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Türkçenin eğitim ve öğretiminde kural öğretmeme uzun zamandan 
beri ilk ve ortaöğretimde takip edilen bir yol olmuştur. Bu durumun 
yansımalarını ilköğretim basamaklarından itibaren Türkçe ders ki-
taplarında görebiliyoruz. Gerekli açıklamalar yapılmadan, sebep 
gösterilmeden, örnek kelimelerden hareket edilerek bir kural hisset-
tirilmeye çalışılıyor. Örnek olarak “orta hece düşmesi”nin ne olduğu 
açıklanmadan “gönül, -ü”, “ağız, -ın” veya “sabır, -ım”, “fikir –iniz” 
gibi kelimeler öğrenciye veriliyor, kendilerinden yazımları ve bunla-
rın cümledeki kullanımları isteniyor. Dar ünlünün neden düştüğünü 
açıklamak gereksiz görülüyor. Bu arada söyleyişle ilgili özellik de göz 
önüne alınmıyor ve bir açıklama yapılmıyor. Öğretmen, vurgunun 
ilk heceye kaydığını birkaç örnekle onlara söyleterek açıklamalıdır. 
Ders kitabında yok diye ek bir açıklama yapılmıyor. Oysa ders kitabı, 
çocuklara yeri geldiğinde söyleyişi de anlatmalıdır. Öğrenci genel-
likle dinleyicidir, bu konularda bir soru sormaz. Ben soracak olsam 
alacağım yanıtı tecrübelerime dayanarak biliyorum: “Aman hocam, 
bunlar spiker mi olacak?”

Yapılan testlerde cümle “…seçeneklerden hangisi yanlıştır?” diye bi-
tiyor. Yanlışı ve doğruyu tayin ederken bilgiye ve özellikle o bilginin 
dayandığı kuralın bilinmesine gerek duyulmuyor. 

Alıştırmalara dayalı birçok ders kitabında “Aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde ünsüz benzeşmesine uğrayan bir kelime vardır?” diye sorulu-
yor. Öğrencinin bu soru karşısında aklına takılan “ünsüz benzeşmesi” 
terimidir. Ancak öğrenim sırasında ünsüz benzeşmesini kural olarak 
vermek doğru bulunmaz. Böylece öğrencinin kuralcı olmasının önü-
ne geçileceği zannedilir. Ünsüz benzeşmesi için “yan yana gelen iki 
ünsüzün taşıdığı özellikler bakımından birinin diğerini etkilemesi” 
biçiminde bir tanım fazla bulunur. Örnek olarak bugün bile “çember/
çenber”, “kambur/kanbur” ve “ambar/anbar” gibi kelimeler “n” ile 
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yanlış telaffuz edilir ve yanlış yazılır. Söz konusu kelimelerin yazımı aslına uy-
gun olarak “çember”, “kambur” ve “ambar” şeklinde olmalıdır. 

Kitapta yapım ekiyle çekim eki arasındaki fark belirtilmeden ve bunları ör-
nekleyerek açıklamadan “Hangi seçenekte yer alan kelimeler hem yapım eki 
hem çekim eki almıştır?” biçiminde verilmiş olan bu sorunun yanıtı isteniyor. 
Burada da kuraldan söz edilemiyor. Kuraldan (kaide) kaçınmanın, dile getiril-
memenin sebebini anlamak mümkün değil. “Türkçede böyle bir kural vardır.” 
deyip açıklamalara ayrıca söz konusu kuralı eklemek neden gereksiz görülür? 
Kuralı açıklamakla kuralı ezberletmek aynı şey değildir. Hiçbir öğretmen şiir 
ezberler gibi öğrenciye bir kuralı ezberletmez. Öğretmen, öğrenciye özneyi an-
latmak için kural niteliğindeki “Fiilin bildirdiği oluş ve kılışı yapan kişi veya 
nesnedir.” cümlesini söyler ama öğrenciden bunu tekrarlamasını istemez. 
Buna göre kural, öğretmenin açıklamaları içindedir. Şimdiki uygulamada ise 
konu edilen böyle bir dil kuralının ne olduğu anlatılmadan, özelliklerden bah-
sedilmeden verilen örnek kelimelerle Türkçenin kuralları öğrenciye eski tabi-
riyle ihsas ettiriliyor, sezdiriliyor (hissettiriliyor). 

