, Kültürlerarası, Sesli Harfler, Davranışlar, Kaynaklanan 
Problemler, Araplara Türkçe Öğretimi 

 

Giriş 

Arap öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde birkaç sorunları 
çıkmasını ve dil öğrenmek için dikkat etmesi şeylerden dilbilgisi becerisini 
iyi öğrenmesi ve öğretmesi gerekmektedir. Dellal ve Çınar çalışmasında “Dil 
bilgisi ve yazımdan ziyade iletişimi esas alan yöntemdir” (Akpınar Dellal ve 
Çınar, 2011: 24). Aynı zamanda  Kitapçı çalışmasında “Kaşgarlı Mahmut, 
Türkçenin hayalinde kurduğu gibi koca bir cihan dili olmasını istemektedir. 
Ona göre herkes Türk dilini öğrenmeli ve Türkçe konuşmalıdır’’ 
anlatılmaktadır (Kitapçı, 1995: 126). Aynı zamanda daha önce Araplara 
Türkçe öğretmek için önemli eseri DivânüLûgati’t-Türk, adlı kitabında belli 
bir düzen içinde sıralaması bunun en açık göstergesidir. Ancak Atalay 
yazdığında ise “Derdini dinletebilmek ve Türklerin gönlünü almak için 
onların dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur…” (Atalay, 1998: 3-4).  

Bu eserin yazarı Kaşgarlı Mahmut, eseri Araplara Türkçe öğretmek amacıyla 
yazdığını belirterek bu konuyla ilgili görüşünü şu ifadelerle dile getirmiştir. 
Aynı zamanda Melanlıoğlu yazdıklarında kaşgarlı Mahmut eseri ilgili  olarak 
“Yabancı dil öğretimine yönelik Türk kaynakları arasında Divanü 
Lügati’tTürk’ten daha önce Türkçenin öğretimine yönelik bağımsız bir eser 
olmadığı görülmektedir’’ (Melanlıoğlu, 2008: 475). 

Ancak insanlar arasında sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için etkili bir 
iletişime ihtiyaç vardır. İnsanların her devirde en yaygın kullandıkları iletişim 
aracı dil olmuştur. Dil de dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 
dört temel beceriden oluşmaktadır. Bu dil becerileri içerisinde ilk 
kullanılmaya başlanılan ve en çok kullanılanı dilbilgisidir. Ancak öğrenciler 
dilbilgisi becerisi iyi bilmezse o dili öğrenemez ve aynı zamanda dilbilgisi 
öğrenerek cümleleri kolay olarak kurabilmesidir. Ancak, Örs’e göre 
“Karikatürün evrensel bir dile sahip olması, eğitim açısından bakıldığında 
olumlu bir durum olarak yorumlanabilir. Çünkü görüntülü iletiler, zihinde 
daha kolay çözümlenmektedir. Bu bağlamda görsel bir iletişim aracı olarak 
karikatürün eğitim-öğretim uygulamalarında kullanımı, başarılı sonuçlar 
sağlar’’ anlatmıştır (Örs, 2007: 26). 

Yemenli öğrencilere Türkçe öğretiminde ne anlatılmasını ve nasıl 
anlatılmasını bunun sorularının cevabını bulmaya çalışmaktadır. Yabancılara 
Türkçe Öğretiminde hem dil hem de kültür anlatmasını olmaktadır. “Yurt 
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dışında ise Türk Kültür Merkezleri, üniversitelere bağlı Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümleri, elçiliklere bağlı Türkçe Öğretim Merkezleri başlıca Türkçe 
öğretim kurumlarını oluşturmaktadır ve son yıllarda bu görevi Yunus Emre 
Enstitüsü yürütmektedir’’ (Er, Biçer ve Bozkırlı, 2012: 52). O yüzden 
Yabancılara dil ve kültür anlatırken dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü, 
kültür ve dilin bağlanması için değerlendirme yapması gerekmektedir. Yani 
kültür ve dil arasında bağlantısı vardır. Kültür, insan davranışlarının, bu 
davranış törenlerini, dilini ve tüm maddi, manevi birikimlerini oluşturduğu bir 
bütündür. Kültür toplumun yaşama tarzıdır. Aynı zamanda Yemenli 
öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anlatmaya yönelik 
becerilerinden dilbilgisi berecilerin üzerinde karşılaştıkların sorunları 
üzerinde bir değerlendirmesi çalışmaktadır. 

Yani Demirel 2007 yılında yazdığı gibi “Bu yöntem, belli bir öğrenme 
kuramına göre geliştirilmemiştir. Daha çok akla dayalı çözümlemeler, kural 
öğrenme ve karşılaştırılmalı çalışmalara yer verir. Bu yöntemle konuşma 
becerisinin geliştirilmesine önem verilmez” (Demirel, 2007: 36). Yani nasıl 
yöntemleri kullanmasını ilk önce konuşma becerisinin geliştirilmesine yer 
verilmez ilk önce dilbilgisi ve okuma-anlam becerilerine önem verilmesi 
gerekmektedir. Ana dili öğretiminde dilbilgisi becerisinin kazandırılmasının 
zorken Türkçeyi yabancı dil olarak Yemenli öğrenciler için bu becerilerinin 
kazandırılmasının  daha da zor olduğu söylenebilir. Özbay söylediği gibi 
“Günümüzde ise dil öğretimi, ana dili ve yabancı dil öğretimi şeklinde 
gerçekleşmekte ve gittikçe önem kazanmaktadır. Yirminci yüzyıl ile birlikte 
iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler milletarası ilişkileri de inanılmaz 
derecede artırmıştır. İlişkilerin bu denli hızlanması neticesinde insanlar 
arasında ortaya çıkan iletişim sorunu doğal olarak bazı dillerin hızla 
yayılmasını sağlamıştır’’ (Özbay, 2010: 11-12).  

Ana dili Türkçe olan öğretmenlerin Arapça'ya yeterince hâkim olmadıkları 
gibi ana dili Arapça olan öğretmenlerin de Türkçe’ye yeterince hâkim 
olmadıkları bilinmektedir. Yemen'in kültürü Arap ülkelerinden farklıdır. 
Yemen'in coğrafi konumu sebebiyle halkın ve orada yaşayan insanların çok 
kültürlüğe kapalıdır. Aynı zamanda Yemenli öğrencilere Türkçe'nin yabancı 
dil olarak öğretiminde önemli bir unsur olan kültürlerarası ve kültür aktarımı 
konusu ve dillere ait kültür aktarılacaktır. Özellikle temel düzeyde (A1)'den 
(C1)'e kadar Türkçe öğrencelere ders kitaplarındaki kültür unsurları 
anlatmaktadır. Polat ise yabancı dil öğrenmeyi bir çeşit kültürel hesaplaşma 
olarak ele alır: “Yabancı dil öğrenme yabancı bir kültürle diyaloğa girmektir. 
Kültürlerarası karşılaştırmayı yabancı dil öğretimine temel yapan bu eğilim, 
yabancı dil öğrenmeyi, kişinin hem kendi hem kültürü ile hem de yabancı 
kültürle bir hesaplaşması olarak değerlendirilir”(Polat,1990:69). Ancak 
Yabancılara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde aslında dil öğretilmesi 
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değil hem dil hem de kültür unsurları aktarılmasını gerekmektedir. 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı Yemenli öğrencilere Yabancı Dil olarak Türkçe 
Dilbilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine üzerinde bir 
değerlendirme amaçlamaktadır. Aynı zamanda Türkçe öğretiminin 
amaçlarından biri de dilbilgisi öğretimi ve öğrenimi kazandırmaktır. Yabancı 
dil olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretiminde hangi seviyede başlaması 
gerekmektedir. 

Yöntem 

Bu çalışmada, gözlem ve uygulamaya dayanan bir çalışmadır. Karşılaşılan 
problemler, Yemen’de Türkçe’yi öğreten farklı birkaç eğitim kurumundaki 
gözlemlerim dayanarak tespit edilmiştir. Bunlara ve var olan diğer 
problemlere çözüm arayışları ise ayrı bir araştırmanın konusudur. Bu 
çalışmada Yemenli öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi 
öğretiminde hangi karşılaşılan problemleri ve bu problemlerini nasıl 
çözülebilir. Yabancı dil olarak Türkçe Yemenli öğrencilere öğretiminde 
okutmanlar  sunduğu dersin öğrencilerce öğrenilip öğrenilmediğinin farkına 
da varabilecektir. 

 

Bulgular ve Yorumlar 

Yemenli öğrencilere Yabancı Dil olarak Türkçe Dilbilgisi öğretiminde 
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine üzerinde bir değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Ancak Yemenli öğrencilerine Türkçe Dilbilgisi öğretiminde 
hemen hemen A1’den A2’e kadar şahis zamirleri ve şimdiki zamanı ile 
başlaması ve B1’den C1’e kadar ileri dilbilgisi öğretilmesini gerekmektedir. 

Yemen’in Sana’a Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili Ve 
Edebiyatı Bölümünde 4 Yıllık Ders Planı 

Dört yıllık lisans eğitimi veren bölüm müfredatının birinci ve ikinci 
sınıflarındaki dersler yabancılara Türkçe öğretimine uygun içeriklere sahiptir. 
Lisans eğitimi alan  Yemenli öğrencilere Türkçe öğretiminde sınıflandığı 
dersler programı hem birinci hem de ikinci sınıflarındaki uygun içerikleri 
oluşturlmaktadır. 
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Birinci Yıl 

Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi 

TL 111 Türkçe 
Dilbilgisi (1) 

3 TL 
121 

Türkçe 
Dilbilgisi (2) 

3 

TL 112 Türkçe 
Okuma (1) 

3 TL 
122 

Türkçe 
Okuma (2) 

3 

TL 113 Türkçe 
Konuşma (1) 

3 TL 
123 

Türkçe 
Konuşma (2) 

3 

TL 114 Türkçe 
Yazma (1) 

3 TL 
124 

Türkçe 
Yazma (2) 

3 

TL 115 Yabancı Dil 
(1) ÜZD 

3 TL 
125 

Yabancı Dil 
(2) ÜZD 

3 

TL 101 Arap Dili (1) 
ÜZD 

3 TL 
102 

Arap Dili (2) 
ÜZD 

3 

TL 117 İslam Kültürü 
ÜZD 

3 TL 
127 

Türkçe 
Dinleme 

3 

Toplam (Yedi Ders) 21 Toplam (Yedi Ders) 21  
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İkinci Yıl 

Üçüncü Yarıyıl Dördüncü Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi 

TL 
211 

İleri Türkçe 
Dilbilgisi (1) 

3 TL 
221 

İleri Türkçe 
Dilbilgisi (2) 

3 

TL 
212 

Türkçe Okuma 
Anlama (1) 

3 TL 
222 

Türkçe Okuma 
Anlama (2) 

3 

TL 
213 

Türkçe Konuşma 
Dinleme (1) 

3 TL 
223 

Türkçe Konuşma 
Dinleme (2) 

3 

TL 
214 

Türkçe 
Kompozisyon (1) 

3 TL 
224 

Türkçe 
Kompozisyon (2) 

3 

TL 
215 

Türk Edebiyatına 
Giriş (1) 

3 TL 
225 

Türk Edebiyatına 
Giriş (2) 

3 

TL 
216 

Yabancı Dil (3) 
FZD 

3 TL 
226 

Yabancı Dil (4) 
FZD 

3 

TL 
201 

Arap Dili (3) FZD 3 TL 
202 

Arap Dili (4) FZD 3 

Toplam (Yedi Ders) 21 Toplam (Yedi Ders) 21 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Türkçe Dilbilgisi, Türkçe Okuma, 
Türkçe Konuşma ve Türkçe Yazma isimli dersler Yemenli öğrencilere birinci 
ve ikinci sınıflarda Türkçe’yi öğretmeyi hedeflemektedir. Yemen’deki 
öğrencilerin lisens düzeyinde Türkçe öğrenmedikleri düşünüldüğünde, bu ilk 
iki senenin Türkçe’nin temel becerilerini kazandırma ve üçüncü- dördüncü 
sınıflardaki ileri düzey edebi metinleri anlatmaya hazırlama noktasında ne 
kadar önemli olduğu açıktır. Ayrıca ilk iki yılda, öğrenciler, üniversite ve 
fakülte zorunlu derslerini almak zorundadırlar. Bunlar tabloda koyu yazılarla 
gösterilmiştir.  
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Üçüncü Yıl 

Beşinci Yarıyıl Altıncı Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi 

TL 
311 

İleri Türkçe 
Dilbilgisi (3) 

3 TL 
321 

İleri Türkçe 
Dilbilgisi (4) 

3 

TL 
312 

Türkçe’den 
Arapça’ya Çeviri (1) 

3 TL 
322 

Arapça’dan 
Türkçe’ye Çeviri (2) 

3 

TL 
313 

İletişim Becerileri 
(1) 

3 TL 
323 

İletişim Becerileri 
(2) 

3 

TL 
314 

Basın Türkçesi 3 TL 
324 

İş ve Turizm 
Türkçesi  

3 

TL 
315 

Çağdaş Türk 
Edebiyatı (1) 

3 TL 
325 

Çağdaş Türk 
Edebiyatı (2) 

3 

TL 
316 

Türk Halk Edebiyatı 
(1) 

3 TL 
326 

Türk Halk Edebiyatı 
(2) 

3 

TL 
317 

Dilbilim (1)  3 TL 
327 

Dilbilim (2) 3 

 Toplam ( Yedi 
Ders) 

21  Toplam ( Yedi 
Ders) 

21 
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Dördüncü Yıl 

Yedinci Yarıyıl Sekizinci Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi 

TL 411 İleri Türkçe 
Dilbilgisi (5) 

3 TL 421 İleri Türkçe 
Dilbilgisi (6) 

3 

TL 412 Osmanlı 
Türkçesi (1) 

3 TL 422 Osmanlı Türkçesi 
(2) 

3 

TL 413 Türk Dili Tarihi 3 TL 423 Türk Lehçeleri 3 

TL 414 Eski Türk 
Edebiyatı (1) 

3 TL 424 Eski Türk 
Edebiyatı (2) 

3 

TL 415 Çağdaş Türk 
Edebiyatı (3) 

3 TL 425 Çağdaş Türk 
Edebiyatı (4) 

3 

TL 416 Edebi Sanatlar 3 TL 426 Ardışık Çeviri 3 

TL 417 Araştırma 
Yöntemleri 

3 TL 427 Araştırma Projesi 
ve Sunumu 

3 

Toplam (Yedi Ders) 21 Toplam (Yedi Ders) 21  

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi bölümün üçüncü ve dördüncü 
sınıflarındaki dersler Türk Dili tarihi, çeviri, Osmanlıca, dilbilim ve Türk 
Edebiyatı ağırlıklıdır. Ayrıca, Basın Türkçesi, İş ve Turizm Türkçesi gibi 
ihtisas alanlarına ait dersler de bulunmaktadır.  

Aynı zamanda baktığımız yukarıdaki tablolarda üçüncü ve dördüncü 
sınıflarındaki dersler Yemenli öğrencilere yabancı dil olarak  Türkçe 
öğretiminde uygun bir program oluşturulmuştur. Ancak, Yemenli  öğrencilere 
yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yüksek sınıflarında (Üçüncü-
Dördüncü) edebi metinleri ve ileri Türkçe dilbilgisi öğretmesini 
gerekmektedir. 

Tüm müfredat göz önünde bulundurulduğunda Türkçe Dilbilgisinin tüm 
eğitim sürecinde kesintisiz olarak sürdüğü gözlemlenmektedir. Çağdaş Türk 
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Edebiyatı ise dört dönemde de verilmektedir. Üçüncü sınıftaki TL 315 Çağdaş 
Türk Edebiyatı (1) dersinin tanımlanması ve içeriğinde ele alınan ağırlıklı 
konular; on dokuzuncu asır Türk Edebi akımlarını ihtiva etmektedir. Genel 
olarak; Akif Paşa, Şinasi, Ziya Paşa, Muallim Naci, Namık Kemal, Muallim 
Naci, Recai zade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan gibi 
edebiyatçılardan örnekler ve seçme metinler okutulması hedeflenmektedir. 
Nesirlerden ise: Ahmed Refik Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ali Suavi, 
Süleyman Paşa, Şemsettin Sami, Sami paşazade Sezai’den örnekler ve 
yazarlar vardır.  Bu dersin üçüncü sınıf ikinci döneminde TL 325 Çağdaş Türk 
Edebiyatı (2) adlı derste ise; Serveti Funun dönemi hakkında teorik bilgi 
sunmak ve bu döneme ait edebiyatçılardan; Tevfik Fikret, Halid Ziya 
Uşaklıgil, Cenab Şehabettin, İsmail Safa, Süleyman Nazif, Ali Ekrem Bolayır, 
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Faik Ali 
Ozansoy, Celal Sahir Erozan gibi yazarların nazım ve nesir örnekleri 
programın elverdiği oranda işlenmek üzere tanımlanmıştır. Aynı dersin 
dördüncü sınıfta devamı niteliğindeki derslerden TL 415 Çağdaş Türk 
Edebiyatı (3) dersi, Milli Edebiyat ilk dönemini tanıtmak ve bu dönemin ilk 
yarısında eser veren müellifleri ele almak ve onlardan seçme metinler 
sunmayı hedefler. Genel olarak bu yazarlar; Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet 
Rasim, Celal Musahiboğlu, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Abdullah Cevdet, Ali 
Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, İbnu’l-Emin Mahmud Kemal, Mehmet Akif 
Ersoy gibi yazarların nazım örnekleri tanımlanması gerekmektedir.  

Dördüncü sınıf ikinci dönem TL 425 Çağdaş Türk Edebiyatı (4) dersinde; 
Milli Edebiyat ilk dönemini ele almak ve bu dönemin ilk yarısında eser veren 
müellifleri eserleri ile birlikte tanıtmak ve onlardan seçme metinler sunmak 
hedeflenmektedir. Bunlar arasında; Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Halide Edip 
Adıvar, Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Ziya Gökalp, Necip Fazıl 
Kısakürek, Ahmet Kabaklı, Yahya Kemal, Peyami Safa, Sezai Karakoç, Cahit 
Zarifoğlu, İsmet Özel, Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt, Atilla İlhan, Can 
Yücel, Can Dündar, Ahmet Telli gibi yazar ve şairler bulunmaktadır. Aynı 
zamanda Yemenli öğrencilerine yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 
yazarların ve şairlerin onlardan seçme metinler sunmak daha güzel ve iyi 
işlenmesi tanımlamaktadır. 

Türk Halk Edebiyatı dersi ise iki dönem olarak okutulmaktadır. TL 316 Türk 
Halk Edebiyatı (1) dersinde; halk edebiyatı türlerinden gazel, şarkı, meddah, 
ortaoyunu, karagöz-hacivat, destan, türkü, koşma, varsağı, ilahi, ağıt vb. edebi 
türler öğretilip, bunlardan seçme metinler sunulacaktır. Bunların yanısıra 
imkân dahilinde, 17. ve 18. yy. tekke şiiri, anadolu ve saz şairlerinden örnekler 
sunulacaktır. Bu dönem klasik dönem Türk Edebiyatı örnekleriyle başlatılıp 
Cumhuriyet dönemine kadar getirilir.  

