Falih Mlu Atay bir yavsmda
goyle diyor :
"Biz ymcrlar bir hayli mektup
a l m . Gazeteleri ve dergileri de gozden geqirmek zorundayu. Cok defa
ken& kendime soruyorum : 'Acaba
niqin diiviindii@muzii ve duydugumum, yan ile, derli toplu anlatamlyoruz?
Bunun yeni bir gey oidugunu
sanmaymz. Osmanlica devrinde de
boyle idi. 0 vakit kontqrna diline
geqmeyen kelimelerin manalami da
birbirine kanghr&j@m iqin iistelik
giiliinq de olurduk. 'DQiindiiEiinii
ve duydukunu karpmdakine derli
toplu anlatabilmek' ne bir meslek
ne bir sanath. Bu, ortaogretimden
gepn her vatandayn yapmas1 gereken ve yapabilecejji geydir. Hik6ye
yazmak bir sanattn; fakat dun akSam b a p d a n geqeni anlatabilmek
bir sanat degildir." l
Bu s a p t a m iizerinden otuz
yllr aglun bir sure geqnigtir. Buna
karsm, dehilen sorunun qoziimlen1 F. &flu
Atay. Nicin KurtuImamak.
htanbul, 1953.
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di$jni, goriiniimun degigtiBni soyleyemeyiz. ilkoii;retim, ortao@etim bir
yana; mseko&-etimdengeqen genqlerimizin buyiik qogunlugu da diigiindiiklerini, duyduklarim, tasarladdclami derli toplu bir biqimde dile getiremiyorlar. Anadillerini do@u ve yanligslz kullanarmyorlar. Ana ve babalann, o@etmenlerin gazetelere, dergilere yansiyan yakmmalan; bu konu
uzerinde yapdan aragtirmalar b u m do~rduyor.Tam tiimce kuramayan,
sozcuklerin anlarnlarm birbirine kari~tiran,anlatmak istedigne uygun
sozcuk seqemeyen genderin, qocuklam ackh durumuna televizyonda,
radyoda da tanik oluyoruz zaman zaman. Yagadiklari somut bir olay,
olgu ya da durum iizerine, diigunceleri, izlenimleri sorulanlam nasll kekelediklerini, yokuga dogru ~ekigtendugmi6 bir araba gibi nasd teklediklerini gormuyor muyuz? Bunun gibi noktayi, virgiilu tanunayan, sozciiklerin yavmlni umursamayan, ogrenimli kigilerin elinden qlkmig yavlar
karglsinda tana kalmiyor muyuz?
Dune oranla anadilimizin, degigik yonlerden biiyiik bir geligim gosterdigini soylemeye bile gerek yok. Sijzciik ve kavram orgiisu yonunden varsdlagmg, anlat~mgiicu biitiin boyutlanyla ortaya konmugtur. Sozciik ve
kavram orgusundeki geligimi, anlatun giicundeki yetkinlegmeyi yansitan
uriinler nitelik ve nicelik aqismdan diinle kargdagtma gotiirmez bir duzeye ulagmgtlr. Anadilin topraBnda uretilen yazmsal iiriinlerimizse dunya
y a m haritasmda baglibagna bir bolge olugturmaya baglamgtn. Tiim bu
geligmelere kargin nastl oluyor da belli egitim agamalarmdan gewn ~ocuklamlz, genqlerimiz anadillerini kullanma aqisindan birtalum buyiik bogluklar iqindeler? Nasil oluyor da bu geligme ve degigmeler onlam anadili
duyarh@ni, anadili bilincini ve yeterligini beklenen olqiilere gore besleyip
geli.$rmiyor ?
0teden beri sorulagelen bu sorulan yanltlama konuyu insan ogesi,
o@etim izlence ve iqerikleri, se~ilenyordam ve yontem, kullamlan araq
ve gereqler do~rultusundaele almayi, irdelemeyi gerektirir. Bu da boyle
bir y a m m sinirlarm olduk~aq a r . Bu yiizden konuyu smlanduacak,
nirengi noktalanyla yansitmaya qa11gacaE:lz. Anadilin kapsami ve kugatlm,
~Betimindekitarihsel geligim, bugiinku durumu iizerinde kimi saptaymlarda bulunaca&. Betimleyici bir yontemle yapacab bunu da.
Anadilin kapsarm ve kugatun~

