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Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili
Tespitler De erlendirmeler ve Öneriler
Mustafa Cemilo lu
Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi

Üniversitelerin tüm fakülte ve yüksek okullar nda zorunlu bir ders olarak
okutulmakta olan “Türk Dili” dersinin yirmi y l k bir geçmi%i vard r. Bu süre
bir uygulaman n de erlendirilebilmesi için yeterli bir zaman dilimidir. Bu
nedenle ve %u a%amada, dersin program n n, derste uygulanmakta olan
yöntemlerin ve ö renci kazan mlar n n tart % lmas son derece yararl
olacakt r. %te bunlar ele alan bir de erlendirme sonucunda art k eskidi ine
inan lan “Türk Dili Program ”n n yenilenmesi, ö retim elemanlar n n derste
uygulad klar yöntemlerin tart % lmas ve belki bunun sonucunda uyguluma
birli ine gidilmesi gerekecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Türk Dili Dersi, Türk Dili Ö retim Yöntemi.

Zusammenfassung. Das Fach “Türkische Sprache”, das an allen
Fakultäten und Hochschulen als eine obligatorische Lehrveranstaltung
gehalten wird, hat eine 20jährige Vergangenheit. Diese zeitliche Periode ist
eine ausreichende Zeitspanne, um dieses Teilcurriculum einer Bewertung zu
unterziehen. Aus diesem Grund und in dieser Phase wäre es insbesonders
angebracht sich mit dem Lehrprogramm, den angewandten Lehrmethoden
und dem Lernzuwachs auseinanderzusetzen. Als Ergebnis diesbezüglicher
Analysen sollte das als veraltet betrachtete Lehrprogramm der “Türkischen
Sprache” eine Reihe innovativer Züge aufzeigen und die in den
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Lehrveranstaltungen praktizierten Lehrmethoden sollten revidiert werden.
Anzustreben ist eine einheitliche praktische Umsetzung dieser Innovationen
in allen Fachbereichen, in denen diese Lehrveranstaltung stattfindet.
Schlüsselwörter: Türkisch Sprache, Lehrveranstaltung Türkische Sprache,
Lehrmethoden der Türkischen Sprache.

Bilindi i üzere dil, ona getirilen bak % aç lar n n farkl l
de i%ik yönleri ile ele al n p yorumlanmaktad r.