Aynı dersin ikinci döneminde TL 326 Türk Halk Edebiyatı (2) isimli derste; 
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Servet-i Funun dönemi hakkında teorik bilgi sunmak ve bu döneme ait 
edebiyatçılardan; Tevfik Fikret, Halid Ziya Uşaklıgil, Cenab Şehabettin, 
İsmail Safa, Süleyman Nazif, Ali Ekrem Bolayır, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 
Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Faik Ali Ozansoy, Celal Sahir Erozan 
gibi yazarların nazım ve nesir örnekleri işlemek hedeflenmektedir.  

TL 414 Eski Türk Edebiyatı (1) isimli derse gelince; bu derste, Divan 
Edebiyatı olarak da adlandırılan döneme ait nazım türlerinden kaside, gazel, 
naat, mersiye, hiciv, medh, mustezad gibi türler hakkında genel bilgi verilip, 
16 ve 17. yy yazarlarından seçme metinler sunulacaktır. Bu yazarlar arasında; 
Nef’i, Nevîzade Atâî, Fehim-i Kadîm, Nedîm-i Kadîm, Nâbî manzum eser 
yazarları, Peçevî İbrahim Efendi, Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi, Şeyhulislam 
Yahya Efendi’ye ait mensur eserlerden örnekler okutulacaktır.  

Aynı madde ikinci dönemde ise; TL 424 Eski Türk Edebiyatı (2) kod ve ad 
ile proğramda yer almaktadır. Birinci Dönem’deki dersin devamı 
niteliğindeki bu madde de 18. ve 19. Yy Divan Edebiyatı yazarlarının 
tanıtılması hedeflenmekte ve bunların eserlerinden seçme metinler 
sunulmaktadır. Bu yazarlar arasında; İzzet Ali Paşa, Seyyid Vehbî, Nedim 
Ahmed, Şeyhulislam Esad Efendi, Sümbülzade Vehbi, Şeyh Galib, Fıtnat 
Hanım, İzzet Molla, Leyla Hanım, Hersekli Arif Hikmet ve Ziya Paşa’ya 
manzum eser yazarları ve bunlardan seçme metinler yer almaktadır. Aynı 
dönemlere ait; Naima, Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, Esrar Dede, Resmî 
Ahmed Efendi, İbrahim Hakkı Erzurumlu, Mütercim Asım, Ahmet Cevdet 
Paşa, Lutfi Ahmet’e ait mensur eserlerden örnekler okutulacaktır. İmkanlar 
dahilinde Resmî yazılardan bazı fermanlar tanıtılacaktır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Müfredatı’nı bu şekilde kısaca tanıttıktan sonra, 
tüm 4 yılın derslerini gösteren tabloyu aşağıda sunuyoruz. Ayrıca bu tablonun 
İngilizce ve Arapçası da ek olarak bildirimizin sonunda sunulmuştur.  

Yemen Sana’a Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 
Bölümü 4 Yıllık Lisans Ders Planı  

Birinci Yıl 

Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi 

TL 111 Türkçe 
Dilbilgisi 
(1) 

3 TL 121 Türkçe Dilbilgisi 
(2) 

3 
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TL 112 Türkçe 
Okuma (1) 

3 TL 122 Türkçe Okuma (2) 3 

TL 113 Türkçe 
Konuşma 
(1) 

3 TL 123 Türkçe Konuşma 
(2) 

3 

TL 114 Türkçe 
Yazma (1) 

3 TL 124 Türkçe Yazma (2) 3 

TL 115 Yabancı Dil 
(1) ÜZD 

3 TL 125 Yabancı Dil (2) 
ÜZD 

3- 

TL 101 Arap Dili 
(1) ÜZD 

3 TL 102 Arap Dili (2) ÜZD 3 

TL 117 İslam 
Kültürü 
ÜZD 

3 TL 127 Türkçe Dinleme 3 

Toplam (Yedi Ders) 21 Toplam (Yedi Ders) 21  

 

İkinci Yıl 

Üçüncü Yarıyıl Dördüncü Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi 

TL 211 İleri Türkçe 
Dilbilgisi (1) 

3 TL 221 İleri Türkçe 
Dilbilgisi (2) 

3 

TL 212 Türkçe Okuma 
Anlama (1) 

3 TL 222 Türkçe Okuma 
Anlama (2) 

3 

TL 213 Türkçe Konuşma 
Dinleme (1) 

3 TL 223 Türkçe Konuşma 
Dinleme (2) 

3 

TL 214 Türkçe 
Kompozisyon (1) 

3 TL 224 Türkçe 
Kompozisyon (2) 

3 
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TL 215 Türk Edebiyatına 
Giriş (1) 

3 TL 225 Türk Edebiyatına 
Giriş (2) 

3 

TL 216 Yabancı Dil (3) 
FZD 

3 TL 226 Yabancı Dil (4) 
FZD 

3 

TL 201 Arap Dili (3) FZD 3 TL 202 Arap Dili (4) 
FZD 

3 

Toplam (Yedi Ders) 21 Toplam (Yedi Ders) 21 

 

Üçüncü Yıl 

Beşinci Yarıyıl Altıncı Yarıyıl 

Ko
d 

Ders Adı Kred
i 

Kod Ders Adı Kr
edi 

TL 
311 

İleri Türkçe 
Dilbilgisi (3) 

3 TL 
321 

İleri Türkçe Dilbilgisi 
(4) 

3 

TL 
312 

Türkçe’den 
Arapça’ya Çeviri (1) 

3 TL 
322 

Arapça’dan Türkçe’ye 
Çeviri (2) 

3 

TL 
313 

İletişim Becerileri (1) 3 TL 
323 

İletişim Becerileri (2) 3 

TL 
314 

Basın Türkçesi 3 TL 
324 

İş ve Turizm Türkçesi  3 

TL 
315 

Çağdaş Türk 
Edebiyatı (1) 

3 TL 
325 

Çağdaş Türk 
Edebiyatı (2) 

3 

TL 
316 

Türk Halk Edebiyatı 
(1) 

3 TL 
326 

Türk Halk Edebiyatı 
(2) 

3 

TL 
317 

Dilbilim (1)  3 TL 
327 

Dilbilim (2) 3 
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Toplam (Yedi Ders) 21 Toplam (Yedi Ders) 21  

 

Dördüncü Yıl 

Yedinci Yarıyıl Sekizinci Yarıyıl 

Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi 

TL 411 İleri Türkçe 
Dilbilgisi (5) 

3 TL 421 İleri Türkçe 
Dilbilgisi (6) 

3 

TL 412 Osmanlı 
Türkçesi (1) 

3 TL 422 Osmanlı 
Türkçesi (2) 

3 

TL 413 Türk Dili Tarihi 3 TL 423 Türk Lehçeleri 3 

TL 414 Eski Türk 
Edebiyatı (1) 

3 TL 424 Eski Türk 
Edebiyatı (2) 

3 

TL 415 Çağdaş Türk 
Edebiyatı (3) 

3 TL 425 Çağdaş Türk 
Edebiyatı (4) 

3 

TL 416 Edebi Sanatlar 3 TL 426 Ardışık Çeviri 3 

TL 417 Araştırma 
Yöntemleri 

3 TL 427 Araştırma Projesi 
ve Sunumu 

3 

Toplam (Yedi Ders) 21 Toplam (Yedi Ders) 21  

Üniversite Zorunlu Dersler (ÜZD): 15, Fakülte Zorunlu Dersler (FZD): 
12, Bölüm Dersleri:141    

Toplam Dersler: 168 Kredi 

Yemenli Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 

Bilindiği gibi bir dilin öğretiminde iletişim halinde olan iki taraf vardır; 
öğrenici ve öğretici. Aslında bu birbirine muhatap iki tarafa üçüncü bir ortak 
olarak çevre faktörünü eklemek gerekir. Yabancı dil olarak öğrenilen dil şayet 
konuşulmakta olduğu ana vatanının dışında öğretiliyorsa gerçekten bu üçüncü 
unsuru dikkate almak zorunluluğu kaçınılmazdır. Verici ve alıcıları kuşatan 
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bu çevre unsuru çok iyi irdelenerek, dil öğretimine yönelik olumlu ve olumsuz 
etkileri gözardı edilmemelidir. Alıcı diye nitelendirdiğimiz öğrencinin en iyi 
şekliyle verici ile frekanslarının ayarlanması ve dikkatini tamamıyla vericiden 
gelecek bilgilere yönlendirmesidir. Ancak, uygun bir ortam hazırlanarak 
verimli bir iletişim ile sağlanabilir.  

Bir dilin yabancılara öğretilmesinde bir takım zorluklarla karşılaşılması 
doğaldır. Dil öğretimindeki bu zorlukların problem haline dönüşmesinde ise 
pek çok etken bulunmaktadır. Her dil öğretiminde karşılaşıldığı gibi 
Türkçe’nin yabancılara öğretilmesinde de birçok problemle 
karşılaşılmaktadır. Türkçe’nin yabancı dil olarak Yemenlilere öğretilmesinde 
karşılaşılan problemleri sınıflandırdığımızda şu başlıklar altında 
toplayabiliriz.  

1. Öğrenciden kaynaklanan problemler, 

2.  Öğretmenden kaynaklanan problemler, 

3.  Çevreden kaynaklanan problemler, 

4.  Sistemden kaynaklanan problemler, 

Öğrenciden Kaynaklanan Problemler 

Yemen Sana’a Üniversitesi Diller Fakültesi’ne öğrenci kabulü öğrencinin lise 
not ortalamasına göredir. Tüm üniversiteye öğrenci kabulü; lise diploma 
derecesine göre yapılmakta ancak, çok rağbet gören, Tıp Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi, Diller Fakültesi içerisindeki İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Arap Dili ve Tercüme gibi bölümlere ayrıca özel giriş sınavları düzenlenerek 
öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. Türk Dili Bölümü ilk açıldığı yıl 2007-
2008 eğitim öğretim yılında öğrencilerin lise not ortalamalır 60-75 arasında 
iken 2008-2009 yılında bu not baremleri 70-96 arasında gerçekleşmiştir. Türk 
Dili Bölümüne giderek artan bu ilginin canlı tutulması için alınması gereken 
birçok önlem bulunmaktadır. Daha sonra bunlara başka bir çalışmada temas 
edilecektir.  

Yemenli öğrenicilerin Türkçe’yi öğrenme amaçları genel olarak şu şekilde 
özetlenebilir;  

a) bölümün yeni olması nedeniyle, Türk Dili Bölümünde okuyan 
öğrencilere diğer bölümlere oranla daha iyi imkanların sunulabileceği 
beklentisi,  

b) Yemen-Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda giderek 
güçlenmesi, 

c) Yemen hükümetinin Türkiye ilişkilerine özel önem vermesi, 
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d) Ticarî faaliyetlerin artıyor olması ve bu alanda iş bulunabileceği 
beklentisi,  

e) Türk edebiyatını tanıma arzusu,  

f) Türk dizi ve sinemalarının Türkiye’yi tanıtımları ile beraber gelen 
ilgi,  

g) Mezuniyet sonrasında Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitim 
imkanı elde edebilme beklentisi,  

h) Başta başken Sana’a’da olmak üzere Türk asıllıların bulunması ve 
anadillerini öğrenme istekleri.   

Osmanlının Yemen’den çekilmesi ile birlikte, Yemen’in coğrafi olarak 
Türkiye’ye uzaklığı iki ülke arasındaki ilişkilerin zayıf kalmasını beraberinde 
getirmiştir. Bu ve benzeri tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye’ye ve dolayısı 
ile de Türkçe’ye ilgi oldukça yoğundur.  

Şimdi Yemenli öğrencilerin Türkçe öğreniminde karşılaştıkları bazı öğrenci 
merkezli problemleri belirtelim:  

1. Genel olarak Arapça konuşanların, özelde ise Kuzey Arapçası 
konuşan Yemenlilerin gırtlak ve dil yapısındaki farklılıkların beraberinde 
getirdiği fonetik problemler, bazı seslerdeki (k, ç, h, I, o, ö, p, v) zorluklar. 

2. Hedef kitlede motivasyonun kırılganlığı, 

3. Başta tüm Yemen eğitim kurumlarında olan olumsuzlukların ve 
imkansızlıkların Türkçe öğrenenlere de yansıması. Örneğin ilköğretim ve 
ortaöğretimde okul terketme oranlarının yüksek olması. Üniversite eğitimi 
sonrasında da öğrencilerin kendilerine bir istikbal görememeleri. Eğitim 
kurumlarını terkedip daha çok günlük maişet temini yoluna giden veya gitmek 
zorunda kalan öğrenci sayısı, üniversite genelinde de oldukça yüksektir. 
Bundan bölüm öğrencileri de nasibini almaktadır.  

4. Diğer bölüme gelen üniversite öğrencilerinin (İngilizce, Fransızca, 
Almanca ve İtalyanca) lisede veya ilgili ülke büyükelçiliklerinin kültür 
merkezlerinde belirli bir altyapı elde ettikten sonra üniversiteye gelmeleridir. 
Aynı zamanda üniversitede okuyan bu öğrencilerin, bu dillerle ilgili kültür 
ortamlarını büyükelçiliklere bağlı kültür merkezlerinde veya dil kurslarında 
bulabilmeleridir. Benzer imkanların ve altyapının Türk Dili Bölümü 
öğrencileri için olmaması ve Yemen’in henüz bunu oluşturabilecek 
imkanlardan yoksun olması,  

5. Dili öğrendikten sonra istihdam alanı bulamayacağı endişesi, 

6. Üniversite öğrenimine, kız öğrencilerde erken evlilik, erkek 
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öğrencilerde ise çalışma hayatına geçme gibi sebeplerle ara verilmesi,  

7. Gat saatlerinde eğitim-öğretime ara verilmesi ve sosyal hayatın 
durağanlaşması, 

8. Kız öğrencilerin yüzlerinin peçeli olması; bu sorun tüm diğer dil 
bölümlerinde de dile getirilmektedir. Zira öğretici tarafından, kız öğrencilerin 
konuyu anlayıp anlamadıklarının tespiti zor olmaktadır. Diğer taraftan kız 
öğrencilerin pratik yaparken konuşmaları da yeterince anlaşılamamakta ve 
Türkçe konuşma yetileri gelişmemektedir.  

Öğretmenden Kaynaklanan Problemler 

Dil öğretimindeki alıcı - verici ilişkisinin ikinci ayağını öğretmenler 
oluşturmaktadır. İdeal bir alıcıyı tamamlayan unsur ideal ve hazırlıklı bir 
vericidir. Fakat Türkçe’nin öğretilmesinde bölgede karşılaştığımız 
öğrenciden kaynaklanan problem kadar öğretmenlerden kaynaklanan 
problemler de mevcuttur. Kısaca bunları şöyle sıralayabiliriz. 

1. Dili öğretenlerdeki yetersizlikler (bilgi, tecrübe, aksan vb.),   

2. Türkçe öğretiminde zengin farklı metotlardan ziyade kurumların 
kendi geleneksel öğretim metodunun baskın gelmesi, öğrencilerin lise 
eğitimlerinde alıştıkları yöntemleri Türkçe öğreticilerine kurumsal eğilimlerle 
birlikte dayatma çabaları.   

3. Ana dili Türkçe olan öğretmenlerin Arapça’ya yeterince hakim 
olamamaları.   

4. Arap asıllı öğreticilerde Türk dilinin kendine ait mantalitesinin 
algılanamaması ve algılatılamaması. Bu husus bölüm öğreticilerinden ziyade 
çevredeki yardımcı öğreticilerde gözlemlenmektedir. Zira bölümde henüz 
öğretici sayısı çok sınırlı sayıdadır. 

5. İmkansızlıklar nedeni ile kısır materyal kullanımına mecbur 
kalınması. Derste tahta ve tebeşirden başka bir araç - gereç kullanamama, 
yeterince yardımcı kaynakların olmaması, ders materyallerinin çeşitliliğinin 
az olması.   

6. Öğretmenin çevre faktörlerinden etkilenerek motivasyonunun 
azalması, fiziksel ve ruhsal yapısının etkilenmesi.   

7. Öğretmenlerin mesleki açıdan kendini geliştirmek için yeterli 
akademik çevrenin bulunmaması.  

Çevreden Kaynaklanan Problemler 

Bir dilin öğretilmesinde çevrenin çok büyük bir önemi vardır. Dilde ve 
öğrenilenlerin pratiğe dökülmesinde son noktayı koyan çevredir. Çevre 
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öğrenciye en az derste aldığı mesafe kadar bir hız verir. Tabi çevrenin olumlu 
tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da vardır. Yemen’de Türkçe’nin 
öğretilmesinde çevreden kaynaklanan sıkıntıları da şöyle sıralayabiliriz.  

1. Türkçe pratik yapma imkanının sınırlı olması,  

2. Yemen’in coğrafi konumu nedeniyle halkın ve öğrencilerin çok 
kültürlülüğe kapalı olmaları, 

3. Yemen’in mahalli dilinde Türkçe kelimelerin Türkçe öğretimine aktif 
katılımının sağlanamaması, anlam kaymalarının, anlam değişimlerinin tespit 
edilmemiş olması (askeri terimler, giyimle ilgili, günlük hayatla ilgili bazı 
Türkçe kelimeler vb.),  

4. Türk varlığının asimile olmuş olması ve Türkçe’yi unutmuş olmaları, 

5. Türkçe’nin kullanılabileceği aktif iş sahalarının yeterli derecede 
olmaması,  

6. Yemen Arap milliyetçilerinin çevreye yaydığı negatif atmosfer, 

7. Dersliklerin ve eğitim alanlarının elverişsiz olması. 

Sistemden Kaynaklanan Problemler 

Sistemden kastettiğimiz, Yemen’in eğitim-öğretim sistemi ve Türkçe 
öğretimi için kullanılan öğretim yöntemi, araç ve gereçlerini kastetmekteyiz.  

Yemen'de okullaşma oranı çok düşük, bilhassa kız öğrencilerin okula 
gönderilmemeleri ve erken yaşta evlendirilmeleri eğitimin düşük seviyede 
kalmasını tetikleyen amillerdendir. Yemen'in en eski üniversitelerinden biri 
San'a'da, diğeri Aden'de olmak üzere iki tane idi. Ülkede gün geçtikçe yeni 
üniversiteler açılmakta; şu anki sayı ise 18’ye ulaşmış durumdadır. Ancak 
maalesef okuma yazma bilenlerin oranı ise; % 45 civarındadır. 