Dilbilimciler, anadili teriminin anlam ydciinii belirlemek ve aqklamak iqin once terimin yapisi idnde yer alan ana s~zciifgiindenyola pkmglardr. Cunkii qocuan dilsel olugum ve geligiminde ananm etkisi,
ananm p a y oldukqa biiyiiktur. Oyleki qocuk dogdugu ve idnde solumaya
bagladrgl dil ortammi anasmkiyle ozdegleyerek geligtirir. Al@lad& sesler,
ses kahplari, vurgulama, tonlama gibi dile ozgii ogeler ananin dilinden
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kaynaklamr. Bunlar oriintiilenerek b a ~ k abir deyigle dilsel edimlere donugerek qocugun bilinqaltma yerlegmeye baglar. Boylece anadilin altyaplsi
bilingalbnda kurulmaya baalar. Bilinqaltmda kurulmaya baalayan bu
dilsel altyapi, biitun bir yagam boyu kolay kolay deiigmez. Nitekim qo&
yetigkinlerin dillerinde gozlemledijjimiz a&- ve give izleri qocukluk
dilimizin bugune uzantlsindan bagka bir gey degildir.
Kimi sozlukler ve dilbilimciler de anadilini salt anaya degil, qevreye
yaslandmrlar; ~evrenindili olarak tanimlarlar : "fnsanin iqinde dogup
biiyiidiigu aile ya da toplum qevresinde ilk ogrendigi di1."2 Kugkusuz bu
tammm da dojjrulugunu yadsiyamayu. Cocugun anasindan ojjrendigi
dil wvresinin de dilidir. Bu qevre deBgip geligtikqe bir olqiide anadili
de geligip degigir. Nitekim bu olguyu da goz oniinde tutanlar, anadili terimi
igin goyle bir tanim geligtirmiglerdir :
"Anadili, baglangqta anneden ve yakm aile qevresinden, daha sonra
da iligkili bulunulan ~evrelerden oBenilen, insanin bilinqaltma inen ve
bireyin bir toplumla en giiqlii baglam olu~turandiidir."
Tanlmn da iqerdijji gibi, ses, anlam ve diigiince oruntusii olarak bilinwltma inen anadili, bir ses dizgesine, daha doausu evreni anIama ve anlatma yoluna doniigiir. Bu yoniiyle evrene balug aqimm belirlemede, olayIan, olgulan ahmlaylp,yorumlamada bagat etkenlerden biri olur. f q diinyammn smularmb evreni algdayig ve yorumlayi~qevrenimizi bir yoniiyle
anadilimiz qizer.
Anadilin evreni yansitmadaki yeri, bireylerin ki~iliklerini olugturmadaki buyuk etkisi diigunce tarihi boyunca birqok biiim adammm, bunun
yam sua da birgok dilbilimcinin iizerinde durdugu bagat konulardan biri
olmugtur. Wiitgenstein'in gu iinlii soziinii analim burada : "Dilimin smvlari dunyanin smulan demektir." Heidegger'in "Dil diigiincenin ve varl@n
evidir" saptamasi da anadilin evreni yansitmadaki iglevine gotiiriir bizi.
Salt evreni yansitan, onun smrlanru du~iinceqevrenirnizle smrlayan
bir etken deudir anadili. Bu qizimi kendine ozgii yasalar, ilkeler iqinde
gerqekleatirdigi iqin bireylerin ulusal ve toplumsal kigiliklerini, ulusal Iral m i (karaktederini) belirlemede de ana etkenlerden biri olur. oylek-i
bizi biz lulan, bizdenliBmizi olugturan ve belirleyen anadilimizdir bir yerde.
Anadilin bu iglevini bir Alman diigiiniirii Wilhelm von Humbold daha 1836
ylhnda goyle vurgular :
"Bir iq varhk olan dil, etkin bir ruh 'giicii tapr. Bu yok edilrnez ulusal
ozelgeyi bireyler paylaglr ve bundan, biiyiik ki~ilerdogar. Dil varli@ eylem,
e@m, diigiince gibi ulusun karakterine bagb olup onu niteler. fq benlig
B. Vardar. Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri SdzIrigP. Ankara, TDK, 1980. 20. s.
Dogan Aksan. "Anadili", Tfirk Dili, say1 285 ( 1 Haziran 1975).
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belirten dilin en ince orgu iplikleri ve kok saqaklan ulusal ruh giicune
baghdir. Dil bir iq yaganh, diigiince ve dunya kahbidir."
W. von Humbold'un dil terimini anadili yerine kullandi@ni animsatmaya gerek yok. Cunkii kimi dilbilimcilere gore dil degil, anadili ya da
anadilleri vardir : " . . .Diller toplumlann ruhunun dq goriiniigudiir; uluslarin pek qok ozellikleri kendini dilde belli eder. Bu nedenler, dilleri temelde
birbirinden aylran ses ve biqim aylrimlari gibi bu iq bigim azellikleri de
onlarm bagka, kendine ozgii bir kimlik taglr durumuna gelmelerine yo1
agar. Anadili kavrami ve terimi bu nedenle birqok dilcilerce, bugun adma
dil dedigimiz, her yonuyle bizi saran buyiilu varhk yerine de kullamlmgtlr.
Bir bagka deyigle bu dilciler, dunyada dillerin degil, anadillerinin bulundugunu kabul ederler. Wilhelm von Humbold'un dogrultusunda yiiriiyen iinlii
dil diigiinuru Leo Weisgerber'in qahgmalannda da anadili teriminin (Muttersprache) genellikle dilin yerine gegtigini goruyoruz. Ayni goriig agisini
degigik incelemelerinde yansitan bir kitabinda da dilbilime diigen gorevin
ancak 'dilleri temelde anadili olarak gordiikten sonra dogru biqimde kavranabilecegini' savunmaktadlr. Bilgin her anadilin evreni bir sozciiklegtirme,
bir soze donugturme olayl olarak goriilmesi gerektigini belirtir.'9a
Anadili bireylerin evrene balug aqsim belirledigi gibi onlarin dugiince
qevreninin de hem olugturucusu hem de degigkenidir. Oyleki bir birey
ancak bir dilde kendi oz dilinde, anadilinde aqzk segik dugiinup anlatdabilir ancak. $oyle ki evreni soze donugtiirme, sozcuklegtirme anadilin toprajjinda gerqeklegtirilebilir. Boyle olunca da anadilin soz degerleriyle adlandirip adlandxamad@mlz bir dugiince, dugiince biqimini ve niteligini kazanmamigtir daha. Sozgelimi kimileyin bir geyi adlanQrmak isteriz, gelgelelim
"dilimin ucunda ama adlandiracak sozu bulamiyorum" deriz. Gerqekte
dilimizin ucuna gelen bir gey yoktur. 0 dugiince anadilin soz dejjerleriyle
bigimlenmedikqe, soze doniigmedikp dugiince niteligini taglrnaz.
Bir toplumun ekinsel y a r a t m i , yagama biqimini yansitan bir yansitaq gibidir anadili. Onun soz dagarcima bakarak toplumun yavnsal oriintusunii, yagama bicimini, bu biqimi olugturan etkenleri gozlemleyebiliriz
kolayca. Sozgelimi, klrsal kesimde bugiin bir Turk ailesi yemekten sonra
"Tanrim verdigin elunege, nimetlere giikurler olsun" diye soylerken Eskimolarda bunun "Tanrun, soframlzdan bali&mm eksik etme!" biqimine
doniigtiigunii insanbilimciler belirtmektedir.
Anadili, bireyleri birbirine baglayan, bir toplumu geligigiizel bir insan
yigmi olmaktan qikarhp uluslagtuan en onemli etkenlerden biridir de.
Ayni anadili soluyanlar, ayni anadilin havasim bilinqaltina indirmig olanlar

