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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE           

DİLBİLİM TEMELLİ UYGULAMALAR 

ÖZET 

Dil öğretiminde dilbilgisi öğretimini yadsıyan birçok görüş ortaya konmuş olsa da 

dilbilgisi öğretiminin önemi yadsınamaz bir gerçeklik olarak öğretim yöntemleri 

içerisindeki varlığını sürdürmektedir. Ancak, dilbilgisi öğretimi yalnızca formül ve 

kuralların ezberlendiği bir süreç olmamalıdır. Bu çalışmada, dilbilgisi öğretimin-

den anlaşılması gerekenin yalnızca dilsel kurallar yığınının öğrenicilere yüklenme-

si olmadığı, yabancılara Türkçe dilbilgisi öğretimi özelinde, denenmiş anlatım tek-

nikleri, şekiller, resimler ve örnekler üzerinden sunulmaya çalışılmıştır. Bu doğrul-

tuda çalışmanın temel amacı, öğreticilere, yabancılara dilbilgisi öğretiminde dilin 

birçok yönünü göz önünde bulunduran uygulanabilir bazı örnek ve teknikleri 

sunmaktır. Bu amaç çerçevesinde, söz konusu uygulamalar ve bu uygulamalara 

yönelik yönergeler oluşturulurken dilin (i) biçim/yapı, (ii) anlam ve (iii) işlev/ edim 

olmak üzere üç düzlem göz önünde bulundurularak öğretilmesi gerektiğini söyle-

yen Larsen-Freeman’in (2001) görüşü temel alınmıştır. Bu çalışmada uygulamalara 

ilişkin açıklamalar öğrenici değil, öğreticiye göre yapılmıştır. Bu çalışmada yer alan 

dilbilgisel açıklamalar ve uygulamalar edilgenlik, {-mIş} biçimbirimi, emir kipi, durum 

ekleri, ad öbekleri ve {-(y)IncA} biçimbirimi üzerinedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, dil öğretimi, yabancı öğreniciler, biçim-anlam-işlev, 

dilbilgisi uygulamaları 
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LINGUISTICS-BASED APPLICATIONS ON THE TURKISH GRAMMAR TE-

ACHING AS A FOREIGN LANGUAGE 

ABSTRACT 

Many linguists have different attitudes to grammar teaching. Some think it is not 

necessary to teach grammar in the second language classroom. According to many 

linguists is very necessary. We agree with this view. But, grammar teaching is not 

only to teach the formulas and rules. Grammar teaching should be never based on 

memorization. Therefore, it must consider many aspects of language teaching. In 

this context, this study provides some applications (tasks), narration techniques, 

tables, figures and examples. This study has presented some proposals within the 

scope of application of the passivisation, {-mIş} morpheme, imperative mood, case suf-

fixes, noun phrases and {-(y)IncA} morpheme. In this study, Turkish morphemes were 

examined by Larsen-Freeman (2001) approach. Larsen-Freeman thinks language is 

divided in to three layers: (i) form (linguistic structure), (ii) meaning and (iii) use (per-

formance). The descriptions and applications in this study is not based learners, it is 

made according to the tutor (teacher). Therefore, the applications in this study 

must be reconstructed according to the learners level.  

Keywords: Turkish, grammar teaching, foreign learners, form-meaning-use, 

grammar applications 

0. Giriş 

Dilbilgisi öğretimi, yıllarca, anlamı ve kullanımı (edimi) göz ardı eden, çeviri temelli öğretim 

teknikleri ve uygulamalarıyla yürütülmüştür. Günümüzde bu anlayışın yerini dilin birçok bo-

yutunu göz önünde bulunduran yaklaşımlar almıştır. Bu çalışmada, dilbilgisi öğretiminin, çevi-

ri temelli tekniklerle kurallar yığınını öğrenci (student) veya öğrenicilerin (learner) belleğine dol-

durmak olmadığı, yabancılara Türkçe dilbilgisi öğretimi özelinde, denenmiş anlatım teknikleri, 

şekiller, resimler ve örnekler üzerinden sunulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın te-

mel amacı, yabancılara Türkçe dilbilgisi öğretiminde dilin birden fazla düzlemi olduğu gerçe-

ğini yadsımadan bu düzlemler üzerinden uygulanabilir örnek ve teknikleri öğreticiye sunmak-

tır. Bu amaç çerçevesinde, söz konusu uygulamalar ve bu uygulamalara yönelik yönergeler 

oluşturulurken bize kuramsal anlamda yol gösteren, Larsen-Freeman’in (2001) dilin (i) bi-

çim/yapı (form), (ii) anlam (meaning) ve (iii) işlev/ edim (use) olmak üzere üç düzleminin göz 

önünde bulundurularak öğretilmesi gerektiğini söyleyen görüşü olmuştur. 

Bu çalışmadaki uygulamalar, doğrudan yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenicilere uygu-

lanmıştır. Bu uygulamaların tam olarak anlaşılması ve benzer uygulama taslakları düzenleyen 

öğreticilere yol gösterici ve hatta doğrudan malzeme olması adına, kullanılan şekil ve resimle-

rin bazıları aşağıda ilgili uygulamaların içinde verilmiştir. Öğreticiye yönelik açıklamalar ağır-

lıklı olarak kuramsal dilbilim terimleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretimi üzerine akademik çalışmaların henüz istenilen düzeye erişmediği böylesine bir 

dönemde, daha iyiye ulaşmak için uygulamaya dönük her çalışmanın değerlendirilmesi, arka 
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planında yatan düşünsel gerekçelerin açıklanması ve ortaya çıkan sonuçların açıklanması ge-

rekmektedir. Bu süreçte, dil öğretimindeki kimi uygulamalar rafa kaldırılırken kimisi de daha 

iyisi bulunana kadar veya başka verilerle eklemlenerek kullanılmaya devam edecektir. Dolayı-

sıyla, bu çalışmanın amaçlarından biri de, yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretiminin daha 

iyiye ulaşma merdivenine küçük bir basamak olabilmektir. 