oran nda çok

Bu kompozisyon içerisinde ve yine sosyolojik aç dan bak nca dilin, toplum
halinde ya%ay % m z n bir sonucu oldu u yarg s na ula% lmaktad r. O nedenle
de bir tan m yap lmak istendi inde de “Dil, insanlar aras nda anla%ma
arac d r” denilmektedir. Ancak, insan n toplumla birlikte ya%amas n n bir
ba%ka sonucu da kültürdür. Fakat, birlikte ya%ad m z toplumun ortak
davran % kal plar olan kültürün en ba%at ögesi de yine dildir. Çünkü dilin,
kültürü hem yaratt hem de ya%att var say l r. O bak mdan dil ö renme
ayn zamanda kültür edinmedir.
Dilin, matematik bilimi aç s ndan incelenmesi ise oldukça eski ve yine
oldukça klasik bir anlay %t r. Bir dilin, ses yap s , yaz ya geçirildikten sonra
fark edilen %ekil özellikleri ve kelimelerin bir araya getirili%inde uygulanan
kurallar “dil bilgisi” ad n verdi imiz ad üstünde dille ilgili bilgiler
bütünlü üdür.
Bir dilin, estetik dedi imiz güzellik felsefesinden yola ç k larak kullan l % n
ifade eden anlay % ise “edebiyat sanat ”n tarif etmektedir. Edebiyat, s radan
anlat m n ötesinde ar nd r lm % ve dam t lm % sanatl bir dili içerdi ine göre
hemen hemen her zaman dille beraber ifade edilmekte ve ço u zaman dil
incelemelerinin de kayna n te%kil etmektedir. Bu anlay % ço u zaman “dil
demek ayn zamanda edebiyat demektir” gibi yanl % bir alg lay % n da
sebebini olu%turmaktad r.
Günümüzde dile daha ça da% bir yakla% mla bak lmas n sa layan ise
psikoloji bilimidir. Dilin bir zihin i%lemi oldu u gerçe inden yola ç kan
psikologlar sonunda “dil bilimi” dedi imiz bilim dal n geli%tirmi%lerdir.
Dillere farkl l klar aç s ndan de il de, ortak yönlerinden bakan dil bilimi
bireyi toplum içerisinde ele alan sosyal psikolojinin bir uzant s gibidir.
Bütün bu genel de erlendirmelerin ötesinde günümüzde daha alt katmanlarda tan mlamalar da yap lmaktad r. Sözgeli%i, “yaz dili, konu%ma dili”
ikilisi çok eski bir s n fland rmad r. Bunun yan nda “halk dili, ayd n dili”,
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“kültür dili, sokak dili” veya “standart dil, özel dil” gibi günümüze özgü
tan mlamalara da rastlanmaktad r.
Bunlara ek olarak “birey”, “benlik”, “ki%ilik” ve “kimlik” gibi baz psikoloji
ve sosyoloji terimlerinin dille birlikte alg lanmas ve de erlendirilmesi de dil
incelemelerine ayr bir boyut getirmi%tir.
Cu noktaya kadar getirilmi% olan çok k sa tan mlamalar “dil”in çok yönlü bir
varl k oldu unu ortaya koymaktad r. Elbette bu çok yönlülük onun “e itimö retimde hangi yönü veya yönleri ile ele al nacakt r” sorusunu da gündeme
ta% maktad r.
Cu anda bu soruya geçmeden önce yap lmas gereken i% öncelikle üniversitelerimizde okutulmakta olan “Türk Dili” dersinin çerçeve program n , onun
gerekçesini, hedefini, içeri ini ve kaynaklar n tart %mak olmal d r:
Türk Dili Dersi
A%a yukar yirmi y ll k bir süre içerisinde yüksek ö retime ba l fakülte ve
yüksek okullar n tamam nda okutulmakta olan bu dersin gerekçesi bugün
için de geçerlidir. Hatta bu gerekçe günümüzde daha da artarak devam
etmektedir. Çünkü orta ö retimini tamamlam % olan ö rencilerimizin
Türkçe’yi kullanma becerilerinde gerçekten büyük aksakl klar görülmektedir. Belirli bir yüksek ö retim kurumunu tamamlayarak hayata at lma
durumunda olan bu ö rencilerin dille ba lant l eksiklerini gidermek bir
zorunluluktur.
Yukar da sözü edilen gerekçelerden sonra, çerçeve programda dersle ilgili
olarak gösterilen hedef %öyle özetlenebilir:
1- Türkçenin yap ve i%leyi% özelliklerini kavratmak,
2- Dili yaz l ve sözlü anlat mda kullanma yetene ini (?) kazand rmak,
3- Anadili %uuruna sahip gençler yeti%tirmek,
4- Çal %malar özellikle retorik alan nda yo unla%t rmak,
Genel olarak dü%ünüldü ünde Türk Dili derslerinin belirlenen bu amac için
söylenecek fazla bir %ey yoktur. Çünkü, dille ve edebiyatla ilgili olarak
okutulmakta olan derslerin hemen tamam nda bu amaçlar özellikle vurgulanmaktad r. Yani ö rencinin önce yaz l ve sözlü anlat m n geli%tirmesi, sonra
dille ilgili bir kültür edinmesi ve nihayetinde de dilden yola ç karak ulusal
kimli e ve ulusal benli e ula%mas beklenmektedir.
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Türk Dili dersinin program nda gösterilen konular ba%lang çta dört y ll k bir
perspektif gözetilerek haz rlanm %t r. Bu dört y l n içerdi i konular ders
tan m olarak dü%ünüldü ünde:
Birinci s n f n konular iki ayr bölüm halinde dü%ünülmü%, önce Türkçe’nin
dünya dilleri aras ndaki yerini ve onun özelliklerini veren bölüm yer alm %t r.
kinci bölümde de imlâ ve noktalama konular na yer verilmi%tir.
kinci ve üçüncü s n f n konular da aynen birinci s n f gibi iki ayr bölüm
halinde dü%ünülmü%tür. lk bölümde yine sözcük türleri ile isim ve fiil
i%letme ekleri, cümle unsurlar gibi dil bilgisi konular na yer verilmi%tir.
kinci bölümlerinde de yaz l ve sözlü kompozisyonla ilgili kuramsal bilgilere ve türlerle ba lant l uygulamalara zaman ayr lm %t r.
Dördüncü s n f n program nda ö rencinin kar% s na ç kart lan konular da
yine ikili bir görüntü çizmektedir. Bu görüntüde önce rapor, makale, bildiri
gibi bilimsel yaz lar n düzenlenmesindeki esaslar yer almaktad r. kinci
olarak da edebiyat eserlerinden yola ç k larak sözlü ve yaz l anlat m n
geli%tirilmesi öngörülmektedir.
Ders tan m nda dikkati çeken en önemli nokta sözlü ve yaz l anlat m n bir
yetenek olarak tan mlanmas d r. Program n üç yerinde “dillerini do ru ve
güzel kullanma yetene i kazanamamak”, “Türkçe’yi do ru ve güzel kullanma yetene ini kazand rabilmek”, “Ö rencinin do ru ve güzel yazma
yetene inin geli%tirilmesi” tarz nda ifadelere yer verilmi%tir. Bu anlat mlar n
bilimsel olmad aç kt r. Çünkü dil bilimi dili kullanabilmeyi bir yetenek
olarak de il; do u%tan getirilen ve her insanda mü%tereken bulunan bir “gizil
güç” olarak tan mlamaktad r. Olsa olsa burada söylenmek istenen %ey herhalde dil becerisinin geli%tirilmesi olmal d r. Dilimizde çokça kullan lmakta
olan “yetenek” sözcü ü ile anlat lmak istenen ise bir beceriye yatk n olup
olmama durumudur. Dil bilimi dil edinmeye yatk n olmama diye bir kavram
kabul etmemektedir.
Çerçeve program n son bölümünde s ralanm % olan kitaplar ve ö renciye
önerilecek eserler 55 kalemde ifade edilmi%tir. Bunlar n seçiminde ve dizili%inde belirli bir anlay % n gözetilmedi i anla% lmaktad r. Kabaca bak ld nda türlerine ve konular na göre birkaç s n fland rma yapmak mümkün
olmaktad r:
1-