%. Dillpar. Anadili flkeleri
Dogan Aksan, agy.

ve Tirkiye Dlpndaki Uygulamalar. TDK, 1978. 9. S.

arasmda bir yahnlik dogar. Bu, anadilin insan kigiliani biqimlendirmedeki
etkisinden, evrene balug agdannin ortakl@ndan gelir. Bu ortakliga, anadilin bireyleri birbirine baglama giicune anadili duygusu a d m veriyoruz.
Anadili duygusu, anadilini o@enmenin ilk agamasi olan bebeklik ve qocukluk. ydlarinda olugmaya baglar, bilinqaltmi ve bilinci kugatarak butun
yaSam boyunca geligir. Bir kez bilinqaltma yerlegip kiginin, kigilik kumagma
sindi mi kolay kolay yok olmaz, varh&ni siirduriir.
Anadilin bireyleri birbirine baglama gucu, anadili duygusunun kolay
kolay silinemeyigi yauncilam da ilgisini gekmigtir. Refik Halit Karay'in
"Eskici" ad11 oykusundeki qocugu amsayahm. Anadilinin konugulmadi&
bir qevrede kendi kabuguna ~ekilmig,koyu bir yalnlzl~gagomulmug gocugun, @nun birinde kendi dilini konugan biriyle .kargilaynca birden degigiverir dunyasi. Konugur, konugur, anlatllmaz bir mutluluga ulagir gocuk.
Bir denemecimiz Nermi Uygur da anadilin baglayici gucunu bir denemesinde goyle dile getirir :
1
"Yabanda da yalnlz degl insan. Orada da bagkalan var. Onlarsi~;
edemeyiz. Gene de onlardan biri oldugumuzu onlarla birlikte ya$adi&mlzi
soyleyemeyiz. Onlann mayasi bir bagka dille tutturulmugtur. Onlann dilini
oBensek, otuz yd da o dille konugsak olum dogeande son soziimuz anadilimizde olacaktir."
Nermi Uygur'un bir denemeci sezgisiyle saptad@ bu g e r ~ e adogrulayan yayanmig bir ornea de anlatmak isterim burada. 1979'da isveGYe
qa@ih olarak gitmi~tim. Stockholm'daki Yuksek i)@etmen Okulunda,
Turk iggi qocuklannin anadili ogretimi iqin oraya go~mugTurklerden anadili o@etmeni yetigtiren bolumunde Turkqe ogretimi konusunda birkag
ders verdim. Bu arada ojjretmenlerle de (fsveq'teki Turk igqi qocuklannin
eBtiminde gtjrev almq olan Turk ogretmenler) anadilimizin sorunlari
iizerinde konugtum. Bir konugmamin konusu "anadilin baglayla giicii"
idi. Nermi Uygur'un yukanya alint.dad@m sozlerini de soz arasmda soylemigtim. Konugmanin bitiminde dinleyenlerden biri boyle bir olaya tan&
oldu@nu soyledi ve gum anlatb :
"1950'den sonra isveq'e goqmug bir yurttagimrz qok iyi fsveqge o$enmi$. Goqtiigunde yirmi yagmdaymg. Kogullan ve igi geregi hemen hemen
Turkqeyi qok az kullanmig. ayleki fsveqqe nerdeyse anadilini unutturmug
ona. Anliyor ama konugamiyormug Tiirkqeyi.
Bu yurttaglmlz hastalanmq. Hastaneye yatinglar. Saynhgi kansermig, Baglang~tadoktorlarla hep f svegqe konugur, acismi sikmt~smlf sveqge
anlatiyormug. Hastahk ileri bir agamaya varmca fsveqqeyle kariglk Turkge
kullanmaya baglamq. Daha sonralan ise Turkqe sozcukler sayiklama,
yalunma durumlamda one q l h g . ,"