Bu çalışma, temel olarak üç bölümden oluşmaktadır: Kavramsal Artalan, Yabancı Dil Olarak Türk-

çe Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Bazı Uygulama Notları ve Sonuç. Birinci bölüm olan Kavramsal Arta-

lan adlı bölümde ikinci bölümdeki uygulamaların paradigmasını oluşturan görüşlere yer veril-

miştir. İkinci bölüm olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Bazı Uygulama Not-

ları adlı bölümde Türkçe dilbilgisinin yabancılara öğretimi konusunda açıklamalar ve bu açık-

lamalara ilişkin uygulama taslakları bulunmaktadır. Bu çalışmada yer alan dilbilgisel açıklama 

ve uygulamalar edilgenlik, {-mIş} biçimbirimi, emir kipi, durum ekleri, ad öbekleri ve {-

(y)IncA} biçimbirimi üzerinedir. Söz konusu dilbilgisi birimler örnekler, şekiller ve tablolar 

üzerinden açıklanmıştır. Genel bir değerlendirmenin yapıldığı Sonuç bölümüyle çalışma biti-

rilmiş olacaktır. Kaynaklar bölümünde, yalnızca gönderimde bulunulan değil, kuramsal veya 

teknik anlamda yararlanılan kaynaklara da yer verilmiştir. 

1. Kavramsal Artalan 

1.1. Dilin Biçim, Anlam ve İşlev Düzlemleri 

Günümüzde, özellikle etkisini çok daha fazla hissettiren bilişsel temelli eğitimdilbilim (educatio-

nal linguistics) çalışmalarına bakıldığında, bunların genel olarak eklektik bir yapıya sahip oldu-

ğu görülmektedir. Daha önceki dil eğitimi anlayışlarında ya sadece biçimsel yapıların kurallar 

listesi olarak öğretimine ya da çeviri dilbilgisi yöntemlerine odaklanılmaktaydı. Leo van Lier 

(2002), çeviri dilbilgisi yöntemini birkaç madde ile özetlemekte ve aslında günümüzde bile ha-

len tercih edilebilen bu tür yöntemlerin tek yönlülüğünü vurgulamaktadır: Ona göre çeviri 

dilbilgisi yöntemlerinin, (i) konuşma ya da sesletime odaklanma gibi bir dertleri yoktur; çok az 

dinleme ve konuşmaya yer verirler, (ii) sözcük bilgisi ezbere dayanan bir listelemeden oluşur, 

(iii) dilbilgisi öğretimi ana dili temelli ve kurallar topluluğunun ezberine dayanır, (iv) dilbilgisi 

öğretimi tümce temellidir, az da olsa söylemle bağıntı kurulur, (v) sözcük bilgisi ve dilbilgisin-

de çeviri hakim durumdadır. Van Lier (2002), dil öğretimine tek yönlü yaklaşan bu tür yöntem-

lerin kitaplarında uzun uzun dilbilgisi açıklamalarının bulunduğu ve bu açıklamalarla ilgili 

boşluk doldurma, çeviri alıştırmaları gibi soruların yer aldığı, okuma parçalarını yüksek sesle 

okumak gibi “can sıkıcı” çalışmaların bulunduğunu belirtmektedir. Van Lier, bu tür yöntemle-

rin egemen olduğu dönemde sadece birkaç öğretmenin kullanıma önem verdiğini, öğrenilen 

sözcüklerin bağlam içerisinde kullanılması için çaba harcadığını; anlama, bağlama ve sosyal 

etkileşime önem veren çok azının bu uygulamaları sistemli bir ilerlemeyle sonuçlandırılabildi-

ğini söylemektedir (2002: 253-254). 

Özetlemek gerekirse, Leo van Lier (2002), dilin biçimsel öğretiminde “dilbilgisine evet” veya 

“dilbilgisine hayır” gibi katı bir ayrımın yapılamayacağını, özellikle dilbilgisine tamamen hayır 

diyenlere karşı, dilsel biçimlerin öğrenim sürecinde ve dilbilgisinin kullanımında önemli bir 
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unsur olduğunun altını çizmektedir. Böylece Van Lier açık/bilinçli öğrenme (örneğin dilbilgisel 

kuralları öğrenme) ile örtük/bilinçsiz (örneğin edimsel işlevleri öğrenme) öğrenmenin birbirini 

açıklayan ortak kavramlar olduğunu söylemektedir. Kısacası, Van Lier, sözü edilen bu ayrımla-

rı yadsımaz, fakat örtük bilginin de varacağı yer sonuçta açık bilgidir ya da açık bilgi süreç içe-

risinde örtük bilgiyle sonuçlanmaktadır (2002: 254). 

Diane Larsen-Freeman (2001), geleneksel anlayışların sadece biçime odaklı yöntemlerini eleşti-

ren makalesinde, dil öğretiminin anlam ve kullanıma da önem vermesi gerektiğini söyleyerek, 

Van Lier (2002) gibi, günümüzdeki eğitimdilbilimin eklektik yönüne dikkat çekmektedir. Lar-

sen-Freeman, görüşlerini aşağıda, Şekil (1)’de görüldüğü gibi şemalaştırmakta ve dilbilgisinin 

üç boyutlu olduğunu savlamaktadır (2001: 251). 

