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TURKCENIN YABANCI DIL OLARAK

~GRET~MI*
Dr. Mehmet H E N G ~ M E N * *

Yabancdara ~iirkseninoBetimi konusunda yazilan ilk kitap, Kii~garl~
Mahmut'un
Divan ti Lugati't- Ttirk'iidiir. KQgarh Mahmut bu kitabi Araplara Tiirk~eogretmek iizere
1072 ydlnda yazmig ve kitabin onsoziinde Araplara, Tiirklerin biiyuk bir ulus oldugunu,
Tiirktpyi 6grenmelerinin ve Tiirklerle iyi gqinmelerinin kendilerine pek p k yarar saglayacagim belirlmigtir. XI. yiizyl (Karahanh) Tiirkpsiyle yazdan bu yapitta Tiirkp deyim
ve atasozlerine yer verilmig, Tiirk~eses, bigim ve anlam qisindan incelenmig, Tiirkpnin
sozvarhgi iizerinde durulmug, Tiirkler haklunda onemli bilgiler verilmigtir. Tiirkpnin XI.
yiizylldaki durumu ve tarihi geligimini izleyebilmemiz aqsindan bu yapit son derece biiyuk
bir onem taglmaktadu.'
XI. yiizylldan XIX. yiizyila kadar olan donemde Tiir&enin yabancllara ogretimi konusunda yazilan eserlerden heniiz elimize geGn yoktur. Bu alanda onernli bir bqka Fahgma olmaslni da bekleyemeyiz. Ciinkii =%gat-ll Mahmut'tan sonra Tiirk dilcileri bu konuya gerekli onemi vermemig, aksine Arapp ve Farspyi Tiirklere ogretmek i ~ i npek $ok
p b a harcarmglardu.
XIII. yiizyldan sonra Fars~aedebiyat ve yazigma diii, A r a ~ da
a din ve bilim dili olmaya bqlamigw. Bu dururn Tiirkliik konusunda duyarli olan bazi devlet ve bilim adamlanni rahatsu, etmigtir. Karamanogullar~ninonderi Mehmet Bey 1177'de Konya'yi Sel~uklulardanalms ve burada Farspnin resmi devlet dili olarak kullanildi~inigoriince 15
Mayis 1277'de gu fermani yaymlamlgur:
"Bugfinden sonra divanda, dergcihta, bargcihta, mecliste, meydanda Tfirkpden b a s h
dil kullan~lmayacaktlr."2
Ne yazik ki, Mehmet Bey birka~gun soma vhit olmug ve Tiirk~eyine ikinci plana
diigmiigtiir. XIV. yiizyilda aydin ge~inenkesimlerde Tiirk~ekonugmak ve yazmak aylp,
Arapca ve Farsqa konugup yazmak hiiner olarak goriilmeye baglanmgur. Bu donemde Kuvhirli AS1k P q a (1271-1332) bu durumdan goyle yalunmigtu:

1- Bu konuda bkz. Levend, 1972: 10.
2- Bu konuda bkz. Dil%gar,A. Devlet Dili Olara& Tiirkp, 1962, T.D.K. yay., s.14.
* Hengirmen (1993: 15-19) "Almanlara Tiirkge Ogretimi" ad11 Doktora Tezinden ahnmigtu.
** A. U. TOMER Bagkanl
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Turk diline kimrene bakmaz idi,
TUrklere hergiz gbntil akmaz idi,
Turk dahi bilmez idi bu dilleri,
fnce y o l ~01 ulu menzilleri.
(Levend, 1972: 8).

