
Mustafa U&.~RL u 
Somurge olanlar d~gmda birqok iilkenin egtim kurumlan, kendi ana 

d i i  ilk ve orta oBetimde vatandaglm do@u gekilde kazandmaya 
ozen gostennektedir. Bu ulkelerde, anaokulundan universiteye kadar ya- 
banci dilde e@tim yapan okullan da bulmak miimkiin degdir. Her seviye- 
deki e@timin dili, o Lilkenin kendi ana dilidii. Hatta yabanc~ filolojilerin 
e@tim dili bile, o iilkenin ana dilidir. Ben meselil, Almanya'da Turkoloji 
e@timimi Almanca olarak yaptm. Elbette bu iilkelerde de orta oBetimde 
bir veya birkaq yabanci did ~Betilmektedir. Ancak, matematik gibi bi der- 
sin yabanc~ dilde anlatllrnas~ dii$.iniilemez. Ana dilin OM miifiedatlannda- 
ki aj$-h$$ ve onemi de oldukp fazladr. Almanya'ya bakacak olursak, lise 
bitirme imtihanlarrnrn ("Abitur") en onernli derslerinden ("Leistungskurs") 
biri, Almanca ve Alman Edebiyat~dr. Alman edebiyat~ denince, 
Goethe'den bir s a y f a  metin incelemesi akla gelmemelidir. Bir o@enci, 
Goethe'nin meghur eseri Faust'un tamarmndan sorumlu tutulabilmektedir. 
Boyle bir eserden hi9 de kolay olmayan bitirme imthm yapmak, birqok 
oBenci @ a s m  konusu olmugtur. Cunkii Faust, Almancada "yumruk" 
demektir. 

Kurulugunun 76. y h n ~  kutlayan ve "somurge" olmayan Turkiye ise, 
tam bir yabanc~ dil "cennetNidir. Ingdizce e@tim yapan ve bu ozellikleriyle 
devlet butqesinden irmdnm tegvikler gdren her seviyede okulumuz mev- 
cuttur. Hatta anaokullan, oyun esnasmda h@ce ~Betildiirjni i l h  ederek 
mugteri toplamaya qahgmaktadr. Soylemeye dilimiz vanmyor, ama ulke- 
rniz, Tiirkqe iqin de "cehennemMdir. Bilrnem, bu soziin ne kadan mu- 
balggad~r? Bir yandan basm-yay kurumlan, diger yandan okullardaki 
Turkqe derslerinin yeterli verilemeyigi ve onemsizli@ Tiirkqeyi giin geqtik- 
qe kemirrnektedir. Gerqi orta o&etimde artlk hiqbir dersin onerni kalma- 
mgti. "Tarihe kar~gt~ eski sevdalar" soziinu hatlrlaticasma, ortaokul veya 
lisede derse qhgmak, imtihandan bapnsn olmak, ewe1 Allah tarihe ka- 
ngrmgti. Simdiki z m  oBencileri, b w h  veya bagansu olarak ders- 

* TtlrkDili, S.: 582, Haziran 2000, s.481487. 
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lerini t h  tlku geqmektediir. Kazara bu o@enci kalacak olsa miifettigler, o 
okul hakkmda sorugturma aqmaktadu. Eh ne demeli, gu fani diinyada og- 
rencileri bog yere y o r m m  iilerni yok elbette. Bundan iyisi can sa@&. 

Biitiin bunlardan yetkili ve sorurnlu olmasl gereken mA EBtim Ba- 
W@ da anlagld@ kadanyla, gorevinin bagmdadu ve hanl had qalrg- 
maktadu. Igte bunun bir delili olarak, Egitimi Ara~tlrma ve Geligtirme 
Dairesi Bagkdgr 'm jlkii@etim Okulu Tiirkqe Dersi Taslak Ogiretim 
Programz (Ankara 1998) adh eser gosterilebilir. 

Bu kitap, adlndan da anlqdacafj iizere bir "taslak program9'du. Dola- 
ylslyla, her s d  iqin ileride yavlacak olan asd kitaba girecek metinlerin ve 
konulam tamarm bu "taslak'ta bulunmamaktadu. Bu yiizden her yoniiyle 
bir defjerlendirme miimkim degildiu. Yine de Tiirkqe ogetimini y h d a n  
ilgilendiren ve her hiilde yavlacak asd kitaplara kaynak tegkil edecek olan 
bu eser haklundaki goriiglerimi, Tiirk Dili okuyuculm ile paylagmak gere- 
gi duymaktayrm. 

