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İZLENİMLERİMDEN: SONUÇ YERİNE 
 
Bilginin kimler tarafından hangi süreçlerden geçerek nasıl üretildiği, bunun maliyeti, 
kimler tarafından tüketildiği ve yeniden üretildiği gibi çağımızın paradigmasına 
uygun sorularla karşı karşıyayız. Burada ansiklopedik bilgiden ziyade çağın 
sorunlarını çözmeye yönelik “faydalı” bilgi öne çıkmaktadır. Bilgiyi üreten kurumlar, 
bunun maliyetlerini karşılamak için finansmanı devlet ya da özel girişimcilerle 
sağlanan proje odaklı yaklaşımları benimsemek durumundalar. Rekabetçi bir yapıda, 
yaratıcı projeler ve bunların tanıtımı kurumların itibarını artırması kadar bilgi üreten 
kurumların işlerliğini, sürekliliğini ve gücünü de pekiştirmektedir. 
 
Türkiye’de de özellikle Avrupa Birliği sürecinde bu paradigmaları dikkate alan yasa 
ve yönetmelikler ardı ardına kabul edilmekte ve uygulayıcılar zamana karşı bir yarış 
içinde bunları hayata geçirmeye çalışmaktalar. Aslında Kıta Avrupa’sının bilgi üreten 
kurumları Bologna süreci kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen 
üniversitelerinin düzeyine ulaşmayı amaçlamaktalar. Türkiye de bu tren katarına 
eklenmeye çalışan bir aday ülke sıfatıyla bu sürecin gerektirdiği uygulamaları ülke 
genelinde yaygınlaştırmaya çalışmakta. 
 
Batı’da bilim metodolojisi bakımından iki farklı gelenekten söz edilebilir: Anglo-
Sakson ve Kıta Avrupası, özellikle Almanya ve Fransa. Tabii daha sonra Rusya’nın 
ve Japonya’nın bu gelenekten öykünerek kendilerine has metodolojiler geliştirdikleri 
söylenebilir. Doğu’da ise İslam medeniyetinin bir yansıması olarak özgün bir bilim 
metodolojisi vardı. Osmanlı bunun belki de son temsilcisiydi. 
 
Peki Türkiye 150 yıllık Batılılaşma ya da Çağdaşlaşma serüveni içinde Osmanlı bilim 
metodolojisinden koparak hangi metodolojide karar kılmıştı? Aslında tek bir cevabı 
yok bunun. Dönem dönem farklı bilim metodolojilerinin bilgi üreten kurumlarda 
izleri görülür: Fransız, Alman ve şimdilerde Amerikan metodolojileri. 
                                                
* Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, 
Url: http://www.dilbilimi.net, e-posta: maltun@sakarya.edu.tr 
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Türk dili ve edebiyatı bilgi alanı da bu metodoloji serüveninden nasibini aldı. 
Öncelikle Hint-Avrupa dilleri araştırmalarıyla ortaya çıkan filoloji metotlarının 
Türkiye’de izlerine rastlarız. Fransız, İngiliz, Alman ve Rus oryantalistlerinin çalışma 
metotları da bu bilgi alanında etkisini gösterir. İlk Türklük bilgisi uzmanlarının 
Avrupalı olması anlamlıdır. Orhun Abideleri’ndeki metinleri okuyan bir 
Danimarkalıdır. Osmanlı Türkçesi dil bilgisi Jean Deny adında bir Fransız tarafından 
Fransızca olarak yazılmıştır. Türkiye’deki ondan sonra yayınlanan dil bilgisi 
kitaplarında bu kitabın derin izleri görülür. Bazı dil tanımlarında, meselâ Tahsin 
Banguoğlu’nda dile Saussureyen bir bakışla yaklaşılır. Edebi metin çözümlemelerinde 
de Mehmet Kaplan’ın Frued ve Jung gibi psikanalizcilerden esinlenerek Türk şiir ve 
hikâyelerini ele aldığı görülmektedir. 
 