Sistemin getirdiği bazı tıkanıklıklar da Türkçe öğretimini menfi yönde 
etkilemektedir. Bu arızalar çözülebilir arızalardır. İşte bu problemlerden 
bazıları: 

1. Üniversite ve diğer devlet kurumlarında kurumsallaşmanın 
yerleşmemiş olması,  

2. Üniversite ortamının sosyal, fizikî, ekonomik ve sportif açıdan 
yetersiz olması,  

3. Türkçe adına piyasalarda hemen hemen hiç kitap ve sözlüğün 
bulunmaması (Bir Haftada Türkçe gibi kalitesiz kitaplar dışında), 

4. Türkçe iletişim araçlarının ve yayınlarının bölgeye ulaşamaması 
(Radyo, TV, Gazete vb.),  
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5. Ders materyallerinin üniversitede ve kütüphanelerde bulunmaması,  

6. Türkçe’nin ve Türkiye’nin tanıtımıyla alakalı çalışmaların eksikliği,  

7. Üniversitedeki ders saatlerinin verimsiz planlanmış olması ve 
bölümün de buna uymak zorunda olması, 

8. Alan dersleri dışındaki zorunlu Üniversite ve Fakülte derslerinin ve 
hocalarının öğrenciler tarafından sevilmemesi ve bu derslerde öğrenci 
başarısızlıklarının yüksek olması. Bu yüzden bazı öğrencilerin sene tekrarına 
kalmaları, 

9. Geniş ve zengin Türkçe kaynaklarının herkesçe ulaşılabilir olmaması 
ve bunların üniversite merkez kütüphanesinde bulunmaması, 

Sonuç  

Çalışmada Yemenli öğrencilerine yabancı dil olarak Türkçe dilbilisi ilgili 
yaşadıkları birtakım problemler olduğu görülmüştür. Bu soruna ilişkin 
yabancılar için Türkçe dilbilgisi öğretimini sahiplenememesinin belirsizlik 
göstermesinin, kurumsal olarak gerekli desteğin öğretim elemanlarına 
verilememesinin en önemli sorunlardan birkaçı olduğunu belirtmişlerdir. 
Yabancı dil olarak Türkçe Yemenli öğrencilere öğretiminde Sana’a 
Üniversitesi Yabancı diller Fakültesi Türk dili ve Edebiyet bölümünde görev 
yapan okutmanlar farklılıkları eleştirmek yerine anlamaya gayret ederler, 
öğrencilerden gelen tepkilere duyarlı davranırlarsa kısa sürede öğrencilerin 
sevgisini kazanacaktır. Sonuç olarak Yemenli öğrencilere yabancı dil olarak  
Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlarından biri de hazırlanan öğretim 
programlarındaki yetersizliklerdir. Aynı zamanda kullanılan yöntem ve 
teknikler bakımından yaşanan sıkıntılar Yemenli öğrencilere yabancı dil 
olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlardan biridir. 

Türkçeyi Yemenli öğrencilere Türkçe öğrenme hedefleri ve ihtiyaç 
duydukları dil becerisi dikkate alınarak yöntemler belirlenmelidir. Ancak, 
(okuma, yazma, konuşma ve dinleme) gibi dil becerilerinin biri ya da birkaçı 
ile ilgili yeterliliklerini geliştirmek isteyen öğrenciler bulunabilir. Yabancı dil  
olarak Türkçe dilbilgisi  Yemenli öğrencilere öğretiminde önemli olan anlatım 
becerisi ve dilbilgisi öğretilmesini gerekmektedir. 

Yemenli öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğreteminde temel 
dil becerilerine ilişkin karşılaşılan sorunlar içerisinde öğrencilerin görüşleri 
doğrultusunda en fazla problemin dilbilgisi konusunda olduğu görülmüştür. 
Aynı zamanda temalar içerisinde en fazla sorunun dilden kaynaklanan 
sorunlarda olduğu görülmüştür. Yemenli öğrencilere yabancı dil olarak 
Türkçe öğretiminde hem öğrenciler hem de okutmanlardan sorunları olduğu 
görülmüştür.  
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Güzel  ve  Barın’a  göre  “Yabancılara  Türkçe  öğretiminin  kendine  mahsus  
birtakım  İncel ikleri vardır. Bunların en önemlileri öğretim elemanın seçilişi 
ve yetiştirilmesiyle, ders işleme  tekniği ve sınıf içi uygulamalardır.” (Güzel 
ve Barın, 2013: 63). 

Bu kavramlardan habersiz olan  bireylerin etkili bir şekilde Türkçe Dilbilgisi 
Yemenli öğrencilere öğretimi yapmaları olanak sızdır. Bir dili “bilmek”le o 
dili  “öğretmek” faaliyetlerinin birbirinden farklı olduğu şimdiye dek birçok 
çalışmada ifade edilmiştir.  Aynı zamanda bir dili öğrenmek isteyen 
öğrencilere hem dil hem de kültür öğretilmesi gerekektedir. Mesela Güler’e 
göre “Türkçe  bilmek”le  “Anadili  olarak  Türkçe  öğretmek” Yabancı  dil  
olarak  Türkçe  öğretmek”  kavramları sık sık birbiriyle karıştırılmaktadır 
(Güler, 2012: 130). Yemen’de ana dillerinden dolayı  Türkiye Türkçesine 
hâkim oldukça büyük bir kitle mevcut olsa da bu söz konusu kitlenin nitelikli  
olarak yabancı dil olarak Türkçe öğretmenliği yapabileceği  anlamını 
taşımamaktadır. Ancak, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Yemenli 
öğrencilere öğrettiğinde süresi önemli olan dilbilgisi başlangıç seviyeseinden 
itebaren başlaması gerekmektedir. 

Öneriler 

Çalışmaya getirilecek önerileri sıralayacak olursak: 

1. Yemenli öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde diğer 
dillerde olduğu gibi olmaması, tüm dil becerilerinin (Okuma, anlama-
anlatma, yazma, konuşma ve dilbilgisi) öğretilmesi gerekmektedir.  

2. Türkçe dilbilgisi için etkin kaynaklar kullanılması ve uzman bir 
öğretmenden eğitim alınması gerekmektedir. Çünkü, öğrenciler çok daha kısa 
sürede  sonuca ulaştıracaktır.  

3. Yemenli öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe öğretirken alfabenin 
öğretilmesi değil o dile ait seslerin ve dilbilgisinin öğretilmesinin daha önemli 
olduğu unutulmamalıdır. 

4. Yemen’de Sana’a Üniversitesi Yabancı diller fakültesi Türk dili ve 
Edebiyatı bölümünde  okuyan öğrencilere  Yabancı dil olarak Türkçe  
öğretimi  üzerine  ek  dersler  veya seminerler verilerek öğrenciler bu alana 
yönlendirilmelidir. 

5. Yemenli öğrencilere Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 
başlangıç seviyesinden itebaren hem dilbilgisi hem de kültür aktarımı 
öğretilmesi gerekmektedir.  

6. Yemenli öğrenciler, Türkçe öğrenirken en çok okuma, dil bilgisi, 
gramer ve sesli harfler konusunda  sıkıntı yaşadıklarını söylemektedirler. 
Ancak Türk dizilerini seyrederek Türkçe öğrenmenin kolaylaştığını da beyan 
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etmektedirler. Onlara  derslerde birkaç dizi ya da film izletilmesi 
gerekmektedir.  

7. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin standartlaşması noktasında 
yapılan her çalışma anın önemli  olduğunu,  bu  bağlamda  alan  taramalarına,  
nitel  çalışmalar  ile  yöntem  ve  metot  uygulamalarına daha çok ağırlık 
verilmelidir. 
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Koronavirüs Salgını Döneminde Çevrimiçi Akademik 
Toplantıların Yaygınlaşması: Avantajları ve 

Dezavantajları Üzerine Bir Araştırma 

Aigul Kabirova* 
Özet 

Çin’de 2019’un Aralık ayında ortaya çıkıp hızlı bir şekilde tüm dünyaya 
yayılan koronavirüs (Covid-19 salgını) ülkeleri sosyal izolasyon ve karantina 
politikalarına yöneltmiştir. Sosyal hayatın izole olması çevrimiçi akademik 
toplantıların yaygınlaşmasına da neden olmuştur. Bu çalışmada, gözlemler 
sonucunda, çevrimiçi akademik toplantıların (başlıca, seminer ve 
konferansların) avantaj ve dezavantajlarını belirlemeye çalışılmıştır. 
Gözlemler sonucunda, akademik toplantıların çevrimiçi olarak düzenlenmesi 
bilim dünyasına olumlu etki yapacağıumut edilmekte, daha çok gelişerek 
geleneksel akademik toplantıların yer değiştireceği veya ikisinin birbirini 
tamamlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada,küresel virüsün öğrettiklerinebir bakışın ardından akademik 
toplantıların tanımları verilmiştir. Daha sonra uzaktan eğim tanımlanıp onun 
avantaj ve dezavantajları öğrenilmiş, ve çevrimiçi akademik toplantıların 
gözlemler sonucunda belirlenen avantaj ve dezavantajları sunulmuştur. 

Günümüzde çevrimiçi akademik toplantılar için ABD, Kaliforniya, San Jose 
merkezli Zoom uygulaması en çok tercih edilen uygulama olmaktadır. 
Dolayısıyla çevrimiçi akademik toplantıların yaygınlaşmakta olduğu 
dönemdedezavantajlarının pek çoğu Zoom’un kullanılmasını bilmemekten 
meydana gelmiştir. Bunlar; sahte, kötü niyetli kişilerin katılması,seslerin 
çakışması, konuşmacı sesinin duyulmaması, ekran paylaşımı sorunlarının 
ortaya çıkması gibi dezavantajlardır.Günümüzde bu dezavantajlargiderilmiş 
durumdadır dolayısıyla çalışmada dikkate alınmamıştır. Bununla birlikte, 
çalışmada bilgisayara ve İnternete bağlı (sunum paylaşımı sırasında antivirüs 
programı eksikliği nedeniyle İnternet açıkken reklamın çıkması, ekranın 
donması gibi) sorunlar göz ardı edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Virüsün Öğrettikleri, Zoom, Akademik 
Toplantılar, Çevrimiçi Toplantılar 

 
* Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Böl., Trabzon, kaiguli89@mail.ru 
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Virüsün Öğrettikleri 

Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük bir virüs tüm dünyayı uğraştırdı ve 
halen uğraştırıyor. O, ekonomi ve onun çeşitli sektörlerinde, politikada, 
ilişkilerde, eğitimde vs gerginlik meydana getirmiştir. İnsanoğlu ise bu 
koşullar altında yaşamayı öğrenmektedir. Günümüzde, uzman psikolog / 
psikoterapist Feyza Bağlan Eroğlu’ya görevirüsün öğrettikleri [1] aşağıda 
verilmiştir. 

Gerçek sorunlar ve tehlikeler. Gerçek sorunlar, sorun ile ilgili olarak 
yakınarak veya sorunu protesto ederek geride bırakılmaz. Sorunu çözmek 
için, gerçeği inkar etmeden sorunu tüm boyutlarıyla görebilmek gerekir ve 
aynı sorunu en işlevsel biçimde yönetmenin yolları aranabilir. 

İnsan, isterse yaşam biçimini inanılmaz bir hızla değiştirebilir. 

Aidiyet hissetmek. Ait olmak, insanın kendisinden daha büyük bir zincirin 
parçası olabilmek için doğum ile birlikte getirdiği temel gereksinim ve 
arzulardan biridir. Ait olabilmek mümkün olmadığında, yalnızca onay almaya 
yönelik bir uyum sağlama çabası ile yetinebiliyor insana. Bu toplumda; bilim, 
sanat, spor, siyaset gibi alanlarda öncülük yapan kişi ve kuruluşlara önemli 
yeni sorumluluklar getirir. Kendi ihtiyaçları kadar başkalarının da ihtiyaçları 
olabileceğini fark eden; arzuları ihtiyacından fazla olmayan; yalnızca alacaklı 
gibi yaşamayan, diğerlerininde kendisi kadar önemli ve değerli olduğunu 
bilen; ödül avcılığı yapmak yerine verebilmenin güzelliğini keşfeden; 
başkalarının acılarını kendi acısı gibi algılayıp acıyı azaltma yönünde 
sorumluluk üstlenen; sıradanlığın ve sadeliğin muhteşemliğini fark eden ve 
yapılan yardımın yapanı mağrur, yapılanı ise mağdur etmemesi gerektiğini 
görebelen birey olmak gerekir. 

Eşitlik ve özgürlük yerine adalet. Burada adalet, her şeyin yerli yerinde olması 
anlamını taşımaktadır. Virüs ile sağlanan adalet, virüs gidince yok olur. 
Ayrıca, adalet insana ölürken değil asıl yaşarken gerekir. 

Düşmandaki dostu, zehirdeki nektarı, kötüdeki iyiyi birlikte 
görebilmek,ihtiyaca göre arzu etmek, sevdiğin hayatı yaşamak ve yaşadığın 
hayatı sevmek (Amor Fati) gerekir. 

Prof. Dr. Yeşim Erbil’e görevirüsün öğrettikleri [2] aşağıda verilmiştir. 

Sağlıklı olmak en önemli şeydir. Koronavirüs öncesi, bunca kişi kanser, grip 
ve diğer nedenler ile hayatını kaybediyordu, ama “sağlık olsun” söylemine 
ancak koronavirüsdöneminde değerverilmiştir. 

Mutlu olmak zor değil. Nefes almanın, uyndığında güneşi görmemin, 
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ayaklarında gitmenin, büyüklerimiz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sesini 
duyabilmenin en büyük mutluluk olduğuna çoğumuz varmıştır. Bir bitkinin 
çiçek açmasını, çiçekten çiçeğe gezen arı ve kelebekleri gözlemlek, kuşların 
ötüşmesini dinlemeyi çoğumuz birer mutluluk olduğunu anlamıştır. Uçsuz 
bucaksız gökyüzündeki kuşların özgürlüğünü çoğumuz hayal etmiştir. 

Doğanın kıymetini bilmeliyiz.İnsanoğluistekleri için doğayı hoyratça 
kullandığını kabul etmiştir. Herkesevdeyken doğa kendini yenilemiş, canlılar 
kendi yaşam alanlarına kavuşmuştur. Burada Büyükçekmece Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün söylediklerini [3] örnek olarak getirebilinir: 

“Hepimizin hayatı değişti. Hepimizi çevremizi ve doğayı korumanın hayati 
önem taşıdığını gördük. Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca gibi yeşil alanların 
çok geniş olduğu ilçelerde korona virüs riskinin çok daha düşük olduğunu 
gördük. Bizim çok güçlü bir silahımız var. O silahımız topraklarımızdır, 
yeşilimizdir. 7.5 milyar insan ölmeden tarım ölmeyecektir. Türkiye bunu 
rehber edinmeli. Tarımı en üstün silah olarak kullanmamız gerekir”  (Dr. 
Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı). 

Ölüm yakında, dolayısıyla yaşamanın değerini bilmeliyiz. Haberlerden 
öğrenilen ölümler korkumuzu artırmıştır. Bu korku çoğumuzun evde 
kalmasını sağlamıştır.  

Hijyeni önemsemeliyiz. İnsanoğlu, virüsten onu sadece hijyene uyum 
koruyacağını anlamıştır. Bu süreçte çoğumuz ellerimizin, yediklerimiz 
içtiklerimizin nasıl temizlenmesi gerektiğini öğrenmiştir. 

Herkes eşittir. Bu salgın;ırk, dil, din, zengin, fakir ayırımı yapmadan herkesi 
eşitlemiştir. 

Sağlık çalışanlarının ve öğretmenlerinbaşta olmak üzere bizler için tüm 
çalışanların (emniyet ve basın mensuplarının, postane, market ve temizlik 
işçilerinin) kıymmetini bilmeliyiz. Salgın döneminde herkes hepsinin 
fedakarlığına tanık olmuştur. 

Çevrimizdekileriihmal etmemeliyiz. Salgın döneminde insan anne ve 
babasının, eş veçocuklarının, arkadaş ve dostlarınınönemini anlamıştır. 
Ayrıca, çocuk sahibi olmak, ona zaman ayırmak ne kadar önemli olduğuna 
varmıştır. Bununla birlikte insanın sosyal yaşama ihtiyacı olduğu kanıtlanmış 
olmuştur. Çünkü karantina sürecinde çoğumuz işini ve meslektaşlarını, 
çocuklar okullarını ve okul arkadaşlarınıaşırı özlemiştir. 

Yukarıda iki uzmanın sundukları sonuçlaradaha şunlar eklenebilir; bilim 
adamlarına çok ihtiyaç var; bilgi kirliliğinden uzak durulmalıdır; düşünme 
yeteneğimizin kapasitesini kullanmalıyız; birlikte olmalıyız. Ayrıca, bu 
dönemde insan, herkesin birbirinden sorumlu olduğunu, kurallara birlikte 
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uyulduğunda hayatın normale döneceğini öğrenmiştir. 

Salgın döneminde insan, başta “şaşkınlık”, ardından “fark etmek”/ “görmek”, 
son olarak da “öğrenmek”/ “idrak etmek” aşamalarını geçmiştir [1]. Son 
aşamada, kadın hastalıklarıve doğum uzmanı operatör doktor Burcu Saygan 
Karamürsel yazdığı gibi, kabullenme gelir. Bu durumda nasıl ilerleneceğine 
dair karar verelir [4]: 

“İşte bu son aşama asıl gücün yattığı yer. Kabullenmeyle beraber kontrol 
duygumuz bir miktar geri geliyor. “Ellerimi yıkayabilirim, insanlarla sosyal 
mesafemi koruyabilirim, evden çalışmayı öğrenebilirim”” (Burcu Saygan 
Karamürsel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor). 

Akademik Toplantıların Tanımları 

Aşağıda akademik toplantılar tanımlanmıştır.  

Konferans 

Bir hitap çeşidi olan konferans, bilgi verme esasına dayanmaktadır. 
Konferans, bir tezi veya görüşü, bir konuyu açıklamak için daha 
çok akademik yerlerde verilir. Konferans veren kimsenin derin ve geniş bilgi 
sahibi, orijinal ve sağlam bir görüş sahibi olması beklenir. 

Bilgilendirmek amacı ile uzman bir kişinin topluluk karşısında yaptığı 
konuşmaya konferans denir. Bunun ile birlikte uluslararası bir sorunun 
çözümlenmesi için yapılan toplantılara da konferans denmektedir.  

Konferansı veren kişiye konuşmacı veya konferansçı denir. Konuşmacı 
alanında uzman bir kişidir. [5] 

Sempozyum 

Sempozyum kelimesi Fransızlardan alınmıştır. Onlar da Latince 
“symposium”dan almıştır. Kelimenin bilinen ilk hali ise Yunanca 
“symposion”dur ve “birlikte içmek” anlamına gelir. Sempozyum belli bir 
konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağırlıklı 
toplantı,bilgi şöleni demektir. Bir konu, farklı konularda uzman kişiler 
tarafından ele alınır ve o konu tüm yönleriyle tartışılır. Sempozyum eğitim 
amaçlıdır. Sempozyumda davetli ve çağrılı konuşmacılar sempozyum 
konusunda sunum / anlatım yaparlar. Sempozyum katılımcıları sempozyum 
süresince ilgili konuda görüşlerini sorularını diğer katılımcılarla paylaşırlar. 
Sempozyumlar ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılmaktadır. Ulusal 
sempozyumlar yurtiçinden konuşmacılarla yapılır. [5] 

Seminer 

Herhangi bir konuy ile ilgili yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgi 
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vermek ve bu bilgiler 

Üzerinde tartışma amacı ile birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen 
toplantılara seminer denir. Üniversitelerde bir öğretim üyesinin denetimi 
altında genellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yaptıkları 
araştırmalar ile ilgili rapor hazırlama; tartışma biçiminde yönetilengrup 
çalışmaları da seminerdir. Süresi konuya bağlı olarak değişen seminerler, 
genellikle akademik özellik taşırlar. [5] 

Çalıştay 

Ön hazırlık yapmak üzere bir konuda bilim adamları ve uzmanların katıldığı 
inceleme ve değerlendirme toplantısıdır. 

Çalıştay önemli, hassas ve belirsiz konularda “kaliteli kararlar” alınabilmesi 
için katılımcı bir ortamda durum/ konunun irdelenmesi, analiz edilmesi, 
fikirlerin sentezlenmesi için tasarlanmış bir grup çalışması yaklaşımıdır. 
Çalıştay yöntemi, doğru konuya uyarlanmış, özgün, detaylı ve iyi planlanmış 
bir grup çalışmasıdır. Bu nedenle de toplanan kişiler kısa süreler içinde çok 
yoğun ve etkili çalışmakta, etkili analiz ve sentezler yapabilmektedirler. [5] 

Panel 

Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, 
uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. 

Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta 
bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada 
sadece üslup farkı vardır. 

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle 
aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.  

Panelde bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı da üç ile altı arasında 
değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele 
alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve 
süreye göre yapılır. [5] 

Uzaktan Eğitim, Avantaj ve Dezavantajları 

Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin birbirinden ayrı olduğu, yüz yüze 
öğrenme ise öğrenci ve öğretmenin birbirini görebildiği ve fiziki olarak 
okulda bulunduğu geleneksel bir eğitim tarzıdır [6]. 

Uzaktan eğitim; sistemin yapısı gereği (zaman ve mekan bazında farklılık) 
kullanılan araçlar, değerlendirme yöntemleri ve eğitim planlaması gibi bir çok 
hususta çeşitlilik göstermektedir. Uzaktan eğitimin farklılıkları bazen avantaj, 
bazen de dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Uzaktan eğitimin tarihi incelendiğinde, teknoloji ile birlikte gelişim gösterdiği 
görülmektedir. Uzaktan eğitimin yüz yüze öğrenmeden temel farklılığının, 
teknoloji kullanımı olduğunu söylenebilir. 

Uzaktan eğitimin belirgin farkları şunlar; öğrenci ile öğretmenin birbirinden 
fiziki olarak ayrı olması, kullanılan araçların farklı olması, daha geniş kitlelere 
hitap etmesi, alt yapı olarak teknoloji ve interneti kullanması, değerlendirme 
sistemlerinin farklı olması ve yer veya zamandan bağımsızlığın sağlanması 
olarak düşünülebilir. [6] 

Uzaktan eğitimin avantajları incelendiğinde, bu avantajların eğitimde başarı 
ile sınırlı kalmadığı görülmektedir. Bilim adamları bu avantajların; eğitimin 
demokratikleşmesi ve yeni kavramlar oluşması gibi konulara da uzandığını 
belirtmektedirler. [6] 

Demir (2020)  uzaktan eğitimin avantajlarını şöyle sıralamıştır: 

• yüz yüze öğrenme imkanı bulunmayan öğrencilere erişilmesi, 

• eğitim giderlerinin azalması, 

• daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin 
artması, teknolojik gelişmelerin daha hızlı transferine imkan sağlaması, 

• sağlanan imkanlar nedeniyle uzaktan eğitimin daha kolay 
sürdürülebilir olması, 

• bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim 
sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, 
bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin sağlanması, 

• geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni 
seçenekler yaratılması, 

• mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni 
modeller yaratılması, 

• dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler 
aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlaması, 

• öğrencilerin uzaktan eğitim ile Dünya’nın değişik ülkelerinde 
bulunan üniversitelerin eğitim imkanlarından yararlanabilmesi olarak 
düşünülebilir. [6] 

Demir (2020) tarafından belirlendiği uzaktan eğitimim dezavantajları aşağıda 
verilmiştir: 

• kullanılan araçlarda çıkabilecek problemlerin geniş etkiye sahip 
olması, 
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• öğrencilerin bir kısmının gerekli olanaklara erişememesi (örneğin, 
bilgisayara), 

• iletişim yöntemlerindeki değişikliğin olumsuz etkileri, 

• altyapı değişikliklerinin eğitim planlarını doğrudan etkilemesi, 
öğretmenin sorumluluk alanını etkilemesi sebebiyle ek yük getirmesi, 

• öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve 
olanakları, 

• öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında 
çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar, 

• anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden 
kaynaklanan problemler, 

• kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini 
geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu, 

• çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma 
zorunluluğu, 

• laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki 
sınırlılıklar ve öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki 
sınırlılıklardır. [6] 

Keleş (2020) uzaktan eğitimin / e-öğrenme platformlarının avantajlarını 
araştırmış ve aşağıdaki sonuçlara varmıştır. 

Farklı öğrenme teknikleri. Formal eğitimde öğretme ve öğrenme yöntemleri 
kısıtlıdır fakat uzaktan eğitim / e-öğrenme sistemlerinde, dijital araçlar ile 
onlarca, yüzlerce farklı öğretme ve öğrenme yöntemi mümkün olabilir. 
Örneğin; interaktif videolarla bilgi daha iyi kavratılabilir, çeşitli 
oyunlaştırmalarla eğitim daha eğlenceli bir hale getirilebilir, ilgi çekici 
görsellerle sınavlar daha eğitici hale getirilebilir. 

Esneklik. Uzaktan öğrenmenin en bariz avantajlarından birinin mesafeleri 
ortadan kaldırması olduğunu rahatlıkla söylenebilir. İstenen zaman istenen 
yerde ulaşabilinecek bilgiler veya dersler genellikle kısa parçalar halinde 
servis edilir. Bu sayede diğer işlerin arasında kalan 
vakitlerbiledeğerlendirilebilinir. Çevrimiçi eğitimin bu şekilde zamandan ve 
mekandan bağımsız, modüler olması ne kadar esnek olduğunu gösterir. 
Ayrıca, örgün eğitimde mümkün olmayan istendiği yerde durdurulup devam 
ettirme olanağı sağlanabilir.  

Aynı anda daha fazla kişiye, daha fazla veriye erişim. Örgün eğitimde 
yalnızca sınıf popülasyonunun daha az olduğu durumlarda daha kaliteli bir 
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eğitim verilebilir, fakat uzaktan eğitim yöntemlerinde böyle bir fark söz 
konusu değildir. Ayrıca uygun bir altyapıya (internet, bilgisayar vs) sahip 
olduğu sürece, kişinin uzaktan eğitimde veri kısıtı yoktur. [7] 

Coğrafi kısıtları ortadan kaldırır. Farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan aynı 
eğitim içeriğine ulaşılabilir. Güvenlik problemi olan bölgelerde eğitimin 
aksamasını azaltır. Olağan dışı durumlarda (savaş, sokağa çıkma yasağı vb) 
öğrencinin öğrenmesi devam ettirilebilir. Kültürel ve dini inançlardan dolayı 
bazı topluluklarda bulunma kısıtı olan kişiler için seçenek sağlar. 

Herkese uygun öğrenme yöntemi. Formal eğitim; binlerce farklı yöntemi olan 
ve hala yeni çeşitleri geliştirilen e-öğrenme yöntemlerinden en az çeşidinin 
kullanıldığı eğitim türüdür. Birçok öğretmen ve öğrenci formal eğitim 
yöntemlerini benimsemekte zorlanabilir ama çevrimiçi eğitim yöntemlerinin 
çeşitleri ucsuz bucaksızdır. Bu sayede öğretmen kendisine en uygun öğretme 
yöntemini, öğrenci de kendisine en uygun öğrenme yöntemini e-öğrenme 
platformlarında bulabilir. 

Düşük maliyet. Bir uzaktan eğitim / e-öğrenme platformuna sahip 
olunduğunda bir seferlik geliştirme maliyeti ve periyodik olarak bakım, 
barındırma, güncelleme, yedekleme maliyeti ödenir. Bu maliyetleri, örgün 
eğitime harcanan mekan, ulaşım, temizlik, yönetim ve daha birçok maliyet ile 
karşılaştırınca uzaktan eğitim ile önemli tasarruflar elde edileceği apaçık 
gözükür. Uzaktan eğitim için öğretmen ve öğrencinin ihtiyaçları yalnızca 
internet ve bir bilgisayar / mobil cihazdır. Günümüzde bu cihazlara sahip 
olmayan kimse neredeyse yoktur. Yani bir uzaktan öğrenme platformunuz 
varsa öğretmen ve öğrenciye sunmanız gereken hizmetlerin çoğu ortadan 
kalkmış olur. 

Zaman esnekliği. Uzaktan eğitimin faydalarından biri de eğitim, öğretim 
zamanı ile ilgilidir. Öğrencilerin pek de hoşlanmadığı devamsızlık, yoklama 
gibi kavramların uzaktan eğitim sistemlerinde öğrencileri rahatsız etmez. 
Mesai saati, hastalık, ailevi veya özel durumlar sebebiyle eğitime katılamama 
durumu ortadan kalkar. İstenen saatte istenen miktarda eğitim alınabilir. 

Öğrencilerdeki performans artışı. ABD Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına 
göre, öğrencilerin çevrimiçi eğitimdeki performansının, yüz yüze gerçekleşen 
eğitimlerdeki performansına oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Gün 
geçtikçe popülerleşen uzaktan eğitim / e-öğrenme sistemleri hem öğrenci hem 
de öğretmen için daha etkili eğitim ortamları sunmaktadır. 

Çevre dostu. e-öğrenme ile sadece kağıttan tasarruf yapılmamaktadır. 
Uzaktan eğitim yöntemleri ile, okula giderken kullanılan ulaşım araçlarının 
neden olduğu karbon salımını da önemli oranda azaltılır.  

Dezavantajlı öğrenciler. Fiziksel engelli öğrencilerin okula giderken yaşadığı 
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sorunlar, çevrimiçi eğitimde yaşanmaz. Ayrıca iletişim problemli bireyler, 
topluluk karşısında konuşmaktan çekinen insanlar ve daha birçok dezavantajlı 
öğrenci için de bu sistemler önemli kolaylıklar sağlar. 

Eğitimin takibi. Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) kullanılıyorsa, öğretmen 
ve öğrencilerin tüm işlemleri takip edilebilir ve raporlanabilir bir hal alır. Bu 
sayede uzaktan eğitimin daha iyi sonuç alınacak şekilde iyileştirilebilir. 

Aşağıda Keleş (2020)’e göre uzaktan eğitimin dezavantajları verilmiştir. 

Herkesin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması. Uzaktan eğitim 
yöntemlerinin en önemli avantajlarından biri kişinin kendi eğitim hızını 
kendisinin belirleyebilmesidir. Bazı uzaktan öğrenme yöntemlerinde eğitim 
istenildiği yerde duraklatılabilir ve istenildiği kadar tekrar edilebilir. Fakat bu 
durum yeteri kadar öğrenme isteği ve disiplini olmayan öğrencilere olumsuz 
bir özgürlük de sunabilir. Eğitimin zaman planı ve aşamaları gibi yapısal 
özellikler bir eğitmenin kontrolünde olmadığında, bu durum öğrenci 
tarafından verimsiz yönlere çekilebilir. 

Kaliteli ve iyi bir e-öğrenme sistemi geliştirmenin zor olması. Video 
konferans yapılabilen ve eğitim materyallerinin yüklenebildiği her uzaktan 
eğitim platformunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Uzaktan 
öğrenme platformlarının hızlı çalışması, verilerin düzenli ve yapısal olması, 
eğitim gören ve eğitim verenlerin denetlenebilir olması, eğitimlere ait 
istatistiklerin olması, bu istatistiklerin raporlama arayüzlerine sahip olması 
gibi birçok konu; bu sistemlerin kalitesinde önemli rol oynar. Tüm bu 
özelliklerin gerçekleşebilmesi hem zordur hem de ilave bir maliyet gerektirir. 
Fakat bir uzaktan öğrenme platformu geliştirmek için açık kaynak 
ÖYS  tercih etmek bu işleri önemli oranda kolaylaştırır.  

Teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması. Özellikle online eğitimlerde 
internet bağlantısı problemi gibi problemler çok can sıkıcı olabiliyor. 
Görüntülü eğitimlerde yaşanan bu problemlerin oluşmaması için hem 
eğitmenin hem de öğrencinin iyi bir internet altyapısına sahip olması gerekir. 
İnternet bağlantısı dışındaki diğer teknik problemler de eğitimin aksamasına 
sebep olabililir.Bu yüzden bir uzaktan eğitim platformunun bakım, 
güncelleme, barındırma, yedekleme maliyetleri sıradan bir web sitesinin 
bakım, güncelleme, barındırma, yedekleme maliyetinden daha yüksek olur. 
[7] 

Güvenlik. Tüm yazılımlarda olduğu gibi uzaktan eğitim platformlarında da 
güvenlik önemli bir problemdir. Özellikle resmi sertifika veren uzaktan 
öğrenme platformları, kötü niyetli kişiler tarafından saldırıya uğrayabilir. 
Bunun için de sistemin açık kaynak olması ve periyodik bakım, güncelleme, 
yedekleme, barındırmasının yapılması önemlidir. [7] 
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Çevrimiçi Akademik Toplantıların Avantaj ve Dezavantajları    

Su üç halde bulunabildiği gibi, insan da koronavirüs ile yaşamaya 
alışmaktadır.Sosyal hayatın izole olması çevrimiçi akademik toplantıların 
yaygınlaşmasına neden oldu.Bu çalışmada, gözlemler sonucunda, çevrimiçi 
akademik toplantıların (başlıca, seminer ve konferansların) avantaj ve 
dezavantajlarını belirlemeye çalışılmıştır. 

Çevrimiçi Akademik Toplantıların Avantajları 

Çevrimiçi akademik toplantıların avantajları aşağıda verilmiştir; 

• Herkes iyi bildiği, uzmanı olduğu konuda konuşma 
yapabilmektedir.Pratikte bu toplantılara engellilerin katıldığı ve daha çok 
rahat bir şekilde konuşma yaptığı görülmüştür.  

• Çok düşük masraflı olmaktadır; yol ve barınma masrafları ortadan 
kalmaktadır. Yanı sıra insanın olağandışı hava koşulları yüzünden seyahat 
etmekten vazgeçmesine gerek kalmayacaktır. 

• Herkes cinsiyet, yaş, sağlık sorunları fark etmeksizin dinleyicisi 
olabilmektedir; bu toplantılara pek çok  kişinin ailece katıldığı görülmüştür. 

• Bir günde farklı coğrafyalarda bulunabilmektedir. 

• Konuşmacıya soruların çatta (sohbette) verilmesi. Bu, sorayanın net 
bir soru kurması, cevaplayanın soruya net bir cevap vermesi, moderatörün 
soruları elemesi(konu ile ilgili olmayan soruları dikkatte almaması)demektir, 
ve bunun zamanı faydalı harcama açısından iyi olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, çevrimiçi akademik toplantılar Z kuşağı için uygulanabilir.Çünkübu 
kuşağın özelliklerinden beri de şu; öğrenmeye önem vermeleri, ama kalın 
kalın kitaplardan değil görerek öğrenmeye önem vermeleridir.Bu, Z kuşağı 
Türk Dünyası gençleri ile ilgili düzenlenen toplantıda psikiyatrist Dr. İbrahim 
Bilgen’in aşağıdaki sözlerizikredilmiştir [8]: 

“Z kuşağı gençleri, hedonist değillerdir, başka bir deyişle hazcılığa önem 
vermezler. Daha çok insani değerlere; adalet ve dürüstlüğe önem verirler. Y 
kuşağıyla benzer özellikleri taşırlar fakat daha esneklerdir ve bilimsel görüşe 
önem verirler. Bilimsel görüşe önem vermelerine rağmen, sosyal medyaya 
çok özen gösterirler. Sosyalleşme, hayatlarında önemli bir parçadır. Sosyal 
medya sayesinde toplu hareket ederler ve herhangi bir şeyden çekinmeden 
düşüncelerini açıklayabilme özelliğine sahiplerdir. Haber kaynağı olarak 
sosyal medyayı (Facebook, İnstagram ve Twitter) kullanırlar. Dünyadaki 
sorunlara kayıtsız değillerdir (apolitik bir nesil değildir). Gerek küresel 
gerekse ulusal ve toplumsal sorunlara çözüm üretme isteği duyarlar. X ve Y 
kuşakları kadar modayı önemsemezler; daha rahat ve bireysel moda 
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anlayışları vardır. Maneviyata maddiyata göre daha çok önem verirler. Burada 
maneviyat, insani değer ve haklar anlamını taşır. Engelleri aşabileceklerine 
inanırlar” ( Dr. İbrahim Bilgen, psikiyatrist). 

Çevrimiçi Akademik ToplantılarınDezavantajları 

Çevrimiçi akademik toplantılar için 21 Nisan 2011 yılında kurulmuş olan 
ABD, Kaliforniya, San Jose merkezli Zoom uygulaması en çok tercih edilen 
uygulama olmaktadır. Dolayısıyla çevrimiçi akademik toplantıların 
yaygınlaşmakta olduğu dönemde dezavantajlarının pek çoğu Zoom’un 
kullanılmasını bilmemekten meydana gelmiştir. Bunlar; sahte, kötü niyetli 
kişilerin katılması, seslerin çakışması, konuşmacı sesinin duyulmaması, ekran 
paylaşımı sorunlarının ortaya çıkması gibi dezavantajlardır. Günümüzde bu 
dezavantajlar giderilmiş durumdadır dolayısıyla çalışmada dikkate 
alınmamıştır. Bununla birlikte, çalışmada bilgisayara ve İnternete bağlı 
(sunum paylaşımı sırasında antivirüs programı eksikliği nedeniyle İnternet 
açıkken reklamın çıkması, ekranın donması gibi) sorunlar göz ardı edilmiştir. 

• Çevrimiçi akademik toplantıların aşağıdaki devantajları 
gözlemlemiştir; 

• Konuşmacılar video çekip gönderebilmektedir. Bu durumda soru-
cevap kısmı ortadan kalkıp toplantının verimli olup olmadığı söz konusudur. 

• Toplantıda kişinin görüntüsü kapalı olabilmektedir; kalabalık 
toplantılarda pek çok kişi görüntülerini kapatır ve konuşmacıda kendisiyle 
konuşup oturduğu hissi doğabilir. 

• Bazen akademik toplantıların süreleri sınırlarını aşabilir. Çevrimiçi 
akademik toplantılarda ise bununla daha sıkça karşılaşılabilir. 