Şekil (1) Biçim-Anlam-İşlev Düzlemleri 

 

Larsen-Freeman’a göre dilbilgisinin bu üç boyutu arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur, sadece 

birbirleriyle karşılıklı ilişki içerisindedirler. Bu yüzden bir boyutta meydana gelen herhangi bir 

değişiklik diğer boyutu da etkileyecektir (2001: 252). Sonuçta Freeman dil öğretiminin dilin bu 

üç boyutunu da göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyerek, günümüz dil öğretimi anla-

yışının çok yönlülüğünü de vurgulamış olmaktadır. 

1.2. Temel Nitelik: “Türkçe bir iyelik dilidir!” 

Dil öğretimi üzerine bir önceki bölümde kısaca söz edilen genel yaklaşımların yanı sıra Türkçe 

öğretimine odaklanmamızı sağlayacak ve söz konusu Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 

olduğunda altı çizilmesi gerekecek Türkçeye özgü birtakım özelliklerden söz etmek faydalı 

olacaktır. Bu bölümde, Türkçenin öğretiminde büyük resmi görmemizi sağlayacak ve öğretim 

sürecini güdüleyen yapı taşlarını sunacak birkaç noktaya değinilecektir. Bizce bu noktalar o 

kadar önemlidir ki, hem öğretim sürecinin daha kısa zamanda gerçekleşmesini hem de daha 

verimli geçmesini sağlayacak ipuçları içermektedir. 

Yabancı dil öğretimi açısından “Türkçe dilbilgisinin öğretimi ile ilgili en büyük sır nedir?”, diye 

ilgi çekici bir soru sorulsa bizce bu sorunun yanıtı şu olmalıdır: Türkçe bir uyum (agreement) ve 

harmoni (harmony) dilidir. Uyum daha çok sözdizimi ile ilgili bir kavramken harmoni sesbilgisi 

ile ilgilidir. Uyum, tümce (Beni geldi-mi) ve öbekler (Ben-imi ev-(i)mi) arasındaki kişi ve sayıyı 

kodlayan bir kategoridir. Harmoni ise önlük-artlık uyumu (gel-di karşısında *gel-dı) düzlük-
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yuvarlaklık uyumu (yok+la- karşısında *yok+lı-) ve ünsüz benzeşmeleri (ev-de karşısında *ev-te) 

gibi sesbilgisel süreçlere gönderimde bulunmaktadır. 

Öğrenicilere iyelik ekleriyle kodlanan öbeksel uyumu öğretmek ileri düzeye (C1 ya da C2 sevi-

yeleri) kadar öğreniciyi akademik olarak destekleyecek çok önemli bir temeli atmış olmak de-

mektir. Öbeksel uyum ile tümcesel uyum arasında çok büyük bir fark bulunmadığı gibi işleyişi 

de hemen hemen aynıdır. Türkçenin temel sözdizimsel dizgesi gerçekte böylesine bir gerçeğe 

dayanmaktadır. Bu gerçeğin birçok gerekçelendirmesi yapılabilir; ancak, aşağıda verilen ileri 

düzey bir tümce örneği, iyelik ekleriyle kodlanan öbeksel uyumun ne kadar temel olduğunu 

göstermeye yeterlidir. 

(1) Siz-in oda-nız-ın ön-ü-n-de ve bazen de karşı-sı-n-da duran saksıdaki beyaz gül-ün 

sessizliğ-i-n-i ve derinlerden gelen hıçkırıklar-ı-n-ı dinlediğ-(i)m-de akl-(ı)m-a gelen 

hüzünlü şeyler-in hiçbirini onlara söylememe-m konu-su-n-da bana ısrar etse-niz de 

bütün bunları onlar-ın bileceğ-i-n-den hiç şüphe-niz olma-sın. 

(1)’de görüldüğü gibi, ileri düzey bir tümce üretebilmenin yolu iyeliklerle kodlanan öbeksel 

uyumu kavramaktan geçmektedir. Bu da gösteriyor ki Türkçedeki uyum kategorisi, üretimde 

temel bir dizge olarak işlemektedir. Dolayısıyla Türkçe için “Türkçe bir iyelik dilidir” demek 

abartılı bir betimleme olmayacaktır. 

Bir sonraki bölümde, bakış açısı temel hatlarıyla bu bölümde verilen bilgiler ışığında hazırlan-

mış uygulamaların teknik açıklamaları üzerinde durulacaktır. 

2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Bazı Uygulama Notları 

Bu bölümde yer verilecek uygulamalar, Türkçe dilbilgisinin çeşitli biçimbilimsel görünümlerini 

ele almaktadır. Bu görünümlerin seçimi rastgele değildir. Kimisi biçim, anlam ve işlev düzlem-

lerini en iyi açıklayan kimisi de Türkçeyi diğer dillerden ayıran özelliklere vurgu yapan, dolayı-

sıyla yabancı öğreniciler tarafından öğrenme sürecinde özel bir çaba sarf edilmesi gereken uy-

gulamalara dönüktür. Uygulamaların açıklandığı teknik dil öğreticiye odaklıdır. Bir başka ifa-

deyle söylemek gerekirse sunumlar uygulamaların mutfağına, düşünsel arka planına yöneliktir. 

Dolayısıyla, verilen uygulamalar, doğrudan öğreniciye aktarılacak biçimiyle değil de öğreticiye 

ön bilgi verecek biçimde sunulmuştur. Bundan dolayı, aşağıda verilen uygulama taslaklarının 

öğrenicinin seviyesine göre yeniden ayarlanması gerekmektedir. Açıklama ve örneklerde veri-

len resimler, tablolar veya şekiller öğrencilere dönük uygulamalarda kullanılması ya da en 

azından malzemeye dönük bir fikir vermesi amacıyla konulmuştur. 

