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ESTONYA’DA, YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM 
METOTLARININ ÖZELLİKLERİ

OSSİPTŠUK, İnna
ESTONYA/ESTONIA/ЭСТОНИЯ

ÖZET

Estonca; Türkçe gibi eklemeli yapıya sahip bir dildir. Estonca üzerinden 
Türkçenin gramerini anlatmak kuşkusuz bir avantajdır; Türkçenin gramerinde 
(hem fonetik hem morfolojik hem de leksikolojik düzeylerde) var olan dilsel 
ulamların ya da ulamsal bileşenlerin bazıları Eston gramerine uymaktadır. Yeni 
öğrenilen ya da öğrenilecek dilin gramerinin anadilinin grameri ile benzer/aynı 
olması, bu yeni dilin gramerinin öğrenilmesini çok daha basitleştirmekte ve 
kolaylaştırmaktadır.

Estonya’da uzunca bir süredir Türkçe öğreten bir eğitimci olarak, sunacağım 
bildiride belirteceğim düşünceleri ve örnekleri teyit edici gelişmeleri uzunca bir 
süredir gözlemlemekteyim.

Anahtar Kelimeler: Öğretim metotları, eklemelilik, tipbilimsel sınıflandırma, 
tarihsel öncüller.

ABSTRACT

Like Turkish, Estonian is an agglutinative language. Teaching Turkish 
grammar through Estonian is definitely an advantage. Some of the grammatical 
categories or their groups in Turkish grammar agree with the Estonian grammar. 
It eases and simplifies learning a new language or doing it in the future if its 
grammar is similar to/the same as the mother tongues.

As an experienced teacher of Turkish in Estonian, the thoughts and examples 
given in the work have found affirmation under long time research.

Key Words: Teaching methods, agglutination, typological classification, 
historical factors.

---

Pedagojide öğretim sistemi, öğrencileri belli bir amaca ulaştırmak için 
birbirini etkileyen metotlar grubudur, hatta belirlenmiş bir hedefe yöneltilmiş 
seçim sonucunda oluşturulmuş metotlar grubudur. Seçim, öğretilecek dersin 
içeriğine, öğretim araçlarına, öğrenen ve öğretenlerin özellikleri ve ihtiyaçlarına 
göre evrensel öğretim metotlarının biri veya birkaçı arasından yapılır. Hepimizin 
bildiği gibi, herhangi bir alanın evrensel bir öğretim sistemi yoktur. Sistemden 
kasıt metotlarının birleşimi ve bu birleşimin öğretim durumuna göre değişmesidir. 
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Estonya’da yabancı dil olarak Türkçe öğretim metotlarının seçimini etkileyen 
en önemli faktör Estonya’nın kendi tarihî tecrübesidir. Etkisi tabii doğrudan 
değil, dolaylıdır. Dünya sahnesine oldukça kısa bir zaman önce yeniden çıkmış 
bir ülkenin iç ve dış politikalarının bir parçası olarak dil politikası, dolaylı bir 
biçimde Türkçe öğretimini de etkiledi ve bu konuda sizlere kısaca bazı tarihî 
bilgileri vermenin yararlı olacağını düşünüyorum. 

Estonya, 1991 yılında Sovyetler Birliliği’nden ayrılarak bağımsızlığını 
ilan etmiş ve cumhuriyeti seçmiş küçük bir Baltık ülkesidir. Bu tarihe kadar 
Estonya’da Rusça ve Estonca aynı derecede yaygın olarak kullanılıyordu; 
Estonya’nın bağımsızlığını kazanmasından itibaren ise devletin resmî dili 
Estonca olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra ise resmî değil, fiilen ikidillilik 
söz konusu olmuştur. Sovyet döneminde Estonya’da yaşayan insanlar (özellikle 
şimdilerde 30 yaşından büyük olanlar) çok doğal olarak hem Estonca hem Rusça 
öğrenmiş ve konuşmuşlardır. Yani bir bireyin iki dil bilmesi söz konusudur. 
Rusçanın Estonca ile aynı derecede kullanılıyor olmasının etkisi azalarak devam 
etmektedir. Bugünlerde, iki dili de bilmek daha çok Rus asıllı öğrenciler için söz 
konusudur, Estonca resmi dil olduğu için, Eston asıllı olanlar da bu durum çok 
geçerli değildir. Bu durumu bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz örneğinde de 
görmekteyiz. Bizi ilgilendiren yönüyle her iki dili bilen gençlerin yeni yabancı 
bir dili öğrenmesi daha kolay olmaktadır.

