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TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİL ŞUURU İLE ZEVKİNİN 
ANLAM VE ÖNEMİ, BUNUN DERS KİTAPLARINDA 

METİNLERLE DESTEKLENMESİ
KOCASAVAŞ, Yıldız
TÜRKİYE/TУРЦИЯ

ÖZET

“Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla 
işlensin.” diyen yüce Atatürk’ün de işaret ettiği gibi yapısı ve dolayısıyla sayısız 
olanaklarıyla, müzikalitesiyle, yayıldığı geniş saha itibariyle dünyanın en zengin 
birkaç dili arasında yer alan dilimizin güzel, ahenkli bir şekilde kullanılması 
beklenirken bugün, gerek eğitim ve öğretiminden (metod, terim karmaşası, ders 
kitaplarında içerik ve biçim, metin seçimi vb.), gerekse bilinç eksikliğinden 
kaynaklanan bazı aksaklıkların olduğu görülmektedir.

İlköğretim ve lise hatta üniversite gençliğinin kullandığı dile bakıldığında 
oldukça sınırlı sayıdaki sözcük kullanımı ve bilgisi, mecaz, benzetme, deyim, 
özdeyiş vb. gibi dilin olanaklarını kullanamama kendini göstermektedir. Sınav 
sistemindeki test tekniği ve bilgiyi kodlama, dil ve edebiyat derslerine hak ettiği 
önem ve ağırlığın verilmemesi, erken yaşlarda daha ana dili bilinci oluşmadan 
yabancı dille eğitime başlanması (anaokulundan veya en iyi ihtimalle ilkokul 4. 
sınıftan itibaren), yabancı dille öğretim gençlerimizin dillerinde aksamalara yol 
açmaktadır. Halbuki, Türkçe eğitiminde (hatta diğer derslerde de) anadili şuuru 
ve zevkinin verilmesi, dilimizin anlaşılır, yaş seviyesine uygun, zengin ve güzel 
örneklerinin aktarılması, dil bilincini geliştirecek düzyazı ve şiir örneklerinin 
ders kitaplarına alınması konunun önemine dikkat çekecektir. Aksi takdirde, 
bugün olduğu gibi, dilini iyi kullanamayan, kendini dahî ifade etmekte zorlanan, 
bırakınız bilimsel ve edebî dille konuşma ve yazmayı, günlük konuşma dilinde 
dahî yetersiz kitlelerle karşı karşıya kalırız. Bunda da sorumlu olan dilimiz 
değil, bu dilin işlenişi ve işlenişindeki bazı aksaklıklar, herşeyden öte anlam ve 
öneminin yeterince aktarılamamasıdır.

Millet olmanın gereklerinden olan dilin şuur ve zevkinin iyi anlatılması, ders 
kitaplarında konuya ilişkin bazı seçme düzyazı ve şiir örneklerinin yer alması 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, dil şuuru, dil zevki.

ABSTRACT

As great Atatürk who says “Turkish language is one of the richest, in case it is 
studied with consciousness”, points out that Turkish language is among the richest 
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languages with its structure and countless possibilities, musicality and side of the 
area where it is spoken. Having this in mind, it has been expected that the Turkish 
language would be used beautifully and in harmony. However, some caveats have 
been spotted today due to education (method, terminology chaos, the choice of 
content, style and text in the coursebooks) and lack of consciousness. 

When the language use of primary, secondary and even university youth is 
examined it has been spotted that they have limited vocabulary and make limited 
use of linguistic possibilities like metaphor, similie, expressions and idioms. 
Test technique and coding of knowledge in the examination system, devaluing 
language and literature lessons, starting foreign education in early ages before 
the mother tongue consciousness is developed (from nursery school or fourth 
grade at best) and education in foreign language creates caveats in our youth’s 
language. However, if giving linguistic consciousness and pleasure in Turkish 
lessons (and in others as well) and teaching our language with comprehensible, 
appropriate for the age level, rich and beautiful examples, and including prose 
and poetry examples that would develop linguistic pleasure in the coursebooks 
will create attention to the topic. On the contrary, if this is not realized we will 
face the masses who cannot use and express their language properly, and masses 
who are incapable of expressing themselves in daily language let alone scientific 
and literary language. Our language is not responsible for this, studying and some 
problems in studying of it, studying the meaning and its importance is responsible 
for this situation.