2.1. Edilgenliğin Biçim, Anlam ve İşlev Düzlemleri Üzerinden Kavratılması 

Edilgenlik, Türkçede {-(I)l-} ve {-(I)n-} ekleriyle dilbilgisel olarak yüklemde kodlanabilen, KILI-

CI ve ETKİLENEN gibi çeşitli anlambilimsel roller (semantic roles) arasındaki ilişkileri düzenle-

yen ve diğer dünya dillerinde olduğu gibi çeşitli söylemsel işlevleri olan bir çatı kategorisidir. 

Bu açıdan edilgenliğin biçim, anlam ve işlev düzlemleriyle birlikte kavratılmaya çalışılması 

amaca ulaşmak için gerekli bir strateji olmalıdır. 

Biçim açısından edilgenlik: Edilgenliğin sözdizimsel oluşum sürecini öğreniciye kavratmak öğre-

nicinin yaratıcı üretim süreci için gerekli bir strateji olacaktır. (2a-c)’de dilbilgisel edilgenleştir-

me süreci aşama aşama verilmiştir. (2a-c)’deki teknik gösterim daha çok öğreticiye yönelik ol-

duğundan öğreticinin öğreniciye aktarımında sadeleştirme, öyküleştirme gibi teknikleri kul-

lanması gerekebilir. 
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(2)  Özne Konumu Nesne Konumu  

 a1. Ali-ØÖZNE duvar-ıNESNE yık-tıETKEN YÜKLEM 

 a2. XSİLİNMİŞ ÖZNE duvar-ıNESNE yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

 a3. *duvar-ıNESNE XTAŞINMIŞ NESNE yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

 a4. Duvar-ØNESNE XTAŞINMIŞ NESNE yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

 a5. Duvar-ØNESNE Ali tarafından yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

(2a1)’deki yalın özne (2a2)’de görüldüğü gibi silinirken yüklem edilgen çatı ekiyle kodlanır. 

(2a3)’te özne konumunun boş kalmaması için nesne konumundaki üye (duvar-ı) özne konumu-

na taşınır. Özne konumunda yalnızca yalın adlar bulunabileceği için (2a4)’te görüldüğü gibi 

nesne konumundan özne konumuna giden adın belirtme durumu silinerek yerine sıfır biçimbi-

rimle (Ø) gösterilen yalın durum eklenir. Bağlama bağlı olarak, (2a5)’te görüldüğü gibi silinen 

özne tarafından öbeği ile tümceye eklenebilir. 

Anlam açısından edilgenlik: Edilgenlik KILICI rolündeki üyenin özne konumundan silinerek ET-

KİLENEN rolünün o konuma talip olması biçiminde ele alındığında, edilgenleştirme sürecinin 

anlam düzlemi, söz konusu roller arasındaki ilişkileri kapsayacaktır. Anlam düzlemi, (3a1-

3a5)’teki gibi, biçim düzlemi ile eklemlenerek aktarılabilir.  

(3)  Özne Konumu Nesne Konumu  

 a1. Ali-ØÖZNE/KILICI duvar-ıNESNE/ETKİLENEN yık-tıETKEN YÜKLEM 

 a2. XSİLİNMİŞ KILICI duvar-ıETKİLENEN yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

 a3. *duvar-ıETKİLENEN XTAŞINMIŞ ETKİLENEN yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

 a4. Duvar-ØETKİLENEN XTAŞINMIŞ ETKİLENEN yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

 a5. Duvar-ØETKİLENEN Ali tarafındanKILICI ÖBEĞİ yık-(ı)l-dıEDİLGEN YÜKLEM 

(3a1)’deki özne konumunda bulunan KILICI rolü (3a2)’de görüldüğü gibi silinirken yüklem 

edilgen çatı ekiyle kodlanmıştır. (3a3)’te özne konumunun boş kalmaması için nesne konu-

mundaki ETKİLENEN rolündeki üye (duvar-ı) özne konumuna taşınır. Özne konumunda yal-

nızca yalın adlar bulunabileceği için (3a4)’te görüldüğü gibi nesne konumundan özne konumu-

na giden adın belirtme durumu silinerek yerine sıfır biçimbirimle (Ø) gösterilen yalın durum 

eklenir. Ancak, nesne konumundan özne konumuna geçen adın rolü değişmez. O hâlâ ETKİ-

LENEN rolündedir. Bağlama bağlı olarak, (3a5)’te görüldüğü gibi silinen KILICI, tarafından 

öbeği (by-phrase) ile tümceye eklenebilir. Dolayısıyla bu öbek kılıcı öbeği (agent phrase) olarak da 

adlandırılabilir. 

İşlev (Kullanım) açısından edilgenlik: Özne konumundaki KILICI rolünün silinmesi nedensiz de-

ğildir. Söz konusu silinme, dil kullanıcısının KILICI rolündeki kavramın örtükleştirilmesi ya da 

gizlenmesi niyetine hizmet edebilmektedir. Öğreniciye, edilgenliğin bu tür edimbilimsel işlevle-

rinden söz etmek, öğrenicinin edilgen yapıları kavramasını kolaylaştırdığı gibi, bu tür yapıları 

günlük hayatta doğru bir biçimde kullanabilmesini de sağlayacaktır. 
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(4) Belediye taraftarı gazete Belediye karşıtı gazete 

 “Tarihî sur yıkıldı.” “Belediye tarihî suru yıktı.” 