Hrizulanan "Taslak Program", ~ B d a k i  hususlar aqismdan degerlen- 
dirilebilir: 

1. Gene1 Konular: 
C. Ydntem ve Teknikler I .  "Tiirkqe dersi bilgi degil beceri dersi ol- 

d~@- (s. 4) denilmektedir. Oysa, Tiirkge dersinin, ogenciye do@u 
ve giizel Tiirkqe becerisi kazandumas yanmda, Tiirkpin "yapisi" hak- 
kmda da d o w  bilgiler vermesi gerektime inamyorum. 

"9. Panel, apk oturum, konferans, sempozpm grbi toplantzlara ya- 
zzlz metin hazzrlamd' (s. 107) geklinde bir "hedef' bulunmaktadu. Bu 
maddedeki soz konusu toplantdara ortaoM 2. smf oBencisi nasd metin 
hazlrlayacaktr? Belirlenen hedefler, daha gerqekqi olmahdr. 

"9. HaPada en az bir kitap okumd' (s.50) geklinde bir "hedef' bu- 
lunmaktadu. ilkokul 3. smf ofpencisinin degil, oBetmeninin veya bu tas- 
la@ hazlrlayan zevatrn da haftada "en az" bu kitap okuyabdeceklerinden 
giiphe duymaktayrm. 

"Olgi.ebnen olgi.encilerden Yaban romanznt sessizce okumalarznz ister. 
M z r z l ~ a k  okuyanlarz veya kitabz ~ o k  yakzn mesafeede tutanlmz sessiz- 
ce uyarzr" (s. 13 1) denilmig. Burada, ogencilerin kitaptaki Yaban roma- 
mndan altnrmg parpyl m, yoksa bir ders saati iqinde romanm tamamm rm 
okumalan istemektediu? 
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"t)&etmen, biri soyut, biri somut iki resmi sznzfa getirir." (s.70) 
ciimlesini okuyan ~Betmenlerin smfa nasd resirnler gotiirecekleri husu- 
sunda epeyce zorlanacaklama inmyorum. 

Hazlrlanan "Taslak Program", onemli bilgi ydglanyla doludur: Or- 
nek: "Giinlerden bir giin /. . ./" (s.54) gibi bir ifadede "bir @n", "giiniin 
saysm belirtmemektedir. krg. (s.55). Bu say s ~ a t i  de@, belirsizlik sgati- 
dr. "&retmen, o&encilerin odevlerini kontrol em9' (s. 133) ciimlesinin 
yuklemi "em9' de@ "kontrol etti " olacaktu. "0 'nun hareketine sinirlene- 
rek bagirdz" (s. 134) ciimlesinin yuklemi "sinirlenerek bagirdz" degil "ba- 
gird1 " olacaktu; burada "sinirlenerek" "zarf'tu. Aynca bu ciimlenin dog- 
ru yazum; " O m  hareketine sinirlenerek bagirdz" ~kl inde  olacaktu. Ay- 
nca; Tiirkqede, "gizli one", "siizde one" (s. 133) gibi de@gik ozneler de 
yoktur. 

"2. Basit, tiiremig ve birlegik yaprlr szfatlarz kullanma" (s. 127) de- 
nilmektedir. Bir iist maddede ise "Basit, tiiremi* ve birle8ik yapzlz adadz 
kullanmd' geqiyor. Biitiin slfatlar aym zamanda isirndir. 

"Taslak Program7'da, "gegigsiz iken ek ydmzy la  gegigli yapzlan fi- 
illere oldurgan Jiil"; Ge~igli (olchrrgan) iken ge~iglilik derecesi yapzm 
eki ile arttzrrlan fiillere &rgen fiil" (s. 13 5) denmektedir. Verilen; gii- 
ermek - gmrtmek, b a e a k  - bagirttrnak gibi orneklerden an1agddili;l 
iizere, burada a p  cinsten, yani ettirgenlik ekleri s6z konusudur. 

2. Se~ilen Metinler: 
Hazlrlanan "Taslak Program"da her smf iqin segilen bir-iki metin dik- 

kate ahndimda agmdaki hususlar goze qarpmaktadu. 
"B. Se~ilecek Metinlerin ~zellikleri" (s.3) bqhkh boliirnde belirtilen 

ilkeler, kanaatimce do@u ve uygundur. Ancak "Taslak Program"da seqi- 
len bazl metinler bu ilkelere uygun degildir. 