Fakültede görevli olduğum yıllarda “birkaç”, “birçok”, “birtakım”, “biraz”, “hiç-
bir” kelimelerini sırasıyla ezberlemelerini öğrencilerden isterdim. Bunun gibi 
aslında bir bağlaç olan ve ayrı yazılması gereken ki’nin “hâlbuki”, “oysaki”, 

“mademki”, “sanki”, “çünkü”, “belki” ve “meğerki” kelimelerinde bitişik yazıl-
masının kabul görmüş olduğunu belirterek ezberletirdim. Demek ki yeri gel-
diğinde ezber faydalı oluyormuş.  

Yıllarca Türkçenin kurallı bir dil olduğunu övünerek anlattık. “Türkçede önce 
yapım eki sonra çekim eki gelir, düz seslerden sonra düz sesler yuvarlak ses-
lerden sonra geniş düz ünlüler gelir. Türkçe bir cümlede önce niteleyen sonra 
nitelenen yer alır, -ma / me mastar olduğunda vurgulu, olumsuzluk ifade etti-
ğinde vurgusuzdur.” gibi bir sürü kuralı, özelliği, niteliği kalıp sözlerle anlat-
tık. Demek doğru yapmamışız, bunları öğrenciye sezdirerek anlatmalıymışız! 
Katılır mısınız bilmem bir niteliği, özelliği kalıp hâline getirip kurallaştırarak 
anlatmak daha çok akılda kalır.

Yeri geldiğinde “kural dışı örnekler de var” demek gerekirse bu durumda ne 
yapılacak? Kuralın ne olduğunu açıklayacağız ki buna uymayanları sıralaya-
lım. Kaldı ki “kural dışı” bir terimdir ve özellikle örnekler verilerek açıklanma-
ya muhtaçtır. Aslında kural dışılık da bir yerde kuraldır.

Bir başka uygulama, kısa bir okuma parçası okutuluyor, sonra öğrenciye so-
ruluyor: Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın ana fikri olabilir? Düşünüp 
bulmaya dayalı bu soruyla ilgili olarak “ana fikir, ana düşünce” teriminin ta-
nımına dair bir açıklama yapılmıyor. Tahmin edilebilir ki ders sırasında ki-
tapta tanımı bulunmayan “ana fikir” teriminin ne olduğunu öğretmen gene 
de açıklar veya kısaca anlatır. Öğretmen, “Türkçe Sözlük’ü açalım bunun ta-
nımına bakalım.” dese belki bu da kural sayılır ve bu düşünceden vazgeçilir. 
Keşke öğrenciler sınıfta arada bir Türkçe Sözlük’e başvursa, buna izin verilse. 
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Sözlükte öğretmenin anlatmadığı daha ne çok bilgi var! Bu yolla sözlüğe bak-
ma alışkanlığı da kazandırılır. Aslında bu uygulama Türkçe için çok da gerekli-
dir. Öğretim basamaklarında ilkokuldan üniversiteye Türkçe Sözlük’e bakmayı 
alışkanlık hâline getirmek gerekir. Ben yazımını, telaffuzunu, türevlerini bil-
diğim bir kelime için de arada bir sözlüğe bakıyorum ve bilmediğim hususlara 
rastlıyorum. Bu sebeple öğretmenlerin öğrenciyi Türkçe Sözük’e baktırmaları-
nı ısrarla tavsiye ederim. 

Türkçeyi yakından tanımaz ve onun türetmedeki zenginliğinden haberdar ol-
mazsak, akla mantığa uygun düşen kurallarını bilmezsek, bu konuda duyarlı 
olup önlemler almazsak Türkçe yeniden yabancılaşacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 17.12.2010 gün ve 240 
sayılı kararı ile öğrenci çalışma kitabı olarak kabul edilmiş olan yayınlarda 
gördüğümüz tutumun temelinde kuraldan hareket edilmemesi, terimlerin 
tanımına yer verilmemesi dikkat çekicidir. Yıllardan beri dil şûrası yapılır. 
Birkaçına ben de katılmıştım. Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili ne çok 
yöntemden söz edilmişti, Batı dillerinden örnekler ortaya konmuştu. Uygula-
malardan istenen sonuç alınamadı. 