Sonuç olarak biz de bugün Kıta Avrupası’nın teslim ettiği gibi Anglo-Sakson 
metodolojiyi kabul etmeli miyiz? Bu soruya bilimsel bir şüpheyle yaklaşmalı 
kanımca. Her metodolojinin arkasında derin bir felsefi düşünce vardır. Bu düşünce, 
evrene ve insana belirli bir açıdan bakmamızı çoğu kez buyurur. Türkiye’deki asıl 
mesele de bu felsefi düşünceleri anlamaktan çok, akademisyenler de dahil olmak 
üzere, onu temel alan metodolojileri çağın vazgeçilmezi kabul ederek peşin peşin 
uygulamaya çalışmaktır. Anket, istatistik, bilimsel amaçlı bilgisayar programları gibi 
metodolojik âletler neticede âlet oldukları için bunu kullananların maharetini 
gerektirir. Ancak bu âletler, amaca hizmet ettikleri ölçüde anlam taşır.  Türk dili ve 
edebiyatı bölümlerinde yeni yaklaşımları ele alırken bu noktayı gözden uzak 
tutmamak gerekir. 
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ÇALIŞTAYDA ANA HATLARIYLA ÖNE ÇIKAN KONULAR 
 

• Ders programlarının güncellenmesi, Bologna sürecinin dikkate alınması 
• Mezunların istihdam sorunu 
• Eğitim bilimleri formasyon derslerinin fen-edebiyat fakültesi öğrencilerine 

nasıl verileceği 
• Akademik yayınların kalitesi 
• Akademik yükselmede yaşanan sorunlar, uluslararası yayın koşulu engeli 
• Yeni öğretim teknikleri, öğrenci merkezli anlayışın benimsenmesi 
• Terim birliğinin sağlanması 
• Yeni sözlüklerin hazırlanması 
• Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinin sorunları 
• Türkçe Eğitimi çatısı altında Yabancılara Türkçe Öğretimi ana bilim dalının 

kurulması 
• Türkçe Eğitimi çatısı altında Temel Türkçe Öğretmenliği ana bilim dalının 

kurulması 
• Genel ağ ortamının etkin kullanılması 
• Çağın gereklerini dikkate alan dersler konulması, Türkçe eğitimi bölümlerinde 

alan derslerinin artırılması 
• Dil biliminin sunduğu imkânlardan faydalanılması 
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ÇALIŞTAYA KATILANLARIN KONUŞMALARINDAN İZLENİMLERİM 

 
[Açıklama: Aşağıda aktarılan ifadeler katılımcıların kendi ifadeleri olduğu kadar, kelime kelime 
not alamadığım yerde aynı anlamı verecek biçimde sadece katılımcının ifadelerinin tarafımdan 

aktarımından oluşmaktadır.] 
 
 

11 TEMMUZ 2009 CUMARTESİ 
 

AÇIŞ KONUŞMALARI 
 
Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Türk Dil Kurum Başkanı) 
 

• Diksiyon, düzeltmenlik vb. gibi derslerin verilmesi mezunların istihdamı 
bakımından önem arzetmektedir. Türk dili ve edebiyatı bölümleri mezunlarını 
öğretmenliğin dışındaki mesleklere de yönlendirmeliyiz. 

 
• Köken bilgisi ve ağız atlası sözlükleri hazırlama niyetindeyiz. 

 
• Kimi araştırma alanlarına ilgi azaldı. Karahanlı Türkçesi ve ağız araştırmaları 

gibi alanlara da gerekli ilgiyi göstermeliyiz. 
 

• Akademik çevrelerde eleştiri yokluğu ve iletişimsizlik söz konusudur. 
 
Prof.Dr. Yekta SARAÇ (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi) 
 

• İlmî, estetik ve pratik sebeplerle Türk dili ve edebiyatı programları 
hazırlanmaktadır. 

 
• Bilgi kutsallaştırılmaktadır. Bu Avrupa merkezli bir anlayıştır, Amerika 

merkezli değil. 
 

