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Öz 

Dil insanoğlunun sahip olduğu en etkili ve en önemli iletişim aracıdır. Toplumu ve kültürü yansıtan 
önemli bir unsur olmasının yanı sıra aynı zamanda kültür aktarıcısıdır.  Birey dil aracılığıyla duygu ve 
düşüncelerini dile getirir, dilin vermiş olduğu imkânlarla da bakış açısı kazanır. Dolayısıyla bir bireyin 
dili onun hangi kültüre, hangi millete, hangi inanca, hangi topluma ve yaşam tarzına sahip olduğunu 
gösterir. Birey bu inanç ve yaşam tarzını bir sonraki nesle aktarırken kalıp ifadelerden faydalanır. Kalıp 
ifadeler deyim, atasözü, klişe, ikilem ve slogan gibi ifadelerin bir durum karşısında kullanılmasıdır. 
Literatüre bakıldığında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp ifadelerin oldukça önemli bir 
konuma sahip olduğu görülmektedir. Kalıp ifadeler toplumsal değerlerimizi ve kültürel yapımızı 
yansıtmaktadır. Bu nedenle kalıp ifadelerin hangi bağlamda nasıl kullanıldığı da önem arz etmektedir. 
Türkçe öğretenlerin dil bilgisi ve kelime öğretiminin yanı sıra kalıp ifadeleri de bağlama uygun bir 
şekilde vermeleri gerekmektedir. Kişilerarası etkili iletişim ve kültür aktarımı ancak bu şekilde 
gerçekleşmektedir. Bu bilgilerden hareketle çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 
ders kitaplarının söz varlığı içinde önemli bir konuma sahip olan kalıp ifadelerin öğretilmesinde 
kolaylık sağlamak adına belirlenen “yedi basamak tekniğinin” kullanımını tanıtmaktır. Yedi basamak 
tekniği tam öğrenme ve her basamakta farklı tekniklerin birleşmesi gibi artılara sahiptir. Günlük 
hayatta sık sık kullandığımız toplumsal değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtan kalıp ifadeler bu 
tekniğin her basamağı içselleştirilerek uygulandığında öğrenme kalıcı ve etkili hale gelecektir. Aynı 
zamanda Türkçedeki kalıplaşmış ifadelerin net bir şekilde belirlenmesi ve yeterli düzeyde açıklayıcı bir 
sözlüğün oluşturulması alandaki bu eksikliğe büyük ölçüde hizmet edecektir. Çalışmada nitel araştırma 
yöntemi içerisinde doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Yedi İklim 
Türkçe A1, A2, B1, B2 ve C1 ders kitaplarından rastgele seçilen üçer kalıp sözün öğretilme tekniği 
incelenmiş ve yedi basamak tekniğinin önemi belirtilmiştir. 
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TEACHING TECHNIQUE OF PATTERNS IN TEACHING ENGLISH AS A 
FOREIGN LANGUAGE: SEVEN STEP TECHNIQUES 

Abstract 

Language is the most effective and important communication tool human beings have. Additively being 
an essential element that reflects society and culture, it is also a cultural transmitter. Individual 
expresses feelings and thoughts through language and gains a perspective thanks to the language. 
Therefore, the language of an individual shows which culture, nation, belief, society and lifestyle the 
person has. Transferring these to the next generation, the individual benefits from sayings. Regular 
expressions are use of statements such as idioms, proverbs, clichés, dilemmas and slogans regarding a 
situation. Looking at the literature, it is seen that they have a significant role in teaching Turkish as a 
foreign language. They represent our social values and cultural structure; thus, it is important how and 
in which context they are used. Teaching grammar and vocabulary, Turkish teachers should also give 
regular expressions appropriate to the context. Effective interpersonal communication and cultural 
transfer can only be achieved in this way. In the light of information, Study's aim is to introduce the use 
of the "seven step technique", determined to facilitate teaching of regular expressions, which have an 
important place in the vocabulary of the textbooks, "Teaching Turkish as a Foreign Language." 
Technique has advantages: full learning and the combination of different techniques in each step. 
Learning will become permanent and effective when regular expressions, reflecting our social values 
and culture used in our daily life, are applied by internalizing every step. Determining the statements in 
Turkish transparently and creating an adequate explanatory dictionary will serve this deficiency in the 
field. In the study, the document analysis technique was used within the qualitative research method. 
The teaching technique of randomly selected three phrases from Yedi İklim Türkçe A1, A2, B1, B2 and 
C1 textbooks was examined, and the importance of the seven-step technique was enucleated. 

Keywords: Pattern expressionss, teaching technique, teaching Turkish as a foreign language, seven 
step technique 

 

GİRİŞ 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi son yıllarda önemini artıran ve dünya çapında ilgi gören bir 
öğretim alanı haline gelmiştir. Özellikle Türkiye'de yükseköğretim alanında okuyan öğrencilerin 
%5'inin uluslararası öğrenci olması hedefi, Türkiye'ye gelen mülteci ve sığınmacılar Türkiye'deki 
uluslararası Türkçe öğrenenlerin sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Dil öğrenimi dört dil 
becerisinin beraber algılanmasını gerektirir. Son dönemde çeşitli yaklaşım ve tekniklerin 
uygulandığı dil öğretim süreçleri içerisinde en önemli nokta kültürel etkileşimdir. "Kültür 
biyolojik olarak kalıtım yoluyla aktarılmaz, öğrenilir" der antropolog Ralph Linton ve bunu 
insanlığın "toplumsal kalıtımı" olarak adlandırır. "Kişi, kültürü içinde büyüyerek öğrenir. Ve 
kültürün bir nesilden diğerine aktarılması sürecine kültürlenme denir" (Haviland, Prins, Walrath 
ve Mcbride, 2008, s. 113). Bu kültürlenme süreci içerisinde söz grupları ve bu grupların içinde de 
kalıp ifadeler kültürel birikimden izler taşır. "Türk kültürünü ve Türkçenin zenginliğini yansıtan 
kalıp sözler, insan ilişkilerini kolaylaştıran ve iletişimde sıkça kullanılan kültür unsurlarından 
biridir. Kişiler arası etkili iletişim için her dilde öğrenilmesi gerekli olan kalıp sözler, toplumların 
hayata sosyokültürel pencereden bakış açılarını yansıtır” (Yilmaz ve Şenden, 2014). Bu bağlamda 
düşünüldüğünde son yıllarda iletişimsel yaklaşımın dil öğretim sürecinde önemli bir işleve sahip 
olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir. Genç’in çalışmasına bakıldığında iletişimsel yeti dil 
edinimini gerçekleştiren unsurların başında gelir.  
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Genç’e (2000, s. 101) göre yabancı uyruklu bir bireyin bir dili konuşma ve anlama becerisi o 
bireyin hem kendi kültürüyle hem de öğrendiği dilin kültürüyle doğru orantılıdır. Genç, kişinin 
öğrendiği yabancı dilin kültürüne ve sosyal yaşantısına hâkim olabilmesi ve anlamlandırabilmesi 
için olası konuşma durumlarında geçen belirli yapılara ve kalıplara vakıf olması aynı zamanda da 
uygun tepki vermesi gerektiğini savunmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çeşitli 
yöntemler vardır. Genç’in yaklaşımına göre iletişimsel yöntem hedeflenen ve etkili etkileşimi 
sağlayan en önemli yetilerdendir. Bu yeti, ancak hem aracı dilin hem de anadilin kültürüyle, 
toplum yapısı ve bilgisiyle aynı zamanda bakış açısının değişmesiyle oluşur. Bu nedenle iletişimsel 
yeti dil ediniminin gerçekleşmesini sağlar.  

