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Özet
Küreselle me ile birlikte ülkeler, siyasî, sosyal, ekonomik ve askerî aç dan birbirlerine ba ml hâle
gelmi lerdir. Dünyadaki h zl de i im ve geli meler birden çok dil bilmeyi gündeme getirmi , uluslar n birbirini
daha yak ndan tan ma imkân do mu tur. Bat da e itimciler, do rudan ö renim yöntemiyle bir yabanc dille
konu man n güçlü ünü görünce karma bir metot kullanmay tercih ettiler. Dilbilim uzmanlar zaman içinde her
dilin kendine özgü ses özelliklerini ara t rd lar. Her dilin gerçekten konu uldu u ekliyle i lerlik kazanmas na
çal ld . Ö renme ya da ö retmenin bir ileti im i i oldu u görüldü. Okudu unu ya da dinledi ini anlayamayan,
bilgi, dü ünce ve duygular n sözlü ya da yaz yla anlatamayan bireyin hayatta ba ar s z olaca ihtimali belirdi.
Zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip Türkiye, pek çok ülke ile kültürel i birli i program uygulamaktad r.
Büyük Ö renci Projesi de bunlardan biridir. Türk Cumhuriyetlerinden 1993 y l ndan itibaren Büyük Ö renci
Projesi olarak bilinen bir çal ma ba lat larak Türkiye’de on bin ö rencinin e itim görmesi plânlanm giderek
bu say azalt lm t r. Türkiye, son y llarda pek çok ekonomik kriz ya amas na ra men Büyük Ö renci Projesini
büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam etmektedir. Türkçe, dünyada ilgi duyulan bir dil hâline gelmi tir.
Türkçenin yabanc lara ö retilmesi meselesine bir devlet politikas olarak bakmak gerekir. Türk toplumunun
geli mi ülkeler seviyesinde at l m yapabilmesi için e itim ö retimin yeniden yap land r lmas na h z
verilmelidir. Bu makalede, Türkçenin yabanc lara ö retilmesi hususu farkl aç lardan ele al narak, dil
ö retiminde yeni aç l mlar yap lmas gereklili i anlat lmaya çal lm t r.
Anahtar sözcükler: 1leti im, ana dil, birden çok dillilik, Avrupa dil portföyü, Avrupa dil ölçe i, dil
pasaportu, Erasmus, TÖMER
Abstract
Countries have become dependent on each other politically, socially and economically with globalization.
The rapid change and improvement in the world has caused multi-lingualism and the nations had the opportunity
to know each other more closely. In the west, educators realised the difficulty of speaking a foreign language by
direct method and preferred using a mixed method. Linguistics experts searched fort he phonetic characteristics
of each language in time. They tried to aim for each language’s being used in the way it is actually spoken. It
was understood that learning or teaching is a matter of communication. It became an obvious fact that a person
who can not understand what he reads or listens to, and who can not Express his knowledge, thoughts and
feelings in an oral and written way, will be unsuccessful in life. Turkey, which has a rich history and culture, has
established a cultural cooperation programme with a lot of countries. Whole Student Project is one of them.
Since 1993 it was planned that ten thousand students would study in Turkey under the Whole Student Project
and the numbers of students were decreased gradually. Turkey has been carrying out this Project with great
sensitive care, although it has been going through many economic crises in recent years. Turkish has become a
language that attracts interest in the world. The teaching of Turkish to foreigners should be a matter of
government policy. Education should be rapidly reconstructed fort he Turkish society to take its part among
developed countries. In this article, the teaching of Turkish to foreigners has been dealt with from different
angles and it was suggested that new perspectives should be tried out in language teaching.
Key words: Communication, mother tongue, bilingualism, European language porffolio, European
languag passport, Erasmus, TÖMER
nsan dü üncesinin kategorileri hiçbir zaman belirli bir biçimde
sabitlenmez; aniden yap l r, bozulur ve yeniden yap l r, yere ve
zamana göre de i ir.
Durkheim
1nsanl k büyük bir de i im ya amaktad r. Bilgi toplumu ile insanl k, sanayi toplumundan, mikro
elektronik ve mikrobiyoloji evrenine s çrama yapm t r. Bili im teknolojisindeki geli meler toplumlar n yap s n
derinden etkilemi tir. Art k bilgi herkesin ula abildi i bir araç hâline gelince bir daha durdurulamayacak yeni bir
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dinamik yap olu tu. Bu da ileti imi inan lmaz ölçüde kolayla t rd . Haberle me teknolojisindeki geli meler,
dünyadaki pek çok sektörün geli mesinin öncüsü oldu.
1nsano lunun özellikle son y llarda ula t