Atatürk’ün “Nutuk” adl eseri ile Söylev Demeçleri.

2-

Ahmet Ha%im, Arif Nihat Asya, Yavuz Bülent Bakiler; Orhan Veli,
Faruk Nafiz Çaml bel ve Mehmet Akif Ersoy gibi #airlerin #iir
kitaplar%.
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3-

Halit Ziya U%akl gil, Ömer Seyfettin, Halide Edip Ad var, Yakup Kadri,
Memduh Cevket, Re%at Nuri, Refik Halit, Ahmet Hamdi Tanp nar,
Peyami Safa, Sait Faik, Tar k Bu ra, Sevinç Çokum gibi hikâyeci ve
romanc%lar%n eserleri.

4-

Yabanc edebiyatç lardan Alein, Bacon ve Montaigne’in; yerli yazarlar m zdan Mehmet Ç narl , Nihat Sami Banarl , Mehmet Kaplan, Ahmet
Hamdi Tanp nar, Sad k Tural ve Suut Kemal Yetkin’in deneme kitaplar%.

5-

Adnan Ad var, Ziya Gökalp, Erol Güngör, Mümtaz Turhan ve Hilmi
Ziya Ülken’in sosyolojik incelemeleri.

6-

Tahsin Banguo lu, Muharrem Ergin, Ali Karamanl o lu, ve Zeynep
Korkmaz’ n Türk Dili ve Türk Dil Bilgisi ile ilgili eserleri.

7-

Sabahat Emir, Niyazi Karasar, Mustafa Nihat Özön, Fevziye Abdullah
Tansel’in kompozisyon yazma tekni i ile ba lant l kitaplar .