Söz varlığını oluşturan ögeler içerisinde yer alan kalıp sözler tıpkı deyimler ve atasözleri gibi, bir 
dili konuşan toplumun kültürüne ışık tutmakta, onun inançlarını, insan ilişkilerindeki ayrıntıları, 
gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır (Canbulat ve Dilekçi, 2013 s. 219). Her milletin sahip 
olduğu kültürel ortam içerisinde kurdukları bir iletişimsel yapıdan söz etmek mümkündür. Bu 
yapıda belli durumlar içerisinde birtakım söz öbekleri kalıp halinde kullanılır. Bu ifadeler aynı 
durum ve olaylar için aynı tepkiler olarak karşımıza çıkar. Bu tepkilerde ifade edilen söz öbekleri 
çeşitli terimler ile tanımlanmıştır. Aksan’a (1996, s. 35) göre bu sözler, “bir toplumun bireyleri 
arasındaki ilişkiler sırasında kullanılması adet olan birtakım sözlerdir.” Aksan bu sözleri “ilişki 
sözler” ifadesi ile tanımlar. Kula (1996, s. 46) ise bu tür ifadelere “kültür birim” der. Kültür birim, 
dilin kültürelliğinin belirginleştiği adlandırımlardan biri olarak karşımıza çıkar. Özdemir (2000, 
s. 173) bu tür ifadeleri “kalıp sözler” olarak adlandırır ve “ölüm, doğum, evlenme gibi özel 
durumlarda duygularımızı açıklamak, belirtmek için” kullanıldığını dile getirir. “Kalıplaşmış dil 
birimlerini bazı özellikleriyle yeni baştan üretilen cümlelerden, ifadelerden ayırmak mümkündür. 
Bu özellikler, kalıplaşmış olma, değişmece anlamla kullanılma, tanınır bilinirlik, kullanım sıklığı, 
ses tekrarları ve ahenk, kültürel boyut ve zihinsel üretim ve algılanma sürecindeki avantajları 
olarak sıralanabilir” (Gökdayı, 2012 s. 661). Biz de çalışmada bu tür ifadeleri “kalıp sözler” olarak 
tanımlayacağız.  

Bayraktar’a göre kalıp ifadeler en az iki sözcük birimin tek bir anlamı karşılamak üzere bir araya 
gelerek kalıplaşmasıyla ve anlatılmak istenen asıl kavramı korumak şartıyla tek bir sözcük birime 
indirgenebilen sözlerdir. Bu kalıp ifadeler bağlamsal anlamda incelendiğinde toplumun büyük bir 
çoğunluğunca ortak ve geleneksel bir kullanımı olan, duyguların daha rahat ifade edilmesini 
sağlayan, sosyo-kültürel çevre içerisinde iletişimsel dil yapıları etrafında kendini ifade etmeyi 
kolaylaştıran ve günlük hayatta sık sık karşılaşılan ve kullanılan akıcı iletişimin gerekli kıldığı 
sözlerdir (Bayraktar, 2019 s. 45). Bir dilin söz varlığı, çeşitli ögelerden oluşur. “Bu ögelerin bir 
kısmı, konuşan kişinin her kullanımda özgürce seçebildiği, bağımlı ve bağımsız kullanılabilen, 
sözlüklerde madde başı olan sözcüklerdir (elma, uzay, cam, söz, ile, gibi, koş- (mak), ara-(mak), 
vb.). Bunların yanında bir başka grup da her zaman belirli bir biçimde kullanılan atasözleri, 
deyimler, ikilemeler ve kalıp sözlerden oluşan kalıplaşmış ögeleri içerir” (Gökdayı, 2008 s. 90). 
Söz varlığına bakıldığında ifadeleri oluşturan sözcüklerin bazen bir araya gelerek yeni anlam ve 
kullanımlar oluşturduğu görülür. Bu birleşmede (kalıplaşma / configurationality) kelimelerden 
biri ya da her ikisi anlamını yitirerek yeni bir anlam bütünlüğü oluşturabilir. Kalıplaşmış ifadeler 
atasözleri, deyimler, terim ifadeler ve kalıp sözler olarak karşımıza çıksa da iletişimsel yapıda 
kalıp ifadelerin daha çok kullanıldığı görülmektedir. “Bir yabancı dil öğrenilirken yalnızca, onun 
dilbilgisi ve okuma kitaplarında, sözlüklerinde geçen kullanım biçimlerini öğrenmek yetmemekte, 
o dili konuşan toplumun kültürünü, insanlar arasındaki davranış biçimini, değişik durumlarda 
söylenmesi gereken sözleri, tepki tarzlarını, hitap yollarını ve davranışlarını da tanımak 
gerekmektedir” (Bulut, 2012 s.1119). Kalıp sözlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma, 
dinleme, konuşma ve okuma becerileri içerisinde sıkça kullanıldığını görmekteyiz. Bu becerilerin 
dilin kültür yapısı ile beraber ele alındığını düşünecek olursak kalıp ifadeler önemini biraz daha 
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artırmaktadır. Özellikle sosyo-kültürel çevre içerisinde iletişimsel dil yapıları etrafında kalıp 
ifadeler, duyguların daha rahat ifade edilmesini sağlar.  