geli me ve u rad

de i im karma k gibi görünse de

aç klanmas üç ana de erlendirme noktas na ba l d r. Bunlardan biri bilim ve teknolojide ortaya ç kan geli meler
ve bu geli melerin insana yans mas , ikincisi toplum anlay ndaki geli meler, üçüncüsü ise bilim felsefesinde
ortaya ç kan anlay

de i meleridir (Yalç n, 2002:17). Bütün bu de i im ve geli imler, dünyada çok dillili i

gündeme getirmi , buna paralel olarak çok dillili in kültürel zenginli in geli imine katk sa layaca

görü ünü

egemen k lm t r.
leti/im ve Dil
Canl varl klar kendi aras nda bir ileti im kurar. Ki inin ileti im yetene ini büyük ölçüde onun ileti im
arac olan dili kullanma becerisi belirler. Herhangi bir niyetin aç a vurulmas na, dolay s yla bir zihinden ba ka
bir zihne aktar lmas na yarayan bir i aretler sistemi olan dil, en önemli ileti im arac d r. Dille ileti imde,
ileti imin bir yönünü anlatma, öbür yönünü ise anlama olu turur. Bütün ülkelerin e itim sistemlerinde büyük
önem verilen anadili ö retiminin amac , ki ilerin dü ünme ve ileti im becerilerinin geli tirilmesidir (Tekin,
1980:12). Anadili, onu konu an n dil bilincini belirtti i gibi, çocukluk ça ndan ba layarak bir dil duygusu da
yarat r. Anadili bilinç alt nda bu duyguya dayan r. Her ana dilinde gizil bir güç sakl d r. Dil duygusu, ayn
zamanda konu ma biçimi geleneklerine ba l bulundu u için birey, kendi ana diline uygun olanla olmayan ,
çözümlemeyi gerektirmeden söyleyebilir. Dil bir sistem oldu u ve topluluk aras nda bir konu ma, yaz ma,
anla ma arac olarak kullan ld

için, dil e itiminin bu anla may ve dilin toplumsal görevini sektirmeden

yapmas gerekir. Her dil kendi kurulu düzeni, yap dizim ve i leme sistemi ile bir dü ünü , anlat

ve anlay

kal b d r. Anadili topluluk bilincini yans tan ulusal bir varl kt r. Bir ulusu tam olarak tan mak ve anlayabilmek
için onun dilini de bilmek gerekir(Dilâçar, 1978:10). Ana dilini etkili kullanabilme hem birey hem de toplum
aç s ndan gereklidir. An adili, birbiriyle s k s k ya ili kili olan u dört etkinli e dayan r: Dinleme, konu ma,
okuma, yazma.
Ö renme ya da ö retme, bir ileti im i i oldu una göre, okudu unu ya da dinledi ini anlayamayan; bilgi,
dü ünce ve duygular n sözle ya da yaz yla anlatamayan bireyin hayatta ba ar s z olmas çok güçlü bir ihtimaldir.
Gerçekten de bugün, ö retim araçlar n n çok geli mi olmas na kar n yine de, ö renim büyük ölçüde okumaya
dayanmaktad r. Bütün derslerin okumay gerektirdi i göz önüne al n rsa, iyi okuyamayan ve okudu unu tam
olarak anlayamayan bir ö rencinin derslerde ba ar l olmas beklenemez (Tekin, 1980:18).
Dil ö2retimi
Dü ünme yetene imiz, dü ündüklerimizi anlatmam z bak m ndan dilden yararlanabilme yetene imizle
s n rlanm t r. Ba kalar n n dü ünme güçlerini anlama yetimiz bizim dilden yararlanma yetene imiz ile s n rl d r.
Dü ünce ile anlat m birbirine s k ba larla ba l d r. Bu ba n ekillenmesinde dil bilimin önemli rolü vard r.