1980’li yıllara geldiğimizde ilköğretimde ve ortaöğretimde verilen Türkçe, ye-
terli görülmedi, eksik bulundu; üniversitelerin ilk iki yılında “mecburi”, bir 
diğer adıyla “zorunlu” Türkçe dersleri yapılmaya başlandı. Hepsi de alanında 
yetkili öğretim elemanları notlarını kitap hâline getirdi, bu dersleri vermeye 
çalıştılar. Sonuçta ne fakülte yöneticileri ne de öğrenciler bu derse ilgi duydu. 
Kaldırılması istendi. Bu mesele enine boyuna tahlil edilmedi, Türkçenin eği-
tim öğretiminden sorunlu olanlar bunu ülke gündemine getirmedi. Dersin ko-
nulduğu 1982 yılından itibaren yaklaşık yirmi yıl Ankara Üniversitesi Rektör-
lüğüne bağlı olarak bu bölümün başkanlığını yapmıştım. Okutman eksikliği 
dolayısıyla Ankara Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde 100 kişilik salonlarda 
Türk Dili derslerini verdim. Yaşadıklarım bir kitap sayfalarını aşar. Türk diline 
yöneticilerin, öğrencilerin bu kadar ilgisiz kalmaları, dersi horlamaları tama-
men Türkçeyi tanımamaktan ve özellikle onun millet hayatı içinde önemini, 
yerini kavrayamamaktan kaynaklanmaktaydı. 

Yıllarca çabalanmış, kuralsız Türkçe öğretimiyle bir sonuç alınamamıştır. Bü-
tün mesele sanki kuralda düğümlenmiş. Ders kitabında “Aşağıdaki tümcelere 

“dır” ekini getirin. Ekin tümcelerin anlamında nasıl bir değişiklik yaptığını be-
lirtin.” (Ana Dilim Türkçe 7, Türk Eğitim Derneği Yay., s. 17.) cümlesini düşü-
nelim. Önce şunu belirtmek gerekir ki -dır (-tır) bir yapım eki değildir, anlamı 
değiştirmez. Cümle bilgisiyle ilgili olup görev bakımından cümlenin ihtimal 
(olasılık) veya kesinlik bildirmesini sağlar. Verilen bu cümlede (tümcede) bir 
düzeltme yapmadan geçmeyelim. Yukarıdaki cümlenin, “Tümcede bu ekin 
nasıl bir değişiklik yaptığını belirtin.” biçiminde olması beklenirdi. Demek ki 
bir cümlede kelimelerin yerlerini bilmek de bir kurala dayanıyor.
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Alınan metin parçalarının seçimi ve bunlarla ilgili yapılacak açıklamalar, üze-
rinde durulacak bir başka konudur. Örnek olarak Çetin Altan’dan alınmış, kü-
çük bir okuma parçası var. Parçanın başlığı:

Kitap, Az Yaşamayı Önler 

Anlaşılan yazar “ömür” kelimesi yerine “yaşama” sözünü seçmiş. Oysa dilde 
yaygın olan bu söz “Kitap, ömrü uzatır.” biçimindedir.

Bir de bu tür meselelerimiz var. Elbet Türkçe kelimeleri seçerek kullanacağız 
ancak eğitimde, öğretimde yaygın ve geçerli olan dile, kelimelere, deyimlere 
dikkat etmeliyiz. “Hayatının baharında” biçimi eskiden beri bildiğimiz kalıp 
bir sözdür ve “yaşamının baharında” biçiminde bu kalıp sözü değiştirmek ge-
reksizdir. 