.
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Benligmizi boylesine saran ve kugatan anadilinin bir b a ~ k ayonu de
iletigimin temel araqlamdan biri olugudur. Bagka bir anlatunla hem bir
amag hem de bir arag niteligni tagmaslh. Soyle de soylenebilir,
butiin bilim ve bilgi dallama giden yollar anadilin topraudan geqer.
Anadili tam geligmemig, yetkinlegmemig bireyler onu etkili bir BBenme
aracl olarak kullanamazlar. ogretimi konusuna degnirken de belirtecegimiz gibi, anadili kiaili@ olugturan bir etken o l d u a kadar, yagantl ve bilgi
donammlrmv olugturan bir aragtlr da. Nitekim anadilin bu ozelliginden
yararlanmayla ilgili kimi deneyimsel galqmalar yapdmaktadu. t)rne$n
anadili fspanyolca olan qocuklara Amerikan fngilhcesini ogretmek igin
once bir kumeye fspanyolca ogretip anadillerinin temel kural ve ilkelerini
gostermig, sonra fngilizce o@etimine baglamqlar. Bir kiimeye de anadilleriyle ilgili hiqbir qallgma yaptlrmadan dogrudan do&uya fngilizce ogretimine baglamglar. Amerika'da yapllan, aynl sure, aynr yag ve ortam kogullama gore surdurulen bu gahgma gostermigtir ki anadilinin temel
kavram ve ilkelerini kavrayan kiime, daha gabuk o&eniyor fngdizceyi ve
daha iyi verim ahyor.
Amerika'da yapllan bu deneyiq bir benzeri de hveg'te yapllmlgtlr.
Bir sinlfta Finli gocuklara once Fince o@etilip sonra fsvecqeye geqilmig,
bir bagka sinlfta ise do@udan dogruya fsveggeye baglanmlgtlr. Do@udan
baglayan smlfta verim, birinciye oranla oldukga dugiik olmugtur.
Anadilin bireyin ve toplumun yagammdaki yeri yiizydlarca once anlagdmg, anadile donme, her turlu bilgiyi ve dugiinceyi anadilin topraBnda
iireterek, anadili yoluyla yayma ve anadilini o&etme egitimin-bagat amap
larmdan biri olmugtur.
Anadili o&etiminin gelitimine gene1 bir bakig

Anadilin, insanm ve toplumun yagammdaki yerinin, oneminin a l p
lanmas~anadile donug, anadilin soz degerlerini igleme bilincini yaratmigtlr.
Yunanca, Latince, Arapqa gibi "kultiir ve din dilleri ile anadilleri arasmda"
bireyleri bir seqmeye.yoneltmigtir bu temel yonseme. Nitekim daha XIV.
yiizylda Dante'nin Latince kargisindaki tuturnu, XVI. yuzylda Luther'in
degigik Alman lehqe ve aglzlanndan ortalama bir Alman yazin dilini yaratma eylemi anadile donug girigiminin ilk ornekleri sayllabilir. XIX. yuzyldan sonra da anadili oBetimi uluslam egitim izlenceleri iginde a&hk
kazanmaya baglarmgtlr.
Ulkemizde anadili ogretiminin eskilere giden uzun bir gegmigi yoktur.
Bir kez Osmanll egtim kurumlan diye adlanlraca@mu slbyan okullan
(mahalle mektepleri), medreseler, saray okullan (Mekteb-i Enderfin) anadili diye bir kavram tammaz. Bu okullarda terimsel anlamyla Turkge
ogretiminden soz edilemez. Anadilin (Turk~nin)ozelliklerini belirleme,
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kurallami saptama gibi bir gereksinim de duyulmaz. Tersine bu egitim
kurumlarmda okuyanlarca horlam, agagarur Turkge.
111. Selim doneminde agllan yeni eatim kurumlanyla birlikte Turkge
okuyup yazma gereksinimi de duyulur bir olgude. 11. Mahmut doneminde
ise riigtiyelerin e@im izlencelerinde anadiline buyiik olqude yer verildigini
goriiyoruz. Tanzimat donemi boyunca da anadili dersleri igerik yonunden
belli bilgi ve becerileri (elifba, luraat, imla, hitabet, husn-hat, sarf-I Osmani
ve inga) kugatr. iprik ve ogretme yontemi, tam bir oturmugluk ve belginlik kazanmadan Cumhuriyet donemine degin surup gider.
Cumhuriyet donemi iginde anadili oBetiminde onemli atllmlar yapilm ~ g m .Anadilinin
~
kugatimi iwrisine giren dilsel etkinlikler adlandirdmg, egitim izlencelerinde bu etkinlikleri yonlendirirken goz onunde tutulacak
ilkeler saptanmgtn-. Bu ilkelerin genigletilip geligtirilmesi ise yeni Turk
izlenceleri
abecesinden sonra olmugtur. 1929 yhnda Tiirkw ve
hamlanip yayunlanmigtu. Bu izlenceye gore Turkge ve y a m ~aligmalan
ve etkinlikleri bir butiin olarak ele a h m g , derslerde izlenecek yontem
a ~ a n m q t u0
. giinun kogullan igin ilerici bir yaklqmm uriinu sayilabilir
bu izlence. ileride de deginecegimiz gibi oBencilerin kigiliklerini, dunyaya
balug a g d a m geligtirmeyi amaglayan "humanist" tutum ve anlayigla hawlanmgtir :
"Edebiyat o&etimi hayal ve heyecan hayatmi geligtirmelidir. Edebiyat hayatm ilhanu ve yorumudur; o@enci edebi eserler okusun ki kendini
anlasm; insanlara hayranllk duysun, i e d e iilkiiler dogsun. iyi diigunup
iyi duymaya aligsin . . ."
1930 yh anadili egitiminin one glkt~@bir yll olmugtur. Ortao&etimde
gahgan anadili oBetmenleri Ankara'da toplanu-, derslerde izlenecek yo1 ve
yontem iizerinde ortak noktalar saptam bu toplanhda. Ayrica anadilin,
oteki derslerle iligkisi tartqhr.
1940'tan sonra dilbilgisi galqmalan belirli izlencelere baglanip kitaplari da hazlrlattrrllarak okullarda yer a h . Ama as11 onemli atdlrn 1945'te
ger~eklegtirilir.6zellikle ortaokullar igin hazlrlanan Turkge kitaplari i p r digi metinler ve bu metinlerle ilgili uygulama qahgmalan ozgunliikler, yenilikler taglmaktadu. Daha do@usu anadili derslerinin temel etkinlikleri
diye adlandr&&rmz okuma ve dinleme, konugma ve yazma aralamdaki
ba&nt.dara gore kitapta yansithugtu.
Ortaokullarda okutulan bu Turkge kitaplarina benzer, daha do$usu
ayni yontemle liseler i ~ i nde Turkge kitaplan hamlanmigtir. Metinlerin
segiminde hem hlimanist hem de yararcz (pragmatist) olguler kullandmg,