It is important to explain the consciouness and pleasure of language and to 
include some prominent examples of prose and poetry in the coursebooks. 

Key Words: Turkish education, linguistic consciousness, linguistic pleasure.

---

“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması millî 
hissin inkişâfında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter 
ki bu dil şuurla işlensin.” diyen yüce Atatürk’ün de işaret ettiği gibi yapısından 
kaynaklanan sayısız olanaklarıyla, müzikalitesiyle, yayıldığı geniş saha itibarıyla 
dünyanın en zengin birkaç dili arasında yer alan dilimizin en azından okur-yazar 
olanlarca güzel, ahenkli bir şekilde kullanılması beklenirken bugün, dilimizde 
gerek eğitim ve öğretiminden (seçkin eğitim kurumlarının Türkçe yerine yabancı 
dille eğitim vermesi, metod, terim karmaşası, ders kitaplarında içerik ve biçim, 
metin seçimi, sınırlı kaynaklardan hareketle ders yapma, vb.), gerekse zevk ve 
bilincinin geliştirilmesinde istenilen amaçlara ulaşılamamasından kaynaklanan 
bazı aksaklıklar görülmektedir. 

Şuur sözcüğü TDK. Türkçe Sözlük, 2005: 1875’te bilinç; bilinç ise: “1. 
insanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur, 2. bir toplumdaki ruhsal 
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etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü, 3. dimağ, 4. mec. temel bilgi, 
temel görüş, 5. psikol. algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme 
süreci, şuur (2005: 270) olarak açıklanmaktadır. Bu tanımların ışığında dil şuuru 
kavramı, dilin doğru ve bilinçli bir şekilde öğrenilmesi, öğretilmesi, kullanılması 
ve kullandırılmasıdır ki bu durum, Türkçe derslerinin yanı sıra diğer dersler 
için de bir amaç olmalıdır. Çünkü, bir ulus, ancak ve ancak ana diliyle varlığını 
sürdürebilir. Dilini kaybeden ulusların tarih sahnesinden de kayboldukları 
bilinmektedir. Dolayısıyla, dil ile ulusal varlık ve bağımsızlığın sıkı bir ilişkisi 
vardır. O halde, Türkçe eğitim ve öğretiminin, ders kitaplarına alınan metinlerin 
önemi büyüktür.

Son yıllarda dil öğretim ve eğitimi her zamankinden fazla önem kazanmıştır. 
Çünkü, M. Orhan Soysal’ın da işaret ettiği gibi, modern metodlarla bilinçli olarak 
yapılacak dil eğitimi, incelikleriyle dili bilmek kadar önemli olduğundan çağdaş, 
metotlu dil öğretim ve eğitimi şuurunun kaçınılmazlığı, her eğitimci tarafından 
tartışmasız benimsenmiştir (Soysal, 1999: XI).

Feyzi Öz, “Türkçe bir bilgi dersi değil, bir ifade ve beceri dersi olup öğrencinin 
zihin ve ruh gelişmelerinde iyi bir ana dili öğretiminin rolü, başka hiçbir dersle 
ölçülmeyecek kadar büyüktür. Türkçe dersleri öğrencinin güzel metinlerin zevkini 
tadarak, duygusunu ve Türk diline olan sevgisini de geliştirecektir.” der (Öz, 
2001: 41).