Bu listeye göre ö renciler öncelikle Atatürk’ün büyük Nutk’unu ve bizzat
onun dilinden ç km % demeçleri okumal d rlar. Bunun yan nda yine bilgi
olarak Türk Dil Bilgisi kitaplar n ve kompozisyon yazma tekni i konusundaki eserleri inceleyip ö renmelidirler. Yine ayn anlamda bilimsel
sosyolojik incelemeler de okunmal d r.
Ö rencinin fikir dünyas n geli%tirme çal %malar nda deneme türünde yaz lm % dü%ünce eserlerinin önemli bir pay bulunmaktad r. Burada belirli bir
demet çerçevesinde olsa bile denemelere yer verilmi% olmas son derece
isabetlidir ancak; yeterli de ildir.
Edebiyat esteti i ad na %iir kitaplar n n, roman ve hikâyelerin bu 55 maddelik listede önemli bir paya sahip oldu u görülmektedir. Ancak, bu listedeki %iir kitaplar n n bir bölümünün (Sözgeli%i Ahmet Ha%im), yine romanlardan birkaç n n (Mai ve Siyah, Eylül gibi) günümüz üniversite ö rencisine
söyleyebilecek çok fazla bir sözünün bulunmad
bilinmektedir. Meselâ
Ömer Seyfettin’in hikâyeleri art k ilkö retim ça nda okutulmaktad r.
Listede yer alan fikri eserlerin büyük ço unlu u isabetle seçilmi%tir. Ancak
günümüzün genci ça da% anlamda sosyolojik ve psikolojik incelemelere de
ihtiyaç duymaktad r.
Kazan%mlar ve Sorunlar
Türk Dili dersinin yirmi y ll k bir süredeki uygulamalar ndan sonra ö renciler ne kazanm %lar ve hangi davran %lar edinmi%lerdir sorusunun cevab
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son derece önemlidir. Tabii bunun pe%i s ra da dersin yürütülmesinde kar% la% lan aksakl klar önem ta% maktad r.
Dersle ilgili aksakl klar n bir bölümü do rudan Türk Dili dersinin yap lanmas ndan kaynaklanmaktad r. Elbette önemli bir k sm da üniversitelerin ve
fakültelerle yüksek okullar n kendi iç sorunlar n n yans malar d r. Üniversitelerin iç yap lar na özgü sorunlar daha çok dersin bran% derslerinin
yan nda hafife al nmas ve onun ikinci, belki de üçüncü s n f bir ders olarak
alg lanmas %eklinde kar% m za ç kmaktad r. Burada bu gibi yerel sorunlar
üzerinde durmaktan daha çok onun içeri inden ve yöntemlerinden yola ç kan
bir ele%tirinin yap lmas beklenmelidir.
Yukar da da belirtildi i üzere ders tan m nda görülen eksiklikler, uygulamada olumlu sonuç vermeyen konular ve uygulanmaya çal % lan yöntemlerdeki eksiklikler tart % lmal d r. Elbette bu tart %man n önemli bir k sm
ö renci kazan mlar na ayr lmal d r.
Çerçeve program n gerekçesini olu%turan “Giri%”te lise mezunu gençlerin
kendi anadillerini yaz l ve sözlü anlat mda ba%ar l olarak kullanamad klar ndan, dolay s yla da Türk Dili dersinin öncelikle bu eksikli i gidermesinin beklendi inden söz edilmekte idi. San r m belirlenmi% program ve
onun yirmi y ll k uygulamas bu beklentiye cevap verememi%tir.
Beklenilen kazan mlar n elde edilemedi ini gösteren önemli bir belirti bu
derse yönelik olarak haz rlanm % olan ders kitab niteli indeki eserlerin
çoklu udur. Neredeyse say lar onlarca ifade edilen ve genel olarak “Türk
Dili” genel ba%l
alt nda yay mlanm % bulunan bu tarz kitaplar belli ki
“yeni bir kaynakça” ve “yeni bir yöntem” felsefesinden yola ç km % olmal d r. Hiç %üphesiz bir konuda yaz lm % bulunan kaynak eserlerin çoklu u o
konunun geni%lemesine yönelik olumlu bir geli%medir. Ancak, yap lacak
genel bir de erlendirme “Türk Dili” kitaplar nda önerilmeye çal % lan
yöntemler aras nda çok büyük farkl l klar n bulundu unu gösterecektir. Sözü
edilen bu farkl l n ba% nda yer alan iki anlay % “bilgi vermeye yönelik