;sun

Bu konuda ayrmtlh bilgi i ~ i nbak. Bgir G6@ig. Ortadereceli Okullarimtzda ZErkce ve
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y a m tarihiyle ilgdi bilgiler, ornekler zamansirasal bir diizen iqinde verilmekten qlkadmigtlr. Yer yer izleksel (tematik) bir kumeleme yoluna da
bagvurulmugtur.
Burada gunu da ekleyelim ki 1945'te gerpklegtirilen, lisedeki y a m
dersleriyle ortaokuldaki Turkqe derslerini birbirinin uzantisi sayan bu
anlayig buyiik bir boglugu d o l d w u g oluyordu. Cunkii ilk ve ortaogretimde anadili etkinlikleri de@gik diizeylerde de olsa birbirini butunleyen bir
ozellik gosterir. Liseye gelince bu butunliik bozulur. Daha dogrusu lisede
y a m derslerinde o@-etilenlerle, ilk ve ortaokullarda Tiirkqe derslerinde
ojjretilenler birbiriyle ortiigmez. Dile, sozlii ve yazlli a n l a m a a & k k vermeyen bir tutum lisedeki y a m ogretiminde a& basar. 1945'te bu tutumun
oniine geqilmek istenmigtir. Ne ki hazlrlanan Turkqe kitaplari, bunlara
a h a n kimi metinler ve yasland@ temel gorug yonunden tepkiyle karglanmig, bu yuzden de lusa surede uygulamadan kaldudmigtrr.
Yeri gelmigken soyleyelim ki anadili izlence ve kitaplarrtlln haurlanmasmda oteden beri iki balug agsi vardrr. Birincisi o@-encinin cogkusal ve giizelduyusal yagarmni besleme, onlann duygu ve dii~iinceevrenini
genigleterek yagama bakq aqdarm geligtirmedir. fnsanhgm soyyapitlanyla
ojjrencileri besleyerek onlarda ekinsel ve duygusal bir qiqeklenmenin gerqeklegmesini saglamaktlr. Nirengi noktalanyla ozetledijjhiz bu yaklagima
humanist yontem admi veriyorlar.
fkinci yaklagmsa qocugun cogku, guzelduyusal yagarmni geligtirme,
duyarli&ni besleyip olugturma yerine, ona yagama aglrabilecejji, yagamm
akqi iqinde kullanabilecegi birtakun beceriler kazandmayi ama~lar.
Kuramsal; kavramsal bir nitelik tagmaktan qok uygulaymsaldrr. Bu yaklaglmdan kaynaklanan yonteme de yararci yontem deniyor.
Bizim anadili ve y a m o&etimimizde daha qok birinci yaklapan
iirunii olan humanist yontem a@r basmigtlr. Ne ki zaman zaman bu yontemden uzaklagip ikincisine, yararci (pragmatist) yonteme dogru yonelimler
de olmugtur. Sozgelimi 1949 y i h d a havrlanan yeni ortaokul izlencesi,
ders saatlerinin d a @ h , etkinliklerin birbiriyle ba@nth olarak yonlendirilmesi (okuma, soz ve yavyla anlatlm, dilbilgisi, yaum, ingat ve yav)
daha qok yararci bir yaklagunla bidmlendirilmigtir. 1952, 1954, 1976 ylllarmda yapdan izlencesel diizenlemelerde de bu yaklagim a@r basmqtir
yine.

Her dersin amacmi belirlemede yetigtirilecek insan tipinin belirleyici
ozellikleri goz onunde tutulur. Anadili egitimi iqin de bir bakma biiyledir bu.
Bireylerin, yagamlami yonlendiren etkinliklerin buyiik bir dilimi anadili
etkinlikleriyle tam bir ortugiim iqindedir. Sozgelimi birey olarak qevremiz-