Bu çalışmada kalıp sözlerin verilmesi ve kalıp sözlerin öğrenci tarafından daha iyi algılanması 
açısından kullanılabilecek yeni bir teknik olan yedi basamak tekniğinden bahsedilecektir. Çalışma 
ile kalıp ifadelerin yabancılara dil olarak Türkçe öğretimindeki fonksiyonuna ilgi uyandırmak 
istenmektedir. Bunun yanı sıra öğretim kitaplarındaki, kalıp sözlerin ders işleme sürecinde nasıl 
verilmesi gerektiği hususunda önerilerde bulunulacaktır. Öğrencilerin sosyal yaşam içerisinde bu 
tür sözleri duymaları, bu sözlere anlam verebilmeleri önemlidir. Bu açıdan bu kalıp sözlerin 
öğretilmesi hem yazma hem de konuşma becerilerinin geliştirilmesi adına önem arz eder. Dil 
öğrenen öğrenciler eğer konuşma becerisinde yetkinlik sağlayabilirlerse dil öğrenme sürecinde 
özgüven de kazanacaklardır. 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Modeli  

Çalışmada nitel araştırma yöntemi içerisinde doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. “Nitel 
araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 
algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik 
nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır” (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39). Doküman incelemesi, bir 
araştırma problemi hakkında belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da ilgili 
konuda birden fazla kaynak tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir 
zaman dilimine dayalı analizini olanaklı kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2002). Doküman 
incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 
analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışmanın evrenini yabancı dil olarak Türkçe 
öğretim alanında, birçok öğretim merkezi tarafından kullanılan Yunus Emre Enstitüsünce 
hazırlanan Yedi İklim Türkçe A1, A2, B1, B2 ve C1 düzeyi ders kitapları oluşturmaktadır. Elde 
edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 
okuyucunun anlayabileceği biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).   

YEDİ İKLİM DERS KİTABI SETİNDE KALIP SÖZLER 

Yedi İklim Türkçe Öğretimi Ders Kitabında bulunan kalıp sözlerden rastgele seçilen üç kalıp söz 
ele alınmış ve kalıp sözlerin öğretilme teknikleri incelenmiştir. Buna göre: 

1.  A1 Ders Kitabı 

1. 1. “Hayırlı İşler” ifadesi 3. ve 4. ünitelerde geçmektedir. 3. ünitede geçen dinleme ve okuma 
metinlerinden hareketle diyalog içerisinde verilmiştir. (s.64,63) Bu kalıp ifadenin kullanım 
şekline bakılacak olunursa örnek bir olay içerisinde bağlama uygun verilmiş ve öğrencinin 
diyalogu okurken kalıp ifadenin anlamını tahmin etmesine de imkân sunulmuştur. Bu tahmin 
etme sürecinde kalıp ifade eş anlamlı kalıp ifadeler deyim, atasözü gibi soyut unsurlar ile 
desteklenmiş ve gündelik hayatta sıkça kullanılan kültürümüzü ve toplumsal değerlerimizi 
yansıtan diğer ifadelerle beraber kullanıldığı tespit edilmiştir.  

1. 2. “İyi Günler” ifadesi 1. 4. ve 7. ünitelerde okuma parçaları ve diyalog içerisinde verilmiştir. edi 
İklim Türkçe A1 ders kitabında en çok kullanılan ikinci kalıp ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. 
(s. 12, 15, 25 ve 68) Bu kalıp ifade daha çok diyalog içerisinde geçip hâl hatır sorma ve vedalaşma 
bağlamında kullanıldığı tespit edilmiştir.  Örnek bir olay içerisinde ele alınan bu kalıp ifadeler 
kullanım şekli olarak bağlama uygun verilmiş ve öğrencinin diyalogu okurken kalıp ifadenin 
anlamını tahmin etmesine olanak sağlamıştır. Bu kalıp ifade kültürel bazı ögeler ile beraber 
verilmiş olunup daha çok gündelik hayatta karşılaşılan sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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1. 3. “Merhaba” kalıp ifadesi 1, 2, 3 ve 6. ünitelerde okuma parçaları ve diyalog metni içerisinde 
selamlaşma, karşılaşma ve tanışma çatı ifadesi bağlamında verilmiştir. (s. 11, 39, 66 ve 122) 
Yedi İklim Türkçe A1 ders kitabında en sık kullanılan kalıp ifade selamlaşma ve tanışma 
bağlamındaki merhaba ifadesidir. Kitabın tamamına bakıldığında 36 kez bu ifadenin geçtiği 
görülmektedir. Daha çok diyalog içerisinde karşımıza çıktığı tespit edilmiştir. Bu kalıp ifadenin 
daha çok karşımıza çıkmasının sebebi iletişimi başlatıyor olması ve gündelik hayatta kullanım 
sıklığı olarak düşünülebilinir. Örnek olay verilerek ele alınan bu kalıp ifadeler kullanım şekli 
olarak diyalogu okurken bu kalıp ifadenin ne anlama geldiğini tahmin edilebilmesine imkân 
sunulmuştur. Bu kalıp ifade Türk kültürü unsurları ile ve toplumsal değerlerle beraber metin 
içerisinde verilerek harmanlanmıştır. Merhaba kalıp ifadesinin diyalog ve okuma metinleri 
dışında diğer etkinlikler içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir. 

2. A2 Ders Kitabı 

2. 1. “Afiyet Olsun” kalıp ifadesi 4. ve 6. ünitelerde diyalog metni içerisinde geçen bir ifade 
olarak karşımıza çıkmaktadır. (s. 83, 86, 123) Bu ifade kültürümüzde mühim bir yere sahiptir. 
Yeme içmede en çok sarf edilip dile getirilen kalıp ifade olarak bilinir. Ancak Yedi İklim Türkçe 
A2 ders kitabında toplam dört kez geçmektedir. Bu ders kitabında çok sık kullanılmayan bir 
ifade olarak görülmüştür. Afiyet olsun ifadesinin iyi dilekte bulunma bağlamında kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Daha çok yemek kültürümüzü yansıtan metinler ya da diyaloglar içerisinde 
karşımıza çıkan bu kalıp ifade kültürel ögelerimizi yansıtan önemli bir ifadedir. Bu kalıp 
ifadenin kullanım şekline bakıldığında bağlama uygun verildiği görülmüştür ve öğrencinin 
bağlamdan hareketle kelimenin anlamını daha rahat tahmin edebilmesine imkân sunulduğu 
tespit edilmiştir. Kalıp ifadenin deyim, atasözü ve soyut unsurlarla desteklenmediği 
görülmektedir. 

2. 2. “Darısı başına” kalıp ifadesinin 2. ünitede dinleme metni içerisinde geçtiği görülmektedir. 
Bu kalıp ifade Yedi İklim Türkçe ders kitabında geçen Barış Manço'nun bir şarkı sözü içerisinde 
yer almaktadır. (s. 37) Darısı başına kalıp ifadesi daha çok güzel bir başarı ya da bir 
mutluluktan sonra iyi dilekte bulunmak için kullanılan bir ifadedir. Günümüzde de sıkça 
kullanılmaktadır. Kültürümüz ve toplumsal değerlerimiz bağlamında düşünüldüğünde daha 
çok yeni evlenen kişilerin, bekar kişiler için söylediği bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Darısı başına ifadesinin bağlama uygun bir şekilde verildiği ve seviyeye uygun olduğu tespit 
edilmiştir. 