olma” ile “uygulamaya yönelik olma” %eklinde özetlenebilir.
“Türk Dili” kitaplar nda gözlemlenen bu anlay % fark san r m dersin yürütülmesinde göz önünde bulundurulan yöntemlerden de ileri gelmektedir.
Türk üniversitelerinde Türk Dili okutmanlar nca yürütülen bu ders için
görevlendirilmi% bulunan elemanlar n yeti%me ko%ullar bellidir. Bu
elemanlar elbette Fen-Edebiyat Fakültelerinin ve k smen de E itim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyat Bölümlerinden mezundurlar. Bu formasyon,
alan bilgisi ile ilgili herhangi bir tart %maya izin vermez. Yani bu elemanlar n bilgiye yönelik altyap s Türk Dili dersinin yürütülebilmesi için
yeterlidir.
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Ancak, dersle ilgili yöntem bilgisi, yani e itim-ö retim formasyonu en az
alan bilgisi kadar önemlidir. Çünkü ça m zda art k bilgiyi kazand rma ve
davran % olu%turma yollar yani “didaktik”, alan bilgisinden farkl bir tarz
olarak dü%ünülmektedir. O halde dersi yürütecek olan elemanlar n “metodoloji” aç s ndan yeti%tirilmesi de bir zorunluluk olarak kar% m zda durmaktad r.
Tart%#malar ve Öneriler
Yukar daki bölümlerde de belirtildi i gibi dersin gerekçesinde söylenenler
bugün hem de artarak geçerlili ini sürdürmektedir. Günümüzde ayn gerekçeye art k Türkçe’nin gelecekte olup olamayaca gibi bir büyük tehlike de
ilave edilmi%tir. Bas n-yay n organlar nda, di er ileti%im araçlar nda, cadde
ve sokaklarda, ticari hayatta dil ad na ya%ananlar tehlikenin boyutunu aç kça
ortaya sermektedir. O nedenle dersin gerekçesi bugün için geni%lemi%tir
denebilir.
Türk Dili dersinin içeri i dü%ünüldü ünde söylenebilecekler çoktur: Bu
dersle ilgili olarak ö rencilere dil bilinci ve anadili sevgisi verilmelidir.
Ancak bunun okutulacak dil bilgisi konular ile verilemeyece i de bilinmelidir. Çerçeve programda yer alan “Türkçe’nin dünya dilleri aras ndaki yeri”
ve “Türkçe’nin ses ve yap özellikleri” konular salt bilgi edinme ad na
yeterli say lmal d r. Onun ötesinde yer alan “sözcük türleri”nin, “cümlenin
ögeleri”nin konu d % nda b rak lmas gerekir. Çünkü Türk Dili dersinden
amaç ö rencilerin sözlü ve yaz l anlat mlar n n geli%tirilip zenginle%tirilmesidir. Bunun da yolu dille ilgili kuramsal bilgi edinmekten geçmez.
Ayn anlay % “noktalama i%aretleri” ve “yaz m kurallar ” için de dü%ünmek
gerekir. Dilin edinilmesinde oldu u gibi “yaz m” ve “noktalama” konular n n da uygulamadan yala ç k larak ö retilmesi esast r. O bak mdan kurallar n bilgiden yola ç k larak verilmesi do ru bir yol de ildir.
Türk Dili çerçeve program nda yer alan “%iir” konular do rudan duygu olu%turmaya ve duygu ya%atmaya yöneliktir. Bu durum ise büyük ölçüde ilkö retim ve ortaö retim basama n n gerektirdi i bir çal %mad r. Dolay s yla da
çerçeve programdaki %iirle ba lant l konular n azalt lmas nda ya da onlar n
yerine daha önemli konular n okutulmas nda yarar dü%ünülmelidir.
Ça m z n h zla de i%en ve yo un ya%anan dünyas nda üzülerek belirtelim
ki, uzun soluklu eserlere zaman ayr lamamaktad r. O nedenle de tahkiyeli
eserlerden roman yerine hikâyenin seçilmesinde yarar vard r.
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Türk Dili program n n geriye kalan iki konusundan birisi deneme türü örneklerini içermektedir. Deneme türünün tan nm % yabanc ve yerli yazarlardan
seçilecek örneklerle okutulmas , dü%ünmeyi ve dü%ünce geli%tirmeyi ö renme ad na son derece yararl bir giri%imdir. Dü%ünce derinli inin ve de erler