26 Turk Dili
dekilerle duguncelerimizi, duygulanmm, t a s a d a m paylagmak isteriz.
Bunun igin ya soze ya da yavya bagvururuz. a t e yandan bagkalannin duguncelerini, duygu ve t a s a d a n n i paylagmak iqin de yazdanlan okur, konugmalan dinleriz. Bilgi ve yaganb birikimimizi geligtirmek, zenginlegtirmek
isteriz. Boylece giinluk yagarmrmzdaki toplumsal ve bireysel iligkilerimizin,
etkinliklerimizin hem bir araci, hem de amaci olur anadili etkinlikleri. Bu
yonden de anadili oBetiminin amaglam saptamada bu nitelige hem amag
hem de arag olma niteligine bag11 kalinmgtir.
Anadili egitim izlencelerinde saptanan amaqlar ekitimin dekigik agamalannda 'buyiik bir ayrhk gostermez. Sozgelimi "temel egitid'le "orta;
ogretim" ya da "yukseko&etim"le "ortaojjretim" arasmda terimsel soyleyig aynlklan bir yana ozde ve temelde belli bir ayrim yok gibidir. Tersine
bir ozdeglik vardu. Egitimin biitun agamalanm butiinselligi iginde dugunerek, anadili dersinin amaglarmi goylece ozetleyebiliriz:
Okudugunu, eksiksizce, yazann iletisini yitime uBatmadan anlayabilme.
Duguncelerini, duygu, izlenim ve tasadarim belirli bir amaG do&
rultusunda yaulagtirabilme.
0 Degigik konularda yapdan konugmalari dinleyip ileti ve bilgi yitimine yo1 agmadan eksiksizce, dogru bir bigimde algdayabilme.
Dugunce, duygu, tasarm ve izlenimlerini giizel, dogru, etkili bir
bigimde soze donugturme.
Goruldu@i gibi ekitimin butiin agamalari iqin saptanan anadili etkinlikleriyle ilgili bu amadar gergekte ~ocugunanlama ve anlatma gucunu
geligtirmeye yoneliktir. Anlatmayla ilgih etkinlikler konu~mave yazmadlr.
Anadili oBetiminde yer alan bu iki temel etkinlik arasinda iglevsel yonden
silu baBnb1ar vardu. Her ikisinin de yonii &$a donuktur; bu yonden bunlara verici dilsel etkinlikler diyebiliriz.
Anlama giicunu geligtirmeye yonelik etkinlikler ise okuma ve dinlemedir. Yavna ile konugma arasmda nasll iglevsel-yonden bir benzerlik
varsa, dinleme ile okuma arasinda da v a r h . Her iki etkinlik de ozneye,
yapicisma donuktur. Bagka bir deyigle bir tur alzcz dilsel etkinliklerdir.
Nasd duygularimm, diiguncelerimizi, tasanm ve yapnt1larm.m karglmm
dakilerle paylagmak idn soze ya da yawya bagvuruyorsak sozlii ve yazili
anlabm yollanni kullanlyorsak; bagkalannm duygu ve duguncelerini, tasanm ve yagantdam paylagmak igin de okumaya, dinlemeye bagvururuz.
Anadili iigretimini olugturan bu temel etkinlikler arasmda iligki a B
gok yonludur. Sozgelimi, okuma ile dinleme arasmda iglevsel yonden bir
b a m b bulundufi gibi, okuma ile yazma arasmda da birr iligki vardn.
Ciinku gene1 anlamda okuma ya& ve bash bir sayfaya bakarak onunla
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iletigime girme edimidir. Bunun gibi konugmayla yazma arasmdaki baantl,
konugmayla dinleme arasinda da gozlemlenebilir.
Kestirmeden soylemek gerekirse giinumuzde anadili ogretimini, anadilin.iletigimse1 etkinlikleri diye adlandlrdiglrmz konugma, dinleme, okuma,
yazma olugturur. Birbiriyle dogrudan ve dolaylr iligkiler a& iqinde surduriilen bu etkinlikler yazlm, dilbilgisi, sozciik qahgmalanla da beslenerek
egtimin degisik agamalannda surdikulmektedir. Ancak ileride de belirtecegmiz gibi ortaogretimde, daha dogrusu y a m egitiminde bu etkinlilderin
biitunsellijji, birbiriyle iligki a& bozulmaktadlr bir olqude.
Anadili ogretiminin amaqlari ve bu amaqlan gerqeklegtirecek okuma,
dinleme, konugma ve yazma gibi o@etim etkinlikleri nasil anadilin iletigimsel iglevine gore belirlenmigse, bu dersin SBetiminde goz onunde tutulac& temel ilkeler de saptanmigtlr bir olqude. flkelerin saptanmaslnda da
anadili ogretimini olugturan temel etkinliklerin dogasi goz onunde tutulmugtur. Bu ilkeleri de aynntllardan kaqmarak goylece toplayabiliriz :
Anadili ogretiminde qocugun dilsel evreni qrlug noktasi olacaktlr.
Cocugun dilsel evreniyse qevresiyle, ilgi ve gereksinimleriyle smrhdir.
Egitimin degigik agamalannda bu sinlr agamali bir biqimde geligtirilecektir.
Anadili etkinlikleri belli bir iligki a& iqinde bir butun olugturur :
konugma dinlemeyi, dinleme anlamayl, anlama soze ve yavya donugturmeyi gerektirir. Etkinlikler arasmdaki ili~kia& derslerin alugml ve degigkenliani olugturmalllr.
Anadili dersi bir bilgi dersi degil, bir beceri ve ahgkanhk dersidir.
Ahgkanlian olugmas~,becerilerin kazanllmasi ise yapmay1 ve uygulatmayl
gerektirir.
Anadili dersi, bir alqkanllk ve beceri dersi oldugu kadar insan
kigiliai kurma, geligtirme dersidir. Bu derste inceletilecek metinler, bunlar
iizerinde yaptutllacak qahgmalar, kigiligin olugumunda onemli bir yeri
olan ulusal bilinci ve cogkuyu kazanma, olaylan neden sonuq iligkisi iqinde
ele ala~akyargdama gucunu geligtirme, guzel metinler arachayla dil begenisini yerlegtirme, yazma ve okuma etkinligiyle imgelem giicunu besleme,
guzel ve etkili anlatma amacma yonelik olmahd~r.
Anadili dersi hem bir amaq hem de bir arag derstir. Bu baglamda
her ders bir olqude anadili dersi, her ogretmen de anadili ~Betmenidir.
Biqimsel bir bezetme de@ldir bu. Anadili o@etiminde surduriilen ve allykanhga donugturiilmek istenen davranlglar tum oteki dersleri de kugatlr.
Ozetlemeli bir tutumla slrala&&mz bu ilkeler, anadili ogretiminin
yontemini de ortaya koymaktalr. once de belirtti@miz gibi bu yontem
bir yonuyle qocugun kigiligini ve geligmesini temel alan humanist b a l q
aqsma, bir yonuyle de salt beceri ve ahgkankk kazandumayi amaqlayan
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yararcl, daha doBusu aragsal balug aglsma yaslanmaktadlr. Denilebilir ki
bizde izlenen anadili oBetim yontemi bu iki balug aqsmn uriinu olan
karma bir nitelik tagir. Ders kitaplarma sedlen metinler, bunlam konu
alanlarrna gore daghmyla birlikte metinlerin igle ilgili sorular, ahgtmna
ve uygulamalar bu karma yontemi kanltlayacak niteliktedir.
Ulkemizde egitimin degigik agamalarmdaki anadili egitimi izlencelerine baktihlzda amaglar, ilkeler, konu ve yontemler aglsmdan hig de
geri bir diizeyde olmad@nl goruriiz. Dahasl anadilin de@gik boyutlarm
kugatma, bunlar arasinda iligki kurma, iglenecek konular, ogrencilere kazanlnlacak davranlglar yoniinden Avrupa iilkelerinin birgoguyla benzerlik
gosterir. Oyleyse yawnmn ba~indakisaptamalara, ogrencilerin anadillerini kullanmalanndaki yetersizliklerinin nedenlerini neye baglayabilir,
nasil agklayabiliriz?
Elqtiriler ve oneriler