Dil biliminin ö renciyi okudu u de i ik bilim dallar nda geli im sa lamas ndan ba ka, dilbilimi
yetene i, ö rencinin ki ili inin geli mesi ve onun arkada lar yla olan ili kilerini de etkiler. Gitgide ve aç kça
anla lmaktad r ki, ö rencinin bir konuyu anlama gücü bir kavram formüle edebilme ve somuttan soyuta
geçebilme yetene inin i idir. Bu i de dilbilimi düzeyinin geni ölçüde ürünüdür. O hâlde, dilin anla lmas ,
dü üncenin anla lmas nda da önemli rol oynar. 1nsanlar kendi dü üncelerini anlatmak ve ba kalar yla
payla mak isterler. Bunun için de dilden yararlan rlar. Günümüzde dil ö retimi anlay n n yenile tirilmesi
zorunlu görülmekte ve bu konuda yap lmakta olan ara t rmalar, birçok durumlarda, do rudan do ruya anadili
uzmanlar n ilgilendirmektedir (Marshall, 1994:35/36). Dil ö retiminin toplumun hedef ve ihtiyaçlar na göre
belirlenmesinde izlenecek yol da yine bireylerin belirli bir düzeye getirilmesidir. Bireyin genel dil ö retimi
içinde ula t r laca

düzeyin art k üzerinde anla ma sa lanm kavramlar aras nda yer ald

n söyleyebiliriz.

(Yalç n, 2002:33)
Dil ö2retiminin tarihçesi
Bat dünyas nda XIX. yüzy lda yabanc diller denilince klâsik diller anla l rd . Bu diller sadece
okudu unu anlamak, biraz da yazabilmek için ö retilirdi. Gitgide, ya ayan dilleri de ö retmek moda oldu.
Okullar bu dilleri gramer yoluyla ö retmeye ba lad . Sonuçta ço u ö renci yabanc dili konu amadan mezun
oldular. Bat da, i e yaramayan bu yabanc dil ö retimi 1920’lerde hemen hemen son buldu. Yabanc dil ö retimi,
bizde, Tanzimat’la ba lad ; hâlâ devam ediyor. Birçok ülkede klâsik yabanc dil ö retimi b rak ld . Yerine
yabanc dille do rudan ö retim metodu tercih edildi. Buna göre dersler ö rencinin anadilinde anlat lmayacak,
her ey yabanc dille verilecekti. Ö renci tüme var m mant

n kullanarak dersi takip edip ö renecekti. Gramer

dahi yabanc dille anlat lacakt . Do rudan yolla yabanc dil ö retim metodu Türkiye’de de uyguland . Bu
metodun ba ar s Amerika ‘da oldu u gibi bizde de s n rl olmu tur.
Bat da e itimciler, do rudan ö renim yöntemiyle ö rencilerin ço una bir yabanc dille konu man n
ö retilemedi ini görünce a rd lar. E itimciler hedeflerini küçülttüler. En az ndan “yabanc dilde anlayarak
okumay , biraz da yazmay ö retelim” diyerek karma bir metot buldular. Ancak bunun da ba ar s parlak olmad .
Dil bilim uzmanlar ndan yararlan larak her dilin kendine özgü temel sesleri ara t r ld . Her dilin gerçekten
konu uldu u ekliyle i lerlik kurallar bulundu. Geçmi te oldu u gibi yabanc dil ö retimindeki hedefler bugün
de de i memi tir. Bu hedefler k saca unlard r(Türkkan, 1997:227/229):
1.Yabanc dilde konu an birisini anlamak,
2.Yabanc dilde do ru dürüst konu mak,
3.Yabanc dilde yaz lm bir yaz y okuyup anlamak,
4.Yabanc dilde yabanc dil bilenlerce anla lacak ekilde yazabilmek,
5.O yabanc dili konu an milletin kültür ve gelenekleri hakk nda az çok fikir sahibi olmak.
Yabanc4 dil ö2retiminde yöntemler
a.

Dil bilgisi-çeviri yöntemi: Eski yöntemlerden biridir. Pek çok dile uygulanm t r. Bugün de etkin –

olarak kullan l yor. Gramer a rl kl çeviri esas na dayan yor. Çok eskiden beri yabanc dil ö retiminde çeviriyi,
bir ö retim arac kabul edebiliriz. Zira çeviri i leminde iki dilin de i ik alanlarla ilgili anlat m biçimlerinin en
etkin ekilde kullan lmas ve bunlar n birbirlerine aktar lmas söz konusudur. Buna ba l olarak iki dilin
kullan lmas n esas alan, çeviri etkinli i yabanc dil ö retiminde bir araç olarak büyük bir önem ta maktad r.
Çeviri dersinin i leni inde a a daki ad mlar izlenmektedir: Kaynak metin, sözcük, söz dizimi, anlam,
ileti imdeki de eri (Akta , 1996:203/206).
b.