 

  

Belediye taraftarı gazete tarihî sur yıkımının tepki çekebileceğini düşünerek suru yıkan beledi-

yeyi edilgenleştirme süreciyle gizlemeye çalışmış, yani örtükleştirmiştir. Buna karşın, belediye-

ye ya da uygulamalarına muhalif bir gazete ise belediyeyi gizlememiş, aksine yapılan işin biz-

zat kılıcısı olduğunu belediyeyi etken tümcede özne konumuna getirerek belirtmiştir. Sonuç 

olarak, edilgenleştirme sürecinde biçim açısından özne, anlam açısından KILICI silinmektedir. 

Kullanım (edim) açısından ise KILICInın silinmesi olay ya da durumu bilinçli ve istemli olarak 

gerçekleştireni örtükleştirme veya gizleme amacına hizmet etmektedir. 

2.2. {-mIş} Ekinin Biçim, Anlam ve İşlev Düzlemleri Üzerinden Kavratılması 

Biçimsel düzlem açısından {-mIş}: Zaman, kip ve görünüş eklerinin bütün kişilerde çekimlerini 

göstermek veya öğreniciyi tablolarla dolaylı olarak buna maruz bırakmak bütünden özele geç-

me sürecini kolaylaştıran bir tetikleme olacaktır. 

Tablo (1) {-mIş}’ın bütün kişilerde çekimi 

Ben dün uykuda yürümüş -üm Biz dün uykuda yürümüş -üz 

Sen dün uykuda yürümüş -sün Siz dün uykuda yürümüş -sünüz 

O dün uykuda yürümüş -Ø Onlar dün uykuda yürümüş -ler 

Anlamsal düzlem açısından {-mIş}: Bu ekin kattığı anlamlar daha çok dilbilgiseldir. Kip (mood) 

açısından alay, inanmama vb.; zaman (tense) açısından geçmiş; görünüş (aspect) açısından bitmiş-

lik (telic ya da perfect) yansıtır. Öğrenicinin, {-mIş}’ın bu dilbilgisel anlamları kavraması Türkçe 

dilbilgisi öğretiminde oldukça kritiktir. Bunun iki nedeni olduğu söylenebilir: (i) Bu ek Türkçe 

konuşucuları tarafından özellikle konuşma dilinde sıkça kullanılmaktadır, (ii) bu ekin ister an-

lamsal isterse de edimsel işlevlerine denk gelen dilsel birimlere her dilde rastlamak mümkün 

değildir. Bütün bunlardan dolayı, öğrenicinin Türkçeyi gündelik dilde rahatlıkla kullanıp ileti-

şim kurabilmesi için bu eki sorunsuz kavraması gerekmektedir. 

(5) a. Güya çok zeki-y-miş (Kip: alay) 

 b. Okula dün gel-miş (Zaman: geçmiş) 

 c. Sınıfa girdiğimde Ali gel-miş-ti. (Görünüş: bitmişlik) 
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(5c)’de {-mIş}, Şekil (2)’de görüldüğü gibi geçmişin geçmişi olarak görünsede aslında geçmişte 

yaşanan bir olayın bittiğini göstermektedir. Dolayısıyla, zamanı yansıtan ek {-DI} iken görünü-

şü yansıtan ek {-mIş}’tır. Bu yapıyı, eğer ek açıklamalar yapmak gerekiyorsa, İngilizce past per-

fect yapılarıyla karşılaştırarak anlatmak kavratabilme sürecini hızlandırabilir. 

Şekil (2) {-mIş}’ın görünüş kategorisi açısından bitmişlik işlevi 

                                                                              Konuşma anı (şimdi) 

 

 

        Geçmiş                                                                                                                       Gelecek             

                                  Ali geldi           Sınıfa girdim 

                             Sınıfa girdiğimde   Ali gel-miş-ti 

İşlevsel (Kullanımsal) düzlem açısından {-mIş}: Edimbilimsel olarak {-mIş} ekinin (i) başkasından 

duyma veya aktarım, (ii) farkına varma, (iii) dedikodu gibi işlevleri söz konusudur. Aktarım ile 

dedikodu işlevleri birbiriyle ilişkili olsa da dedikodunun toplumbilimsel yönüyle ayrıca belir-

tilmesi gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda öğrenicilerin dikkatini çekmek amacıyla kimi soru-

lar yöneltilebilir: “{-mIş} ekinin varlığı ve Türkçe konuşucuları tarafından sık kullanımı Türk 

toplumunun dedikoduyu sevdiğini mi gösterir?”, “Sizin dilinizde dedikodu yapmayı kolaylaş-

tıran dilbilgisel yapılar var mı?” gibi. Aşağıda, sırasıyla yukarıda {-mIş}’ın sözü edilen işlevleri-

ne, derslerde kullanılabilecek resimlerle birlikte örnekler verilmiştir. 

(6) başkasından duyma veya aktarım işlevi 

 Adam: Canım, profile bak, komşumuz Cemil Antalya’da deveye bin-miş. 

 Kadın: Gerçekten mi! 

  

 

 

(7) farkına varma 

 Yaşasın, 5 kilo ver-miş-im! 

 

 

Bitmişlik Geçmiş 
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(8) dedikodu işlevi 

 Patron Cemil’in arkasından konuştuklarını duyunca çok kız-mış tabi. 

 

 

{-mIş}’ın kullanım işlevlerini kavratmak için Tablo (2)’deki gibi bir uygulama yaptırılabilir. Bu 

uygulamaya göre, öğrenicinin iki seçenekli işlevden birini doğru olarak işaretlemesi gerekmek-

tedir. 