Anadili ogretiminin amaglan, ilkeleri ve yontemi izlencelerde kalmakta,
yagama biituniiyle geqirilememektedir. Bunun da bir degil birgok nedeni
vardu. En yetkin, yagami buyuk yonleriyle kugatan, nice deneyimlerin
sonunda hazulanmq da olsa bir idenceye can verecek olan oBetmendir.
a t e yandan en gegerli, gagda~yontemleri de segseniz, bu yontemin gerektirdigi araq, gereG ve donanmdan yoksunsanlz, yetenekli ~Betrnenlerin
elinde bile geprligini kazanamaz bu yontem. Diyesim gok yonlu bir olgudur
bu. Bununla birlikte ders kitaplarma, derslerde bagh kahnan tutumlara,
qarprtdan kimi kavramlara bakarak anadili ogretimini olumsuz yonde
etkileyen kimi etkenlerden soz edebiliriz.
Ders kitaplannda olsun, ders kitaplan Qglnda olsun GBenciler
igin hawlanan anadili gere~lerindeqocuga gorelikle gocuksuluk birbirine
karigtlrdmaktadrr. Okurna kitaplarr igin yazllan ya da segilen metinlerin,
ozellikle temel egitim apamasinda, gocuga gorelikten yoksun ama gocuksu
bir niteligi vardir. Kugkusuz tiim metinlerin boyle oldugunu soylemek istemiyoruz. Ancak "luraat" kitaplarmdan "okuma kitaplad'na "Tiirk&'
kitaplarma degn eldekilere baktl@nizda, gocuga gorelikle ~ocuksulu&n
kangtmldlana tank oluyoruz.
Soylemek bile gereksiz, gocuga gorelik onun ilgderini, gereksinimlerini, dil evrenini goz oniinde tutmay~,hanrlanacak okuma metnini bunlarla
ortugturmeyi zorlar. Cocuksuluksa tam tersine dilin acemice kullanxm,
daha dogrusu anlatmda ilkelliktir. Son ydlarda saylsal bir artig gosteren
s~mfdergileri bu turden qocuksu urunlerle doludur. Bu tiir dergilerin birinden seqtijjirniz gu dizelere b a k h bir :
Julia Marshall. Anadili diretimi (Avrupa Devletleri Milfredat Programlarumfncelenmesi).
@v : Cahit Kiilebi. Istanbul, 1974.
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Her giin en az yuz para
Yutuyor bu kumbara
Bugun yarm dolacak
Gene benim alacak