2004 Türkçe (1-5) Öğretim Programı’nın Genel Amaçlarından 2. sırayı 
“Öğrencilerin Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak.” 
alır (Demirel-Şahinel, 2006: 14). Ö. Demirel-M. Şahinel’in ifadeleriyle 
“Çocuklar, dillerini önce yakın çevrelerinden duyarak ve yaşayarak öğrenmeye 
başlar, masal, tekerleme, ninni, bilmece vb. gibi edebî ürünlerle erken yaşlarda 
karşılaşırlar. İlköğretim dönemiyle birlikte dil öğrenimi bir sistem içinde 
ve kuralları sezdirilerek adım adım gerçekleşir, dilin bu kurallara uygun 
kullanılması bilincine varması sonucu öğrenci, dile saygı duyar, kullanırken özen 
göstermeye başlar ve giderek dilin özellik, incelik ve güzelliklerini sezip dilini 
sever.” (Demirel-Şahinel, 2006: 24).

Wilhelm von Humboldt’a göre, “Dil, bir ulusun kültür düzeyini gösteren en 
iyi araçtır. Ancak kendi diline dayanan, kendi dilinde ilerlemeler yapan bir ulus 
gerçek bir kültürün de yaratıcısı olabilir.” (Akarsu, 1998: 7).

Bedia Akarsu da konuyla ilgili şu görüşlere yer vermektedir: “İnsanın insan 
olması, insanın kendi olması, kendi kimliğini bulması, kendi bilincine varması 
da dille bağlı. İnsan yaşamına kendisi biçim veren bir varlık; kendi kültürünü 
yaratması da kendi elinde, bu yaratmayı sağlayan da dil. Gelişmiş bir kültür 
ancak gelişmiş bir dille kazanılabiliyor. İnsanın kimliğinin göstergesi, konuştuğu 
ve yazdığı dili olduğu gibi, bir ulusun kimliğinin göstergesi de yine o ulusun 
dilidir.” (Akarsu, 1998: 10).
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Dil, kültürel gelişme ile millî birlik ve beraberliğin temel öğesidir. F. 
Öz’ün de işaret ettiği şekilde yayılımcı ülkeler politikacıları konuya şu şekilde 
yaklaşmaktadırlar: “Nerede dilim, orada elim.” (Öz, 2001:2). Gerçekten de millî 
kültürün, dolayısıyla da varlığımızın korunmasında ana dilinin önemi büyüktür. 

Necmiye Alpay, dil bilincinin kural bilgisiyle karıştılmayarak, bilimsel bir 
bakış açısı olarak tanımlandığı ölçüde, dille ilgili tüm tavırların temelinde bu 
bilincin yer alması gerekliliğinden söz eder. Bu bakış açısında, insanın anlatım 
gereksinimleri ile bir dizge olarak dilin kendi gereksinimlerini bir arada göz önüne 
almak durumundayızdır. Alpay, Türkçenin bugün içinde bulunduğu sorunlara da 
değinir. Bunlar; Türkçenin tarihi boyunca başka dillerin yoğun etkileri altında 
kalması, bugün özellikle İngilizcenin etkisiyle yeni imlâ ve söyleyiş sorunlarıyla 
karşı karşıya olmamız, sözcük girişinin yanı sıra söyleyişte farklılaşma, yapı 
değişikliğine uğrama, çeviri yoluyla dilimize yerleşen söz grupları, vb.

Alpay, Türkçenin bu sorunlarına ilişkin nedenler arasında küreselleşmenin 
yanı sıra şunları sıralar: 

“1. Toplumumuzda yaygın olan kendine güven duygusunun eksikliği (egemen 
dillerin gözde büyütülerek Türkçenin küçümsenmesi), 