Sonuç 

Günümüzde koronavirüs nedeniyle yaygınlaşmakta olan çevrimiçi akademik 
toplantıların olumlu olup olmadığı hakkında kesin kanaatte bulunmakçok 
doğru olmaz. Çalışmada, gözlemler sonucunda, akademik toplantıların 
çevrimiçi olarak düzenlenmesinin avantaj ve dezavantajlarını belirlemeye 
çalışılmıştır. Yine de çevrimiçi akademik toplantılar, bilim dünyasına olumlu 
etki yapacağı umut edilmektedir. Ayrıca, daha çok gelişerek geleneksel 
akademik toplantıların yer değiştireceği veya ikisinin birbirini tamamlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalık 
Durumu 

Assylbek Makhabbat* 
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen** 

Özet 

Siber güvenlik, bilgi kaynakları ile birlikte bireylerin korunmasını 
kapsamaktadır.Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumları farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışma 
grubunu Kocaeli ili Körfez ilçesindeki MEB bağlı ortaokullarda eğitim 
görmekte olan 7 ve 8 sınıf öğrencilerinden toplam 2831 öğrenci 
oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Siber Güvenlik Ölçeği (SGÖ) 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumları orta düzeyde olduğu görülmektedir. Alt boyutları 
açısından bakıldığında öğrenciler güvenilmeyenden kaçınmaktadırlar ve 
güvenlik için önlem almaktadırlar. İnternet üzerinden gezinirken iz 
bırakmamaya çalışmaktadırlar. Ancak kişisel gizliliği koruyamamakla 
birlikte internet üzerinden alışveriş yaparken ödeme bilgilerini 
koruyamamaktadırlar. Cinsiyet açısından değerlendirilirken erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla siber güvenlik farkındalık 
durumuna sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kişisel bilgisayara sahip olan 
öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrencilere göre sbier güvenlik 
farkındalık durumları daha olumlu düzeyde sonucuna ulaşılmıştır. Teknolojik 
cihazlara sahip olma durumuna göre incelendiğinde akıllı telefona sahip olan 
öğrencilerin bilgisayar ve tablete sahip olan öğrencilere göre siber güvenlik 
farkındalık durumları daha yüksektir. Gün içinde en çok mesajlaşma 
değişkeni açısından bakıldığında whatsapp ve insatgram üzerinden 
mesajlaşan öğrencilerin e-posta ve facebook üzerinden mesajlaşan 
öğrencilere göre daha olumlu siber güvenlik farkındalık durumuna sahip 
olduğu gözlemlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Öğrenciler, Sosyal Medya, Teknoloji, 
Farkındalık 
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Giriş 

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve internet kullananların 
sayısı dünyada ve Türkiye’de hızla artmaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TUİK) 2018 yılının ilk üç ay verilerine göre Türkiye’de 16-24 
yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı %90,7’dir. Bu oran 2012 
yılında %67,7’dir (TUİK, 2018). Bu açıdan bakıldığında İnternet kullanımı 
son 6 yılda %23 oranında arttığı görülmektedir. İnternet kullanımının 
yaygınlaşması, sınırsız ve yasaksız her türlü bilgiye ve kişilere erişimin 
kolaylığı, olumlu gelişmelerin yanında bazı olumsuz sonuçların ortaya 
çıkmasına da neden olabilmektedir (Karacı, Akyüz ve Bilgici, 2017). 
Tehlikeli insanlarla iletişim, oyunlara aşırı bağımlılık, yasal olmayan sitelere 
kolay erişim başta gelen riskler arasındadır (Çelen, Çelik, ve Seferoğlu, 2011; 
Mert, Bülbül, ve Sağıroğlu, 2012). İnternet kullanımı ile ortaya çıkan riskler 
bireyleri fiziksel ve ruhsal olarak etkileyebildiği gibi sosyal ve maddi açıdan 
da zarar verebilmektedir (Kim, Jeong, Kim ve So, 2011; Çubukçu ve Bayram, 
2013).   İnternet aracılığıyla karşılaşılan tehditlerin başında zararlı yazılımlar 
gelmektedir. Bu yazılımlar girdikleri sisteme zarar verdiği gibi bireylere ait 
bilgileri de ele geçirerek de zarar verebilmektedirler (Erol ve diğ, 2015). 
Zararlı yazılımlara örnek olarak servislere ve programlara zarar veren 
virüsler, kendini kopyalayan solucanlar, oyun gibi zararsız öğelerin içinde 
bilgisayarlara sızan casus yazılımlar (truva atları, keylogger spyware) 
gösterilebilir (Graham ve Howard, 2010).   

Siber güvenlik, yalnızca bilgi kaynaklarının korunmasını değil, aynı zamanda 
kişinin kendisi de dahil olmak üzere diğer varlıkların korunmasını da 
kapsayarak geleneksel bilgi güvenliği sınırlarının ötesine geçer (Solms ve 
Niekerk, 2013). Siber güvenlik sadece İnternet güvenliğini değil tüm iletişim 
altyapılarını kapsayan geniş bir kavramdır (Hekim ve Başıbüyük, 2013). Siber 
güvenlik, “siber ortamda, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını koru-
mak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, güvenlik kavramları, güvenlik 
teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi 
uygulamalar ve teknolojiler bütünüdür” şeklinde tarif edilebilir. Siber saldırı, 
“hedef seçilen şahıs, şirket, kurum, örgüt, gibi yapıların bilgi sistemlerine 
veya iletişim altyapılarına yapılan planlı ve koordineli saldırılardır”. Siber 
savaş, “Aynı saldırıların ülke veya ülkelere yönelik yapılmasıdır”. Siber 
savaşta hedef ülkelerin güvenlik, sağlık, enerji, haberleşme, su ve 
kanalizasyon, bankacılık ve kamu hizmetleri gibi kritik altyapıları saldırı alanı 
olarak seçilmektedir (Yılmaz ve Sağıroğlu, 2013). Internet kullanıcıları genel 
olarak zararlı yazılımlar ile ilgili güvenlik önlemlerinin farkındadırlar fakat 
İnternet üzerinden oluşabilecek tehlikeler hakkında farkındalıkları yetersizdir 
(Erol ve diğ, 2015).  Ülke olarak bilişim altyapılarına ve İnternete olan 
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bağımlılığımız artmakta ve buna bağlı olarak siber alanda taşıdığımız 
risklerimiz de giderek büyümektedir. Bu yüzden siber güvenlik son yıllarda 
en fazla tartışılan konulardan birisi haline gelmiştir (Hekim ve Başıbüyük, 
2013).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde her yaştan, meslekten ve topluluktan 
bilgisayar ve internet kullanıcısının aslında siber güvenlik riskleri ile ilgili 
farkındalıklarının genel olarak yetersiz olduğu görülmektedir (Çubukçu ve 
Bayram, 2013; Demirel, Yörük ve Özkan, 2012; Kaşıkçı ve diğerleri, 2014; 
Öğütçü, 2010; Yavanoğlu ve diğerleri, 2012, Yılmaz ve diğerleri, 2014). 
Yılmaz ve arkadaşları (2014) ise üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 
öğrencilerin genel olarak BİT kullanımında güvenli davrandığı ancak anti 
virüs kullanma dışındaki önlemleri almakta yetersiz kaldığı sonucuna 
ulaşmıştır. Öğütçü (2010) yaptığı çalışmasında, katılımcıların bilişim 
güvenliği farkındalık oranlarının çok yüksek olmadığı ve bireysel olarak 
korumacı davranışların henüz tam olarak gelişmediği bulgusuna ulaşmıştır. 
Kaşıkçı, Çağıltay, Karakuş ve Ogan (2014) Avrupa ve Türkiye'yi kapsayan 
çalışmalarına göre çalışmaya katılan çocukların birçok çevrimiçi risklere 
maruz kaldığı ve ebeveynlerin çocuklarını internette karşılaşabilecekleri 
risklerden uzak tutmayı sağlayacak yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
görülmektedir. Diğer bir çalışmada katılımcılarının yarısından fazlasının 
kredi kartı bilgilerinin ele geçirileceği endişesiyle çevrimiçi alışveriş 
yapmaktan kaçındıkları görülmektedir (Yenisey, Ozok ve Savendy, 2008). 
Furnell, Jusoh ve Katsabas' ın yaptıkları çalışmaya (2005) göre ise internet 
kullanıcılarının virüs benzeri zararlı yazılımlar ile ilgili tehlikelerle ilgili 
farkındalıkları yüksek iken, sosyal mühendisliğe dayalı oltalama (phishing) 
saldırılarına dair farkındalıkları düşüktür. Karaca, Akyüz ve Bilgici (2017) 
üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının incelediği çalışmada 
ise öğrencilerin siber güvenliğe yönelik davranışlarının siber güvenliği 
sağlayacak düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumunu bazı değişkenlere göre incelemek ve sonuçlarını 
değerlendirmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır. 

1. Ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalıkları ve alt boyutları 
açısından durumları nelerdir?  

2. Ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık durumu aşağıdaki  

a. Cinsiyet 

b. Sınıf 
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c. Teknolojik cihaza sahip olma 

d. İnterneti en çok kullandığı cihaz 

e. İnternet günde kullanma süresi 

f. Kişisel bilgisayarı olup olmama durumu 

g. Sosyal alanda en çok hangi mesajlaşma yöntemini kullanma 

Değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır?  

Yöntem 

Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırmasına göre 
desenlenmiştir. Tarama araştırmaları, bir grubun belli özelliklerini belirlemek 
için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk, vd., 2008). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2017-2018 öğretim yılı Kocaeli ili Körfez ilçesindeki 
merkez ortaokullarında öğrenim gören 7 ve 8 sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Körfez ilçesinin merkezine yakın olan toplam 18 
ortaokuldan 2981 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 2981 
öğrenciden 150 veri eksik olması dolaysıyla araştırma kapsamı dışında 
tutulmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri Tablo.1’de 
verilmiştir.  

Tablo.1 Örnekleme Ait Demografik Bilgiler 

  Örneklem 
n=2831 

|  n % 

Cinsiyet Kız 1471 52.0 

Erkek 1360 48.0 

Sınıf 7.Sınıf 1583 55,9 

8.Sınıf 1248 44,1 

 

Hangi cihazlara 

Bilgisayar 912 32,2 

Akıllı Telefon 1071 37,8 
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sahipsiniz? Tablet 848 30,0 

Sadece sizin 
kullandığınız 
bilgisayar var mı? 

Evet 1166 41,2 

Hayır 1665 58,8 

 

İnternete en çok 
bağlandığı cihaz 

Bilgisayar 599 21,2 

Akıllı Telefon 1868 66,0 

Tablet 364 12,9 

 

Gün içinde hangisi 
ile 
mesajlaşıyorsunuz? 

E-Posta 412 14,6 

Facebook 913 32,3 

WhatsApp 1012 35,7 

İnstagram 494 17,4 

 

İnternet günde ne 
kadar süreyle 
kullanıyorsunuz? 

0-1 saat 1032 36,5 

2-4 saat 1212 42,8 

4 saat ve üstü 587 20,7 

Tablo.1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %52’nin (1471) kız 
%48’nin (1360) ise erkek öğrenci olduğu görülmektedir. Sınıflar açısından 
bakıldığında ise %55,9’nu (1538) 7. Sınıfların ve %44,1’ni (1248) de 8. 
Sınıfların oluşturduğu görülmektedir. Sahip olduğu cihazlar seçeneğinde 
öğrencilerden %32,2’nin (848) bilgisayara, %37,8’nin (1071) akıllı telefona 
ve %30’nun (848) tablete sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerden 
%41,2’nin (1166) kişisel bilgisayarı var iken %58,8’nin (1665) ise kişisel 
bilgisayarının olmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %66’si (1868) akıllı 
telefonla internete bağlanıyorken bunu sırasıyla bilgisayar %21,2 (599) ve 
tablet %12,9 (364) takip etmektedir. Öğrencilerin gün içinde %35,7’nin 
(1012) WhatsApp ile %32,3’nin (913) Facebook ile %17,4’nin (494) 
İnstagram ve %14,6’nin (412) E-Posta ile mesajlaştığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Katılım sağlayan öğrencilerin %42,8’i (1212) interneti 2-4 saat 
arası kullanırken %36,5’i (1032) 0-1 saat ve %20,7’i (587) 4 saat ve üzeri 
kullanmaktadırlar.    
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Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünü cinsiyet, 
sınıf, hangi cihazlara sahipsiniz, internete en çok hangi cihazla bağlandıkları, 
gün içinde en çok hangisi ile mesajlaşmayı sağladıkları ve interneti günde ne 
kadar süreyle kullandıklarına ilişkin kişisel bilgiler soruları oluşturmaktadır. 
İkinci bölümünde ise Erol vd. (2015) tarafından geliştirilen “Siber Güvenlik 
Ölçeği (SGÖ)” yer almaktadır. Toplam 25 madde bulunan 5’li likert tipindeki 
ölçek, “Kişisel Gizliliği Koruma”, “Güvenilmeyenden Kaçınma”, “Önlem 
Alma”, “Ödeme Bilgilerini Koruma” ve “İz Bırakmama” olmak üzere 5 
faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin cronbach-α güvenirlik katsayısı 0.735’dir. 
Bu çalışmada da ölçeğin cronbach-α güvenirlik katsayısı 0.745 çıkmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemede betimsel 
istatistik yüzdelik frekansı, Kişisel siber güvenlik alt boyutu ve maddeleri 
açısından betimsel istatistikten aritmetik ortalama ve standart sapma, cinsiyet, 
sınıf ve kendisine ait bilgisayarı olup olmama durumuna göre farklılığı 
belirlemek için bağımsız örneklem t-test, hangi cihaza sahip, internete 
bağlandığı cihaz, gün içinde ne çok hangisi ile mesajlaşma ve internete 
kullanma süresine göre değişken değerleri farklılığını belirlemek için tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde ölçekten alınabilecek en yüksek puan ortalamasından, 
ölçekten alınabilecek en düşük puan ortalaması çıkarılmış ve elde edilen değer 
üç değerlendirme kategorisine bölünmüştür. Alınabilecek en düşük puana, 
bulunan sayı eklenerek kategoriler oluşturulmuştur. Tablo 2’de ölçeklere ait 
değerlendirme biçimleri verilmiştir. 

Tablo.2 Ölçeklerin Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

 

 

 

 

Bulgular 

Bu bölümde araştırma alt amaçları doğrultusunda analiz işlemleri 
gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular başlıklar şeklinde verilmiştir.  

Ölçekten alınabilecek 
ortalama puan 

Değerlendirme 
ölçütü 

Yüksek 1,00 – 2,33 

Orta 2,34 – 3,66 

Düşük 3,67 – 5,00 
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Araştırma kapsamında öncelikli olarak ortaokul öğrencilerinin kişisel siber 
güvenlik ölçeği geneli ve alt boyutları açısından durumları incelenmiştir. Bu 
kapsamda araştırmaya katılan 2831 öğrencinin kişisel siber güvenliği sağlama 
ölçeğinden almış oldukları puanlar analiz edilmiş, ölçek geneli ve alt boyutları 
açısından durumuna yönelik elde edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo.3 Ortaokul Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenlik Ölçek Geneli ve Alt 
Boyutları  

 Örneklem  

n= (2831) 

Alt Boyutlar 𝑿" ss 

Kişisel Gizliliği Koruma 2,45 ,552 

Güvenilmeyenden Kaçınma 3,56 1,174 

Önlem Alma 3,27 ,994 

Ödeme Bilgilerini Koruma 2,82 1,428 

İz Bırakmama 3,36 1,428 

Ölçek Geneli 2,96 ,610 

Tablo.3 incelendiğinden ortaokul öğrencilerinin ölçek genelinde siber 
güvenlik farkındalık durumlarının orta düzeyde (𝑋!=2,96) olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Alt boyutları açısından baktığımızda öğrencilerin 
güvenilmeyenden kaçınma (𝑋!=3,56), önlem alma (𝑋!=3,27) ve iz bırakmama 
(𝑋!=3,36) alt boyutlarında orta düzeyde kişisel gizliliği koruma (𝑋!=2,45) ve 
ödeme bilgilerini koruma (𝑋!=2,82) alt boyutlarında ise düşük düzeyde siber 
güvenlik farkındalıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumlarının cinsiyete göre farklılığı ele alınmış, analiz sonuçları Tablo 4’de 
verilmiştir. 

Tablo.4 Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Siber Güvenlik Farkındalık 
Durumu 

Cinsiyet N 𝑿! Ss Sd T p 
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Kız 1471 2,90 ,591 2829 6,182 .000* 

Erkek  1360 3,04 ,621    

*p<.05 

Tablo.4’e bakıldığında cinsiyete göre ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik 
farkındalık durumuna göre anlamlı farkın olduğu görülmektedir (t=6,182; 
p<.05). Bu fark erkek öğrenciler lehinedir (𝑋!=3.04). 

Ortaokul 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin sınıflara göre siber güvenlik farkındalık 
durumunun analiz sonuçları Tablo.5’te gösterilmiştir. 

Tablo.5 Ortaokul Öğrencilerinin Sınıflara göre Siber Güvenlik Farkındalık 
Durumu 

Sınıf N 𝑿! Ss Sd T p 

7. Sınıf  1583 2,96 ,625 2829 ,106 .916 

8. Sınıf 1248 2,96 ,589    

*p<.05 

Tablo.5 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin sınıflara göre siber güvenlik 
farkındalık durumunun önemli bir etken olmadığı bulgusuna rastlanmıştır 
(t=,106; p<.05).  

Araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin kişisel bilgisayara sahip olup 
olmama durumuna göre siber güvenlik farklılık durumunun analizi yapılmış 
olup sonuçları Tablo.6’da listelenmiştir. 

Tablo.6 Kişisel Bilgisayara Sahip Olma Durumuna Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 

Sadece sizin 
kullandığını
z bilgisayar 
var mı? 

N 𝑿! Ss Sd T p 

Evet  1166 3,07 ,567 2829 7,616 .000* 

Hayır 1665 2,89 ,628    
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*p<.05 

Tablo.6’ya bakıldığında ortaokul öğrencilerinin kişisel bilgisayara sahip olan 
öğrencilerle kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrenciler arasında anlamlı bir 
farkın olduğu görülmektedir (t=7,616; p<.05). Sadece kendisinin kullandığı 
bilgisayarı olan öğrencilerin (𝑋!=3.07) sadece kendisinin kullandığı 
bilgisayarı olmayan öğrencilere (𝑋!=2.89) göre daha yüksek düzeyde siber 
güvenlik farkındalık durumu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlara sahip 
olma durumuna göre siber güvenlik farkındalık durumu analiz sonuçları 
Tablo.7’de verilmiştir. 

Tablo.7 Cihazlara sahip olma durumuna göre siber güvenlik farkındalık 
durumu 

Sahip olduğu cihaz N 𝑋! Ss 

A- Bilgisayar 912 2,98 ,591 

B- Akıllı Telefon 1071 3,08 ,538 

C- Tablet 848 2,80 ,676 

Tablo 7’ye bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumunun sahip olduğu cihaza göre farklılaştığı görülmektedir. Gruplar 
arası farklılığın anlamlı olma durumunu belirlemek için tek yönlü varyans 
analizi ANOVA yapılmıştır (Tablo.8). 

Tablo.8 Ortaokul Öğrencilerinin Siber Güvenlik Farkındalık Durumunun 
Cihazlara Sahip Olma Durumu Farklılığına Yönelik ANOVA Sonuçları. 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 12,239 2 18,561 51,647 ,000 A-C 

B-C 

A-B 
Gruplariçi 631,219 2828 ,359   

Toplam 643,458 2830    

Tablo 8’e bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumunun cihazlara sahip olma durumuna göre önemli bir faktör olduğu 
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gözlemlenmiştir(F(2-359)=51,647; p<.05. Farklılığı belirlemek amacı ile 
yapılan Post-Hoc testine göre bilgisayara (𝑋!=2,98) sahip olan öğrencilerin 
tablete (𝑋!=2,80) sahip olan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık 
durumunun yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Akıllı telefona  (𝑋!=3,08) 
sahip olan öğrencilerin ise tablet (𝑋!=2,80)  ve bilgisayara(𝑋!=2,98) sahip olan 
öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık durumunun yüksek olduğu 
görülmektedir. 

Öğrencilerin e-posta, facebook, whatsapp ve instagram ile gün içinde 
mesajlaşma durumuna göre siber güvenlik farkındalık durumunun analizi 
tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo.9 Günde En Çok Mesajlaşma Durumuna Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 

Günde en çok mesajlaşma N 𝑋! Ss 

A- E-Posta 412 2,78 ,481 

B- Facebook 913 2,95 ,484 

C- WhatsApp 1012 3,01 ,466 

D- İnstagram 494 3,05 ,472 

Tablo.9 incelendiğinde öğrencilerin gün içinde mesajlaşma durumuna göre 
siber güvenlik farkındalık durumunun farklılaştığı gözlemlenmiştir. Gruplar 
arası farklılığın anlamlı olma durumunu belirlemek için tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) yapılmıştır (Tablo.10).  