2. 3. “Allah’a ısmarladık” kalıp ifadesi 1. ünitede örnek olay tasvir edilerek diyalog metni 
içerisinde yer almıştır. (s. 23) Metin içerisindeki bağlama bakıldığında bulunduğu yerden, 
ortamlardan ve insanlardan ayrılınca kullanıldığı görülmektedir. Öğrencilerin bağlamdan 
hareketle anlamını ve kullanım yerini çok rahat tahmin edebileceği tespit edilmiştir. Bu tahmin 
etme sürecinde kalıp ifade, eş anlamlı kalıp ifadeler, deyim, atasözü gibi soyut unsurlar ile 
desteklendiği görülmektedir. Kalıp ifade bazı kültürel ögelerimizle desteklenmiş ve Türk 
kültür bağlarıyla harmanlanmıştır. Kalıp ifadenin soru cevap çalışmaları içerisinde yer 
almadığı tespit edilmiştir. 

3. B1 Ders Kitabı 

3. 1. “Hayırdır inşallah” ifadesi sosyal hayatın gerekli kıldığı durumlarda sıkça 
kullanılmaktadır. Geniş anlamda kullanımının bir neticesi olarak çeşitli türlerde karşımıza 
çıkmaktadır. Hayırdır inşallah ifadesi 1. ünitedeki inceleyelim etkinliğinde şaşırma ifadesi 
olarak kullanılmıştır. (s. 14) Aynı zamanda ders kitabında geçen bu okuma inceleme 
etkinliğindeki -DIr pekiştirme dil bilgisi konusu içerisinde verildiği görülmektedir. Diyalog 
içerisinde ele alınan bu kalıp bir ifadenin kullanım şekli olarak bağlama uygun verilmesi ve 
öğrencinin diyalogu okurken kalıp ifadenin anlamını tahmin etmesine imkân sunulmuştur. Bu 
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tahmin etme sürecinde kalıp ifade eş anlamlı kalıp ifadeler, deyim, atasözü gibi soyut unsurlar 
ile desteklenmediği görülmektedir. 

3. 2. “Gözünüz aydın” ifadesi 3. ünitede dinleme metninden hareketle tamamlayalım etkinliği 
ile verilmiş bir kalıp ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. (s. 39) Diyalog içerisinde geçen bu 
kalıp ifadenin kullanım şekline bakılacak olunursa sevinç, kutlama ve tebrik etme bağlamında 
verildiği görülmektedir. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz bu ifadeler diyalogda geçen 
anlamdan ve cümleden hareketle neyi ifade ettiğini, ne anlama geldiğini ve hangi duygu yüklü 
olduğunu da anlamaya imkân sunmaktadır. 

3. 3. “Şükürler olsun” kalıp ifadesi 3. ünitede dinleme metninden hareketle tamamlayalım 
etkinliğinde de verilmiş bir ifadedir. (s. 39) Bu ifade toplumsal değerlerimizi ve dini 
inançlarımızı yansıtan önemli bir ifadedir. Diyalog içerisinde geçen bu kalıp ifadenin anlamı 
bağlamdan çıkarılabilmektedir. Ancak anlamının daha rahat tahmin edilebilmesi ve 
anlaşılabilmesi için bu kalıp ifadenin kültürel bazı ögelerimiz ile desteklenmesi ve Türk 
kültürünün çeşitli unsurları ile harmanlanması gerekmektedir. Şükürler olsun ifadesinin 
diyalog içerisinde verildiği ve etkinlik öncesi bu kalıp ifadeyi destekleyecek herhangi bir 
okuma metni ya da dinleme metnine rastlanmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda tamamlama 
metinlerinde, soru cevap etkinliklerinde yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek 
etkinliklerde de yer almadığı görülmektedir. 

4.  B2 Ders Kitabı 

4. 1. “Özür dilerim” kalıp ifadesi 1. ünitede diyalogda yer alan boşlukları doldurma etkinliğinde 
ve okuma metinleri de karşımıza çıkmaktadır. (s. 10, 11, 14) Metin içerisinde geçen bu ifade 
bağlama bakılacak olunursa anlamının tahmin edilebilineceği ve öğrencinin kolayca 
kavrayabileceği tespit edilmiştir. Bu kalıp ifade günlük hayatta kendini affettirmek ve bir 
durumu düzeltmek için kullanılır. Yedi İklim Türkçe B2 ders kitabında sadece 3 yerde 
geçmektedir. Günlük kullanım sıklığına bakıldığında diğer kalıp ifadelerine nazaran daha az 
kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda diyalog ve okuma metinleri dışında konuşma ve 
yazma etkinlikleri tasarlanırken de bu kalıp ifadelerine çok az yer verildiği tespit edilmiştir. Bu 
kalıp ifade kültürel bazı ögelerimizle ve toplumsal değerlerimizle harmanlanıp metin 
içerisinde kullanılmıştır. 

4. 2. “Buyurun” kalıp ifadesi 3. ve 8. ünitelerde daha çok diyalog ve okuma parçalarında örnek 
olay içerisinde yer verilmiştir. (s. 65,165) Buyurun ifadesinin kullanım şekline bakıldığında 
genellikle davet, nezaket ya da ağırlama şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yedi İklim Türkçe 
B2 ders kitabında bu kalıp ifadeye çok az yer verildiği tespit edilmiştir. Diyalog içerisinde geçen 
bu kalıp ifade örnek olay içerisinde bağlama uygun bir şekilde verilmiştir. Bu ifadenin ne 
anlama geldiği bağlamdan hareketle öğrenciler tarafından çok rahat bir şekilde tahmin 
edilebilir olduğu görülmektedir. Yazma ve konuşma etkinliklerinde de yer verilmesi ve daha 
sık kullanılması öğrenciler için kalıcı ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Buyurun kalıp 
ifadesi okuma parçası ve diyalog içerisinde Türk kültürümüzü yansıtarak ve toplumsal 
değerlerimizi harmanlayarak verildiği tespit edilmiştir. 

4. 3. “-Hoş Geldiniz” kalıp ifadesi 3 ve 8. ünitelerde okuma parçaları ve diyalog metni içerisinde 
selamlaşma, karşılaşma ve tanışma çatı ifadesi bağlamında verilmiştir. (s. 68,165) Yedi İklim 
Türkçe B2 ders kitabında en sık kullanılan kalıp ifadelerden biri selamlaşma ve karşılaşma 
bağlamındaki hoş geldiniz ifadesidir. Daha çok diyalog içerisinde karşımıza çıktığı tespit 
edilmiştir. Bu kalıp ifadenin daha çok karşımıza çıkmasının sebebi iletişimi başlatıyor olması 
ve gündelik hayatta kullanım sıklığı olarak düşünülebilir. Örnek olay verilerek ele alınan bu 
kalıp ifadeler kullanım şekli olarak diyalogu okurken bu kalıp ifadenin ne anlama geldiğinin 
tahmin edilebilmesine imkân sunulmuştur. Bu kalıp ifade Türk kültürü unsurları ile ve 
toplumsal değerlerle beraber metin içerisinde verilerek harmanlanmıştır. Hoş geldiniz kalıp 
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ifadesi diyalog ve okuma metinleri dışında diğer etkinlikler içerisinde yer almadığı tespit 
edilmiştir. 