Bu tarihî tecrübeden sonra Tallinn Üniversitesinde aynı zamanda iki dil 
üzerinden Türkçenin gramerini anlatılmaktadır. Hem Estonca hem Rusça 
dilbilgisi kurallarından örnekler kullanılarak ve bunun kuşkusuz bir avantaj 
olduğu düşünülerek bu dersler verilmektedir. Christoph Schroeder, kitabındaki 
‘Batı Avrupa’da Türkçe’ adlı bölümünde şu noktayı vurguluyor: ‘Kendileri 
gibi iki dilli olan insan ile konuştukları zaman, bu iki dili rahat bir şekilde 
karıştırabilirler’. Schroeder’e göre, ortaya ‘karma bir dil’ çıkıyor. Estonya’daki 
durum ise istisnadır, çünkü Rusça ve Estonca yapı bakımından çok farklıdır. 
Karışım sebebiyle yeni bir karma dil söz konusu değildir, çok az miktarda var 
olan bir sözcük değişimi sistemli olmamıştır. Estonya’da, 20. yüzyılda tarihî 
ve bugünkü dil durumu bunun en açık kanıtıdır. Estonca, Türkçe gibi eklemeli 
yapıya sahip bir dildir. Rusça ise çekimli bir dildir. Fakat hepimizin bildiği 
gibi “salt” bir dil yoktur. Bir dilin bazı dilbilimsel kategorileri aynı dil ailesine 
sahip diğer dillerin dilbilimsel kategorilerine uymaktadır. Bununla birlikte, aynı 
dilin bazı kategorileri ise başka bir dil ailesine mensup, hatta yapısı bakımından 
farklı başka bir dil ile ortak öğeleri bünyesinde bulundurmaktadır. Türkçenin dil 
bilgisinde var olan dilsel kategorilerin/ulamların ya da ulamsal bileşenlerin bazısı 
Eston dilbilgisine, bazısı ise Rus dil bilgisine uymaktadır. “Birleşik” bir özellik 
arz eden bir dil olarak Türkçe gramer ya da sentaks ulamlarının bir bütünlüğüdür. 
Bileşim öğeleri bakımından komplike bir sistem olmakla birlikte, her öğenin az 
çok tanınmış olduğu düşünülürse, öğretim yönteminin işe yarar olduğu kabul 
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edilebilir. Her öğrencinin ya anadilinde ya ikinci bildiği yabancı dilde yeni 
öğrendiği ya da öğreneceği gramerin özelliğinin aynısını görmesi, Türkçenin 
öğrenilmesini çok kolaylaştırmaktadır.

Bu konuyu aşağıda vereceğim örneklerle doğrulatmak mümkündür.

1. Türkçenin genel yapısı ve biçim bilgisi ile ilgili konular Estonca ile benzerlik 
gösterdiğinden, Estonca örnekler verilerek öğrencilere anlatılması öğretim 
açısından çok elverişlidir. Bu iki eklemeli dilde eklerin genellikle sona gelmesi 
ve tek gramer kategorisinin anlamını taşımasıdır. Dolayısıyla Eston kökenli 
öğrenciler anadilleri olduğu için, Rus kökenli öğrenciler ise ana ya da ilkokuldan 
itibaren Estonca öğrendiklerinden Estonca ile tamamen aynı özellikleri taşıyan 
bu dil yapısını öğrenmede fazla zorluk çekmezler.

2. Ses bilgisi bakımdan Türkçe ile Estonca arasındaki benzerlik açısından şu 
iki nokta önemlidir: 

– Türk dilindeki ö, ü ünlüleri Eston alfabesinde de yer almaktadır. Bu 
ünlülerinin telaffuzları yabancılar için belirli bir zorluk çıkarabilir. İlk öğretimden 
itibaren Estonca öğrenen ya da eğitimi tamamen Estoncada gören Rus asıllı 
öğrencilere bu sesleri telafuz kolay gelmektedir. Rusya’da yaşayan Ruslar, bu 
harflerin telaffuzu konusunda bizim öğrencilerimize göre başarılı değillerdir. 
Estonya’daki Rusların boğumlamaları (artikulasyon) bu seslere daha yatkındır.