&lk P a p h l n bu yabrnmalan bir yarar sa&una&. XV. yuzyilda Arapga ve Farspnm
Tiirkge iizerindeki egemenligi daha da p k artt~.Bu donemde divan piri Mesihi bu konuda
duygulanm g y l e d i e getirmektedii:
Mesihi gbkten insen sana yer yok,
Ytiri var gel Arabdan ya Acernden,
(Levend, 1972: 14).
XV. yiizyihn ikinci yarrsmda iinlii Dgatay piri Ali Sir Nevai de bu duruma tepki gostererek MuhakemetUfl-Lfigateynad11 eserini yazd~.A h d a n da ankqddtgl gibi, iki dilin kargda$tmmsmin yapddlgi bu eserde AU Sir Nevai Tiirksenin, Farqadan daha ustun bir dil
oldugunu savunarak ~ o y l demigtir:
e
"Tiirktin bilgisiz zavallr gen~lerigtizel sanarak Fars~ajiir yazmaya &eniyorlar; bir
insan genij ve iyi dtijtinse Ttirkede bbylesine genijlikler, zenginlikler durup dururken bu
r
daha yerinde, daha kolay olacaginr anlar... Ana dilirnin tizerinde dtidilde ~ i i sbylemenin
Sunmeye koyuldum. Ttirk~eninderinliklerine dallnca gbzlerime on sekiz bin evrenden daha
ytiksek bir evren gbrtind ti... "
Ali Sir Nevai bu yap~ttaayni zamanda Tiirkpnin kavram zenginligini de ortaya koymugtur. XV. ve XVI. yuzyillarda Edirneli N a d ve Tatavlal~Mahremi, ad11 iki divan
@ri Ttirki-i Basit alumini bqlatrmg ancak, butiin bu pbalar sonussuz kalmig Arapca ve
Farsp XX. yuzyilin bqlanna kadar Tiirkp uzerindeki egemenligini siirdiirmiigtiir.
KSqgarl~Mahmut'tan sonra 1850 yihna kadx yabancdara Tiirkse ogretmek isin Tiirk
yazarlar tamfindan hazirlanan bir yapita henuz mtlanmarmgtu. O1-Talama sekiz yuzyillk
bir aradan sonra J.P. Sinan Alphabet turc suivi d'une d t h o d e ad11 kitabini 1850'de 1sranbul'da yaymlamigw. Bu yapm, ayni yiizyilda agagida adlan belirtilen yapltlar izlemigtir:
Giizeloglu, E., Dialogues fraqais-turcs, Pre'ce'dts d'une vocabulaire,

Constantinople, 1852
Sinan, J.P., Abrigt de Grammaire Turque, 1st. 1854
Fuad EfendiICevdet Efendi, Grammatik der osmanischen Sprache, Deutsch
bearbeited von H. Kellgren, Helsinki, 1855
Mehmet

Mihri,

Kitabii't-tuhfetti'l-Abbmiyetti'l Medreset
Misir, 1884

el

aliyetii't-tevfikiye,

Mehmet Ruhi, Conversazione in Lingua Turca elkaliona, 1st. 1893
3- GiinUmUz Tiirkpsine uyarladigimiz bu metnin, yaw gevrimli orjinal hali igin bkz. Levend, 1972
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Buna kaqm Tiirkpyi yabancilara iigretmek iizere yabancl yazarlar tarafindan hazirlanan yapitlam, Tiirk yazarlar tarafindan hazlrlanan yapitlardan gok daha fazla oldugunu
goriiyoruz. Bu yapitlardan ilki 1612 yllinda H. Megiser tarafindan yazllan ve Institutionurn
lingua turcicae, libri quator adiyla Leipzig'de yaymlanan yap1tt.u. H. Megiser Tiirkpnin
ilk grameri olarak bilinen bu yapihnda Tiirkp deyim ve atasozlerinden de bazi ornekler
vermi~tir.
Turkpnin yabanci dil olarak ogretimi konusunda Tiirk ve yabanci yazarlar tarafindan
yazilan yapitlann yuzylllara gore dagillm ~izelgesinia.pgidaki bi~imdeverebiliriz :