5. C1 Ders Kitabı 

5. 1. “Maşallah” kalıp ifadesi 7. ünitede örnek olay verilerek okuma metni içerisinde geçen bir 
ifadedir. (s.147,152) Maşallah kalıbı günümüzde nazar ile bağdaştırılarak kullanılan ve 
nazardan koruyacağına inanılan bir sözdür. Türk kültürünü ve toplumsal değerlerini 
yansıtması bakımından çok önemli bir kalıp ifade olarak bilinmektedir. Kültürümüzde nazarın 
kötü etkisinden korunma bağlamında kullanılmaktadır. Okuma metni içerisinde geçen bu 
ifadeye bakıldığında da dini inanışımızı yansıtan bir ibare olup ve nazardan da koruma 
bağlamında kullanıldığı tespit edilmiştir. Maşallah kalıp ifadesi diyalogun içerisinde örnek 
olaya bakılarak öğrencinin bağlamdan çok rahat çıkarabileceği görülmektedir. Önemli bir kalıp 
ifade olması nedeniyle metinlerde daha sık kullanılmalıdır. Maşallah kalıp ifadesinin sadece 
okuma metni içerisinde iki kez geçtiği ve yazma, konuşma etkinliklerinde yer verilmediği 
görülmektedir. 

5. 2. “Lütfen” kalıp ifadesine 4. ünitede ölçme ve değerlendirme metninde örnek olay içerisinde 
yer verilmiştir. (s. 91) Lütfen ifadesinin kullanım şekline bakıldığında genellikle davet, nezaket ya 
da rica etme olarak karşımıza çıkmaktadır. Yedi İklim Türkçe C1 ders kitabında bu kalıp ifadeye 
çok az yer verildiği tespit edilmiştir. Değerlendirme metni içerisinde geçen bu kalıp ifade örnek 
olay içerisinde bağlama uygun bir şekilde verilmiştir. Bu ifadenin ne anlama geldiği bağlamdan 
hareketle öğrenciler tarafından çok rahat bir şekilde tahmin edilebilir olduğu görülmektedir. 
Yazma ve konuşma etkinliklerinde de yer verilmesi ve daha sık kullanılması öğrenciler için kalıcı 
ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Lütfen kalıp ifadesi okuma parçası içerisinde Türk 
kültürümüzü yansıtarak ve toplumsal değerlerimizi harmanlayarak verildiği tespit edilmiştir.  

5. 3. “Teşekkür ederim” kalıp ifadesi 2. ünitede okuma metni içerisinde karşımıza çıkmaktadır.  (s. 
50) Özellikle diyalog metinlerinde ve örnek olay içeren metinlerde geçen bu kalıp ifade daha çok 
sosyal etkinliklerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu ifade Yedi İklim Türkçe A2 ders kitabında 
toplamda 14 kez kullanılmıştır. Teşekkür ederim ifadesi metin içerisinde durumdan memnun 
olduğunu belirten bir nezaket sözü ve iyi dilekte bulunma bağlamında verilmiştir. Daha çok 
diyalog ve okuma parçası içerisinde geçen ve sık sık karşımıza çıkan bu kalıp bu ifadenin kullanım 
şekline bakılacak olursa bağlama uygun verildiği ve öğrencinin okuma metnini okurken bu kalıp 
ifadenin anlamını tahmin edilebilmesine imkân sunulduğu tespit edilmiştir. Son olarak bu 
ifadenin soru cevap alıştırmalarında, boşluk doldurma etkinliklerinde sıkça karşımıza çıktığı 
görülmektedir. 

KALIP SÖZLERİN ÖĞRETİMİNDE YEDİ BASAMAK TEKNİĞİ 

Bu tekniğe göre yedi aşamalı bir öğretim sistematiği izlenilirse kalıp ifadelerin algılanması 
öğrenciler tarafından daha kolay olacaktır. Aynı zamanda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 
alanında kalıp ifadelerin gerçek, yan ve mecaz anlamlı karşılıklarının daha kolay öğrenilmesi 
sağlanacaktır. Bu teknik görsel, tekrar ve uygulama gibi öğrenim alanlarını kapsamaktadır.  

1. Birinci Basamak: Çatı İfadenin Bulunması 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp ifadelerin tespit edilmesi rastgele bir öğretim metodu 
güdülmemesi önemlidir. Bu sözlerin tespiti iletişimsel yaklaşımın gereği sosyal yaşam içerisinde 
kullanılan sözlerden seçilmelidir. Aynı zamanda öğretimin gerçekleştiği ortam, zaman ve olaylar 
göz önüne alınarak sözcük listesi güncellenebilir olmalıdır. Öğretici hedef kitlenin durumuna göre 
ve yapılacak ihtiyaç listesine göre kalıp sözleri tespit etmeli ve çatı ifadeleri belirlemelidir. Türkçe 
öğrenmek isteyen hedef kitlelerin uyrukları, ana dilleri, lehçeleri, yaşları, öğrenme stilleri, 
amaçları, görevleri; onlarla ilgili olarak hazırlanan kitaplar (ders kitapları, konuşma kılavuzları, 
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sözlükler), eğitsel materyaller, eğitim öğretim sırasında uygulanacak yöntem ve teknikler başarıyı 
önemli ölçüde etkilemektedir (Alyılmaz, 2010, s. 728-749). 

Çatı İfadeler: çalışkan olmak, dürüst olmak, vb.  

2. İkinci Basamak: Çatı İfadeyi Destekleyen Kalıp İfadeler 

Çatı ifadelerinin tespitinden sonra çatı ifadeyi destekleyecek, eş anlam oluşturabilecek bağlam 
içerisinde kullanılabilen destekleyici kalıp ifadeler öğrencilere verilmelidir. Buradaki amaç 
öğrencinin destekleyici ifadelerden bazılarını bildiği farz edilerek bilinenden hareketle 
bilinmeyeni anlama çabasıdır. Aşağıda “çok çalışmak” olarak belirlenen çatı ifadeyi destekleyici 
kalıp ifadeler belirlenmiştir. Bu ifadelerin anlamları ve kullanım şekilleri ikinci basamak olarak 
ele alınmalı ve öğrencilere sunulmalıdır. 

 

Şekil 1. Çok Çalışmak Çatı İfadesinin Destekleyici Yardımcı Kalıp İfadeleri 

3. Üçüncü Basamak: Kalıp İfadelerin Aktarımında Kullanılacak Kültürel Unsurların 
Belirlenmesi 

Kalıp ifadeler verilirken kültürel ögelere de temas etmek önemlidir. Zira kalıp sözler kültürel 
bağlamda kullanılan bir olay ve olgunun etrafında şekillenen söz öbekleridir. Bu bakımdan kalıp 
ifadeleri salt olarak ele almaktansa kültürel unsurlar ile vermek önemlidir. Çok çalışmak çatı 
ifadesi etrafında verilecek kalıp sözler için çalışmada usta-çırak ilişkisi, leblebi üretimi ve 
yardımlaşma gibi kültürel ögelere temas edilecektir. Bu kültürel yapılar ile ilgili örnek çalışmalar 
diğer basamaklarda ifade edilecektir.  