"Otomobilimle biraz yo1 almzgtzm ki, kiiyin yakznrnda birkug gocuga 
rastladzm" (s.67); "Ama delikanlz giirmiiyor musun kz kilometrelerce I.. . P' 
(s.79); "/ ... / fmk etmig ki, o koca bilim aclamz l...P' (80) gibi gekiller, 
Tiirkqe soz dizimine uygun olmayan, Hint-Avrupa dillerinin soz dizimine 
gore ku~ulrnug ciirnlelerdir. i lkom seviyesindeki qocuklara Tiirkgenin 
kendi soz diziminin ku1laddili;l metinlerden yola g~lularak dil ogretimi 
uygulanrnahdu . 

"Bu karanlzk boyle iyi afSerin Tanrzyd' (s. 137) msra "4. Metinler 
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milli kiiltiiriimiize, ahldk anlayqzmzza, yasalarzmzza, geleheklerimize, orf 
ve &tlerimize uygun olmalzdzr. "; "8. Metinler, e@im bakzmuldan ku- 
nuplmasz, tartqzlmasz veya incelenmesi do@ bulunmayan konulara yo1 
aqacak nitelikte olmamalzdzr. ."; "OQirencileri (. . .) inan~larznz sarsan me- 
tinlere yer verilmemelidir." (s.3) ilkeleriyle ~ l i g k i  i~indedir. 

Yine aym boliimde "6. Metin seqiminde ~Qirencilerin dil zevkini ve 
bilincini geligtirme, hayal diinyalarznz zenginlegtirme, ilgi ve yetenekleri- 
ni ortaya qzkama gibi hususlar goz oniinde bulundurulmaldzr." denil- 
mektedir. Tiirk~e egtiminde Gocugun dil zevkini geligtirecek metinler, 
Tiirk- usta, Mdsiklegmig yazarlamdan ahmahdlr. Kitapta bunlardan 
pek azlna yer verilrnigtir. Oysa Tiirk~enin; Sait Faik Abasiyantk, Memduh 
Sevket Esendal, Refik Halid Karay, Haldun Taner, Ahmet Hamdi 
Tanpmar, Mehrnet Akif Ersoy, Peyarni Safa, Tank Bujjra gibi pek p k  
usta ve yazm vardlr. Kitaba metinleri ahan  Ozer Arabul, Suat Tapr 
gibi "onernli" yazarlm kim oldua ve hangi onernli kitaplan yazddclan 
sorulmaya deger. 

Ozer Arabul'un metninde gqen 'Werede bir su gorse, iistiine geqer, 
durmaatm kendini seyredermig."(s.53); "KiiNk mavi bulut kendisini su 
ciamlaczklarzndan meycha geldiBni biliyormuq. Zorlamq, zorlamq 
kendisini; toplamq, aqzlmq, ancak bir h l a c z k  su qrkmmzf; "Bir yag- 
mur bqlamq, ki ne ya&ur hiq sormayzn" (s.54) gibi ciimleler, bu 'seq- 
kin' y a z m  hem kelirne sqimi bahmndan hem de dil bilgisi bakunmdan 
yanlqlrklar yapti@ gostermektedir. Aynca, ahtrla&&rmz ilk cumledeki 
"iistiine geqmek."; "su qzkammak-" gibi ifadelerin ofjrencilerde uyandlracaB 
ga@gdan a~ismdan, kullat~llrnasi uygun de@dir. 

"Taslak Program"da wilecek metinlerin ~zellikleri slralamrken, 
"2. Metinler dil ve anlatzm bakzmwrdan saglam, aqzk ve anlqzlzr olmalz- 
dzr." denilrnektedir. Oysa ydcanda verilen ciimleler "saglam, a& ve anla- 
gW degdir. Yine; "Bahar gelince etrafa mis kokular yaylzr. " (s.56); 
ct&retmen yurdumuz Tiirkiye 'nin cumhuriyet ile yiinetiki@ini bu yone- 
timin Atariirk tarafindan getiriIdi@ni 29 Ekim ' de Cumhuriyet Bayra- 
mznzn kutlandz@nz)) soyler. " (s.58) ciunlelerinin do@ ~ekilleri, "Bahar 
gelince etrafa mis gibi kokular yayzlzr. " (s.56); ctci&etmen, devletimizin 
cumhuriyet ile yonetildi@ni, bu yiinetimin Atariirk tarafindan i h  edildi- 
& t i  ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramz'nzn kutlandz&nz)) soyler. " gek- 
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linde olrnasi gerekirdi. Zira, "mis" kelimesi tek bagma vasdandma slfati 
olarak kulldamaz. h c i  d e d e k i  "yurt " kelirnesinin "devlet " kargh- 
&nda kullantldl@ anlaghyor. Hilbuki "yurt" kelimesi "vatan" kelimesiyle 
eg a n l d h .  Bu yiizden, "vatan" veya "yurt" yonetilmez; "vatan" veya 
"yurt" iizerine kurulan "devlet" yonetilir. 