Bu turden bir giir iqerigyle, dilsel oruntusuyle ne verebilir qocuga?
Bir gey vermesi, kazandmnasl giiyle dursun dohdurur dilini de. 0te yandan
giirle ilgili yanllg bir imge olugur kafasmda.
Egtimin de@gik agamalamda gocugun dil gevrenini genigletme ve
geligtirme anadili oBetiminden beklenen bir sonuqtur. Bunun iqin de deijjgik yaglardaki qocuklarin dil gevrenini saptamak, belirlemek gerekir. Bu
turden aragtirmalar yoktur elimizde. Sozgelimi temel egitimin birinci ve
ikinci kademesindeki gocuklann soz dagarclklan nicelik ve nitelik yonunden
hangi ozellikleri taglr? Temel ejjitim agamaslndan ortaogretim agamaslna
yani liseye gelen bir oBencinin soz dagarci@ kag sozcukten olugmaktadu-?
Bunlardan hangileri oBencinin etkin soz dajjarc@nda, hangileri edilgin
soz dagarci@dadu? Bunlar ve bunlara benzer sorular bilinmedigi iqin
metin seqiminde ve yavrmnda rastgelelik surup gitmektedir. Oysa bilinen
bir gerwktir ki anadili etkinliklerinde bagan buyuk olgude gelir soz dagarclgina dayanlr. Tiim anadili etkinliklerinin temel yap1 taglarldir sozciikler.
Okuma kavramna ya da becerisine yiikledi@miz anlam yanlqtlr.
En yalln t a m l a ,okuma, "bireyin, k&@tiizerindeki birtalum imleri birbirine ptarak sesbirimler, sozciikler, sozcuk dizilerinden anlamlar qlkarabilme . . . becerisi" dir. Ne ki bu beceriyi kazanmg herkesi okur sayamayu.
Gergek anlamda okuma, bu beceriyi surekli olarak kullanma, surekli
okurna ahgkanh@ kazanmad~r.Bu ahgkanhB besleyecek bir yont~mve
yaklaglmdan yoksunuz. Bunda metin seqiminin, seqilen metinIerin dilsel,
dugunsel yapislnm onemli bir pay1 varlr. Genellikle ti irk^ ve y a m
kitaplarmu seqki niteligindedir. izleksel (tematik) bir yontemle hamlanmg degildir. Parqalar okunup tattmlarak biituniin okunacaa varsayih.
Bu yiizden temel e@tim, ortaoBetim agamalanndan geqmig olmaslna kargm ogrencilerin go@ butunuyle bir roman1 okumaz, pargacl bir degerlendirme anlaylp iqine girer.
Burada metinlerin iqeriksel oruntusune de lusaca deginmekte yarar
Gar. Se~ilenmetinlerin igeriksel oriintusu mutlaka ogencilere bir ders verecek ozellikte olmasldr. Kemiklegmigtir bu anlay~g.Bu yiizden oBencilerin dug ve duygu evreniyle metinlerin igerik evreni arasinda bir etkilegim
kurulmaz; okuma ahgkanll@da domaz. Goethe'nin gu unlu sozu soylemek
istediklerimizi pekigtirir : "Bir gey ki bana ders vermekle kalir, ya8armml
ne artmr, ne cogturur, tiksinirim ondan."
&enme, etkin olmayl gerektirir. Anadili becerilerini kazandmp
geligthe igin de boyledir bu. Metinlerin sonlama konan anadili etkinlik-
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lerine dayah sorular, basmakalip niteliktedir qocgunlukla. &jrencilerin
elegtirel dugiinmesini geligtirecek, dugleme giiqlerini kamqdayacak bir yap1
taglmaz bu sorular. Dahasi kigiligi kurmayi, geligtirmeyi amaqlayan hiimanist yontemle de qeligir.
Liselerde okutulan "Turk dili ve edebiyati" dersi temel egitimin
hem birinci hem de ikinci kademesinde okutulan Turkqe derslerinden
kopuktur. Ustelik bu derslerin iqeriiijyle, derse qizilen amaq arasinda biiyuk
bir qeligki v a r h . Denilebilir ki temel eiijtim agamaslnda smuh da olsa
~Bencilerdeuyandmlan okuma sevgisi bu agamada koreltilir. Bir yazamwm gu sozleri bugiin i ~ i nde gewrlidir :
"Edebiyat eBtimimiz eski devreleri ideallegtirerek bir geqmig ozlemi yaratu oBencide. Hareketi, dugunceyi, yaratmhgi desteklemez, tersine
durgunlugu, temaga duygusunu, kaba hisleri koriikler. Her sayfasmda ben
var. AlabildiBne'asi, hiqbir disiplin esasi kabul etmeyen, feodal ruhlu bir
ben. Hep emreden, hep ustun durumda kalan ve kendi mutlulu~uiqin
emrinde daha aga& insanlar gormeye ah& bir hayat felsefesi iqinde bunalan bir ben. fnsanlan $ a h a uydurmak igin d e g , q@~nindiginda buakmak idn qabalar bu edebiyat egtimi."
Cagdq yavnsal iiriinlere kapali bu yawn oBetimi, zamansuasal bir
yontem izler. Bu da bir yerde bu dersin ama~lariylaqeligir.
Anadili oBetimi iqin, ogretim izlencelerinde geligtirdigimiz amag
lar, yonterni belirleyen ilke ve oneriler kuramsal bir ornekge olugturmaktadr. Bu ornekqenin (modelin) nasd uygulanabilecegni ogretmenlerin biiyiik bir bolumu bilmemektedir. dersek hiq de abartmayu durumu. bgretmenlerin anadili ogretiminde benimsedikleri orneks, izlencelerde sunulan
deiijl, kendi oBencilik yagamlannda iizerlerinde iz buakrmg olan anadili
~Betmenleridir.
I

Sonug

Anadili oBetiminin eBtimin her agamaslnda s a g w bir yorungeye
oturtulmasi birbiriyle baglantlli deiijgik sorunlan birlikte ele almayi gerektirir. Bunun iqin birqok iilkede anadili ogretimini yonlendirme ve yuriitme amaciyla bir "Anadili b ~ e t i r nMerkezi" olugturulmugtur. Anadili
o&-etirnindeki geligmeleri, deggmeleri izleyen, anadili o&etmenlerinin
bilgisel donanlmlariru deiijgik yollardan yenilemeyi amaqlayan boyle bir
kurulugun varhma bizde de gereksinim vardrr.. .

Kemal Karpat. Tiirk Edebiyatznda Sosyal Konular. htanbul; Varhk Yaymevi, 1962.