4. Dördüncü Basamak: Kültürel Kalıp İfadelerin Aktarımı 

Kültürel kalıp ifadelerinin aktarımında çeşitli yan teknikler uygulanabilir. Özellikle temel düzeyde 
diyalog kurma, soru cevap tekniği, örnek olay aktarımı, yaşanmış gerçek öyküler vb. Bu 
uygulamaların içerisine yerleştirilecek kalıp sözlerin anlamları bilinmese de bağlam içerisinden 
anlam tahmini söz konusu olabilecektir. Kullanılan bu çeşitli tekniklerle öğrenci anlamını 
bilmediği bu kalıp ifadeleri bağlamdan çok rahat bir şekilde çıkarabilecek duruma gelecektir.  

5. Beşinci Basamak: Kültürel Kalıp İfadeler ile Metin Oluşturma 

Öğrencilerin bilinmeyeni (sözcük, ifade, sözcük grubu vb.) anlama çabası içerisinde bağlama 
dayalı çalışmalarda daha başarılı oldukları görülmektedir. Bu bakımdan metin oluşturularak kalıp 
sözlerin kullanımı önemlidir. Aşağıda “çok çalışmak” çatı ifadesi içerinde kalıp söz 
kullanımına dair bir diyalog oluşturulmuştur. 
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6. Altıncı Basamak: Kültürel Kalıp İfadelerle Soru Cevap 

Soru cevap yöntemi iletişimsel yöntemin temelini oluşturur. Çünkü insanoğlu bilinmeyeni 
öğrenmek adına soru sormuş ve verilen cevaplarla yeni sorular ve olgular yaratmıştır. Bu 
bakımdan kalıp ifadelerin anlaşılmasını olgunlaştırmak adına soru cevap yöntemine de 
başvurmak gerekir. Çalışmanın altıncı basamağı da bu yöntemle oluşturulmuştur. 

1- Leblebi hangi bakliyattan üretilir? 

2- Leblebisi ile meşhur ilimiz / ilçemiz neresidir? 

3-Çırağın adı nedir? 

4- Leblebi dükkânından çıkarken satıcıya ne söylenir? 

4. soruya verilecek “hayırlı işler” cevabı bir kalıp sözdür. Bu sözün öğretilmesi adına birçok 
kültürel destekleyici metin ve olgular verilmiştir. Böylelikle sözü ezberlemekten ziyade sözü 
sosyal yaşam içerisinde her yönü ile öğrenci içselleştirmektedir. 
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Şekil 2. Kültürel Kalıp İfadeleriyle Soru Cevap Oluşturma 

7. Yedinci Basamak: Kültürel Kalıp İfadeler ve Görsellik 

Kültürel kalıp sözlerin verilmesinde (hayırlı işler, kolay gele, sıhhatler olsun, rastgele, geçmiş 
olsun vb.) resim, fotoğraf ve video kullanımı oldukça önemlidir. Görsel hafızaya da hitap eden bu 
durum öğrenme sürecini olumlu etkileyen önemli unsurların başında gelir. 

 

Görsel 1. Leblebi Kavuran Ustaya Kolay Gele Usta Demek 

Metinden hareketle yedi basamak yöntemine göre birinci basamakta Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretiminde sıkça kullanılan kalıp ifadeler belirlenir. Bu ifadelerin tespiti iletişimsel yaklaşımın 
gereği sosyal yaşam içerisinde kullanılan sözlerden seçilmelidir. Diyalogda geçen örnek olayda 
günlük hayatta sıkça kullanılan selamlaşma ve vedalaşma gibi kalıp ifadeler kullanılmıştır. İkinci 
basamakta ise metinde geçen çatı ifadeler tespit edilir ve bu çatı ifadeleri destekleyecek kalıp 
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ifadeler kullanılarak öğrenciye öğretilir. Destekleyici ifadeleri kullanmaktaki amaç öğrencilerin 
bilinenden bilinmeyeni tahmin ederek anlamını bağlamdan çıkarabilmelerini sağlamaktır. 
Üçüncü basamakta kalıp ifadeler verilirken kültürel ögelere de yer verilmelidir. Çünkü kalıp sözler 
kültürel bağlamda kullanılan bir olay ve olgunun etrafında şekillenen söz öbekleridir. Bu nedenle 
birbirinden bağımsız düşünülemez. Dördüncü basamakla beraber kültürel kalıp ifadelerinin 
aktarımında çeşitli yan teknikler uygulanmaya başlanmalıdır. Özellikle temel düzeyde diyalog 
kurma, soru cevap tekniği, örnek olay aktarımı gibi tekniklerle kullanılmalıdır. Yukarıda verilen 
örnek diyalog metinde olduğu gibi kalıp ifadelere yer verilmelidir. Bu diyalog metni içerisine 
yerleştirilecek kalıp sözlerin anlamları bilinmese de bağlam içerisinden anlam tahmini söz konusu 
olabilecektir. Beşinci basamakta öğrencilerin bilinenden bilinmeyeni çıkarabilmesi için kalıp 
ifadelerin yardımcı çatı ifadelerle desteklenmesi gerekir. Altıncı basamakta ise kalıp ifadelerin 
anlaşılmasını sağlamak ve kalıcı hale getirmek adına soru cevap yöntemine de başvurmak gerekir. 
Çalışmanın altıncı basamağı da bu yöntemle oluşturulmuştur. Son olarak yedinci basamakta kalıp 
ifadelerin öğretilmesinde resim, fotoğraf ve video kullanımı oldukça önemlidir. Görsel hafızaya da 
hitap eden bu durum öğrenme sürecini kolay ve kalıcı hale getirecektir. 

Aşağıda yedi aşamalı öğretim tekniği ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp ifade 
öğretimine yönelik ders planı bulunmaktadır:  

Ders Planı 

Dersin Adı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Sınıf: A2 Seviyesi 

Konu: Alışveriş 

Süre: 40 dk. 

1. Planma 

Amaç ve Davranışlar (Kazanımlar): Kültürel bağlamlara (Selamlaşma, vedalaşma, karşılaşma 
gelenekler, kutlama, davet, tebrik, teşekkür, temenni, bayram, taziye, anma vb.) uygun kalıp 
ifadeleri kullanarak diyaloglara katılır. Selamlaşma, tanışma ve vedalaşmayla ilgili temel kalıp 
ifadeleri tanır. Konuşmalarında yeni öğrendiği kelime ve kalıp ifadeleri kullanır. Selamlaşma, 
tanışma ve vedalaşmayla ilgili temel kalıp ifadeleri kullanır. 