Tablo.10 Öğrencilerin Gün İçinde Mesajlaşma Durumuna Göre Siber 
Güvenlik Farkındalık Durumuna Yönelik ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 20,347 3 6,782 18,559 ,000 A-B,C,D 

B-D Gruplariçi 1033,113 2827 ,365   

Toplam 1053,460 2830    
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Tablo 10 incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumunun günlük mesajlaşma  durumuna göre farklılaştığı bulgusuna 
rastlanmıştır F(2-359)=51,647; p<.05. Farklılığı belirlemek amacı ile yapılan 
Post-Hoc testine göre whatsapp (𝑋!=3,01), facebook (𝑋!=2,95) instagram 
(𝑋!=3,05) ile gün içinde mesajlaşan öğrencilerin e-posta (𝑋!=2,78) ile 
mesajlaşan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık durumunun yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnstagram (𝑋!=3,05) ile mesajlaşan öğrencilerin 
facebook (𝑋!=2,95) ile mesajlaşan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık 
durumları yüksektir. 

Tablo.11 İnternete En Çok Bağlandığı Cihaza Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 

İnternete en çok bağlandığı cihaz N 𝑋! Ss 

A- Bilgisayar 599 3,03 ,590 

B- Akıllı Telefon 1868 2,97 ,600 

C- Tablet 364 2,80 ,662 

Tablo.11 incelendiğinde öğrencilerin siber güvenlik farkındalık durumunun 
en çok internete bağlandığı cihaza göre farklılaştığı görülmektedir. Gruplar 
arası farklılığın anlamlı olma durumunu belirlemek için tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) yapılmıştır (Tablo.12) 

Tablo.12 Öğrencilerin internete en çok bağlanma cihazına göre siber 
güvenlik farkındalık durumuna yönelik ANOVA sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 12,209 2 6,105 16,580 ,000 A-C 

B-C Gruplariçi 1041,250 2828 ,368   

Toplam 1053,460 2830    

Tablo.12’ye bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumunun internete en çok bağlanma durumuna göre önemli bir faktör 
olduğu gözlemlenmiştir(F(2-646)=9,089; p<.05. Farklılığı belirlemek amacı ile 
yapılan Post-Hoc testine göre bilgisayar (𝑋!=3.03) ile internete bağlanan 



 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim |224 
 

öğrencilerin tablet (𝑋!=2,80) ile internete bağlanan öğrencilere göre siber 
güvenlik farkındalık durumunun yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Akıllı 
telefon (𝑋!=2,97) ile internete bağlanan öğrencilerin tablet (𝑋!=2,80) ile 
internete bağlanan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık durumunun 
yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo.13 Günde İnterneti Kullanma Süresine Göre Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumu 

Günde interneti kullanma süresi N 𝑋! Ss 

A- 0-1 saat 1032 2,86 ,673 

B- 2-4 saat 1212 3,03 ,526 

C- 4 saat ve üzeri 587 3,01 ,628 

Tablo.13 incelendiğinde öğrencilerin günde interneti kullanma süresine göre 
siber güvenlik farkındalık durumunda anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 
Gruplar arası farklılığın anlamlı olma durumunu belirlemek için tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır (Tablo.14). 

Tablo.14 Öğrencilerin Günde İnternete Kullanma Süresinin Siber Güvenlik 
Farkındalık Durumuna Yönelik ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

(p<0.05) 

Anlamlı 
Fark 

Gruplararası 18,462 2 9,235 25,233 ,000 A-B 

A-C Gruplariçi 1034,990 2828 ,366   

Toplam 1053,460 2830    

Tablo 14’e bakıldığında ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık 
durumuna göre günde interneti kullanma süresine göre farklılaştığı 
görülmektedir(F(2-646)=18,063; p<.05. Farklılığı belirlemek amacı ile yapılan 
Post-Hoc testine göre 2-4 saat (𝑋!=3.03) arası ve 4 saat ve üzeri (𝑋!=3,01)  
interneti kullanan öğrencilerin  0-1 saat (𝑋!=2,86)  internet kullananlara göre 
siber güvenlik farkındalık durumunun yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Sonuç 

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen 
internet bilgiye ulaşımı kolaylaştırmıştır. İnternetin bilgiye kolay 
ulaşılabilirlik sağlaması bir avantaj olsa da beraberinde getirdiği 
olumsuzluklar genç neslinin hayatını karartmaya neden olabilmektedir. 
Özellikle teknoloji çağı nesli olarak adlandırılan genç neslin teknoloji 
vazgeçilmez bir parçası halindedir. 

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin siber güvenlik farkındalık durumları 
çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Öğrencilerin siber güvenlik 
farkındalık durumlarının ortalama puanlara göre incelendiğinde orta düzeyde 
olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında öğrenciler güvenilmeyenden 
kaçınmakta ve güvenlik için önlem alabilmektedirler. Ayrıca internet 
üzerinde gezinirken iz bırakmamayı dikkate almaktadırlar. Karacı ve Bilgici 
(2017) üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarının incelenmesi 
çalışmasında da benzer sonuçlara ulaştığı görülmektedir. Ancak öğrenciler 
kişisel gizliliği koruyamamakla birlikte internet üzerinden alışveriş yaparken 
ödeme bilgilerini de koruyamamaktadırlar. 

 Öğrencilerin cinsiyete göre siber güvenlik farkındalık durumlarına 
bakıldığında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha olumlu siber 
güvenlik farkındalık durumuna sahip olduğu görülmektedir. Sınıflara göre 
siber güvenlik farkındalık durumu incelendiğinde anlamlı bir fark 
çıkmamıştır.  

Kişisel bilgisayara sahip olan öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olmayan 
öğrencilere göre siber güvenlik farkındalık durumunun yüksek düzeyde 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin teknolojik cihazlara sahip olma durumuna göre siber güvenlik 
farkındalık durumları incelendiğinde akıllı telefona sahip olan öğrencilerin 
bilgisayar ve tablete sahip olan öğrencilere göre yüksek düzeyde olduğu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca bilgisayara sahip olan öğrencilerin tablete sahip olan 
öğrencilere göre de yüksek düzeyde olduğu bulgusuna rastlanmıştır.  

Gün içinde en çok mesajlaşma durumuna göre bakıldığında ise whatsapp ve 
instagram ile mesajlaşan öğrencilerin facebook ve e-posta ile mesajlaşan 
öğrencilere göre daha yüksek düzeyde siber güvenlik farkındalıklarına sahip 
olduğu gözlemlenmiştir. İnternete en çok bağlandığı cihaz türüne göre 
incelendiğinde bilgisayar ve akıllı telefon ile internete bağlanan öğrencilerin 
tablet ile bağlanan öğrencilere göre siber güvenlik farkındalıklarının orta 
düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. İnterneti kullanma süresi açısından 
bakıldığında ise interneti 2-4 saat ve 4 saat üzeri interneti kullanan 
öğrencilerin 0-1 saat arası kullanan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde 
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siber güvenlik farkındalıklarına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.    
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Religious Education System in Japan 
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Abstract 

Education is one of the most important things; that is the reason every country 
is paying attention to education. Each country’s education policy has goals to 
be useful for citizens of the country. Religion and education related to policies 
and ideologies, it differs from country to country. Countries that adopt secular 
ideologies such as the United States, Japan, South Korea, Mexico, Uruguay, 
Cuba, Azerbaijan and Kazakhstan do not allow Religious Education in public 
schools, but they do in private schools. In short, the system of Religious 
Education in a country depends on the state ideology. Japan is one of the most 
developed countries in Asia and the unique one. In the world of education, 
instead of giving Religious Education lessons, Japan gives Moral Education 
Lessons in schools. Religion for most Japanese people is just a culture, 
tradition, or practice. This raises a big question; How to learn morals without 
a religion? While what we understand so far, anyone who wants good morals, 
then he must deepen his religion. Therefore, to answer the question, this article 
will discuss the brief history of Religious Education, the Religious Education 
system and the curriculum of school in Japan and how the implementation of 
Moral Education in schools.  

Keywords: Religious Education, Ideology, Japan, Curriculum, Moral 
Education 

 

Preliminary 

The practice of Religious Education in a country depends on the state ideology 
and policies. There are several models of the relationship between Religious 
Education and state ideology (Nuryatno, 2014). First, when ideology is 
secular, Religious Education is prohibiting in public schools but allowed in 
private schools. We can see this model in the USA, Japan, South Korea, 
Mexico, Uruguay and Cuba. 

Second, although the state ideology is secular, most of the population has 
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specific religious traditions (example Catholicism), Religious Education 
permits in public schools and private schools. We can see this in Austria, 
Germany, Spain, Colombia, Chile and Peru. The former Soviet Union, 
Azerbaijan and Kazakhstan are two countries that choose a secular ideology, 
although most of their population is Muslim, they do not allow Religious 
Education in public schools. 

The third model of state ideologies is Islam. When a country belongs to 
specific religions, Religious Education is a part of their public school 
curriculum. Here, Religious Education refers to Islamic Education, which 
shows that Religious Education means Islamic Education, just the same with 
in Islamic schools. This happens in Pakistan and Malaysia, both of which hold 
Islam as the official state religion. 

The fourth model is a condition in which state ideology is not secular or 
religious, such as Indonesia, where Religious Education is not just allowing 
by the Government, but farther needed in public and private schools. 
However, Religious Education in the fourth model is not only the teachings 
of Islam, also several religious issues with other religions that the Indonesian 
state recognized in one school. 

In terms of curriculum approach, there are two models: Confessional and 
Non-Confessional (Arslan, 2019). The first is the Confessional model, which 
consists of a single-religion model and a parallel single-religion model. In this 
Confessional model, students are taught a specific religion in general. The 
Confessional Model is an approach to Religious Education, which aims to 
examine a single-religion model, associate it with beliefs and be a follower. 
This model is often called the Traditional Model. This model has two types: 
a) Single Religion model, all students at school are taught only one religion, 
this model can be seen in Ireland and Italy. b) Parallel Single Religion model, 
in this model, the school teaches on various religious subjects (according to 
the religion in the country), students will study only one religious subject, that 
is, the profession of religion. Examples of countries implementing this system 
are Germany and Nigeria. 

The second approach is the Non-Confessional model approach. In this model, 
the school will teach only one religion lesson to all students (regardless of 
their religion), and the given religion class will learn all religions in general; 
this model is not learning religion but learning from religion. The country that 
applied this model is England. 

Religions in Japan 

Japan is a country with a secular ideology; Japan has never intervened in 
religious affairs. There is no religious regulation in the Japanese constitution. 
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Religion is an individual issue, The Ministry of Religion, Minister of 
Religion; especially religious holidays are not made. 

The current population of Japan is 126,525,381 on Thursday, May 14, 2020, 
based on the World O Meter detailing the latest United Nations data. The 
population of Japan is equal to 1.62% of the total world population. Japan got 
the 11th rank in the list of countries (and dependencies) by population 
(JapanPopulation (LIVE) Worldometer.) 

According to the Japanese Ministry of Education, religion in Japan: Shinto is 
about 107 million people, Buddhism is about 89 million people, Protestant 
Christians and Catholic Christians are about 3 million people and other 
religions are about 10 million people (all religious supporters: 290 million 
people) (Iwai, 2017). The total number of religious followers in Japan is 
almost twice the total population of Japan. The total number of religious 
beliefs in Japan exceeds the population due to Japanese religious traditions. 

1 

Table 1 Japanese Population and Number of Religious Adherents 

 

Most Japanese follow multiple religions and follow rituals and celebrations of 
various religions throughout the year. The majority of the Japanese are born 
as Shinto followers. When they got married, some got married at Christian 
wedding ceremonies, and when they died, they were buried in a Buddhist 
funeral (Herlina, 2011). 

 
1 The table was prepared by Nippon.com using the data of the Ministry of International 
Relations and Communication, Cultural Affairs and Population Statistics. 
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Apart from these traditional religions, many Japanese people today turn to 
various popular religious movements that are often grouped under the name 
"New Religions" (Shinshūkyō). These religions are elements of Shintoism, 
Buddhism and local superstition, and some have been developed to meet the 
social needs of community groups (Anonim, 2017). 

A Brief History of Religious Education in Japan 

Educational arrangements in Japan can be divided into two periods, before 
and after the Second World War. Before the war, the current education policy 
is a copy of the Imperial Education Dictionary. The subject at school is related 
to the form of loyalty and obedience to the Emperor, developing intellectual 
power and excellent moral power, always respecting the constitution and 
enforcing the law (Cummings, 1998). 

After the war, from November 3, 1946, the new Japanese constitution 
established its educational policies based on human rights, freedom of thought 
and conscience, freedom of religion, academic freedom and the right to 
education according to the abilities of all people. In March 1947, with the 
National Education Regulation (School Education Law), the basic education 
structure was established on the basis of 6-3-3-4 years with certain targets at 
all levels (Assegaf, 2003). 

Citizen in Basic Education Law, “Citizen have the right to equal opportunity 
or receiving education according to their ability; freedom from 
discrimination on account of race, sex, social status, economic position, or 
family origin; financial assistance, to the needy, has the right to equal 
opportunities or education according to the skills, freedom and the 
responsibility to build a peaceful State and society; freedom to avoid 
discrimination based on race, sex, social status, economic status or family; 
Financial aid to the needy, the freedom of the novice and the responsibility to 
build a peaceful State and society ”. (Barnadib, 1986) 

He stated that the aim of education in the Imperial Education Dictionary is to 
increase the loyalty and obedience of the Emperor to achieve the unity of the 
society under the same father, the Emperor. According to the Basic Law of 
Education, the aim of education is to increase the development of personality 
as a whole, respect individual values and instill a free spirit. 

 

Education System in Japan 

Education in Japan is managed by 文 部 科学 省 (monbukagakusho) or 
MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology / 
Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology). Education 
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does not leave culture (JapanMEXT/Ministry of Education). 

Japan implements 6-3-3-4 systems, namely: 6 years primary school, 3 years 
secondary school, 3 years high school, and 4 years in university. Education is 
compulsory only for 9-year primary and secondary school, but 98.8% of 
students attend high school. For students with physical or mental disabilities, 
there is a system called “Special Needs Education” to support special students 
to develop their self-confidence and thus increase their social participation. 

1 

Table 2 Level of Education in Japan 

 

 

There are 3 Types of Schools in Japan: 

1. Public Schools 

• Education is cheaper than a private school 

• Schools are run by a district (no school can be selected outside of your 
district) 

• All courses are taught in Japanese 

• Kindergarten can be reached from the University (National) 

2. Private Schools 

• Education is about 5-7 times more expensive than a public school 

• Schools are not divided by region, can go to the selected school 

• Students must pass the entrance examination for enrollment in the 

 
1 Image source: https://education.jnto.go.jp/en/school-exchanges/japanese-education-system/  
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school 

• Some courses can be given in English 

• Kindergarten can be reached from the University (National) 

3. International Schools 

• Mainly for foreign students, children of foreigners or bi-cultural 
students 

• Education is much more expensive than a private school 

• All courses are taught in English 

• Available from Schoolyard to High School 

 

School Life 

Public schools in Japan have 5 days lessons per week from Monday to Friday. 
There are also schools with classes on Saturday. In secondary and high 
schools, there are six lessons per day and these lessons usually take 50 minutes 
for each. After the lesson, the students clean the classrooms with shifts and 
club work begins. There are various clubs such as culture and sports clubs. 

1 

Table 3 Examples of School Schedules 

 

Religious Education at Japan’s School 

In Japan, under the Basic Education Act 2006, article 15, paragraph 2, 
Religious Education is prohibited in public schools. “Schools established by 
national and local governments will avoid Religious Education or other 
activities of a particular religion.” This constitution explicitly forbade 
Religious Education in public schools to make schools neutral in religion. 
(Nuryatno, 2014) In other words, there is no Religious Education Course in 
the curriculum of Japan, but instead there is a Moral Education Course in 
public school. 

Moral Education is part of Japan's education system. The Ministry of 
 

1 Image source: https://education.jnto.go.jp/en/school-exchanges/japanese-education-system/  
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Education of Japan said that its aim was to "improve the morality of the 
student, including moral mentality, judgment, participation and attitude," 
through all educational activities at school. Regularity, awareness, hard work, 
justice, harmony - in relationships and with nature. According to the 
guidelines, at least one lesson hour per week is devoted to moral education. 
Starting in the academic year 2018, this “dotoku” (moral education) is now a 
full-fledged “subject” in primary and secondary schools. 

In Japan, schools and teachers follow basic moral rules without practicing 
their personal beliefs. Some values taught to students include how to respect 
the elderly, how to care for animals, how to respect parents, how to help 
people with disabilities, and how to collaborate with each other. 

Unlike public schools, which are forbidden from Religious Education, private 
schools have the freedom to receive Religious Education, especially those 
with religious affiliation with certain religions. Article 50, paragraph 2 and 
article 79 of the School Education Law explain that private schools in primary 
and secondary education are allowed to receive Religious Education 
according to their connected religions as part of their regular curricula. This 
means that Religious Education is allowed to be taught in private schools in 
Japan. In fact, there are 115 high schools affiliated to the Roman Catholic 
Church; 93 private high schools affiliated with Protestant; 5 high schools 
connected to Shinto; 108 high schools connected to Buddhist sects; and 16 
high schools of newly developed religious sects. In total, private schools with 
religious ties, approved by the government, are 25% of the total national 
number. 

Japanese School Curriculum 

The newest version of the Study Course requires the total child to develop in 
a balanced way. To achieve a balanced development of the mind-virtue-body 
in order to be successful in the rapidly changing society of the future, in other 
words, academic competence (tashikana gakuryoku), rich emotions (yutakana 
kokoro) and healthy physical development (succoyakana on land).1 

1) Public School Curriculum 

As discussed earlier, the curriculum in Japanese public schools has no 
Religious Education classes, only moral education classes. Moral education 
extends to values that may not be “moral” in an ethical sense. It is also called 
"character education" / "values education" (Cummings, 1998). 

“The aim of moral education is to cultivate morality in virtues such as 
 

1 Note: Translated from MEXT homepage, http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-
cs/idea/index.htm, retrieved May 2020. 
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emotion, judgment, attitude and the desire to actively contribute. (Education, 
2008). 

“Character education” The aim is to teach children to help them develop 
various moral, civil, benign and bullying skills. This includes life skills 
training, moral reasoning, ethical reasoning and conflict resolution. In 
summary, teaching good behavior and values in young children. 

Annual course hours for primary school (first grade to six) and secondary 
school (seven to ninth grade) are shown in Table. Moral education is not a 
teaching subject like other compulsory subjects, but it is set at 34 minutes for 
first grade and 35 minutes for other classes and middle school. 

Curriculum Hours 

 
Table 4 Curriculum Hours for Primary School 

1 

 
1 Source: MEXT (2012b ; 2012c) 
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Table 5 Curriculum Hours for Secondary School 

Moral Education in Practice 

Moral Education Lesson Models 

Moral education classes often include opportunities to gently deal with course 
content to share emotional content (Bamkin, 2015). This encourages the class 
community to share intimate things through active listening, minimal 
responses and active inquiry, but also reflects on the positive aspects of daily 
life. 

For moral education, students are given a book called "Kokoro no-to-no-no" 
or a book called "Heart Notebook" prepared by the Ministry of Education of 
Japan. The use of this book is not mandatory for every school, but is 
recommended nationally for primary and secondary schools. The content in 
this book is simple, for example: 

• Playground Rules when using the playground: security is number one, 
in turn, sharing and giving (give and take). 

• Class / parking rules: they should recover, not get dirty, and be good 
to other friends. 

• Rules for using the toilet: in order, it should be clean and clean again, 
not polluting. 

 

Moral Education Daily Practice 

1) Post it card / thanks card / Japanese Arigatou Posuto Itto. These cards 
usually thank friends who lent a pen or share their stuff. Although it may seem 
like something insignificant, this little thing teaches children not to forget to 
thank those who helped them. 