• Gelişmiş eğitim fakültelerinde eskisi gibi eğitimin ikinci yarıyarıyılından 
itibaren fen-edebiyat fakültesi öğrencileri için alan eğitimi yanında eğitim 
bilimleri formasyon dersleri de verilmesi noktasında bir çalışma 
yürütmekteyiz. 

 
• Bütün bölümler Bologna süreci kapsamında artık bölümlerinin mesleki 

yeterliklerini belirlemeli ve bu yeterliklere göre ders programlarını 
hazırlamalıdır. Bu yönde ülkemizde bir üniversitemizin örnek çalışması 
mevcuttur. 

 
• Türk dili ve edebiyatı bölümleri olarak, siyasî anlamın dışında söylüyorum, 

“çok muhafazakâr” bir yapımız var. Adacıklar oluşturmuşuz, krallıklar 
kurmuşuz. 
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Prof.Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri) 
 

• Bu çalıştayın dışında Dünya Türkologları Çalıştayı düzenleme niyetindeyiz. 
 

• Kemiyet olarak çok bölüm var, keyfiyet olarak o denli bir gelişme söz konusu 
değil. 

 
• Eğitim fakülteleri kurulduğundan bu yana hangi Türkoloji bölümleri 

programlarını değiştirdi? 
 

• Kültür girişimciliği, redaktörlük gibi dersler konulmalı. 
 

• Farklı anlayışlar cesaretlendirilmeli, rekabet ortamı yaratılmalı. 
 

• Bütün Türkoloji bölümleri kapatılsa, bu toplumda bir eksiklik doğurur mu? 
 

 
YEMEK SONRASI OTURUM 

 
Prof.Dr.Recep TOPARLI 
 

• Türk Dil Kurumu’nun şu andaki çalışmaları, gelecekte gerçekleştirmeyi 
düşündüğü çalışmalar hakkında bilgi aktardılar. Kadrolu iki profesörün 
dışında akademik bir elemanın olmadığını, kendilerini bu çalışmalara 
yoğunlaştırdıklarını, çalışmalarda eksiklerinin, hatalarının olabileceğini, bu 
noktada katılımcıların katkılarını beklediklerini ifade ettiler. 
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12 TEMMUZ 2009 PAZAR 

 
II. OTURUM 

 
 
Prof.Dr.Volkan ÇOŞKUN (Muğla Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü) 
“Türk Dili Eğitimi ve Araştırmalarında Yapılandırıcı Yaklaşımın Yeri ve Önemi” 
 

• Bir Türkçe öğretmeninden alıntı: Türk dil bilgisinde kavram kirliliği ortadan 
kalkmadıkça dil bilgisi öğretilemez. [Bu anlamda bir cümleydi.] 

 
• Yapılandırıcı yaklaşımı kendi bölümlerinde uyguladıklarını ve başarılı 

sonuçlar elde ettiklerini ifade ettiler. Kısa örnekler sundular. 
 
 
 
Yrd.Doç.Dr. İbrahim KIBRIS (İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü) 
“Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmalarında Neler Yapılmalı ve İş Birliği Neleri 
İçermeli?” 
 

• Türk dili ve edebiyatı eğitimi ile Türkçe eğitimi bölümlerinin programları 
karşılaştırılmalı, işbirliği arayışlarına gidilmeli. 

 
• Türkçe eğitimi programlarında edebiyat dersleri azdır. 

 
• Türkçe eğitimi üzerine etkileşimli bir site kurulmalı. 

 
 
 
Yrd.Doç.Dr. Süleyman AYDENİZ (Muş Alparslan Üniversitesi) 
“Yeni Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
 

• Fizikî sorunlar, öğretim üyesi azlığı, sosyal faaliyetlerin azlığı, öğrenci profili, 
çevrenin ticarî kaygılarla üniversiteler yaklaşması yeni üniversitelerin öne 
çıkan sorunları olarak ifade edildi. 

 
 
 
Prof.Dr. Nurettin DEMİR (Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 
“TDE’de Akademik Yayıncılık” 
 

• Saf akademik olanla akademik olmayan süreli yayınlar mevcut. 
 