Öğretme- Öğrenme Yöntem ve Teknikleri: İşitsel-Dilsel Yöntem   

Materyal: Somut materyaller sınıfa getirilir. (Domates, biber, patlıcan vs.)  

2. Uygulama (Öğrenme –Öğrenme Süreci) 

Dikkat Çekme ve Güdüleme: Öğrencilerle derse başlamadan önce konuya ilişkin sorular sorulur 
ve sohbet edilir. Akıllı tahta kullanılarak birkaç video izletilip örnek diyalog metinlerinden 
hareketle konuya girilir.  

Konuşma 

 Karşılıklı konuşmalarda duruma uygun kalıp ifadeleri kullanır. 
 Kendi kültürüne ait ifadeler hakkında konuşabilir. 
 Sözlü olarak birbiri ile bağlantılı ve tutarlı ifadeler kullanarak kendi görüş ve 

düşüncelerini belirtir. 

Okuma 

• Basit ifadeleri tanır. 
• Olumlu olumsuz cümleleri ayırt eder. 
• Okuma metinlerini anlayarak soruları cevaplar. 
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Yazma 

• Yazılarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanarak basit cümleler yazar. 
• Olaylara ilişkin basit metinleri dilbilgisi kurallarına dikkat ederek yazar. 
• Yazım kurallarına dikkat ederek yazar. 
• Yazılarında çatı ifadeleri ve kalıp sözleri kullanır. 

Dinleme 

• Dinlediği metinde geçen kalıp ifadeleri tanır ve hangi bağlamda kullanıldığı anlar. 
• Metin akışını anlar ve düşüncelerini ifade eder.  

Öğretme-Öğrenme Yöntem ve Teknikleri:  

• İletişimsel etkileşim– Görsel yöntem 
• Düzvarım/dolaysız yöntem 
• Drama 

Teknik(ler): 

• Boşluk Doldurma Alıştırmaları 
• Soru cevap  
• Ucu açık sorular 

 

Okuyalım, karşılıklı konuşalım. 

Alışveriş Sepeti 

Burçin Hanım: Merhaba Esra Hanım. Nasılsınız?  

Esra Hanım: Merhaba Burçin Hanım. İyiyim, siz nasılsınız? 

Burçin Hanım: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Alışveriş sepetinizi doldurmuşsunuz.  Neler 
aldınız bakalım?  

Esra Hanım: Bir kilo bulgur, bir buçuk kilo mercimek, beş kilo yoğurt, bir litre ayran, iki kilo 
patlıcan, üç kilo soğan, bir kilo kıyma, iki tepsi baklava ve biraz kuruyemiş aldım.  

Burçin Hanım: Oooooo! Akşama misafiriniz mi var? 

Esra Hanım: Evet, Muğla'dan kardeşim geliyor. Evde ziyafet var. 

Burçin Hanım: Gözünüz aydın! 

Esra Hanım: Sağ olun. Bu arada haftaya kızımın düğünü var.  Mutlaka beklerim. 

Burçin Hanım: Aaaa öyle mi? Hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın inşallah. Mutluluklar 
diliyorum. Geliriz tabii.  

Esra Hanım: Seviniriz. 

Burçin Hanım: Hoşça kalın! 

Esra Hanım: Güle güle! 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi son yıllarda önemi artan ve dünya çapında ilgi gören bir 
öğretim alanı haline gelmiştir. Türkiye'de de öneminin her geçen gün arttığını görmekteyiz. 
Yabancılara Türkçe öğretirken hedeflerimizden biri kelime ve kalıp ifade öğretimidir. Çünkü kalıp 
sözler Türkçenin önemli söz varlığının bir bölümüdür.  Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük ve 
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kalıp söz öğretimi, Türkçenin söz varlığının önemli bir bölümünün öğrencilere aktarmayı, onların 
kelimeleri ve kalıp ifadeleri “kullanabilmelerini” sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı öğrencilerin 
kalıp ifadeleri yeri geldiğinde kullanabilmeleri, bu kalıp ifadelerin söyleyişini, anlamını ve 
kullanımıyla ilgili özellikleri bilmesini ve başkalarıyla iletişim kurarken bu bildiklerini kullanma 
kabiliyetini, uygulanmasını hedeflediğimiz ve tasarladığımız teknik ile kazanmasını içermektedir. 