sisteminin estetik bir de er de ta% yan deneme örnekleriyle kazand r lmas
felsefenin aksiyoloji anlay % na da uygun dü%mektedir.
Türk Dili dersinde dikkatleri çeken son konu do rudan kompozisyon
türlerini tarif etmektedir. Özellikle yaz l kompozisyona ba l uygulamalar,
yani makale, rapor, bildiri yazma uygulamalar , bunlarla ilgili genel bilgiler
ve ba%l ca kompozisyon türleri, üzerinde çok durulan çal %malar olarak göze
çarpmaktad r.
Bilindi i üzere bunlar n hemen tamam bir önceki ö renim basama n n yani
ortaö retim kurumlar n n çal %malar n kapsamaktad r. Ö rencinin bir y l
önce kar% la%t
konular yine ayni yöntemle tekrar okumak durumunda
kalmas kesin olarak b kk nl k getirecektir. Onun yerine yine ayn amaca
hizmet eden fakat en az ndan i%leyi% tarz n de i%tiren bir ba%ka yolun denenmesi uygun olacakt r. Yani ö rencinin makale, rapor, dilekçe, i% mektubu
gibi konularda bilgi edinmesi bunlar uygulayabilme anlam na gelmemektedir.
Türk Dili çerçeve program n n en önemli eksikli i hiç %üphesiz “paragraf”
kavram na hiç yer vermemi% olmas d r. Halbuki ça da% anlat m uygulamalar nda, özellikle de yaz l anlat mda dil kullanma becerisinin en önemli
göstergesinin paragraf te%kili oldu u bilinmektedir. Ba%ar l paragraf olu%turma uygulamalar ndan sonra di er türlere geçi% her zaman daha kolay
olabilmektedir. Yani yaz l anlat m n temelini paragraf te%kili olu%turmaktad r.
Bu de erlendirmelerden sonra ve yeni bir çerçeve program önermeden önce
“Türk Dili” dersinin felsefesinin olu%turulmas gerekir. Bu felsefenin bir
aya n dil biliminin “gönderilen ve gönderen” kavramlar n n te%kili gerekir.
Bu kavramlar n ifade etti i gerçek %udur: Do u%tan dil kullanabilme
potansiyeli ile dünyaya gelmi% bir insan n güzel konu%abilmesi için öncelikle
güzel konu%malar dinlemesi, güzel yazabilmesi için de güzel yaz lm %
yaz lar okumas gerekir. Yani k saca söylenirse “ iyi anlatabilmenin yolu iyi
anlamadan geçmektedir”.
Bu felsefi anlay % bizi ö rencinin sürekli olarak okuma ve dinleme
ortam nda bulundurulmas na; onu izleyerek de konu%turulup yazd r lmas na
götürmektedir.
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Türk Dili dersi felsefesinin ikinci aya n ö retim yöntemimin te%kil etmesi
gerekir. Bu yöntem günümüzde “problem çözme” olarak tan mlanan bir
i%leyi% biçimidir. Ona göre de i%leyi%in üç aya bulunmaktad r. Bunlar:
1- Problem olu%turma.
2- Ke%federek ö renme.
3- Transfer etme.
Bu yönteme göre Türk Dili dersinin içeri inde yer alan her konu bir
problemdir. Dolay s yla da dersi okutan ö retim eleman konusunu i%lerken
ilk a%amada verece i bilgileri, tan mlar , özellikleri ve kurallar bir sorun
olarak ö rencisine sunacak ve onlar n dikkatini bunlar n üzerine çekecektir.
kinci a%amada bu sorun ö rencilerle birlikte sanki yeniden ke%fedilecek ve
sonunda bilgiye, kurala ya da tan ma ula% lacakt r. Bu ikinci a%amada
örneklerden ve küçük parçalardan yola ç k lacak ve tümevar m yolu
izlenecektir.
Yöntemin üçüncü ve son aya n ke%fedilen bilginin bir ba%ka alana ya da
yeni bir uygulamaya ta% nmas olu%turacakt r.
Bu yöntemin daha iyi anla% labilmesi için k saca %öyle söylemek gerekir:
Sözgeli%i, önce bir makale örne i okutulacak ve bu makalenin özellikleri
sorun olarak ö rencinin önüne konacakt r. Daha sonra da örne in ta% d
özellikler ke%fettirilerek ö renciye buldurulacak ve nihayetinde de bulunan
bu özelliklerin uygulanmas istenecektir.
Sonuç
Sonuç olarak söylemek gerekirse:
1-