Goriiliiyor ki, Tiirk~eninyabanci dil olarak onemi XVII. yuzylldan soma arm12 ve XX.
yuzyilda en ust duzeye ulqmigur. Ancak bu konuda uzucu olan tablo yabanci bilirn adarnl m ve yazarlmn Turkge hakkinda daha ~ o araghrma
k
yapmalari ve kitap yazmalandir.
Turk dilcilerinin Tiirkpnin yabanci dil olarak ogretimi konusuna onem vermediklerini,
bunun yerine eski doxlemlerde Arapga ve Farsgayi, Tanzimat ddneminden (1860) sonra da
Fransizca, Ingilizce ve Almanca gibi Bat1 kaynakli dilleri (igrenmeye gaba gosterdiklerini
goriiyoruz. Ancak bu Tiirkpnin Turk dilcileri tarafindan tamamen ihmal edildigi anlamina
gelmez. Yabancilara Tiirkqe ogretmek amaciyla olmasa da Turkp konuiundaki arqurmalmn geqmigi olduk~aeskilere dayanmaktadir. Bu galigmalardan 6nemli goriilen bazilannin adlanni burada anmak gerekir. Ciinkii yabancilara Turkp ogretimi konusunda yazilan kitaplar da buyuk bir olasilikla bu kaynaklardan yararlanilarak hazirlanmigtlr.
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1530 yilinda Bergamall Kadri Efendi'nin yaz&gi Miiyessiretii'l- Ulum ad11 dilbilgisi
kitabi, admdan soz edilmesi gereken ilk onemli yapmr. Bu yapiu Mehmet ve Ahmet Cevdet Paqalar'm ortak1a.y yazd~klmgu yap~tlarizler:

Medhal-i Kavaid, Istanbul, 1851
Kavaid-i Osmaniye, f stanbul, 1865
Tertib-i Cedid Kavaid-i Osmaniye, Istanbul, 1895
Kavaid-i TUrkiye, Istanbul, 1875
Bu yapitlardan sonra Tiirk dilbilgisi konusunda XIX. yuzyilda on yedi, XX. yiizyllda
ise yaklqik 33 kitap yazilml~tu.
Bu yapitlann iginde en gok soz etmemiz gereken yapitlardan biri de $emsettin
Sami'nin Nev Usul Sarf--l Ttirki (1892) ad11 kitabidu. Semsettin Sami KGmus-i Tiirki ad11
bin de sozliik yazmq ve Lisrin ad11 kitablnda ise dilbilimin ne oldugunu agklarnlg, insan dilinin sesleri, dilin dogugu, dil tipleri, dilin geli~mesigibi konulari incelemiatir (bkz. Aksan,
1987: 7-8).
Turk~
dilbilgisi kitaplari konusunda mutlaka Jean Deny'i anmak gerekir. Ciinku bugunkii Turkv dilbilgisi kitaplmmn temel olarak Jean Deny'in 1920 yllmda Paris'te yayinladi~iGrammaire de Langue turque ad11 yapiunl esas aldlgt soylenebilir. Bu balumdan
Jean Deny Turkvye emek veren unlu dil bilginleri arasmda onemli bir yere sahiptir.
Tiirkpnin yabancl dil olarak ogretimi konusunda tum kaynaklara heniiz eriailememi~tir.Bu konuda h e r Demircan tarafmdan yayinlanan kaynakp da tam degildir.
Tarafimzdan yapllan q t u m a l a r sonucu bu galiamaya girmeyen iki yuz civmnda kitap
saptanmqur. Bu kitaplar, yayinlandlklan yiizyila, basildlklan yerlere, yazar adlmna ve yazil&klan dillere giire ayn ayn ~iniflandlnlmi~lardir.~
Tiirkpnin yabanci dil olarak ogretimi konusundaki kitaplan yazildklan dillere gore stn i ~ ~ ~ - l m rortaya
z d a ~oylebir sonug glkmaktadu.

4- Demircan, 1991: 186-199

8 Dil Dergisi

Dilbilim

-

Macarca

4 kitap

Osmanlica

8 kitap

Romence

3 kitap

Rus~a

3 kitap

Tiirk~e

32 kitap

Yugoslavca

2 kitap

Yunanca

11 kitap

Toplam

338 kitap

Bu Gzelgede goriildugii uzere Tiirkpnin yabancilara o@erimi konusunda yazilan kitaplann buyuk bir qoiunlugu Almanca yazilmigu. Bu da bize Almanlann bu konuya oteki
ukelerden daha p k onem verdiiini ve tarih boyunca Tiirkiye ve Almanya arasindaki kiiltiir
ili~kilerininyogun oldugunu gostermektedir.