Bir başka önemli konumuz daha var, terim seçimi. “Tümce” mi “cümle” mi, 
“öykü” mü “hikâye” mi? Batı kökenli “roman” terimine gelince bir karşılık dü-
şünmemişiz. Alanı Türk edebiyatı olan bazı öğretim üyelerine “Derslerde hikâ-
ye, öykü terimlerinden hangisini kullanıyorsunuz?” diye sormuştum. Yanıt 
daha çok hikâye idi. “Öykünmek” fiil, “taklit etmek” demek, fiil kökü ad gibi 
kullanılmaz, bu, bir kuraldır deyip yıllarca “hikâye” terimi savunuldu, dersler-
de “hikâye” terimini kullanan veya “öykü” terimini benimseyen gruplar oluş-
tu. Bunun gibi yüzlerce başka örnekler verilebilir. “Hatıra” karşılığı “anı” ise 
yapıca kurallıdır, “yazmak”ta yazı gibi “anmak”tan an-ı. Kelimelerin yapıları 
hakkında söz ederken de “kurallı” sözünü kullanıp gene de bir kuraldan hare-
ket ediyoruz.

Bir konuda düşündüklerimizi metin hâline getirip yazmak istiyoruz. “Giriş”,  
“gelişme” ve “sonuç” olmak üzere üç terimimiz var. Bu bölümlere yazımızda 
dikkat ediyoruz. Dilde exposition yerine Türk dili ve edebiyat derslerinde Türk-
çe “serim” terimi kullanılıyor. “Sermek” fiilinden “serim” yapısı kurallıdır. 
Eski edebiyat terimleri ile ilgili yayınlarda örnek olarak Tahir Olgun’un Ede-
biyat Lügati’nde “serim” terimi bulunmamaktadır. Anlaşılan bu terim yenidir. 

“Serim” daha çok hikâye yazarken söz konusu oluyor. Bu bölüm anlaşılan giriş 
bölümü içinde yer alıyor ve burada zaman, olayın geçtiği yer ve kahramanlar 
tanıtılıyor, ele alınıyor.

Yukarıda sözünü ettiğim Ana Dilim Türkçe 7’de Haldun Taner’in “Yalıda Sabah” 
adlı hikâyesinden dokuz satırlık bir metin alınmış, buna bağlı olarak öğren-
ciye olayın geçtiği yer ve zaman soruluyor. Hikâyenin tamamı okutulmadan 
olayın geçtiği zaman, yer, alan kahramanlar nasıl bulunabilir? “Serim”in ya-
nında bir de düğüm terimimiz var. Demek ki yöntemde de isabetsizlik var. Bir 
yazardan alınmış birkaç satır metin üzerinde bu özellikler gösterilemez. Önce 

“serim”, “giriş”, “gelişme”, “düğüm” ve “sonuç” terimleri derslerde işlenmeli, 
bunların tanımlarını sözlükten çıkarıp tanıtmalıyız. Türkçe Sözlük’te bu terim-
ler tanımlanmıştır. Bu tür bir öğretim hiç olmazsa ortaöğretimde verilmelidir.
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Ana Dilim Türkçe 7’de “serim” terimi “Serim bölümü, olay yazılarında (anı, 
öykü, roman) neyin üzerinde durulacağını, kişileri, olayın ne zaman ve nere-
de geçtiğini sezdiren bölümdür.” biçiminde açıklanmış. Türkçe Sözlük’te ise bu 
terimin açıklaması “Oyun, roman, hikâye, masal vb. anlatı türlerinde kişilerin 
ve çevrenin tanıtıldığı, konunun, olayın anlatılmaya başlandığı bölüm.” ola-
rak verilmiştir. Bunun gibi “düğüm” ve “çözüm” terimleri de Türkçe Sözlük’te 
tanımlanmıştır. 

Ders kitaplarından bir başka örnek vererek sözümüzü noktalayalım: Yeni Türk 
harflerinin kabulü Atatürk’ün devrimlerinden birkaç tanesidir. “Tane” sözü de 
burada yerinde kullanılmamıştır, “birkaçıdır” olmalıydı. “Yeni Türk harfleri” 
sözünün özel bir kavram sayılarak “Yeni Türk Harfleri” biçiminde, her kelime-
nin ilk harfinin büyük yazılmasını öneriyorum. 

Dilin öğretiminde terim ve tanım üzerinde öncelikle durulmalıdır; kelimele-
rin, terimlerin anlamları aydınlatılmadıkça anlatılanlar yerini bulmaz. Kural 
öğretmeyelim derken büsbütün kuralsız kalmayalım.