Do2al yöntem: Bu yöntemde, çeviri yönteminden farkl olarak, yaz dili yerine konu ma dili

ö retilir. Bu ö retim eklinde ses bilgisi dil ö renen için büyük önem ta maktad r. Seslerin do ru alg lanmas ,
yanl telâffuz al kanl klar n n terk edilmesi gerekir. Bu yöntemde ö rencilerin ve dil ö renen adaylar n yazma
becerileri geli ememektedir.
c.

Berlitz yöntemi: Avrupa dil ölçe inde, bugün de bu yöntem uygulanmaktad r. Anlama-dinleme,

anlama-okuma, konu ma, yazma becerileri temel hedeftir. Maksat, dil ö renen adayda bu temel becerileri
geli tirmektir.
d.

/it-konu/ yöntemi: 1 it-konu tekni inde sadece sesli e itime önem verilir. Baz ö renciler yaz l

bir metni görmeyince zorluk çekmekte, ba ar l olamamaktad r.
1kinci Dünya Sava

y llar nda Amerikan Ordusu’nda uygulanm

ve ba ar sa lan nca, bu yöntem

okullarda denenmi tir. Ana dili e itimini esas alan, tekrarlara, taklit ve al kanl klara dayanmaktad r.
e.

Görüntüyle (Visual) Ö2renme: Ö renme arac olarak film ve resimler kullan lmaktad r.

Günümüzde, video, CD, CD-rom gibi araçlar görüntüye hareket getirmektedir. Bu araçlarla ö renciler,
ö rendiklerini tekrarlayabilir, ço altabilir. Bugün kapal devre televizyon yay nlar da kullan lmaktad r.
f.

Bili/sel yöntem: Bu yöntem, yap sal dil bilimi esas al r. “Dil bilgisini ö renemeyen bir ö renci

ba ar l olamaz.” ilkesine dayan r. Ö renmede anlam önemlidir. Ezberden ziyade dilin sistemini bilmek gerekir.
g.

Uykuda ö2renme: Amerika’da gündeme getirilmi , bu konu ile ilgili birçok çal ma yap lmas na

ra men sa l kl veriler elde edilememi tir. Uykunun ilk a amas nda ö rencilere sunulan ders materyali
uyand klar nda, bunlar hat rlama veya ö renme yeteneklerini art rmaktad r. Gene de s rf uyku s ras nda
herhangi bir konunun ö renilebildi i ispatlanamam t r(Türkkan, 1997:241). Bu yöntemlere yeni ilâveler
yap labilir. As l amaç s ralanan bu yöntemlerin yararl olan yönlerini alarak, pluralist bir bak
geli tirmektir. Günümüzde, tek bir metoda dayal dil ö retim anlay

aç s

yava yava terk edilmektedir.

yi bir dil ö2retmeni
Teknolojik geli melere paralel olarak, dil ö retiminde yeni araçlar kullan lsa da ö renci merkezli bir

sistemde, ö retmenden beklenenler daha da ço alm t r. Ö retmen, ö rencilerini anlayan, onlar psikolojik
bak mdan do ru de erlendiren, sosyal olay ve olgular sa l kl analiz edebilen özelliklere sahip olmal d r. Ça n
ö rencisi, daha bilinçli ve duyarl olarak hareket etmektedir. Bu bak mdan ö retmen, birçok beceriye sahip
olmak mecburiyetindedir. Pedagojik bak mdan ö retmenin oynayaca
oynayaca

pek çok rol vard r. K saca ö retmenin

rolleri ve etkinlikleri s ralamaya çal al m:
*Ö retmen, ö rencilere arkada ça yakla r;
*Ö rencilere isimleriyle seslenir;
*Ö retmen, ö renciye öz güven verir,
*Ö retmen, ders anlat rken ö rencilerin gözlerine bakar;
*Ö retmen, dersin ba lang c nda önceki dersin konusunu k saca tekrar eder;
*Ö retmen, zay f ö rencileri d lamaz, herkesin derse kat l m n sa lar;
*Ö retmen ödev verir, ödevleri kontrol eder;
*Ö retmen, sesini iyi derecede kullan r.
*Ö retmen, ö rencileri yaz yazmaya te vik eder;
*Ö retmen, tahtay çok iyi kullan r,
*Ö retmen, derste akalar yapar, ö rencilerin fikirlerini sorar,
*Ö retmen, uyar c konu malar yapar, grup çal mas na önem verir;
*Ö retmen, sosyal aktiviteleri destekler, ö rencilere rehberlik eder;
*Ö retmen, teneffüste ö rencilerle söyle ir ya da s n fta özel günler düzenler;
*Ö retmen zaman iyi kullan r, ö rencilere sorumluluk verir;
*Meslekî konularda kendini geli tirir, yeni yay nlar