Tablo (2) {-mIş}’ın işlevleri üzerine bir uygulama tablosu 

 

2.3. Emir Kipinin İşlevleri Üzerine 

Türkçenin emir üçüncü kişisi, öğrenicilerin anlamakta zorlandığı bir işlev taşımaktadır: dolaylı 

aktarım (indirect speech). Emir kipinin emir dışındaki işlevleri de (nezaket, dağıtım, davet, istek 

gibi), özellikle kavratılması gereken dilsel görünümlerdir. Emir kipinin sözü edilen işlevlerine 

aşağıda sırasıyla değinilmiştir. 

Emir kipi 3. kişisinin işlevi üzerine: Emir kipinin üçüncü kişisine yönelik kurulan tümceler dolaylı 

bir aktarım içermektedir: Karıcığım, lütfen oğluma söyle, erken yatsın. Söz konusu dolaylı aktarım, 

her dilde görülmeyen Türkçeye özgü bir kullanımdır. Öğreniciler, konuşma sırasında ortamda 

bulunmayan bir kişiye nasıl emir verilebildiğini anlamakta zorlanmaktadırlar. Bu kimine zor, 

kimine de anlamsız gelebilmektedir. Özellikle öğrenicilerin bu kullanımı anlayabilme süreci ya 

sınıf içi etkinlik ya da aşağıdaki gibi resimli bir görselle kolaylaştırılabilir. Gerekirse basit çöp 

adamlar (stick men) çizilerek üçüncü kişinin dolaylı aktarımı tahtaya aktarılabilir. Bazen tahtaya 

çizilen bir iki çöp adam saatlerce yapılan açıklama ve uygulamalardan daha etkili olabilmekte-

dir. 
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(9) Karıcığım, lütfen oğluma söyle, erken yatsın 

 

 

Emir kipinin (9)’daki işlevi ettirgenliğin işlevine benzese de (çünkü emreden emri bir başkası-

nın aracılığıyla ulaştırmaktadır) ettirgen ekleriyle oluşturulan ettirgen yapılardaki tek işlevin 

emir aktarmak olmadığı (sözgelimi ettirgenlikte amaç neden-sonuç ilişkisini kurmak olabilir) 

unutulmamalıdır. 

Emir kipinin nezaket ve dağıtım İşlevi: Emir ekinin ikinci kişisinin çoğulu {-(y)In} ekiyle yapılmak-

tadır. Bu ekin ardından gelen {-Iz} eki çoğulluk değil; saygı, kibarlık ve resmiyet bildirmektedir. 

Bundan dolayı bu eke kibarlık eki denebilir . Sözgelimi, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni hatır-

layınız!” sözü; ifadeye nezaket, duygusallık kattığı gibi, milletin bütün bireylerine tek tek sesle-

nen gücü de içinde taşımaktadır. Buna dağıtıcı kullanım adı verilebilir (bk. Huber 2008: 257). 

“Beni hatırlayın!” ifadesi kullanılsaydı sözü edilen işlevler daha silik kalacaktı. 

(10) Beni hatırlayınız! 

 

 

Dinleyici bir kişi ise emir çekiminde kibarlık ilişkisi (11)’de görüldüğü gibi samimi > kibar, resmî 

> daha kibar, daha resmî biçiminde derecelenir. 

 (11) Dinleyici bir kişi olduğunda 

 a. Telefonu kapat! (Samimi ilişki) 

 b. Lütfen, telefonu kapatın! (kibar, resmî ilişki) 

 c. Lütfen, telefonu kapatınız! (daha kibar, daha resmî ilişki) 

Konuşucunun muhatabı birden fazla dinleyici ise kibarlık derecesi iki aşamalı olur: samimi > 

kibar, resmî. 
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(12) Dinleyici birden çok olduğunda 

 a. Telefonu kapatın! (Samimi ilişki) 

 b. Lütfen, telefonu kapatınız! (kibar, resmî ilişki) 

(12)’deki kullanımın daha kibar, daha resmî biçiminin {-A bil-} ve geniş zaman ekleri ya da yalnız-

ca geniş zaman ekleriyle çekimlenmiş soru yapılarıyla kurulduğu söylenebilir: Lütfen telefonu 

kapat-abil-ir misiniz/ kapat-ır mısınız? Emir ve istek ekleri olarak bilinen eklerin diğer kipsel ve 

edimsel işlevleri (13)’te sıralanmıştır: 

(13) a. rica 

 a1. Lütfen, biraz sessiz olun! 

 b. yasaklama 

 b1. Çiçekleri koparmayınız. 

 c. öğüt 

 c1. Günder bir saat spor yap. 

 d. bilgi alma amaçlı soru sorma 

 d1. Seni çarşının neresinde bekleyeyim? 

 e. öyküleme işlevi 

 e1. Sen git, pencereyi kır, bir de suçu başkasın at! Olacak iş değil! 

 f. uygulama/gösterim işlevi 

 f1. Soğanı tavaya doğra, beş dakika kızart. 

Emir kipi ile ilgili yukarıda sözü edilen işlevlerin öğretiminde okuma, yazma, dinleme veya 

konuşmaya yönelik çok çeşitli görevler (tasks) hazırlanabilir. Sözgelimi, aşağıdaki gibi bir karşı-

lıklı konuşma (dialog) üzerinden, emir kipi eklerinin her zaman için buyurma amaçlı olarak kul-

lanılmadığı öğrenicilere aktarılabilir. 

(14) Cem: Merhabalar Ayşe! 

 Ayşe: Merhaba! 

 Cem: Nasılsın iyi misin? 

 Ayşe: İyiyim Cem, teşekkürler. Sen nasılsın? 

 Cem: Ben de iyiyim. Şey, bu pazar önemli bir işin var mı? 

 Ayşe: Yok, neden sordun? 