2. Anadili Türkçe olanlarımızın, Türkiye'deki tek ana dilinin Türkçe olmadığını 
unutması, 

3. Okuma-yazma tanımının yetersizliği (alfabeyi sökene okur-yazar denmesi), 

4. Eğitim yetersizliği, 

5. İngilizce ve genel olarak yabancı dil eğitiminin yetersizliği, 

6. Yabancı dilde eğitim, 

7. Kültürel yasaklar ve yetersizlik.” (Alpay, 2002: 370-373).

Gerçekten de ülkemizde son yıllarda işine yarasın yaramasın, çoğunlukla 
da iyi bir işe yerleşmesi düşünülerek ailelerin çocuklarına en az bir yabancı dil 
öğretme isteği, çoğu zaman ana dili bilincini zayıflatmakta; Türkçeyi iyi öğrenme 
arzusunun önünü kesmektedir. Bir kişinin birçok dil bilse dahi ancak ana dilinde 
yaratıcı olabileceği ve yabancı dil öğrenmenin de iyi bir ana dili bilgisi ile 
mümkün olacağı gerçeği unutulmamalıdır.

L. Johanson'a göre, “Dillerin artan oranda tehlikeye maruz kalması ve ölümü, 
küreselleşmenin günümüzdeki diğer türler gibi varyasyonu da geri döndürülemez 
bir biçimde yok edeceği bir gelişme, dünyanın her yerinde gözlenebilmektedir. ... 
Güçlü dil, zayıf bir dili, tıpkı insanların yağmur ormanlarını tahrip etmesi gibi siler 
süpürür. Ancak dillerin zayıflıklarının sebebi, kopyalamadan kaynaklanan yapısal 
bozulma değil, sosyal işlev kaybıdır. Diller, kendilerine ihtiyaç duyulmadığı; yani 
ailelerin bu dili kendi çocuklarına aktarmak için çabalamalarını gerektirecek 
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yeterli sosyal işlevleri kalmadığı zaman yok olup giderler. Genç kuşak, daha 
çekici ve prestijli bulduğu için baskın bir dile yönelince, tehlike başlar.” (Demir-
Yılmaz, 2003: 143-144).

N. Demir ve E. Yılmaz’a göre ise “Dil kaybının asıl nedeni sosyal işlev kaybı 
olduğuna göre Türkçenin yok olup olmayacağı sorusuna cevap ararken bu açıdan 
yaklaşmak gerekmektedir. Türkçeye bu açıdan bakınca, yok olduğuna dair bir ize 
rastlanmadığı görülür.” (Demir-Yılmaz, 2003: 144).

Ş. Ünalan'ın ifadeleriyle “Ana dilini etkili kullanabilme, hem birey, hem 
de toplum açısından gereklidir. Toplum bir anlamda bir iletişim ağı olarak 
görülebilir. Eğer bir toplumdaki bireyler, birbirinin ne demek istediklerini 
anlayamazlarsa, toplum yaşamı bir sağırlar diyaloğuna dönüşür. ...Ana dilinin 
etkili kullanımı, hem bireyin toplum içinde diğer bireylerle anlaşmasını, hem de 
eğitim alanındaki öğrenmelerin gerçekleşmesini kolaylaştırır. Ana dili öğrenimi 
bütün derslerin temelini oluşturur.” (Ünalan, 2001: 5).

S. Sever, konuya ilişkin görüşlerini şöyle ifade etmektedir: “Ana dili, 
öğrenme ve öğretme aracı olduğundan ana dili öğretimi de kişiye öncelikle yazılı 
kaynaklardan (edebî ve öğretici metinlerden) yararlanma ve bunları başkalarıyla 
paylaşma becerisi kazandırmalıdır. Buna göre, Türkçe öğretiminin amacı, yazılı 
kültürle etkili bir iletişime girebilen, düşünen duyarlı insanı yetiştirmek olmalıdır. 
Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak, yani seçici okur yetiştirmek, ana dili 
öğretiminin temel amacı olarak benimsenmelidir.” 