• Kötü yazı iyi yazıyı kovar. 
 

• Bilig dergisinin uzun yıllardır editörü olduklarını ifade ettiler. Bu bağlamda 
derginin yayın politikası, makalelerin hangi süreçlerden geçerek yayın 
aşamasına geldiği, maliyetleri, makalelerin sayısal istatistikleri üzerine bilgiler 
aktardılar. 
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Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN (İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 
“Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ve Bölümü Mezunlarının Öğretmenlik Haklarını 
Yeniden Kazanmaları” 
 

• Tezsiz Yüksek Lisans 3 yarıyıldan 2 yarıyıla indirildi, dersler değiştirildi. 
Burada bir tutarsızlık söz konusu. 

 
• Fen-edebiyat fakültesi öğrencisinin 5 yıl sonunda öğretmen olabilmesi, bu 

fakültelere gelen öğrenci kalitesini düşürmüştür. Tezsiz Yüksek Lisans 
sürecinde sınıflar kalabalıktır, programların niteliği tartışmalıdır, öğretmenlik 
bilinci kazandırılamamaktadır. 

 
• Orta öğretim kurumlarına öğretmen ya fen-edebiyat fakültelerinden yetişsin ya 

da programlada değişiklik yapılsın. 
 
 
 
Yrd.Doç.Dr. Suat UNGAN (Dumplupınar Üniversitesi) 
“Yurt Dışı Yayın Sorunu” 
 

• Akademik atama ve yükseltmelerde dikkate alınan ölçütlerin yeniden gözden 
geçirilmesi isteğinde bulundu. Kendi uluslararası yayın tecrübesinden örnekler 
verdi. 

 
Prof.Dr. Ahmet KIRKKILIÇ (Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümü) 
 

• Bilen adamı bilmeyen adam olarak mezun ediyoruz. Gözlemlerim bunu 
gösteriyor. 

 
 

TARTIŞMA 
 
Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL, Prof.Dr. Hamza EROĞLU, Prof.Dr. Zeynep 
KORKMAZ sunulan bildiriler üzerine söz aldılar. 
 
 

III. OTURUM 
 
 
Prof.Dr.Rıza FİLİZOK (Ege Üniversitesi) 
“Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Yer Alması Gereken Yeni Ana Bilim Dalları 
yahut Bölümler” 
 

• Gösterge bilimi, dil bilimi, sözlük bilimi, sözlük bilgisi, terim bilimi, metin 
analizi ana bilim dalları açılmalıdır. 

 
• Bilimde metodoloji eksiliği vardır. Osmanlı’da ve Batı’da bir bilim 

metodolojisi vardı. 
 

• Gösterge bilimi, insan dilinin diller içinde sadece biri olduğunu göstererek dil 
bilgisinin tahtını sallamıştır. [Bu anlamda bir cümleydi.] 
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Prof.Dr.Abdurrahman GÜZEL (Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 
Eğitimi Bölümü) 
“İlköğretim 1. Kademe Türkçe Dersi İçin Temel Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 
Kurulması Üzerine” 
 

• Sınıf öğretmenleri, eğitim fakültelerinde aldıkları 12 saatlik Türk dili ve 
edebiyatı dersleri ile bir branş dersi olan Türkçe dersini ilköğretimde hakkıyla 
veremez. Bu sebeple bu dersleri yüretecek öğretmenlerin yetiştirileceği Temel 
Türkçe Öğretmenliği ana bilim dalının kurulması gereklidir. 

 
• Türkçe bir branş dersi değil, baraj dersidir. 

 
• Türkçe Eğitimi Bölümü çatısı altında Yabancılara Türkçe Öğretimi ana bilim 

dalı kurulmalıdır. 
 
Doç.Dr. Alâattin KARACA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü 
Müdürü) 
“Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Yapılanmaya Bağlı Sorunlar” 
 

• Fen-edebiyat fakülteleri kaynaklarının %80’i fen bilimleri bölümlerine 
aktarılıyor. 

 
• ÖSS sistemi bireyin dilsel becerilerini göz ardı etmektedir. 