Gökdayı’ya göre birçok ülkede ve o ülkede kullanılan dildeki kalıp ifadelerde kültürün izlerine 
rastlanmaktadır. Ancak bu kalıp ifadelerin kullanımı kültürel açıdan sınırlandırılmaktadır. 
Buradan hareketle her ülkenin kullandığı dille beraber kullandığı kalıp ifadeler de anlamsal ve 
bağlamsal boyutlarda farklılık göstermektedir (Gökdayı, H. 2016).  “Kalıp sözler farklı zamanlarda 
olsa da benzer olaylarda, belli durumlarda kullanılan kalıplaşmış ifadelerdir. Bu nedenle bağlam 
hangi kalıp sözün kullanılacağına büyük etki etmektedir” (Demir ve Yıldız, 2016 s.7 ). Yabancı 
uyruklu öğrencilerin Türkçe sözcük ve kalıp ifadeleri öğrenmeleri, bu kalıp ifadeleri telaffuz 
etmeleri, bunun yanı sıra anlamını, metin içerisinde geçen bağlamını ve kullanım becerilerini de 
öğrenmeleri gerekmektedir. Yabancılara Türkçe öğretirken dil becerileri ve gramer bilgilerinin 
yanında Türk kültürünün ve günlük hayatta sık sık karşılaşılan ve kullanılan kalıp ifadelerin de 
öğretilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sosyal hayata karıştıklarında toplumsal değerlerimizi 
ve kültürel özelliklerimizi yansıtan bu kalıp ifadelerin cümle içerisindeki bağlamlarını ve 
anlamlarını bilmedikleri için içinde bulundukları kültürel durumu anlamakta zorlanacaklardır. 
“Özellikle soyut yapıdaki kalıp ifadeler bir bağlam içinde sunulmalı, bu ifadeleri açıklamaya 
çalışmak yerine kalıp sözlerin işlevlerinin öğrenciler tarafından sezilmesi sağlanmalıdır” (Kara ve 
Memiş, 2015 s.1680 ). “Kültürel unsurların tam aktarılmadığı durumlarda iletişimde sorunlar ve 
yapay bir dil ortaya çıkmaktadır. İletişimin tam anlamıyla gerçekleşmesi için ise hedef kültür 
kabul edilmeli, ön yargılar yıkılmalı ve iki kültür arasındaki farklılıklar hoş karşılanmalıdır” 
(Yılmaz, 2015 s. 201).  Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi öğreten öğreticilerimiz bu kalıp 
ifadeleri öğrencilerin seviyelerine, ilgi, tutum ve ihtiyaçlarına binaen önceden tasarlayarak çeşitli 
yöntem ve tekniklerle kalıcı öğrenmeyi sağlayarak vermeleri gerekmektedir. Bayraktar’a göre 
kalıp ifadeler sosyal hayatta genel ve sıkça kullanımı olan yapılar olarak bilindiğinden dolayı 
yabancı dil olarak Türkçe öğrenirlerinin kalıp ifadeleri sosyal yaşantılarına yedirmeleri ve bu 
ifadelerin hangi bağlamda nerde ve nasıl kullanılması gerektiğini bilmeleri gerekmektedir. 
Yabancı dil öğrenirlerinin bu ifadeler ile karşılaşması için o dilin konuşulduğu ülkede 
bulunmasının yanı sıra diziler, filmler, şarkılar, oyunlar, sosyal medya araçları gibi materyalleri 
de kaynak olarak tercih etmeleri gerekir.  Ayrıca kalıp ifadelerin öğrenilmesi ve sosyal 
yaşantılarına entegre edilmesi için sosyal medya taramasında da yer alan ve sıkça karşılaşılan 
görsellerden, video içeriklerinden, kitaplardan, dergilerden, gazetelerden ve çeşitli etkinliklerden 
yararlanılması gerektiği görülmektedir (Bayraktar, 2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin 
en önemli amaçlarından biri, Türk toplumunun kültürel unsurlarını tüm yönleriyle öğrencilere 
aktarmaktır. Günümüzde kültürel unsurların yansıtılmasında en önemli araçlardan biri de hiç 
şüphesiz filmlerdir (İşcan, 2011). Ayrıca kalıp sözlerin öğretimi hususunda Yılmaz ve Şenden’in 
hazırlamış olduğu çalışmada da pantomim, filmler ve resimlerden yararlanarak öğretim sürecinin 
oluşturulması ifade edilmiştir. (Yılmaz ve Şenden, 2014). Yardımcı bu tekniklerin kalıp sözleri 
öğretmede faydalı olacağı öngörülse de sistematik bir öğretim tekniğini oluşturmamaktadır. Zira 
kalıp sözler soyut kavramlar olarak karşımıza çıktığı için pantomim gibi öğreticinin yeteneğine 
dayalı teknikler öğretimde sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Aynı şekilde Türkçe öğretimi alanı için 
Canbulat ve Dilekçi’nin çalışması da kalıp sözlerin tespiti ve yapılacak etkinlikleri kapsamaktadır 
(Canbulat ve Dilekçi, 2013). Etkili öğretim tekniği açısından konu ele alınmamıştır. Yedi basamak 
tekniği bu açıdan ayrışmaktadır. Zira Yedi basamak tekniği tam öğrenme ve her basamakta farklı 
tekniklerin birleşmesi gibi artılara sahiptir. Erol’un çalışmasında ise kalıp ifadelerin derlenmesi 
açısından geniş bir kültürel derlem yapıldığı görülmektedir (Erol, 2007). Çalışmamızı farklı kılan 
bu kalıp sözlerin öğretilmesinde elde edilecek etki durumudur. Her basamakta içselleştirmeyi 
hedefleyen tekniğimizin amacı öğrencinin olguları zihninde canlandırabilmesidir. Alan yazınına 
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bakıldığında kalıp sözlerin derlenmesi, bu kalıp sözlerin öğretilmesinde kullanılacak etkinlikler 
gibi çalışmaların varlığından söz etsek de bu ifadelerin öğretiminde etkili ve kalıcı öğrenme 
tekniklerinin eksik olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla kalıp ifadelerin mecaz ağırlıklı 
anlamlarını daha kolay öğretebilmek adına dört temel becerinin hepsinde kullanılabilecek yedi 
basamak tekniği oluşturulmuştur. Bu teknikle, metin içerisinde verilen çatı ifadelerle eş anlam 
oluşturabilecek bağlam içerisinde kullanılabilen destekleyici kalıp ifadeler öğrencilere 
verilmelidir. Bu teknikteki basamaklarla hedeflenen amaç öğrencinin destekleyici ifadelerden 
bazılarını bildiği farz edilerek bilinenden hareketle bilinmeyeni bulma çabasıdır. 

Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan bazı kalıp ifadelerin gerçek, yan 
ve mecaz anlamlarının karşılıklarının daha kolay öğrenilmesi ve öğretilmesi adına yedi basamak 
tekniğini tanıtıp ders içi bir teknik olarak uygulamasını hedeflemektedir. Sınıflarda uygulanması 
hedeflenen bu teknik Türkçe öğretim merkezlerinde yabancılara Türkçe öğretimi sürecinde 
öğretmenler için daha kolay ve pratik hale gelmektedir. Aynı zamanda bu tekniğin öğrencilerin 
seviyelerine, ilgi, tutum ve davranışlarına göre sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkı 
sağlaması umulmaktadır. 

Öneriler 

1. Türkçedeki kalıplaşmış ifadeler net bir şekilde belirlenmemiştir. Bu nedenle yeterli düzeyde 
açıklayıcı bir sözlüğün oluşturulması ve yabancı öğrencilere Türkçe öğretirken bu tarz sözlüğe 
başvurulması alandaki eksikliğin giderilmesine yardımcı olacaktır. Bu sözlük çalışması için de 
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninden istifade edilebilir.  

2. Ders kitaplarının hacmi ve düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda yeterli sayıda kalıp 
ifadelerin yer almadığı söylenebilir. Günlük hayatta sık sık kullandığımız ve toplumsal 
değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtan kalıp ifadelerin ders kitaplarımızdaki metinlerde daha sık 
kullanılması önerilebilir. 

3. Yabancı dil olarak Türkçe öğretilirken yalnızca sınıf ortamı ve ders kitapları dikkate 
alınmamalıdır. Teknoloji çağında olduğumuz düşünülerek bir web sitesi kurulup öneri olarak 
sunulan teknik kullanılarak bu kalıp ifadelerin öğretimi daha kolay ve yaygın hale getirilebilir.  

4. Toplumsal değerlerimizi ve kültürümüzü yansıtan kalıp ifadelerin daha çok dizi, film ya da 
şarkılarda geçtiği düşünüldüğünde bu tarz materyallerin Türkçe öğretirken kullanılması ve 
öğrencilere önerilmesi öğrenmeyi daha kalıcı ve kolay hale getirebilir. 

5. Yabancı dil olarak Türkçe öğretenler; öğrencilerin seviye, ilgi, ihtiyaç ve tutumları 
doğrultusunda önceden tasarlayarak ve çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak kalıp ifade 
öğretimini gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıp ifade 
öğretiminin odağında sadece ders kitapları ve metin içerikleri olmamalıdır. Sınıf ortamında 
yapılacak çeşitli etkinlik uygulamalarıyla da bu çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. 
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