Metin ornekleri verilirken kaynak gosterilmesine bii standart getiril- 
melidir. Bazen sadece yazar ismi verilirken bazen de qok detayh veril- 
mektedir. "C)mer Seyfettin 'den Ant 'M (s. 1 1 1) gibi bir ifadeden, metnin 
omer Seyfettin isimli bir parqadan m yoksa Ant isimli bir parqadan m 
ahdiipna 6@enci nasd karar verecek? Sonra "Ant 'dm " y d g i  da y d g -  
t i .  And'dan veya Ant'tan olmahydi! 

Yine; "6. L../ hayal dinyalarznz zenginlegtirme" (s.3) deniliyor. Co- 
cuklann hayal diinyalarrnt geligirecek metinler oncelikle masal, destan ve 
efsanelerdir. HiUbuki kitapta masalms1 bir tek metin bulunmaktadi; o da 
La Fontaine'den almmgtu. Oysa, Tiirk edebiyatmda masal, destan ve ef- 
sanelerin en giizel omeklerini bulmak m-diir. O@z Ka@n Destanz, 
Mesnevf, Dede Korkut Hikciyeleri gibi pek qok metinden parqalar ahabi- 
lir. 

3. Kullanllan Terimler: 
~qindekiler boliimiinde "Belirtke Tablosu" diye bir soz birligi var. n- 

gili sayfada ise bir "qizelge" bulunmaktah. A p  siiz, Tiirk Dil Kururnu- 
nun 1995 y h d a  qdc.ar&& Yabancz Kelimelere Kqzlzklm isimli kitablnda 
da "amblem " kelimesii karyhyor. 

Ses uyumlan verilirken, iigrenciye hiqbir gey pmgtmnayan "biiyiik 
ses uyumu" ve "h@k ses uyumu" (s.65) terimleri kullantlmaktadi. Oysa, 
"diizliik-yuvarlakhk uyumu", ''kalmhk incelik uyumu" gibi ifade etti@i 
qagngtian terimleri ogetmek daha kolayh. Bundan baqka, Tiirkqede 
fiil tabanlanna -dl eki getirilemedig hiilde, "Taslak Program9'da; 'gorse1 ', 
'igitsel', 'biligsel *, ' ~ ~ l *  gibi pek p k  y d g  kelime k u l l h g t i .  

"n, s, g, y " kaymqtzrma iinsiizlerini kulhmd'  (s. 106) diye bir madde 
var. Bu sesler, herhangi bir kelimeyi veya pkli kaynagtmamaktadi. 
Bunlardan "y" sesi, siiyleyip y a r b c l  olmaktadlr. Bu yiizden, "yardmci 
ses" olarak adlandmhsi gerekirdi. Digerleri ise sijyleyiw yardrm etme- 
yen, dolaylsiyla "yardlmci ses" de olmayan bagka gramer gekilleridir. 
Bunlann aqdclarnalan i* bk. Muharrem Ergin, Turk Dil Bilgisi, (= 
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Istanbul ~niversitesi Edebiyat Fakiiltesi Yaylnlan 785), Istanbul 1972. 
"3. Addan ad ile fiil tiireten y a p  eklerini tanzmd' (s. 106); "Fiilden 

fiil ile ad tiireten yapzm eklerini tanzmd' (s.107) denilmektedir. Oysa, 
Tiirkgede addan, bir bagka ad kulldarak fiil tiiretmek veya fiilden fiil ile 
ad tiiretmek mu&n degdir. 

Hedef 4: CiimIe iqinde imld kurallarznz uygulayabilme. Davrany- 
lar 'm 4. maddesinde "Soru eki olan mi ile ek olan -mi 'yi do& yazmd' 
(s.65) denilrnig. Burada ne kastedildig anlqdamamaktadu. Burada her 
Mde, "olumsuzluk eki" -mA kastedilmektedii. "Taslak"1 hmlayanlar, 
muhtemelen "beklemiyor" gibi kelimelerdeki -me7nin -y sesinin tesiriyle 
deggmesini yanhg izah etmektedirler. 