 
• Doğu’da Türkçe konuşmakta zorluk çeken öğrencilerimiz var. 

 
• Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarına doktora hakkı kaldırılmalı, bu programlar 

formasyon kurslarına dönüştürülmelidir. 
 

• Edebiyat derslerinde Victor Hugo kadar James Joyce’a da yer verilmeli, yeni 
yazar ve şairler ve onların eserleri üzerinde de durulmalıdır. 

 
Prof.Dr.Emine YENİTERZİ (Selçuk Üniversitesi) 
“Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Bilgisayar Kullanımı” 
 

• Kendi bölümlerinde uyguladıkları örnek bir uygulamayı yansıttılar. Eski Türk 
Edebiyatı dersi için yazma eserlerin fotoğrafları, ardı sıra o sayfanın 
çevriyazısı, bilinmeyen kelimeler, varsa o kelimelerin anlamını pekiştirici 
resimler, videolar vb. görsel ve işitsel materyalle zenginleştirilmiş bir 
uygulama yapıldığını ifade ettiler. 

 
Prof.Dr. Ali Fuat BİLKAN (TOBB Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 
“Örnek Bir Uygulama: TOBB Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü” 
[Programda yer almadığı için ifadelerinden hareketle bu başlığı uygun buldum.] 
 

• Öğrencilerimiz ÖSS’den ilk 100’e giren öğrenciler arasından gelmektedir. İlk 
yıl hazırlık okumaktalar, TOEFL sınavı sonrası, birinci sınıfta âlet derslerini 
almaktalar. Almanca ya da Rusça birini seçmek zorundalar. Diksiyon, yazarlık 
vb. farklı derslerimiz de var. Dersler yıl içinde 3 dönemde işlenmekte, bir 
dönem öğrenciler sahada uygulama yapmaktalar. İstanbul’un değişik 
yayınevlerindeki, arşivlerdeki, Türk Dil Kurumu’ndaki çalışmalara katılarak 
uygulamalarını gerçekleştirmekteler. 
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Yrd.Doç.Dr. Caştegin TURGUNBAYER (Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk 
Lehçeleri Bölümü) 
“Öğrencilerin Bilimsel Kaynaklara Ulaşım Sorunları ve Türkoloji Elektronik 
Kütüphanesi Oluşturulması” 
 

• Çağdaş Türk Lehçeleri için yeterli kaynak yoktur. 
 

• Büyük Türk Lehçeleri Sözlüğü hazırlanmalıdır. 
 
 
 
Yrd.Doç.Dr.Salim KÜÇÜK 
“Yeni Araştırma, Çalışma ve Öğretim Alanlarının Açılması” 
 

• Türkçe öğretimin ve eğitiminde renk kavramı üzerine araştırma yapılmalıdır. 
 

• Türk Dünyası Renkler Sözlüğü hazırlanmalıdır. 
 

 
IV.OTURUM 

 
 
 
Prof.Dr.Menderes COŞKUN (Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü) 
“Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Eğitiminin Bazı Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
 

• Temel yaklaşımın mukayese olduğunu, başarılı eğitim sistemleriyle 
karşılaştırma yapılması gerektiğini ifade ettiler. İngiltere Birmingham 
Üniversitesi örneğini verdiler. Herkesin herşeyden biraz bildiği bir akademik 
ortamın yerine bir kişinin sadece bir alanda derinlik kazandığı bir ortamın 
yaratılması gereğini vurgulayarak Evliya Çelebi üzerine çalışan Robert 
Dankoff’u örnek gösterdiler. 

 
• Herkes hâlden [kötü durumdan] memnun, kimse eksiklik hissetmiyor. 

 
 
Prof.Dr.Ömer KARPUZ (Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) 
[Programda yer almadığı için başlık konulmamıştır.] 
 

• Bologna süreci kapsamında bölge üniversiteleri temsilcileriyle Pamukkale 
Üniversitesi’nde bir araya geldik. Swot analizleri yapıldı, planlar hazırlandı 
derken bu sürece yönelik endişelerini dile getirdiler. 