2) The Environmental Safety Map / is called Chiiki Anzen Mappu. 
There are many bends on a road, the students make maps, and the purpose of 
this is to make everybody's attention. 

3) Training of Mutual Assistance. For example, Japanese students clean 
their classes themselves. 

4) Always teaching for a Purpose is taught by making the goals of the 
students written under the student's photo. These goals are simple goals, such 
as getting up early, not being late for school, etc. Objectives. The target can 
also be a monthly target or an annual target. 

5) Sharpen Empathy, where a form is not giving students long and 
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boring conversations. It is taught to get used to or teach the above things, to 
have a high work ethic, to follow the rules, to have discipline and high 
creativity. 

6) Feeding or cleaning animals and plants. 

7) Visiting senior citizens. 

 

Muslim Children in a Japanese Public School 

There are many schools in the Japanese public school system that can 
accommodate Muslim children. However, this largely depends on the school 
and what they can arrange or how they can support Muslim children. Below 
are some examples of how some Japanese public schools can accommodate 
Muslim children. As noted above, the flexibility and arrangement of the 
school may vary. (Muslim Children in a Japanese Public School, 2018) 

 

Music lesson 

Muslim children are allowed to work on their own in a different room because 
they cannot play musical instruments. 

Art class 

Muslim children are allowed to draw different objects instead of drawing their 
faces (due to idolatry). 

Lunch 

Japanese schoolchildren eat school lunch prepared by the school. However, 
Muslim children are allowed to bring their own lunch. 

In Ramadan 

Muslim children are allowed to enter another room to spend quiet time in 
Ramadan without lunch. 

Seating 

Muslim girls can sit next to a girl instead of a boy. 

Swimming class 

Muslim children can change their clothes separately (alone in a different 
room). If it is very difficult to participate, they are allowed to observe the class 
from the outside. 

Sports Clothes 
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In Japan, schoolchildren wear short sleeves and short pants as a sports uniform 
during gym classes. However, in some schools, Muslim children are allowed 
to wear long sleeves and long trousers instead. 

Salah (Praying) Hours at School 

In some schools, the principal's room can be used as a place where Muslim 
children can pray and allow children to go to the mosque on Friday. 

2) Private School Curriculum 

Private schools, especially schools with religious ties to a particular religion, 
have the freedom to receive Religious Education. Article 50, paragraph 2 and 
article 79 of the School Education Law explains that private schools in 
primary and secondary education are allowed to receive Religious Education 
according to their connected religions as part of their regular curricula. 

For example, Islamic private schools teach students a large number of Islamic 
lessons, but it varies for each school based on how many Islamic lessons and 
how much time is allocated. The example below is the curriculum at some 
Islamic private schools in Japan. 

YUAI International Islamic School Curriculum  

No Programs Offered (Kindegarten) School Time 

1 Al Quran & Basic Islamic Studies Monday - Thursday 

09:00 - 15:00 

  

Friday 

09:00 - 14:30 

 

2 Integrated development of cognitive, 
social, emotional and motor skills through: 

o Outdoors Activities 

o Arts 

o Social Studies 

3 English as Daily Communication 

4 Basic Mathematics (Numbers, Addition & 
        Subtraction) 

Table 6 Private Kindegarten's Lessons 

 

No Programs Offered (Primary School) School Time 
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1 Al Quran & Islamic Studies Morning Tahfiz 

08.00 - 8.40 a.m 

  

Classes 

9.00 - 15.00 (14.20 on 
Friday) 

  

Homeroom & Cleaning 

15.00 - 15.20 

 

2 English 

3 Mathematics 

4 Science 

5 Social Studies 

6 Japanese Language 

7 Arabic 

8 Art & Craft 

9 Health & Physical Education 

10 Computer Studies 

Table 7 Private Primary School's Lessons 

 

No Programs Offered (Secondary School) School Time 

1 Al Quran & Islamic Studies Morning Tahfiz 

08.00 - 8.40 a.m 

  

Classes 

9.00 - 15.00 (14.20 on 
Friday) 

  

Homeroom & Cleaning 

15.00 - 15.20 

2 Studies  

3 English 

4 Mathematics 

5 Science 

6 Social Studies 

7 Japanese Language 

8 Arabic 
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9 Art & Craft 

10 Health & Physical Education 

11 Computer Studies 

Table 8 Private Secondary School's Lessons 

 

 

1 

Table 9 After School Programs 

 

Result 

The implementation of Religious Education depends on state policy and the 
state's Religious Education policy is greatly influenced by state ideology. Just 
like in Japan, secular ideology is chosen as the basis of the state, it does not 
allow Religious Education in public schools, it is only allowed in private 
schools. Public schools should not have religious interventions and 
influences. 

 
1 Note: Table 5, Table 6 and Table 7, Table 8, Table 9 translated from YUAI School Japan 
website https://www.yuaischooljapan.com/kindergarten, 
https://www.yuaischooljapan.com/primary-school, https: // www .yuaischooljapan.com / 
secondary-school, https://www.yuaischooljapan.com/after-school-programs, retrieved May 
2020. 
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Japan has two opposing sides, but it is actually becoming a synergy for Japan's 
progress. On the one hand, Japan is a modern country with technological 
developments. On the other hand, Japan is a traditional country rather than the 
way of thinking and the culture of its people. On the one hand, Japan is the 
third largest economy in the world. On the other hand, the Japanese people 
still carry the norm from their ancestors, and the soul is still preserved today. 
Norms in Japanese society are closely related to the teachings of Shintoism 
and Buddhism, but interestingly these two religions have not been taught in 
schools as compulsory subjects. 

In Japan, most students do not take Religious Education classes, but in most 
public schools they behave correctly because they have learned Moral 
Education Lessons. Religious Education is provided only in private religion-
based schools and the percentage of these schools is only 25%. In Japan, it 
seems stronger than Religious Education to act in accordance with the old 
traditional values, existing norms and values that have been passed down from 
one generation to another generation since the 17th century. 

Consequently, the reason why moral education in Japan has a great impact, 
even if it is not Religious Education, is the method of moral education in 
Japan, not only with theory, but also with practice. As we discussed earlier, 
cleaning classes, animal feeding etc. interesting things are implemented. 
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Abstract 

Since the purpose of this study is to fill in the gap of microfinance literature 
and human development regarding the effects of LPDP scholarship funds on 
material and spiritual welfare of scholarship awardees. Participants in this 
research are 78 alumni LPDP Scholarship that studies abroad. In this research 
paper, material and spiritual value indicators are adopted from CIBEST 
method which are shalat, fasting, zakat, government support, and household 
environment. Moreover, data will be processed by OLS and CIBEST 
calculation followed by categorizing respondents into four quadrantes: 
welfare index, material poverty index, spiritual poverty index, and absolute 
poverty index. The results of this study show that family condition, study 
experience, and scholarship amount affect material welfare. Then the level of 
persistence, study experience, scholarship amount, and alumni network are 
also influences LPDP alumni spiritual welfare. After receiving LPDP 
scholarship, 97% of alumni are in quadrant I which materially and spiritually 
rich. 

Keywords: CIBEST, Spiritual Welfare, Islamic Economics, Indonesia, LPDP 
Scholarship, Government Scholarship 

 

Introduction 

At this time human welfare is always equal with the number of assets that 
increase or exceeds the amount of needs, human welfare is considered to be 
reduced if the assets owned are also reduced. This erroneous view arises due 
to capitalist economic thinking that illustrates a person's level of satisfaction 
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judged by the amount of assets, income or social status they have (Sakti, 2007; 
Zaman et.al, 2014). For example in the macro-scope, GDP per capita is also a 
dominant measurement tool to measure the welfare level of a country's 
society. Surely this is very contradictory to the many phenomena of death or 
depression by suicide, even though they have higher wealth and social status. 
Like the opinion of Ura et al., (2012):  

“measuring the level of social welfare is not enough to measure the amount 
of income because there are some people who feel wealthy, but his income is 
very small. Likewise, many people who are unhappy when a very large 
amount of their income.” 

Data released by UNDP in 2020, the quality of Indonesia's human resources 
was ranked 115 with a point of 0.69 (medium human development). 
Meanwhile, in 2019, the World Economic Forum explained that Indonesia's 
competitiveness ranks 50th after previously having been in position 45 (2018) 
out of 141 countries with a ranking of 71th on the pillar of human resources. 
The current assessment of human development is taken from the condition of 
government stability, the distribution of education and health, high life 
expectancy, and economic strength. 

The above index also confirms that the quality of human resources must be 
the main criteria in assessing the success of a country's development. Human 
Resource Development (HR) becomes the mainstreaming of the nation's 
development strategy going forward. The choice of strategy is strived to 
accelerate the economic growth needed to improve people's welfare. Then, 
the long-term welfare is not only judged by the amount of wealth but also 
assessed by the presence of a sense of sufficient and calm in a person. Seeing 
the importance of the meaning of welfare, Islam advocates the social welfare 
of the community built through the optimization of good individual character 
(ihsan) (Asutay, 2015). 

Reviews on many studies of material and spiritual welfare, the majority of 
survey authors on the impact and effectiveness of zakah rather than other 
financial aid such as a scholarship. This new area of focus triggered the author 
to observe financial support in terms of government scholarships since it 
makes a big contribution to the nation in developing human resources. 
Moreover, only a few researchers have attempted to examine the determinant 
factors of material and spiritual welfare in the scholarship area. 

Some gaps that will be resolved in this study are. First, the measurement factor 
for human welfare is still very limited, especially in Islamic perspective. 
Second, only a few researchers measure spiritual indicators in the form of 
quantitative methods. The existence of macroeconomic problems and 
difficulties in measuring welfare based on Islamic principles that are 
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intangible make spiritual indicators quite challenging to develop with 
quantitative methods (Rahman et.al, 2013; Zaman et.al, 2014). 

The main aim of this study is to define and analyse the impact of the 
scholarship on alumni welfare. Find out scholarship alumni characteristic 
that has the most influence on improving the material and spiritual aspects. 
Then, it can fill the gap on microfinance, spiritual welfare literature and 
Islamic human development.  

Therefore, this study is going to analyse four research questions which 
are: 

1. Does the government scholarships have a significant effect on 
improving the welfare of scholarship recipients materially? 
2. Does government scholarships have a significant effect on improving 
the welfare of scholarship recipients from a spiritual perspective? 
3. How is the effectiveness and impact of these government 
scholarships? 

The structure of this paper is organized into five sections. Some 
theoretical background on the relationship between scholarship 
effectiveness to the dependent variable and Islamic views are presented 
in section two, followed by a description of the study’s methodology in 
section three. The empirical result and discussion are presented in 
section four. The general conclusions and recommendations bring the 
paper to an end. 
Literature Review 
General LPDP Scholarship Overview 

LPDP is currently the biggest government scholarship that provides 
opportunities and hopes for many young Indonesians from all corners of the 
country to continue their education to master to doctoral levels through open 
selection that is open throughout the year at both levels. This enthusiasm can 
be seen from Figure 1 an increase in the number of registrants as much as 60% 
from the initial year of the establishment of the LPDP and subsequently an 
increase of 14% in 2015.  
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Figure 1 Total LPDP Awardee based on Scholarship Program 
Source: LPDP Annual Report 2018 

Then the downward trend in the number of registrants reduced from 2016 to 
2018 because the LPDP managers began implementing several policies by 
tightening the selection of foreign destinations, especially the United 
Kingdom (2016). Then in the next two years, the focus of the government was 
to develop campuses in Indonesia. 
With commitment and seriousness from the government, the institution 
directed to prepare potential and contributive leaders for Indonesia now 
and in the future in all sectors. Figure 2 depicts the country distribution 
of LPDP awardee. On the other hand, the development of the number 
of LPDP alumni has accumulated to reach 7,108 people from 2014-
2018 (Figure 3). The number of alumni is more or less 1,000 people 
every year.  

  
Figure 2 Ten Biggest Scholarship Student Destination Countries 
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Source: LPDP Annual Reports 2014-2018 

 
Figure 3 Total Alumni Accumulation Based on the Scholarship 
Program 
Source: LPDP Annual Reports 2014-2018 

Scholarship Effectiveness on Welfare 
Many studies have shown that investment in human capital has a significant 
effect on economic growth. Harbison (1973), states that human welfare is an 
active element that can accumulate capital, exploit natural resources, build 
social, economic, and political organizations that can lead to developing 
nations. Therefore, many facts show that countries that invest more in 
education can increase the per capita income of their people (Bashir and 
Darrat, 1992) as has been done by Finland and Sweden which provide 
scholarships to residents even up to doctoral degrees. 

Research conducted by Cameroon (2009) shows that providing JPS 
scholarship to a poor family can reduce dropouts during times of crisis. This 
study also adds several Socio-Economic Status (SES) variable indicators such 
as food availability, religious adherence, per capita income and expenditure, 
asset ownership, type of house (roof, walls, floors), and occupation of the head 
of the family to categorize the eligibility of a family to receive assistance 
funds. 

Aliyyah et al. (2019) also evaluate the performance and results of the 
Bidikmisi (BM) scholarship program which illustrates that BM scholarship 
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recipient alumni can increase the productivity and competitiveness of 
Indonesian human resources. This happens because of the commitment from 
the government through intensive training on the intellectual, spiritual and 
emotional aspects. So, BM alumni can become youths following the character 
of the nation. 

Thus, the distribution of scholarships as one of the IME instruments is 
expected to be able to improve the economy, social, ethics and environment 
in society. However, to the best of the authors' knowledge, research on the 
effectiveness and impact of scholarships that can measure the level of material 
and spiritual well-being in students is still very limited to be found. This is 
important for scholarship-giving institutions, especially the funds come from 
the government as a measure of success in building a society that is prosperous 
materially, ethically and spiritually in a nation. 

Indicators of Material and Spiritual Well-Being: Previous Research 

Inconsistency in the use of the GDP indicator as a measure of the economic 
welfare of a nation is due to the fact that individual income is unwell 
distributed. Welfare according to Islam refers to falah concept that achieved 
by the implementation of maqashid shariah. Rahman et al. (2013) conducted 
an assessment of the theory made by Khan (1994), the results of the analysis 
formulate that falah uses three broadly described aspects, namely happiness, 
survival, and strength and self-respect. Based on the concept of welfare, the 
authors limit ten measurable indicators such as halaqah activities, 
implementation of compulsory worship, morals, health, freedom, taking 
higher education, having a family, work and guarantee of a decent life from 
the government as basic human needs that protect religious and mental needs. 

Islamic scholar Zaman et al, (2014) revealed that current welfare is often 
measured based on the amount of assets, income or GNP which is not in line 
with Islamic principles and does not have a clear relationship between wealth 
and welfare. In their research, they concluded that rich and poor people must 
have a sense of adequacy and understanding in dealing with property which 
can be a test for them if it is not properly used. In addition, building spiritual 
indicators is complex because of the limitations of human knowledge in 
calculating fundamental concepts such as belief, clarity and one's intention to 
worship. However, the presence of this indicator is still very much needed 
with the aim of amar ma'ruf nahi munkar. 

Various attempts have been made to establish welfare standards from an 
Islamic perspective. A significant effort was made by Beik and Arsyianti 
(2015) in measuring poverty and welfare standards through the CIBEST 
method. This model makes material indicators and five spiritual indicators 
measured on a Likert scale on the aspects of the implementation of prayer, 



249| 6.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- Edebiyat, Dil ve Eğitim  
 
fasting, zakat, support for the home environment and government in the form 
of regulations. Based on the calculation of this method, it is known the number 
of individuals classified as poor and prosperous according to the material and 
spiritual aspects. In its development, the CIBEST method is widely used by 
other researchers in measuring the impact of zakat on various regions of 
Indonesia. 

Variable Used as Indicator of Material and Spiritual Welfare  

Hafidhuddin (2013) articulates the concept of basic human needs that are 
commonly used based on the Al-Quran, hadiths and ijtihad of the scholars 
which consist of the need to carry out worship, the need for food, clothing and 
housing, the need for mental safety which is reflected in Qs. 106: 3-4. Love 
and Talbot (2009) explains the characteristics of spirituality which include the 
process of looking for identity, authenticity, acknowledging the existence of 
others, connecting oneself with others through community relations, 
developing empathy, and openness to build relationships with higher powers. 
As for this section, the researcher focuses on managing the dimensions used 
in the CIBEST model because it is more comprehensive with the calculation 
of material and spiritual aspects including prayer, fasting, zakat, haj, family 
environmental factors and government support. Then, below are independent 
variables explanation. 

Persistence 
Persistence is often associated with a person's success factor. Datu et al (2018) 
and  Mooradian et al. (2016) proved that persistence has a positive influence 
on the success of academies and the well-being of one's life that can impact 
on innovation ability. 

Chavez (2001) describes how a person connects and considers himself 
important to others and understand their self. This goal is related to the 
spirituality formed by family, culture, and religious influences. So he 
mentioned that a religion and daily practices would form the foundation of the 
human spirit. 

Family Condition 

Poverty is also closely related to mental weakness. When this happens to 
parents, it can have a bad influence on their children. According to Goodman 
and Dyer (2019), there is no direct effect of family income on children's 
spiritual well-being. Rather, parenting styles, psychological sensitivity and 
religious family practices that have a positive impact on the spiritual well-
being of children. 

On the other hand, parents' income and wealth are the main factors affecting 
the next generation, especially on the opportunity to get education and earn 
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income (Franzini and Raitano, 2009). Low-income families can interfere with 
the growth of their children and have a negative influence on their psychology 
and behaviour. Researchers used indicators such as the number of offspring, 
occupation, the economic status of the parents to measure the material welfare 
of the next generation. So the hypothesis that emerges is that family economic 
background has a positive influence on the material well-being and does not 
have an influence on child spiritual welfare. 

Study Experience 

Extracurricular activities and awards that have been achieved in the academic 
field are often used as a measure for companies to assess a qualified person to 
become an employee. People who engage in extracurricular activities are 
considered to have communication skills, leadership and problem-solving 
skills (Cole et al., 2007; Kim and Bastedo 2017). Brown and Campion (1994) 
also mention three categories that have a positive relationship with job level, 
namely academic qualifications, work experience and extracurricular 
activities. 

Sadykova et al (2016) proved that there was a positive influence between 
extracurricular activities with spirituality and morality. This is because, in this 
activity, his personality, educational environment and various educational 
methods can be integrated. So the hypothesis that emerges is that there is a 
positive relationship between extracurricular activities on one's material and 
spiritual well-being. 

Duration of Study 
According to the results of research conducted by Renna (2007), graduating 
on time can affect future income. He explained with the case of students in 
the United States that students who graduated not on time had an effect on 
their low income. Because the company will use the age at graduation as a 
measure of one's productivity. The company will conclude that people who 
have low productivity will receive low salary offers. 
GPA 

Research conducted by Chia and Miller (2008) states that the GPA of students 
positively affects income. This is in accordance with the screening theory and 
human capital theory that generally companies will recruit workers based on 
the GPA at the university. This is because students have little work experience 
when they graduate. So that the GPA becomes a measure of the productivity 
of job applicants. 

Regarding the relationship between GPA and religiosity, Cannon et al (2005) 
conducted a study at Brigham Young University and found that respondents 
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with passive social and religiosity levels had low GPA scores. That way the 
GPA value and the level of religiosity have a positive influence. 

Education Level 

London and Rebecca (2006) state that post-secondary education is a way out 
to get out of poverty. They also mentioned that enrolling in a university is an 
indicator of the potential for a successful future. According to the 
International Labor Office in 2012, pursuing tertiary education in a 
developing country can give a person a greater chance of getting a stable type 
of job and a higher salary. 