takip eder, konferanslara kat l r,

(Prodromou, 1995:37/47). Ö retmenle ilgili pek çok madde daha ilâve edilebilir. Asl nda ö retmen
derse ruh verendir, k sacas ö retimin lokomotifidir.
Avrupa’da Dil Portföyü Ve Dil Ö2renimi
1kinci Dünya Sava ’ndan sonra Avrupa’da siyasî, sosyal ve ekonomik geli melerin olumlu
yönde olmas , dil ö renimine önemli katk lar sa lad . Art k Avrupa’da dil ö renme i i sadece okulda
olmuyor. Avrupa Birli i içinde s n rlar n kald r lmas , hareket serbestli i sa lanmas , birden fazla dilin
ö renilmesine zemin haz rlam t r. Ufak tefek ayr l klar olsa da Avrupa dil politikas olu mu tur.
Avrupa Konseyi’nin himayesi alt nda 1989 y l nda Avrupa Vatanda l

Dil Ö renimi

uygulamaya kondu. Uygulamaya konan bu projede iki ölçüt geli tirildi. Avrupa dil portföyü ve Avrupa
dil ölçe i. Avrupa Konseyi’nce geli tirilen ba ka bir teknik de Avrupa diller pasaportudur. Avrupa dil
portföyü; içinde yaln zca resmî diplomalar de il, ayn zamanda çok dilli ev ortam nda büyüyen bir
ö rencinin edindi i dil ile ilgili di er tecrübe ve becerilerin bilgilerini bulunduran bir toplu belgedir.
(Broeder, 2001:1). Avrupa dil ölçe i ise be dil becerisi esas na dayanmaktad r.
•

anlama: dinleme,

•

anlama: okuma,

•

konu ma: (sözlü anlat m) konu arak kar l kl ileti im,

•

konu ma: konu abilme becerisi ve üretimi,

•

yazma
Avrupa dil becerisi ölçe i ile, Avrupa Konseyi üye devletleri aras nda dil becerilerinin

birbirleriyle kar la t r lmas için bir ölçü tekni i olu mu tur. Avrupa referans modeli yaln zca dil
bilgisinin nas l edinildi i, ö retildi i ve iyi ö renildi i anlam na gelmemektedir. Önemli bir amaç da,
dil kullan c n n, dili kullanmada bilinçli olmas n ve dili yans tma becerisini geli tirmektir (Trim,
1999:8/9). Avrupa Konseyince geli tirilen 1998-2001 y llar aras nda 15’ten fazla Avrupa ülkesinde, her
ülkeye has özellik ta yan dil portföyü üzerinde çal ld . Avrupa ülkelerinin her birinin çal malar ,
kaydedilen deneyim ve geli meler hakk nda her y l özet bilgiler veriyor. Bir dil portföyü, dil
kullan c s n n edindi i de i ik dil kullan m becerilerini belgeledi i bir diller pasaportudur. Bir dil
portföyü üç bölümden olu maktad r:
I. Dil özgeçmi i: Dil özgeçmi i bölümünde, dil kullan c s ö rendi i diller konusunda
özgeçmi ini bildirir. Bu öz geçmi , okulda ve okul d nda ö rendi i diller ve s nav dokümanlar ile
birlikte resmî diplomalar ndan olu an bir belgeler toplam d r.
II. Günlük kay t defteri: Dil kullan c n n belirli bir dil alan nda kendisini nas l yeti tirdi ini, bu
dile hangi ölçüde egemen oldu unu cevaplayan sorulardan olu an bir defterdir.
III. Dosya: Dil kullan c n n ö renimi s ras nda yapm

oldu u çal malar içerir. Bunlar, staj

yaparken haz rlam oldu u rapor ve çal malar , ö renci de i imine gitmi se yapt
bir dilde kat ld

çal malar , belirli

proje çal malar n n belgelenmi dökümünden olu an bir belgeler toplulu udur.