 Cem: Bu pazar arkadaşlarla kısır yapıyoruz da… Eminim, çok eğlenceli olacak. Fatma 

da geliyor. Bence sen de gel. Tam sana göre bir ortam… 

 Ayşe: Peki, gelmeye çalışırım. Nazik teklifin için teşekkürler. 

(14)’teki karşılıklı konuşma ile oluşturulan bağlamda Cem’in “Bence sen de gel” biçimindeki 

emir tümcesinin buyurgan bir ifadeden çok davet işleviyle kullanıldığı kolayca anlaşılabilmek-

tedir. Bu tür bir karşılıklı konuşma; ses kaydı, video ya da bir okuma parçası formatında hazır-

lanabilir. 
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2.4. Anlambilimsel Düzlemde Durum Eklerinin Sembolik Aktarımı 

Durum eklerinin bulunma, ayrılma gibi temel somut, birincil veya temel görevleri yanında bu 

görevlerine koşut olarak ortaya çıkmış olan soyut işlevleri vardır. Sözgelimi, yönelme durumu 

zamanla soyut bir işlev kazanarak amaç anlamı kazanmıştır (Bu kitabı Ali-(y)e aldım). Durum 

eklerinin anlam düzlemindeki somut işlevlerini (yer, kaynak, hedef vb.) kavrayan öğrenicilerin 

diğer soyut işlevleri kavraması zor olmayacaktır. Bunun nedeni, soyut işlevlerin gerçekte somut 

işlevlerle olan bağıntısının biraz eğretilemeyle de olsa devam ediyor olmasıdır. Somut, veya 

temel işlevlerin kavratım sürecinde resim ve şekillerden yararlanılması soyut işlevlerin algı-

lanmasını kolaylaştıracaktır. 

Şekil (3) Durum eklerinin somut veya temel işlevleri 

 

2.5. Belirtili  ve Belirtisiz Ad Öbeklerinin Karşılaştırmalı Öğretimi Üzerine 

Belirtili ve belirtisiz ad öbekleri arasındaki işlevsel farkın anlaşılmasında diyalog içerisindeki 

sorular yol gösterici olabilir. 

(15) Cem: Çocuğ-un araba-sı-n-ı gördün mü? 

 Ayşe: Hangi çocuğ-un? 

(15)’de, ikinci tümcede sorulan “Hangi çocuğun?” sorusu, öbekte arabanın bilinen bir kişiye ait 

olması gerektiğini açığa çıkartırken (16)’daki ikinci tümcenin arabanın kime ait olduğuna odak-

lanmadığını göstermekte ve bundan dolayıdır ki bağlama uygun olmayan bir soru niteliği taşı-

maktadır. 

(16) Cem: Çocuk araba-sı-n-ı gördün mü? 

 Ayşe: -Hangi çocuk araba-sı-n-ı? 

-*Hangi çocuğ-un? 
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(16)’da Ayşe’nin birinci soru tümcesinde öbeğin aynen tekrar edilmiş olması, çocuk araba-sı öbe-

ğinin tüm sözcükleriyle kavramlaşmaya gittiğinin bir delilidir. Bu tür belirtisiz ad öbeklerine 

bir tür geçişim (incorporation) süreci olarak da bakılabilir. Bu yüzden, bu yapılar arasına hiçbir 

sözcük almamakta (*çocuk güzel araba-sı, *devlet eski bakanı) ve çok daha kolay sözlükselleş-

meye doğru (bira bardağı, güneş gözlüğü gibi) ilerleyebilmektedir. Belirtisiz ad öbeklerinin kav-

ramlaşma eğilimi, öğrenicilerin kendi sıra ve çantalarında bulunan nesnelerden bile örneklene-

bilir: ders kitab-ı, kalem açacağ-ı, saç toka-sı vb. Böylece öğrenici bu tür öbeklerin bir tür bileşik 

sözcük olmaya, yani iki ayrı sözcükten tek bir kavramı temsil etmeye eğilimli olduğunu algıla-

yabilecektir. Bu eğilimin ileri aşaması olarak buzdolabı (<buz dolab-ı), ayakkabı (<ayak kab-ı), pazar-

tesi (<pazar erte-si), kuşburnu (<kuş burun-u), kadınbudu (<kadın bud-u), samanyolu (<saman yol-u) 

örnekleri verilebilir. Türkçede belirtisiz ad öbeği yapısıyla oluşmuş bileşik sözcüklerin fazla 

olması nedeniyle, bu tür öbek yapılarının bir tür kavramlaştırma yolu olduğunu öğreniciye 

kavratmak kendi okumalarında birçok sözcüğü kolay anlamasını sağlayacak, daha büyük re-

simde ise Türkçenin sözvarlığına zihinsel erişiminin hızlandığı görülecektir. 

Belirli bir çocuğun konu olduğu bağlam söz konusu değilse (17a) dilbilgisidışı olacaktır. Bu da 

belirtili ad öbeklerinin daha özgül, belirtisizlerin ise daha genel bir gönderime sahip olduklarını 

göstermektedir. 

(17) a. *Çocuğ-un araba-sı-n-ı hangi mağazadan alabilirim? 

 b. Çocuk araba-sı-n-ı hangi mağazadan alabilirim? 

Yukarıda ad öbekleriyle ilgili verilen diyalog örnekleri, hem öğrenci hem de öğreniciler için 

faydalı olabilir. Ancak, öğreniciler için biraz daha fazlası gerekmektedir. Belirtisiz ad tamlama-

larının kavramlaştırma işlevini resimlerle anlatmak kavramayı kolaylaştıracaktır. 