“Ana dili öğretimi, doğası gereği bir sanat eğitimi süreci olup öğrenciler 
-yaratıcı yetilerinin ve gizilgüçlerinin açığa çıkartılabilmesi için- düzeylerine 
uygun sanat niteliği taşıyan metinlerle karşılaştırılmalıdır. Metinlerin anlam 
dünyasına girme, sanatçı duyarlılığını kavrama çalışmaları, Türkçe öğretiminin 
vazgeçilemez etkinlikleri olmalıdır. Böylelikle ders, amacına hizmet edebilecektir. 
Şiir, roman, hikâye gibi sanatçının sezme ve duyma gücünü örnekleyen eserler, 
ürünü olduğu dilin anlatım güzelliğini ve ulusun kültürünü yansıtır. Türkçe 
öğretiminin gerçekleştirilmesinde, amaçlanan davranışların kazandırılmasında 
başlıca araç, belirtilen özellikleri taşıyan metinler olmalıdır. Öğrencilerin 
ilköğretimin ilk basamaklarından itibaren düzeylerine uygun nitelikli edebî 
metinlerle karşılaşması, aslında sanatçı duyarlığı ile buluşması; kendi kültürünü 
ve dilinin anlatım güzelliğini tanıması demektir. Bu süreç hem duyularının 
eğitilmesine, hem de düşüncenin gelişmesine olanak sağlar. Türkçe öğretiminin 
öğrencilerde oluşturmakla sorumlu olduğu dil bilinci ve duyarlılığı da doğal bir 
öğrenme ortamı içinde öğrencilere sezinlettirilerek kazandırılır. (Sever, 2002: 
192-193). S. Sever’in tespitlerinin çoğuna katılmamak elde değil. Ancak, dil 
bilinci ve duyarlılığının öğrencilere sezinlettirilerek kazandırılmasının yanı sıra, 
ana dillerine dikkat çekecek, dilin anlam ve önemine dair şiir veya düzyazı örneği 
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metinlerden hemen her dönem en az biriyle ders kitaplarında desteklenmesi ve 
işlenmesi de yerinde olur kanısındayım.

Ana dilini, ana dilindeki karşılıkları yeğlemenin, ona karşı olanlarca “dil 
tasfiyeciliği” olarak nitelendiğini de belirterek, her insanda, doğuştan bir 
ana dili sevgisi olduğunu söyleyen Weinreich’e göre, çeşitli dil birliklerinin 
birbirini sınırlandırdığı yerlerde tıpkı ulusçuluk bilinci gibi, ana dili bağlılığı da 
görülmektedir (Aksan I, 1990: 31).

O hâlde, düzenli ve kapsamlı bir ana dili öğretimi, bilgi dersinden ziyade 
beceri ve alışkanlık kazandırma dersi olup beceriler de uygulama yoluyla 
kazandırılır. Ancak, ilköğretim ve lise öğrencilerinin, hatta üniversite gençliğinin 
diline bakıldığında, oldukça sınırlı sayıdaki sözcük kullanımı ve bilgisi, mecaz, 
benzetme, deyim, özdeyiş vb. gibi dilin olanaklarını kullanamamanın kendini 
gösterdiği gözlenmektedir. Sınav sistemindeki test tekniği ve bilgiyi kodlama, dil 
ve edebiyat derslerine hak ettiği önem ve ağırlığın verilmemesi, erken yaşlarda 
daha ana dili bilinci oluşmadan yabancı dille eğitime başlanması (anaokulundan 
veya en iyi ihtimalle ilkokul 4. sınıftan itibaren), gençlerimizin dillerinde 
aksamalara yol açmaktadır. Hâlbuki, Türkçe eğitiminde (hatta diğer derslerde de) 
ana dili şuuru ve zevkinin verilmesi, dilimizin anlaşılır, yaş seviyesine uygun, 
zengin ve güzel örneklerinin aktarılması, dil bilincini geliştirecek düzyazı ve şiir 
örneklerinin de ders kitaplarına alınması, konunun önemine dikkat çekecektir. 
Aksi takdirde, bugün olduğu gibi, dilini iyi kullanamayan, kendini dahi ifade 
etmekte zorlanan, bırakınız bilimsel ve edebî dille konuşma ve yazmayı, günlük 
konuşma dilinde dahi yetersiz kitlelerle karşı karşıya kalırız. Bunda da sorumlu 
olan dilimiz değil, bu dilin öğretimi ve öğretimindeki bazı aksaklıklar, her şeyden 
öte anlam ve öneminin yeterince aktarılamamasıdır.