8. maddede ise "-& &rum ekrni bitigik, &i anlamzna gelen -& 'yi 
ayrz yazmd' (s.65) geklinde bir ciimle var. Burada ku1lda.n "-" igareti bir 
kelirneye gelen ekleri yazarken k u l l h .  Ancak, ikinci "de" dahi anlamma 
gelir ve mustakil bir kelimedir; -de geklinde gtbsterilemez. Bu hata 90. 
sayfada diizeltilmig. 

4. hl3 Yanlqlan: 
"3. Bilgisayar, teletex (teleteks), internet Fntemef), belgegeqer fa) 

gibi araglardan yararlanmd' (s.88) Burada, ilkokul 4. s d  o&encisinin 
tatllmayac@ "xN harfi kullamhgt~. Kelimenin sadece Tiirkqe y d g l  
verilmeliydi . 

"@rencilerin ulusd duygu ve cogkuIcwznzn giiclendirmesini mgla- 
mak" (s.3) cwesinin dowsu; 1.. ./ ~~~endiriilmesini 1.. ./ olrnahyQ. 

"Denebilir ki istendik nitelikte (. . .)"(s. 7) ciirnlesinin dowsu; I.. .I is- 
tenilen /. . ./ olrnahyQ. 

"o&etmen, y-my ya da izlenmig olaylarzn yazzlmasz soz konusu 
oZh& zaman o&enciler giirmedikleri, yapmadrklurr ve incelemedikleri 
komrlarz yazmaya zorlanmadz&r.'' (s.18) ) ciimlesinin domsu; Ya- 
Sanmq ya db izlenmig olaylarzn yazzlmasz soz konusu oldugir zaman, @- 
retmen, o&encileri giirmedikleri, yapmadzklarz ve incelemedikleri ko- 
nularz yannaya zorlamamalzdzr" ohmthy&. 

"6. (..) (a.) Kalabalzk bir toplulugir ............ ~evresini sannqtz." 
(s. 59) ciirnlesinin do@usu; "Kalabalzk bir.. . . . . . . . . .. toplulug'u ~ewesini 
smmqtz " ohallyd1. 

"3. DinlediB, izledi@ bir konupanzn onemli noktalarznz no alma" 
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(s. 102); domsu  not alma olmahydI. 
"2. Okunan duzeyine uygun bir oyh ,  e f m e ,  masal Jab1 ve benzerle- 

rini dinleme" (s. 102). Bu ciimlede kul ldan  "diizeyine uygun" tabiri ge- 
reksizdii. Zaten ogretmenin okuyaca@ bir metin ogrencilerin diizeyine 
uygun olacaktrr. Yani qocuklara "duzeyine uygun, okunan" bir metin ~oyle 
dinlenir; "diizeyine uygun olmayan, okunan" bir metin goyle dinlenir gibi 
bir ahgtnma soz konusu degdir. Aynca kelirneler virgulden sonra ayn 
yazllmahdlr. 

Bunlam digmda "Taslak Program7'da sayllarnayacak kadar gok dizgi 
hatasi bulunmaktadir. Omek: an ~ o k  (s.68) en ~ o k ;  ve ya (s. 103) > veya; 
insan benzer (s .  1 3 0) > insana benzer; vb. 

Sonuq: 
Burada, baa hata tiplerinden ornekler verilen "Ilkdgiretim Okulu 

Tiirkqe Dersi Taslak @retim Programz"m butiin hatalannrn listelenmesi 
durumunda en az kitabm yansi kadar bii metnin ortaya glkmasi miimkiin- 
dur. Yukanda temas edilen hususlar goz oniine &dI$jmda, "Taslak Prog- 
ram"m ba- bir qahgma olduBnu s6ylemek oldukga zordur. Tiirkge 
"asd ders kitap1an"m.q gerqekqi hedefler prqevesinde, Turk Dil Kurumu- 
nun onderliginde iiniversitelerin bagta Turk Dili ve Edebiyati olmak iizere 
Egitim Bilimleri, Psikoloji boliunlerinden uzmanlara yazddddctan sonra, 
de&ik ~evrelerden goriig h a s m m  daha uygun olaca& kanaatindeyim. 

Biiyiik bir umutla okumaya ba$adi@m Ilko&etim Okulu Tiirkqe Dersi 
Taslak @retim Programz'uu bitirdiien sonra, "Tiirk~e ogretiminin nere- 
sindeyiz" sorusuna bir cevap bulmam benirn igin imkiins~~ Me gelrnigtir. 
Sorunun cevabm her hilde, Milli Egitim Bakanl~a EBtirni Aragtma ve 
Geligtirme Dairesi BagkanhB bilrnektedir. 
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