– İsimlerin sonundaki tonlu ünsüzlerin seslendirilmesinde de iki dilin aynı 
fonetik uygunluk geçerlidir. Türkolog, arkeolog sözcükleri örneğinde olduğu 
gibi, bu sözcüklerin sonunda yer alan g ünsüzü sertleşmez ve bunu, Türk ve Eston 
ağzında boğuk k sessizine dönüştürülmeden g şeklinde telaffuz edilir. 

Yani örnekleriyle gösterdiğimiz gibi Türkçe telaffuzların doğru bir şekilde 
yapılabilmesi için Estonya’da yaşayan Rusların Estonca bilmeleri avantaj 
oluşturmaktadır.

3. Biçimbilgisi düzeyine gelirsek Eston öğrenciler için dilbilgisi konularından 
en zor olan biri Gelecek Zaman konusudur (özellikle Geniş Zaman ile Gelecek 
Zamanın farkı). Eston Dilinde Gelecek Zamanın formal bir eki yoktur, Gelecek 
Zaman, çekimli fiillerden Şimdiki Zaman ekiyle veya ilgili zaman zarflarının 
cümle içinde yer almasıyla belirtilir. Dolayısıyla Gelecek Zaman konusunun 
Rusca üzerinden anlatarak verilmesi, öğrencilerin daha sorunsuz anlamalarını 
sağlamaktadır.

4. Türkçede, fiillerin dilbilimsel yönetme – yani fiilin belli bir tümleç alması 
bakımından yerine getirdiği işlev - açısından Ad Durumlarının kullanılması çoğu 
zaman Rusçada kullanıma benzer. Mesela, kalmak, bırakmak, unutmak fiilleri 
hem Türkçe hem Rusçada nerede? sorusuyla yönetilir, Estoncada ise nereye? 
sorusuyla. Dolayısıyla Türkçe öğretirken özellikle Yönelme Durumu eki sorunu 
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ortaya çıkmaktadır. Bu konuda da Eston öğrencilerin Rusça bilmeleri kuşkusuz 
bir yarar sağlamaktadır.

5. Sözlükbilim bakımından Rusça Türkçeye daha yakındır. Slav ve Türk 
halkları, pek eski çağlardan günümüze kadar Asya ve Avrupa’da yaşamış, bugün 
de ayrı halklar hâlinde yaşamaya devam etmektedirler. Slav-Türk etnik ve dil 
ilişkileri, M.S. ilk dönemlerde eski Slavca-Türkçe esasına dayanmaktadır. N. A. 
Baskakov’un yapmış olduğu sınıflandırmaya göre eski Slavca eski Türkçe esasına 
dayanmaktadır. Orta Çağlarda bu ilişkiler, Balkan Yarımadası, Macaristan, 
Slovakya, Polonya; Ukrayna ve Rusya topraklarından Orta Asya ve İç Asya’ya 
kadar varan geniş bir alana yayılır. Zaman ve alan çerçevesi içerisindeki ilişkiler 
arasında kabile, halk ve milli esaslara dayanan Slav-Türk dil ilişkilerinin pek 
önemli bir yeri vardır. Rus Dilinde eskiden Türkçeden alınmış ve hâlen sık 
kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bunların bazıları Rusça üzerinden Eston 
Diline de geçmiştir. Balık – балык (R.) - balõkk (E.), (özel bir şekilde pişirilmiş 
balık), başlık – башлык (R.) - bašlõkk (E.) (“kukuleta”), han – хан (R.) – khaan 
(E.), sultan – султан (R.) – sultan (E.) vb.

6. Sona gelen edatlar (arka-y-a ‒ arka-da – arka-dan, içi-n-e – içi-n-de – içi-
n-den) tam Estonca gibi aynı ad durumlarının eklerini alır, üçer üçer: Yönelme 
– Bulunma – Çıkma Ad Durumlarının eklerini (taha – taga - tagant, sisse – sees 
- seest) (E.).

7. Söz dizimi unsurlarını anlatımda ve kolay anlaşılmasında da öğrencilerimizin 
Estoncanın sentaks kurallarını bilmeleri işin temelidir, mesela isim tamlamasında 
isimlerin dizilişi Estonca ile aynı olup tamlayan artı tamlanan şeklindedir, 
Rusçada ise tam tersidir. Kitab-ın sayfa-sı - raamat-u leht_ (E.) (“kitab-ın sayfa-
sı”) - stranitsa_ knig-i (R.) (“sayfa_kitab-ın”). İsim tamlaması, Rusçada da 
Tamlayan Durumu (genitif) ekini alır, fakat cümlede tamlanan öğe tamamlayan 
öğeden önce yer alır.