E itim süresinde, ö rencinin bir okuldan ba ka okula geçi i s ras nda dil portföyü önem arz
eder. Böylece ö rencinin yeni girdi i okul, onun diller konusunda ne gibi çal malar yapt

ve hangi dil

becerilerini, ne ölçüde edindi i konusunda bilgi sahibi olur. Dil portföyünün ilginç bir yönü de, dil
kullan c n n yaln zca okulda ne ö rendi i konusunda bilgi vermemesidir. Dil portföyü ile ö rencilerin
okul d nda da hangi etkinliklere kat ld

, ne gibi giri imlerde bulunduklar ve buralarda neler

ö rendikleri belgelenebilir. Dil portföyü, daha sonraki ya larda ö rencinin okuldan i ortam na geçi i
s ras nda bilinen resmî diplomalar n yan nda ayr ca bir belge olarak kullan labilir. Bunlar n yan nda i
ilânlar na cevap verme s ras nda da dil portföyü sorulabilir (Broeder, 2001:4).
Türkçenin yabanc4lara ö2retimi
Türkiye’nin 1980 y l ndan itibaren d a aç lmas ile birlikte de i en dünya artlar içinde Türk
dilinin yabanc lara ö retilmesi zarurî bir ihtiyaç hâline gelmi tir. Sovyetler Birli i’nin da lmas ve
so uk sava n sona ermesi sonucu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ba ta olmak üzere, di er akraba
topluluklarla kültürel i birli i çal malar ba lat ld .

Türk Cumhuriyetlerinden 1993 y l ndan itibaren “Büyük Ö renci Projesi” olarak bilinen bir
çal ma ba lat larak Türkiye’de on bin ö rencinin yüksek ö renim görmesi plânlanm , ilk y l yedi bin
civar nda ö renci getirilmi tir. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklar için
gelece e dönük en ciddî te ebbüsü olarak adland r labilecek olan bu proje çerçevesinde imdiye kadar
21857 burs kulland r lm ne yaz k ki bunlardan bir k sm ba ar s z olmu ve ülkelerine geri dönmü tür
(Özkan, 2004:423/424). Türkiye, son y llarda pek çok ekonomik kriz ya amas na ra men, Büyük
Ö renci Projesini büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam etmi tir.
Türk dilinin yabanc lara ö retilmesinin ayr bir uzmanl k gerektirdi i zamanla anla ld ve yeni
bir yap lanmaya gidilerek TÖMER’ler kuruldu. Önce Ankara Üniversitesi TÖMER (1984), daha sonra
Gazi Üniversitesi TÖMER (1994), Bolu 1zzet Baysal Üniversitesi ve Ege Üniversitesine ba l
TÖMER’ler faaliyete geçirildi. Üniversitelerimiz yeni dil merkezleri açmaya devam ediyorlar.
TÖMER’lerin görev alanlar u ekilde özetlenebilir.
*Türkiye’de yüksek ö renim yapmak için Türk Cumhuriyetlerinden ve Akraba Topluluklardan
gelen ö rencilerle Türkiye Türkçesi ö renmek isteyen yabanc lara Türkçe ö retmek,
*Türkiye Türkçesinden ba ka di er Türk lehçelerinin ö retimini gerçekle tirmek ve bu
lehçelerle ilgili ara t rma ve incelemeler yapmak,
*Yurt d nda ve içinde Türkçe ö retmek, Türk kültürünü tan tmak amac yla faaliyet
göstermek,
*Devletimizin yapt

ikili anla malar çerçevesinde ilgili bakanl klarla i birli i yaparak

e itim, ö retim, ara t rma, uygulama ve yay n faaliyetinde bulunmak,
*1çte ve d ta Türkçeyi ö retmek için görevlendirilen ö retim elemanlar na yönelik yeti tirme
programlar haz rlamak ve hayata geçirmek,
*1lgi sahas nda faaliyet gösteren di er kurumlarla da i birli i yaparak ana dili ö retiminin
metotlar n geli tirme yolunda çal malar yapmak,
*Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar na yönelik k sa süreli kurslar düzenlemek.
Yabanc dil ö retiminde e itim materyali olarak en önemlisi kitaplard r. Kitap yaz m ayr
uzmanl k ve teknik gerektirmektedir. Kitap, dil ö reniminin anahtar d r. Uzun y llar, yabanc lara
Türkçeyi ö retecek kitap s k nt s çekilmi tir. Yabanc lar için yaz lan kitaplar n büyük bir k sm da dil
bilgisi kurallar n n ö retildi i kitaplard r.,
Gazi Üniversitesi TÖMER 1997 y l nda itibaren Türkçenin ö retimi ile ilgili yurt içi ve yurt
d