(18) a. çocuğ-un araba-sı b. çocuk araba-sı 

  

 

 

 

 

(19)  polis-in köpeğ-i  polis köpeğ-i 

 a. 

 

b. 

 

 

(20)  kadın-ın çanta-sı  kadın çanta-sı 

 a. 

 

b. 

 



 

 

 

  Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Dilbilim Temelli Uygulamalar                                                                

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl: 2, Sayı:3, Mart 2016, s.97-112 

 

110 

Aşağıda örneklendiği gibi, öğrenicinin zihninde kısa sürede bağlam yaratmak ve konunun daha 

iyi anlaşılmasını sağlamak adına karikatür tarzı diyaloglar kullanılabilir. 

(21) Birinci bağlam: Ad öbeğinin yanlış kullanımı 

 -Şeyy… Kadının çantasını bulamıyorum. 

 

 

 

(22) İkinci bağlam: Ad öbeğinin doğru kullanımı 

 -Şeyy… Kadın çantası bulamıyorum. 

 

 

2.6. {-(y)IncA} Ulaç Ekinin Öğretimi 

Öğrenicilere bileşik ekler olan; {-DIK}/ {-(y)AcAK}+iyelik+(n)dA/ zaman, {-DIK}/ {-(y)AcAK}+iyelik 

sırada ve {-(y)IncA}’nın benzer veya yakın işlevli oldukları belirtilse de yükledikleri anlamsal 

farklara doğru kullanımların üretilebilmesi için dikkat çekmek gerekmektedir. 

(23) a. Öğretmen gel-diğ-i-n-de / gel-diğ-i zaman kitaplar açıldı. 

 b. ?Öğretmen gel-diğ-i sırada kitaplar açıldı. 

 c. Öğretmen gel-ince kitaplar açıldı. 
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(23b) bitmişlik ile kullanılınca tümcesel doğruluğu zorlayan bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü, {-DIK}/{-(y)AcAK}+iyelik sırada yapısında birbirine zamansal ve belki genellikle uzamsal 

açıdan da yakın tümceleri tercih etmektedir. Bundan dolayı, Öğretmen gel-diğ-i sırada kitaplar 

açıl-ıyor-du veya açıl-ır-dı tümcesi daha kabul edilebilir görünmektedir. (23a)’da, (23c)’deki gibi 

öğretmenin girmesiyle birlikte tetiklenen bir açılma anlamı olmadığı gibi, bir etki-tepki ilişkisi 

de belirgin değildir. (23c)’de yer alan iki olay arasındaki ilişki, bir sarkaç topunun bir diğer sar-

kaç topuna çarpması sonucunda hemen oluşan harekete benzemekte ve neredeyse eşzamanlı 

gerçekleşen etki-tepki ilişkisini çok daha açık sergileyebilmektedir. 

Şekil (4) {-(y)IncA}’nın olay veya durumlara kattığı etki-tepki ilişkisi 

 

{-(y)IncA}’nın işlevine benzer bir başka yapı ise {-DI mI} bileşiğidir: Öğretmen geldi mi hemen ki-

taplar açılır. Ancak, bu yapı daha çok sürekli aynı sonucu veren eylemleri aktarmak için kullanı-

lır. Bundan dolayı, daha çok {-(A/I)r} ve daha nadir olmak üzere {-(I)yor} ekini alan temel yük-

lemlerde kullanılabilmektedir: *Öğretmen gel-di mi hemen kitaplar açıldı. Öte yandan {-DI}’nın 

zarflaştırıcı yapılar içinde yer alıyor olması yalnızca bu tür örneklerle sınırlı değildir. Sözgelimi, 

Yorgunluktan olduğu yerde dikil-di kaldı benzeri tümcelerde {-(y)Ip}’a benzer zarf işlevini gözlem-

lemek mümkün. 

3. Sonuç 

Sonuç olarak, yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi, dilbilgisel kuralların öğrenicinin 

belleğine yüklendiği tekdüze bir süreç olmamalı, dilsel birimlerin anlama ve kullanım amacına 

ilişkin işlevlerine de yer verilmelidir. Yabancı dil öğretiminde ezber ve çeviri temelli çalışmalar-

la öğrenicinin gerçek bir dil kullanıcısı olması oldukça zordur. Öte yandan ezber ve çeviriye 

dayalı bir öğretim süreci dilin okuma, yazma, dinleme ve anlama boyutlarının hepsini kapsa-

mayacak, daha verimli geçebilecek ders saatlerinin kaybına neden olacaktır. Dilin birçok boyu-

tuyla öğretilmesi gerektiği üzerine odaklanan bu çalışmada sunulan uygulamalar, öğreticiye 

Türkçenin bazı biçimbilgisel görünümleri üzerine dilbilimsel tabanlı çeşitli ipuçları sunmayı 

amaçlamıştır. Bu ipuçları Türkçenin yalnızca yabancı dil olarak öğretiminde değil, ana dili eği-

timinde de kullanılabilecek bilgiler içermektedir. Bu çalışmada ortaya konan uygulama temelli 

görüşler, eleştirilebilecek birçok yön taşıyor veya kimi yönlerden çeşitli eksiklikler içeriyor ola-

bilir. Ancak, birçok çalışma alanı gibi dil öğretiminin de bilimsel veriler ışığında deneme ve 

yanılmalarla daha iyiye doğru evrileceği unutulmamalıdır. Özellikle yabancılara Türkçe öğre-

timi, henüz gelişme aşamasında bulunan bir çalışma alanı olduğu için bu alanla ilgili uygula-
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malara ve bu uygulamalara ilişkin kuramsal açıklamaların yer aldığı çalışmalara fazlasıyla ihti-

yaç duyulmaktadır. 
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