8. Öğrencilere tercüme derslerinde çoğu zaman özellikle yapacakları 
tercümeyi Estonca düşünerek yapmalarını tavsiye ederim. Bunun sebebi Rusça 
eklemeli bir dil olmadığı için, cümlenin anlamını cümledeki kelimelere gelen 
ekler aracılığıyla değil; ilave olarak kullanılan sözcüklerle ifade edildiğinden 
Rusça dil mantığı kullanılırsa zaman zaman fazla karışık bir cümle yapısı ortaya 
çıkmaktadır.

Bu şekilde Türkçe öğretimi yeni bir yöntemin ortaya çıkarmamakla birlikte, 
yeni ve farklı bir yaklaşımdan bahsedilebilir. Dil öğretiminde anlatım metodu 
altında kimi zaman çağrışım tekniği kimi zaman aksini alarak anlatım tekniği 
kullanılır. Ya anadilde ya ikinci dilde var olan unsurlara Türkçenin unsurlarını 
benzetme Estonya tarihinin dayattığı bir durum olsa da zaman zaman avantajlı 
bir öğretim tekniği olarak karşımıza çıkar. 
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Bu tarihî tecrübe bizlere başka avantajlar da sundu. Estonya’da Türkçe öğretim 
sistemi Estonya cumhuriyeti ile aynı yaşta. İlk Türkçe dersleri 1992 yılında 
verilmeye başladı. Sıkıntı, bir öğretim tecrübesi eksikliği idi. Türkçe öğretimine 
yeni başlayanlara önceki kuşaklar tarafindan edinilmiş ve iyice uygulanmış bir 
tecrübenin aktarılamadığını kabul etmek gerekir. Ancak bu durumun olumlu 
yönleri de vardır: yeni oluşturulan öğretim yöntem ve tekniklerinin bugünkü 
ülkenin ihtiyaçlarına göre oluşturulması daha kolay olabilmektedir. Zira esneklik 
kazanmıştır ve Türkçe öğretimi bugünlerde teşekkül safhasında bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtiğim gibi, Estonya’da Türkçe dersleri, ilk olarak 1992 yılında 
Tallinn Pedagoji Üniversitesinde haftada 4 saat seçmeli ders olarak verilmeye 
başladı. Türk Dili Merkezi, 3 Haziran 1997 tarihinde dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından TİKA’nın katkılarıyla Tallinn 
Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde hizmete açıldı. 2000 yılında 
Filoloji Fakültesi altına Şarkiyat kürsüsü kuruldu ve kuruluşundan itibaren her 
akademik yıl kürsümüze 15-25 arasında lisans öğrencisi alındı. Tallinn Pedagoji 
Üniversitesi, Şarkiyat Kürsüsü akademik programı ile Estonya Beşeri Bilimler 
Enstitüsü Asya Çalışmaları ve Genel Teorileri Kürsüsü'nün akademik programları 
birbirine yakın olduğundan, 2005 Ağustosunda bu iki kürsü “Ortadoğu ve Asya 
Kültürleri Bölümü” adı altında birleştirilmiştir. 

İki kürsünün birleştirilmesiyle oluşan yeni bölümde Türkçe ancak Estonca 
eğitim dilinde öğretilmeye başladı. 2006/2007 akademik yılına kadar biri Estonca 
biri Rusça olmak üzere iki dilde öğretilmekteydi. Bugünlerde birleştirilmiş 
sınıflar var ve bütün öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre tek bir öğretim sistemi 
üzerinde çalışmaktayız.

Bu yenilikle gelen öğretim üyelerine yaratıcılık gücünü göstermek için 
verilen imkânlar, duruma göre en uygun ve en verimli yolları bulmaları için 
bir şanstır, ciddi bir kazançtır ve umarım bu şansı en iyi şekilde kullanır ve 
değerlendiririz. Bu kazanç sayesinde keşfetme (buluş) yoluyla öğretimde yeni 
yaklaşım edinmekteyiz. Bu bakımdan görevimizi, öğrencilerin ilk beklentileri 
ve ihtiyaçlarını sağlamak, diğer taraftan da Türkçe öğretiminde uygulamaya 
başlanan tekniklerin analiz ve sentez yoluyla genel bir öğretim sistemi oluşturmak 
ve geliştirmek olarak görüyoruz.