Millet olmanın gereklerinden olan dilin, şuurlu bir biçimde işlendiği, anlam 
ve öneminin anlatıldığı, zevkle okunacak seçme düzyazı ve şiir (Ziya Gökalp’in 
“Lisan” şiiri gibi) örneklerinden her yarım dönem en az biriyle konuya dikkat 
çekilmesi de bilince seslenme bakımından önemli olacaktır düşüncesindeyim. 
Örnek olarak;

        Lisan 

Güzel dil Türkçe bize, 
Başka dil gece bize,
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.

...
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Tûran'ın bir ili var
Ve yalnız bir dili var.
Başka dil var diyenin,
Başka bir emeli var.

...

Türklüğün vicdanı bir,
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisanı bir (Ziya Gökalp).

Bir düzyazı örneği ile Türkçe sevgisinin, dil şuuru ve zevkinin aktarımı;

Türkçenin Gücü

Bu benim ana dilim bir denizdir; derinliğiyle, gözün erişemeyeceği genişliğiyle, 
sınırsız gücü, güzellikleriyle... Dibinde gün görmemiş inciler yatar; üstünde bin 
bir rengin çalkantısı var.

Bu benim denizim Türk insanının içliliğinin, duyma, düşünme gücünün, 
dünyayı görüşünün en iyi yansıtıcısıdır; onun çektiklerini, duyduklarını, 
özlediklerini dile getirir. Türkçeye eğiliniz, tek tek sözlerine bakınız; onlarda 
Türkün bilgeliğini görecek, yüzyıllar boyunca doğayla iç içe geçen yaşamını 
öğrenecek, sevgisini, yaradılışının yüksek değerlerini sezinleyecek, bu sözlerin 
birçoğunda şiir tadı bulacaksınız. Bunların yanı sıra insana, doğaya, yaşama 
ilişkin binlerce gözlem çıkacak karşınıza...

Deyimlerimize eğiliniz; ... bir kadının, bir kimse ve özellikle bir yuva için çok 
büyük bir özveri göstermesi, büyük sıkıntılara katlanması, uzun bir süre çeşitli 
zorluklara göğüs germesi Türkçede “saçını süpürge etmek” deyimiyle anlatılır 
ki, böylesine kısa ve güçlü bir anlatım, ancak Türkçenin somutlaştırma eğilimi ve 
Türkün imge gücüyle açıklanabilir, sanıyoruz (Aksan, 1993: 9) ... 

“Türkçem benim ses bayrağım.” diyerek, ana dili sevgisini, bilincini ve 
duyarlılığını yargıya dönüştüren Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya göre, “Arı dil, anlama 
eşitliği demektir.” (Cumhuriyet, 29.09.1985’ten ve Eroğul, 1994: 122’den 
aktaran: Sedat Sever: 2002: 188). Anlama eşitliğinin sağlanması da yine bilinçli 
bir Türkçe eğitim ve öğretimi, edebiyatımızın seçkin örneklerinin, kullanmalık 
metinlerin doğru ve etkili aktarımı ile gerçekleşecektir. 

S. Sever’in de belirttiği gibi, “Türkçe öğretiminde, öğretmenin yaratıcılığı, 
dili kullanma becerisi, dil bilinci, dil duyarlığı gibi yeterlikleriyle model oluşu 
da, öğretimin amacına ulaşmasında belirleyici bir etmendir.” (Sever, 2002: 193).

Büyük önderimiz Atatürk’ün vasiyeti niteliğindeki şu sözleri de 
unutulmamalıdır: “Öyle istiyorum ki, Türk dili bilim yöntemleriyle kurallarını 
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ortaya koysun ve her dalda yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği 
güzel, âhenkli dilimizi kullansınlar.”
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