Türk Dili dersinin çerçeve program n n yeniden düzenlenmesi ve yeni
programda sadece %u konular n bulunmas gerekir: Türkçe’nin ses ve
%ekil özellikleri ve bu özellikleri ile dünya dilleri aras ndaki yeri;
paragraf ve yap s (konu, bak % aç s , plân , çe%itleri), deneme, kö%e
yaz s , makale, inceleme gibi dü%ünce temeli olan fikir yaz lar (bu
yaz lar n anlat m özellikleri ve anlat m plânlar ); konferans, panel,
tart %ma türünden sözlü anlat m örnekleri.

2-

Türk Dili dersinde, yöntem olarak tamamen örneklerden yola ç kan bir
yol izlenmesi ve böylece ö rencilerde öncelikle bir birikim olu%turulmas gerekir. Örneklerin estetik de er de ta% mas güzel sanat e itimi
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anlam ta% yacak ve hem estetik hem de etik bir arada gerçekle%tirilecektir.
3-

Türk Dili dersi için gerekirse bir “Güzel Yaz lar Antolojisi” haz rlanmal ve derste bu yaz lardan seçilecek örneklerin i%lenmesi önerilmelidir.

4-

Dersin i%leni%inde dil biliminin “önce gönderilen, daha sonra da gönderen olma” anlay % ihmal edilmemeli ve muhakkak örneklerden yola
ç kan ve bütüne ula%an ke%fettirme yöntemi izlenmelidir.
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