Bilindiği gibi bir milletin dili sadece dil bilgisi kuralları bütünü değil de 
kültürünü en iyi yansıtan ve taşıyan araçtır. Dilbilimin temellerini yaratan 
lengüistlerden biri olan W.von Humboldt’un, dil ve kültür arasında var olan 
bağlılığı konusunda önemli çalışmaları vardır. Diyor ki ‘her kültür durumu 
dilde tanınır, dilde belli olur’ (bkz. Akarsu 1955:42). Toplumda günlük hayatta 
kullanılan jestler, mimikler de söz konusudur. Kısacası bir yabancı dil öğretimi 
aynı zamanda kültür öğretimidir. Bütün jestlerin altında ifade ettiği kültürel unsur 
vardır.
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Öğretim stratejisi, bir öğretmenin dersin veya bir konunun öğretilmesinde 
seçeceği öğretim metodu, çeşitli teknikler olmaları anlamına gelir. Bazı eğitim 
amaçlarına ulaşmada, diğerlerinden daha uygun ve verimli yollar, stratejiler 
vardır. 

Yabancı dil öğretiminin bir parçası olarak kültür eğitimi için de stratejilerinin 
doğru seçimi, dil edinimini pek kolaylaştırmaktadır. En önemlisi ilk sınıflarda 
öğrenilmeye başlanan dilin ve kültürün bazı öğeleri çok yabancı geldiği için 
öğrencileri motive etmek adına doğru bir strateji seçmektir. 

Öğretim metotlarının birisi olarak dramatizasyon metodu Eston öğrenciler için 
son derece önemlidir. Estonya ve Türkiye arasında var olan kültür farkı küçük 
sayılmamalıdır: dillerimizdeki mimik, jest, entonasyon yollarıyla yansıtan bu 
farklar öğretilmezse Türkçe konuşabildiğini ifade eden Eston bir öğrenci gerçekte 
Türkiye’deyken insanlarla kolay kolay irtibat kuramaz hatta çok zorlanır. Bunun 
da örneklerini gördük. Bunu önlemek için Tallinn Üniversitesinde Türkçe dersleri 
programında, dramatizasyon içeren dersler daha çok olduğundan çok mutluyuz. 

Öğrencilere rol yaptırma, çok iyi bilinen ve yaygın bir metottur, ancak Eston 
öğrenciler için özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Eston dilinde jest sistemi 
yoktur, konuşma kuralları farklı ve çok sıkı değidir. Türkçe jest, mimik sistemleri 
öğrenciler tarafından ancak oyun olarak edinebilir (‘yok’/’değil’ anlamında baş 
yukarı kaldırmak). En azından ilk sınıftayken bu yapılmalıdır. Oyun olarak rahat 
bir şekilde bunu edinebiliyorsa, sonraki Türk insanlarla irtibatları daha sorunsuz 
oluyor. Dolayısıyla eğitim-öğretim sırasında da bu metodu iyi kullanmak için 
öğrencilerin bilgisi kadar yaratıcıkları da çok önemlidir. Bunun için yaratıcılık 
güçlerinin uygun bir şekilde eğitim sürecine aktarılması gerekir. Konuşma 
kurallarını da anlatırken basit diyaloglar başlangıç olabilir. Türkçede ‘nasılsınız’ 
demek bir ikinci ‘merhaba’dır, bizim kültürümüzde ise ilk tanışmada yabancı 
bir insana, hayatın nasıl gidiyor, diye sormak uygun değildir, hatta kabalık bile 
sayılabilir. 

Estonya’da başarılı bir şekilde Türkçe öğretmek, bir taraftan öğrenmek 
isteyenlerin dil ve kültür özelliklerini bilmek, diğer taraftan da Türkçenin gücünü 
göz önüne alarak bütün güzelliğini ve zenginliğini göstermekle mümkündür. 
Doğan Aksan: ‘Türkçe gibi çok eski, çok düzenli, çok güçlü ve doğurgan bir 
dil, her türlü kavramın anlatımına elverişlidir.’ (2003:156) der. Ben bu zenginliği 
tecrübe ettim ve bu dili yabancı dil olarak öğretmekten büyük bir gurur ve 
mutluluk duyuyorum.
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