yay nlar gözden geçirerek, alt yap çal malar n tamamlam ve kitap yaz m na ba lam t r. “C, B

ve A” (hiç Türkçe bilmeyenler için C, orta düzeyde Türkçe bilenler için B, ileri düzey Türkçe bilenler
için A ) kurlar n içeren kitaplar yaz lm t r. Gazi Üniversitesi TÖMER’in kitap yaz m nda ortaya
koydu u ölçüt, yabanc ö renciye daha önce ders vermi olmak, bu konuda tecrübe sahibi olmak,
üniversitelerin Türk Dili veya Türk Dili ve Edebiyat bölümlerinden mezun olmak; ayr ca yaz lan
metinlerin telif olmas , bu metinlerin en az üç y l süreyle okutulup denendikten sonra bas m n n

yap lmas d r. Gazi Üniversitesi TÖMER’de ders kitaplar , bu ilkeler do rultusunda ekip ruhu ile
yaz lm t r.
Bugün Avrupa Dil Pasaportu verebilecek düzeye gelen Gazi Üniversitesi TÖMER’de Avrupa
Dil Portföyü ve Avrupa Dil Ölçe i do rusunda u dersler okutulmaktad r:
•

Okuma-okuma dinleme

•

Yaz l anlat m

•

Sözlü anlat m

•

Türk dilbilgisi
Sonuç
Birinci ve 1kinci Dünya Sava lar , insanl

n büyük trajediler ya amas na neden oldu. Haritalar

de i ti, pek çok yeni devletler kuruldu. So uk sava n sona ermesiyle Sovyetler Birli i da ld . Türk
Cumhuriyetleri ba ms zl klar n elde ettiler. Bütün dünyada ulus bilinci yayg nla t . Uluslar aras
ili kiler siyasî, sosyal ve ekonomik alanda yeni boyutlar kazand . Dünyada ayn de erleri payla an
ülkeler aras nda, kültürel entegrasyon çal malar

h zland . Kültürel entegrasyonun en önemli

vas talar ndan dil ö renimi daha cazip hâle geldi. Türkiye de, beklenmedik bir ekilde kendini bu
geli menin içinde buldu.
Bugün Türkçe bir dünya dili hâline gelmi tir. Bu bir iddia de il, tarihî bir hakikattir. Bu
amaçlad r ki, üniversitelerin uluslar aras ili kiler bölümünde okuyan tarih ve kültürle ilgilenen pek çok
ara t rmac , Türkçe ö renmenin gereklili ini kavram lard r. Son y llarda Türk Üniversiteleri, ikili
kültürel anla malar çerçevesinde ö renci ve ö retim eleman

de i imi projesini uygulamaya

ba lam lard r. Ayr ca T.C. Ba bakanl k Türk 1 Birli i ve Kalk nma 1daresi Ba kanl

(T1KA), yurt

d nda yirmi üç üniversite ile Türkoloji bölümlerinin geli tirilmesi hususunda i birli i yapmaktad r.
Türkiye’nin Avrupa Birli i’ne kat l m program kapsam nda, üniversitelerimizin büyük ço unlu u
“Erasmus” ö renci ve ö retim üyeleri de i im projesine dahil edilmi tir. Bütün bu de i imlerde,
küreselle menin de önemli rolü vard r.
Türkçe, dünyada ilgi duyulan bir dil hâline gelmi tir. Türkçe ö renimini daha cazip hale
getirmek için devlet kurumlar aras nda bürokrasiyi azaltmak gerekiyor. Büyük Ö renci Projesi
kapsam nda Türkiye’ye getirilen ö renciler için merkezî s nav sistemi yayg nla t r lmal d r. Gerek
bizim ö rencilerimizin, gerekse yurt d ndan getirilen ö rencilerin bar nma, burs ve ula m gibi
problemleri henüz tam anlam yla çözümlenmi de ildir. Bu konuda yeni bir yap lanma gerekmektedir.
Türkçenin yabanc lara ö retilmesi meselesine, bir devlet politikas olarak bakmak gerekiyor.
TÖMER’ler Türkiye’nin bir vitrini konumundalar. Yabanc ö renciler, Türk insan ve Türk
kültürü ile ilgili ilk izlenimleri buradan ediniyorlar. Olay sadece Türkçe ö retmekle bitmiyor. Yabanc
ö rencide do ru ve sa l kl , ön yarg lardan ar nm