Meanwhile, the influence of the level of education on the spiritual life of 
students shows mixed results. Research by Bowman and Small (2010) 
explains that several experiences at the college level have a positive 
relationship with spiritual development. Although this spiritual development 
may differ depending on the religious affiliation of the institution they belong 
to. Therefore, the level of education is concluded to have a correlation with 
job prospects and influence on spiritual well-being. 

Scholarship Amount 

According to the human capital theory described by Campbell (2016), money 
invested in one's education has a positive influence on one's economy. This 
theory also explains that investment funds in financing tertiary education to 
the international level will shape the abilities and competencies of selected 
students so that they can advance the economic and social conditions of their 
local communities. Robbins et al. (2004) stated that the importance of grants 
received by students can have a direct impact on increasing academic 
motivation and student success and even have a large effect on loyalty to the 
environment. Grants and scholarship funds play a significant role in a person's 
persistence rather than debt (Alon, 2007). 

Alumni Network 
Referring to the above definition, spirituality is not only judged by the 
relationship factor to God but includes the social sphere. Alumni network is a 
social network that can be a capital for its members and even for universities. 
At the same time, they can create added value for many parties through the 
exchange of knowledge and information (David and Hamburg, 2013). Weerts 
et.al (2010) stated that universities in America hope that alumni can become 
active partners of universities. Alumni are considered to be on the university's 
advisory board before and after graduation. They can give lectures, provide 
job opportunities for students and graduates, build the next generation of 
careers, become mentors and become ambassadors for the university or 
institution. 
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In the aspect of increasing income, research conducted by Marmaros and 
Sacerdote (2002) states that there is a very strong relationship between 
prestigious jobs and high salaries with alumni help. From the explanation 
above, the resulting hypothesis is that the alumni network has a positive 
influence on material and spiritual well-being. 

Research Methods 

To investigate the factors that affect the material and spiritual well-being of 
scholarship recipients, researchers use multiple linear regression analysis 
(OLS) to look for the influence of two or more independent variables on the 
dependent variable. To give robustness result, several tests of requirements 
analysis or classic assumption need to be carried out. This model is used to 
answer problem formulas 1 and 2. Then to answer problem formula 3, 
researchers use the welfare index calculation method and categorize 
respondents in the CIBEST quadrant described in the next sub-chapter. Thus, 
the empirical model used to get strong results in the regression analysis is 
listed in equations 1 and 2. 

Y1 = 	α! + β"PR + β#FC + β$SE + β%DS + β&GPA + β'EL + β(SA
+ β)NA + ε 

Y2 = 	α! + β"PR + β#FC + β$SE + β%DS + β&GPA + β'EL + β(SA
+ β)NA + ε 

whereby; 

- Y1 : Material Welfare 
- Y2 : Spiritual Welfare 
- α : Constanta 
- PR : Persistence 
- FC : Family Condition 
- SE : Study Experience 
- DS : Duration of Study 
- GPA : GPA 
- EL : Education Level 
- SA : Scholarship Amount 
- AN : Alumni Network 
- ε : Stochastic Error Term 

Data Collection 

The data used in this study consisted of primary data and secondary data. 
Primary data was obtained by distributing an online questionnaire in the form 
of Google Form to alumni of LPDP scholarship recipients in the LPDP 
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mailing list group. Primary data collection is conducted in the third to fourth 
week of June 2020. Secondary data were obtained through surveys in 
literature such as journals, annual reports of the LPDP scholarship and online 
sources such as the World Bank website, UNESCO and others.  

Population and Sample 

Population in this study is LPDP mailing list members. Researchers also used 
a purposive random sampling technique. So several criteria need to be applied 
in sample collection, namely: 

1. Respondents are foreign alumni scholarship because at this time the 
scholarship recipients have no connection or moral burden on the funding 
institution so they can provide an actual answer. 
2. Muslim because it adapts the concept of spiritual well-being to the 
CIBEST method. 

Based on these criteria 78 alumni were willing to fill out the research 
questionnaire. 

Operational Definition 

Based on the purpose of the study and the relevant literature material 
welfare and spiritual welfare have been chosen as two dependent 
variables that will be analyzed separately. Then, the researcher 
categorized 8 variable items into three groups namely Pre-Study 
(persistence, family conditions), Post-Study (study experience, 
duration of the study, GPA, education level, scholarship amount) and 
Post-Study (alumni network). 
 

Code Variables Measurement Indicators 

Variables Independent 

Pra-Study 

PR Persistence Number of scholarship selection 
before getting LPDP scholarship 

FC Family Condition Total monthly family expenditure 
divided by dependent members 

Pas-Study 

SE Study Experience Total participation involvement in 
conference and extracurricular 
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activities 

DS Duration of Study Duration finishing study (in year) 

GPA GPA GPA score 

EL Education Level Categorizing education level  

  1. Master 2. Doctoral 

SA Scholarship Amount Total received scholarship amount 

Pasca-Study 

AN Alumni Network Using dummy questions 1. Yes 0. No 

Variable Dependents 

MV Material Poverty Total monthly income after becoming 
alumni 

SV Spiritual Poverty SV = Hi, Hi formula: 

Hi =
Vpi + Vfi + Vzi + Vhi + Vgi

5
 

 

Table 10 Operational Definition 
 
Calculation Method of the Effectiveness and Impact of Giving Scholarships 
on Material and Spiritual Welfare Levels 

In applying the CIBEST model, Beik and Arsyianti (2015b) do the 
calculations in the following stages: 

Determination of Material Poverty Lines and Spiritual Poverty Lines 

Material poverty line (symbolized by MV) is derived from the following 
formula: 

MV =BPiMi
*

+,"

 

whereby: 

- MV = minimum material needs standard (in terms of Rp) 
- Pi = price of goods and services i (in terms of Rp) 
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- Mi = minimum number of goods and services needed 

In Beik and Arsyianti's research (2015b), the determination of MV values uses 
the poverty line used by the Central Statistics Agency (BPS) with several 
modifications. As for this study using the international poverty line for small 
and medium-income countries issued from the World Bank for $ 3.2 per day. 
Thus, the MV value of each individual in a month is formulated as follows: 
MV = International poverty line x exchange rate assumption x 30 days 

MV = 3.2 x Rp14.000 x 30 days= Rp1.344.000 equivalent $96 
 

Calculate the Spiritual Value of the Respondent Before and After Receiving 
the Scholarship Funds 

Spiritual value (SV) is used to categorize respondents into two categories 
namely spiritual rich or spiritually poor. The SV standard value is 3. So if the 
SV value is more than 3, the respondent is categorized spiritually rich. 
Whereas if the SV value is less than 3, it is categorized as spiritual poor. 

SV = B
SHk
N

*

-,"

 

whereby: 

- SV  = average score of actual spiritual condition of  the 
whole respondent 
- SHk  = individual actual spiritual condition k 
- N  = total number of observed respondent  

The Equation below to compute SHk: 

SH =B
H1 + H2 +⋯+ Hn

MH

*

.,"

 

whereby: 

- SH = average score of actual spiritual condition of one 
respondent 
- Hi = actual spiritual score of household member i 
- MH = total number of household members 

 

As for Hi, its formula is below: 
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Hi =
Vpi + Vfi + Vzi + Vhi + Vgi

5
 

whereby: 

- Hi = actual spiritual score of household member i 
- Vpi = prayer score 
- Vfi = fasting score 
- Vzi = score of zakat and infak 
- Vhi = score of the household environment 
- Vgi = score of the government policy environment 

Based on the above SV calculations, Beik and Arsyianti used household 
sample in their investigation. However, this paper using SV modification 
pattern in the formula due to using personal sample as follow:  

SV = Hi 

 
Table 11 Spiritual Indicators   
Source: Beik and Arsyianti (2015) 
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Calculating Respondents' Actual Revenues and Expenses 

This indicator of income and expenditure is important because it is to 
determine whether the amount exceeds the MV value or not. At this stage, the 
respondent's assets are classified as rich or poor. 

Categorizing the Results in the CIBEST Quadrant 

Furthermore, after having MV, SV, actual spiritual values and real 
income or expenses, each respondent will be grouped into the CIBEST 
quadrant which is a combination of spiritual and material values. 

Table 12 Combination of MV and SV Values 
Source: Beik and Arsyianti (2015) 

Calculation of each quadrant to get the value of the welfare index, material 
poverty index, spiritual poverty index and absolute poverty index. The welfare 
index formula is as follows: 

W =
w
N

 

whereby: 

- W = welfare index 0≤W≤1 
- w = total spiritually and materially rich respondents  
- N = total observed respondents 

Pm =
Mp
N

 

whereby: 

- m = material poverty index 0≤Pm≤1 
- Mp = total spiritually rich and materially poor respondents 
- N = total observed respondents 
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Ps =
Sp
N

 

whereby: 

- Ps = spiritual poverty index 0≤Pm≤1 
- Sp = total spiritually poor and materially rich respondents 
- N = total observed respondents 
 

Pa =
Ap
N

 

whereby: 

- Pa = absolute poverty index 0≤Pm≤1 
- Sp = total spiritually and materially poor respondents  
- N = total observed respondents 

Results and Analysis 
Respondents Characteristics 
Table 4 illustrates the characteristics of research respondents the impact of 
providing LPDP scholarships to 78 people through the CIBEST index. 

Table 13 Respondents Characteristics 
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Source: Primary data (2020) 

Based on the above table, LPDP alumni who participated in this study were 
52.56% men and 47% women. In terms of age, 65 respondents have 
productive age in which 25-30 years. Then, the number of recipients of 
scholarships that have been married 40 people or around 51.3%. While 38 
other people are single. In this table, it can be seen that 76 people are alumni 
of master programs and 2 doctoral programs. This portion is proportional to 
the focus of the Indonesian government at the beginning of the period to 
increase the number of young people with a master's education. Based on the 
type of work, 50% of LPDP scholarship recipients work as teachers or 
lecturers. As many as 23% work as government employees or private 
employees and another 21.78% work as freelancers, entrepreneurs, and 
doctors. Meanwhile, the majority of LPDP alumni study destinations were in 
Europe as much as 54%, Australia as much as 29.5% and Asia such as 
Malaysia, Singapore, Hong Kong and Japan as much as 16.5%. 
Hypothesis Testing 

In this study, the data were first analyzed by requirements testing analysis 
which are normality test, linearity test, multicollinearity and 
heteroskedasticity. The result shows all the requirement and classical 
assumption test has passed. 

Multiple Linear Regression Results 

a. Simultaneous regression coefficient test (F-test) 

 
Table 14 F-result Material Welfare 
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Table 15 F-result Spiritual Welfare 
Based on Table 5, the significance results showed 0.02 <0.05. So it can be 
concluded that there is a simultaneous influence between the variables of 
persistence, family condition, study experience, duration of the study, GPA, 
study level, nominal scholarship and alumni network on material welfare. 
Table 6 shows that the Fcount of 13,632 > 2.07 and significance result <0.05 
means that there is also a simultaneous influence between all independent 
variables on spiritual well-being. So that the output of Tables 5 dan 6 succeeds 
in answering research questions 1 and 2. That scholarships distribution which 
includes eight variables simultaneously have a significant effect on the 
material and spiritual well-being 
b. Correlation coefficient test (t-test) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Table 16 T-result Material Welfare 
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Table 17 T-result Spiritual Welfare 
 
Table 7 displays the variable family condition, the scholarship nominal and 
study experience are variables that have a significant and positive influence 
on the material welfare of the scholarship alumni because the significance 
value shows <0.05. The two former variables show positive value and the 
letter variable is negative. Meanwhile, other variables such as persistence, 
duration of study, GPA, nominal scholarship and alumni network did not have 
an effect on material welfare. 
Then the results of the calculation of Table 8 show that persistence, study 
experience, nominal scholarships and alumni networks variables have a 
significant effect because these four variables have a significance value <0.05. 
c. Determination coefficient test 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .542a .294 .212 198.446 

a. Predictors: (Constant), AN, EL, GPA, FC, PR, SE, SA, DS 

Table 18 Material Welfare 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .783a .612 .568 .2106 

a. Predictors: (Constant), AN, EL, GPA, FC, PR, SE, SA, DS 

Table 19 Spiritual Welfare 

Table 9 the R square value is 0.294 or 29.4%. This means that 70.6% of 
material welfare is influenced by variables outside of this study. Meanwhile, 
Table 10 shows the percentage contribution of all independent variables on 
spiritual well-being is 0.612 or equivalent to 61.2%. 

CIBEST Quadrant Grouping Results 

The CIBEST index indicator in this study was used to illustrate the impact of 
the LPDP scholarships on the income level and the spiritual or alumni faith. 
Based on the survey to the scholarship recipient, the following results are 
obtained: 

 

Figure 4 CIBEST Quadrant Before Receiving Scholarship 
Based on Figure 4, there are 56 scholarship recipients categorized into 
quadrant I or materially and spiritually rich. This means that 56 
scholarship recipients have fulfilled their needs in both aspects before 
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receiving an LPDP scholarship. Then as many as 22 respondents were 
classified in quadrant II or materially poor. Interestingly, there are no 
scholarship recipients included in quadrant spiritual poor and absolute 
poverty. 

  

Figure 5 CIBEST Quadrant After Receiving Scholarship 
Educational scholarship funds provided by the government to recipients are 
expected to improve the quality of human resources for the nation. In addition, 
this assistance program is also expected to reduce poor people both material 
and spiritual aspects. Based on survey results, a significant change in the 
number of individuals in quadrant II to quadrant I. In Figure 5, it explains that 
2 LPDP scholarship recipients are classified as quadrant II and 76 scholarship 
recipient in quadrant I. In sum, after getting an LPDP scholarship, 20 
individuals in quadrant II can increase their income to quadrant I. 
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Table 20 Calculation Results Based on the CIBEST Model (Before and 
After Receiving the LPDP Scholarship) 

Source: Primary Data (2020) 
After counting the number of recipients in each category, then calculating the 
index value. Table 11, the welfare index value before receiving LPDP 
scholarship assistance was 0.72. This means that there are 72 scholarship 
recipients rich materially and spiritually. With the granting of scholarship 
funds, the index value has increased by 0.97 or increased by 25%. So the value 
of the material poverty index has decreased by 25%. Thus, this result has 
answered the third problem formulation that more than 60% of alumni 
respondents who received LPDP scholarships had met their material and 
spiritual needs. 
Discussion 

This sub-chapter provides analysis and interpretation that refers to the purpose 
of the study by presenting all results that have a significant impact on material 
and spiritual well-being. 

Overall, government scholarships have a significant positive impact on the 
material and spiritual well-being of scholarship recipients. In this study, 
family conditions, study experience and scholarship amount are three 
components that have a significant relationship to improving material welfare. 
Furthermore, four variables, namely persistence, study experience, 
scholarship amount and alumni network effect spiritual welfare. 

a. Persistence 
This variable shows significant value results on spiritual well-being. They 
believe that maximum effort or not giving up on failure will give positive 
results according to what Allah SWT has promised. 
b. Family Condition 
The findings in this study confirm the research conducted by Mayer (2002) 
and Franzini and Raitano (2009) that family conditions affect the level of 
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material welfare of the next generation in earning income. This means that a 
good financial condition or family income can provide opportunities for the 
next generation to obtain more advanced education and affect to their material 
welfare in the future. In addition, children also have the opportunity to build 
a business from parents’ financial support. However, family income does not 
impact spiritual welfare because it depends on the pattern of upbringing and 
the religious values of the family. 
c. Study Experience 
The study experience variable has a negative value on material well-being but 
has a positive effect on spiritual well-being. Meaning that changes in the study 
experience illustrate a negative value relationship with an increase in material 
well-being. Reducing the amount of study experience will increase academic 
success or career performance. This can happen if the scholarship recipients 
do not have a clear future plan. Another explanation is that the LPDP 
scholarship sends and receives students studying abroad. So that 
environmental factors that surround individuals such as characteristics of 
peers, alumni, and university levels will greatly influence the formation of 
social values and a person's future (Sekhri, 2014). Therefore, selective when 
participating in extracurricular activities is needed. Due to study abroad with 
a young education level tend to more vulnerable as the lack of supervision 
from their closest family. Selection of extracurricular activities or other 
appropriate experiences can integrate a person's potential and personality. So 
that he can find wisdom in his life process and be able to grow a level of 
morality. 
d. Scholarship Amount 
The empirical results found that scholarship amount affects the level of 
material and spiritual welfare of the alumni. Because the grants received by 
students can have a direct impact on increasing academic motivation and 
student success. This also leads to the rise family economic progress and large 
effect on environment dedication. With a good spiritual condition, that person 
will believe that in every property he has, there is someone else's right to be 
expelled. 
e. Alumni Network 
The results showed that increased interaction with alumni networks was 
associated with increased spirituality. This means that the attachment to the 
scholarship alumni network has a social responsibility function to always do 
good and even maintain their faith when they are abroad. This is because they 
have the same sense of responsibility when going through the rigorous 
scholarship selection process, several quarantine programs and other similar 
backgrounds. So they try to maintain the quality of graduates from the 
scholarship program. Scholarship alumni networks can also enhance 
individual contributions to social and economic development.  
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Effectiveness of the Impact of Scholarships on Material and Spiritual 
Welfare 

Through the CIBEST quadrant, the impact of giving scholarships is not 
maximal because the changes that occur between quadrants are less 
significant around 25 per cent. The results of this study also explain that the 
variables used when giving scholarships contribute 29% of material welfare. 
The provision of scholarship funding is the key to the success of the recipients 
in taking and completing their studies. Moreover, this scholarship has a good 
image with the assistance program on improving foreign language skills and 
leadership programs. In addition, the provision of full scholarships from the 
government increases graduates who complete higher education with better 
educational or advisory facilities than their home countries. 

In fact, these variables contribute 61% to spiritual elevation. In another 
CIBEST study that measures the impact of zakat, it is explained that giving 
zakat funds should be accompanied by guidance on how to practice religion 
in accordance with Islamic law. Spiritual and religious cultivation of the 
concept of Islam also needs to be carried out regularly for students, especially 
abroad, so that they are not easily trapped by promiscuity. Having a good 
environment with the same vision will make someone more productive and 
have mental health. 

Conclusion 
By knowing the results, scholarship recipients can encourage themselves to 
plan for the future, be more focused and selective in participating in an 
activity. This finding is very relevant and suitable for encouraging the 
implementation of maqashid sharia as well as the development of the quality 
of human resources which leads to an increase in moral and economic. And 
for scholarship givers, especially the government, they should expand their 
scholarship programs at the master to doctoral level. Because it is hoped that 
it will not only improve the country's economy but also create moral people. 
Several spiritual development programs and monitoring need to be conducted 
during holding awardee status. This effort is a manifestation of the 
achievement of maqashid sharia on points of belief, mind, soul, and wealth. 
Thus, we can all redefine the meaning of welfare in everyday life according 
to an Islamic perspective.  
Limitation and Recommendation 

Although this research makes several contributions and answers the aims and 
benefits of the research, there are several drawbacks because all variables 
represent only 29% of material well-being and 61% for spiritual well-being. 
This result identifies that there are external factors that have not been explored 
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but have contributed to the two dependent variables. Future research is 
expected to combine all the variables in this study and add to the respondent's 
characteristic factors such as gender, age, and status as independent variables 
that are needed to maximize results. In addition, the sample used is relatively 
small so that in future studies it is expected to use a larger number of samples. 
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