bir Türkiye imaj yaratmak gerekiyor. Türk

Üniversitelerinde ö renim görmek isteyen yabanc ö renciler için TÖMER, sadece bir dil ö retim
merkezi de il, ayn zamanda bir oryantasyon merkezidir.
Bilimin ba döndürücü bir h zla ilerledi i bir ça da, yenilik getirmenin süratli bir ekilde
gerçekle mesi gerekmektedir. Bu durumda yenilikler, zamanla ve giderek denenip de erlendirilemeden
birbiri pe i s ra gelebilir. Bu sebeple, yanl

hesaplardan ve isabetsiz uygulamalardan kaç nman n

önemini ve bu gibi faaliyetlerin büyük sorumluluk isteyece ini bir an bile unutmamak gerekir. Böyle bir
sorumluluk ise, iyi bir uzmanl k bilgisinin yan s ra, geni ve yüksek düzeyde bir dü ünce taban üzerine
oturtulabildi i ölçüde anlam kazanabilir (Say l ,1994: 370/371).
Türk toplumunun geli mi

ülkeler seviyesinde at l m yapabilmesi için e itim ö retimin

yeniden yap land r lmas gerekmektedir. Bugün ülkemizde Türkçeyi iyi ö retememenin s k nt lar n
ya yoruz. Bu durumdan bir an önce kurtulmam z gerekiyor. Marifet iltifata ba l d r sözü uyar nca
ba ar l olan kurumlar desteklemeliyiz.
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Summary
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND
EUROPEAN LANGUAGE CRITERIA
Sefa YÜCE*
In our days, the understanding of language teaching has been changing. New materials have been used
parallel to the technologic developments. As learning or teaching is matters of communication, a person who
cannot Express his knowledge, thoughts and feelings in a written way will be unsuccessful. Each language has
its own phonetic characteristics and linguistic experts have different views on new methods.
Nowadays the understanding of language teaching based on one method is gradually changing. Instead of this, a
pluralist perspective that involves the benefits of the methods has been developed. After the Second World War,
the positive changes in political, social and economic life in Europe have made important contributions to
language learning. In 1989 a new criteria for language teaching was developed in Europe by the European
Council, European Language Criteria. With this criteria, the aim is to make the language user more aware of
using the language:
• Understanding, listening
• Understanding, reading
• Speaking, interactive communication by speaking
• Speaking, speaking skill and production
• Writing
With these criteria, a criteria technique was formed in order to compare the language skills of the
member countries of the European Council. European Reference Model does not only mean how to acquire the
grammar, how to teach it and how it is learned well. An important aim is to make the language aware while
using the language and to improve his skill of reflecting the language. Between 1998 and 2001, in more than 15
countries, language portfolio that has the features of each country was studied. Each of the European countries
give summary reports on their experiences and developments.
The aims of foreign language teaching have not changed as in the past. These aims are briefly the following:
1- Understanding someone speaking a foreign language
2- Speaking fluently in a foreign language
3- Reading a text in a foreign language and understanding it
4- Writing the foreign language in a way that will be understood by the foreigners
5- Having a general idea about the foreign country’s culture and traditions
The First and the Second World Wars caused human kind to go through great dangers. The maps
changed, many new nations were formed. By the end of the cold war, the Soviet Empire ended. The Turkish
Republics gained their freedom. The awareness of being a nation got widespread in the nation. The international
relations got political, social and economic dimensions. Cultural integration studies got faster among the
countries that share the same values in the world. Language learning which is one of the most important ways of
cultural integration has become more attractive. Turkey found itself in this development unexpectedly.
The teaching of Turkish to foreigners has been a great necessity since Turkey’s development in 1980. In
accordance with the ‘Whole Student Project’ since 1993, TÖMERs which work for the universities are
established. The duties of TÖMER are as follows:
To carry out activities in and outside Turkey to teach Turkish language and culture
To work in cooperation with the ministries for education, training, research and publishing
activities.
To work with other institutions for developing methods of teaching the mother tongue.
Organizing short –term courses for Turkish children living abroad.
Foreign students get their first impressions about Turkish people and their culture from TÖMER.
TÖMERs have to develop new methods for European Language Criteria. The matter is not just teaching Turkish.
Giving the foreign student a true and healthy first impression of Turkish culture is also quite important. At such
an age in which science is improving so rapidly, The TÖMERs should renew themselves.
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