 
• Türkçenin doğru kullanımı konusunda taviz verilmemelidir. 

 
• Makale deyince ne anlamalıyız? Ansiklopedi maddesi makale sayılabilir mi? 

 
• Makelelerde sanat üslubuyla bilim üslubu karıştırılıyor. 

 
 
 
 



 10 

Prof.Dr. Gönül AYAN (Selçuk Üniversitesi) 
“Türkçe Eğitimi Bölümlerindeki Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları” 
 

• Öğretmenin, öğretim elemanının eğitiminin önemini vurguladılar. 
 

• Dışarıdan ithal anketlerle, istatistiklerle öğretim elemanı yetiştirmek zordur. 
 

• Dil ve kültürü birlikte düşünmeliyiz. 
 

• Ders kitabı incelemesi yüksek lisans tezi olur mu? 
 

• Alan dersleri artırılmalıdır. 
 
 
 
Doç.Dr.Ali KAFKASYALI (Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi) 
“Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Programlarında Lisans ve Lisansüstü Öğreniminde 
Karşılaşılan Sorunlar” 
 

• Bir öğretim programından örnek vererek toplam ders yükünün 3/1 nispetinde 
32 saatlik Halk Edebiyatı dersi olduğunu, 6. döneme bilgisayar dersi 
konulduğunu ifade ettiler. 

 
• Dersler azaltılmalı, içerikler işlevsel hâle getirilmelidir. 

 
• Türk edebiyatı bütün Türklerin ortaya koyduğu eserleri kapsar. MEB yeni 

programda bunu dikkate almalı, sadece Türkiye Türklerinin edebiyatından 
örneklerle yetinmemelidir. 

 
 
 
Doç.Dr.Mehmet GÜMÜŞKILIÇ (Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü) 
“Osmanlı Türkçesi Eğitimi” 
 

• Osmanlı Türkçesi dersleri bölümlerde az sayıda krediye sahiptir; bu durum 
düzeltilmeli ve Osmanlı Türkçesi eğitimine gereken önem verilmelidir, derken 
kendi tecrübelerinden örnekler vererek öğrencilerin Osmanlı Türkçesini 
öğrendikten sonra kendilerine teşekkür ettiklerini ifade ettiler. 

 
 
 
Doç.Dr.Tülin ARSEVEN (Akdeniz Üniversitesi) 
“Yeni Türk Edebiyatı Ders İçeriklerindeki Uyumsuzlukların Öğrencilerin Mesleki 
Yaşamlarına Etkileri” 
 

• Antalya’da yaptıkları çalışmalardan örnekler verdiler. 
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TARTIŞMA 
 
Yrd.Doç.Dr.Mustafa ALTUN (Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü) 
 

• O ana kadarki bildirileri, değindiği ana başlıklarıyla ifade ettikten sonra 
kendisinin Türkoloji formasyonu aldığını ancak dil bilimine olan ilgisi 
dolayısıyla amatörce bir yaklaşımla dil bilimi kaynaklarına eğildiğini, 
www.dilbilimi.net adıyla bir İnternet sitesi kurduğunu söylediler. 

 
• Niçin robot Asimo Türkçe konuşmasın? Google’ın çeviri sitesinde 
İngilizceden Fransızcaya, Japoncadan İngilizceye iyi çeviriler yapılırken niçin 
Türkçe çeviriler o denli iyi değil? 

 
• MIT’de çocukların nasıl konuştuklarını anlamak maksadıyla tasarlanan bir 

evde kurulan düzenekle yaklaşık 100 bin saatlik hem video hem de ses kaydı 
yapılmak suretiyle aylar içinde çocukların dil gelişimi inceleniyor. Hatta 
İngilizce “water” kelimesinin aylar içinde çocuk tarafından nasıl telaffuz 
edildiği hızlandırılmış ses kaydıyla gösteriliyor.1 

 
 
 

V. OTURUM 
 
 
 
 
Prof.Dr. Murat ÖZBAY (Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü) 
“Türkçe Eğitimi Araştırmaları İçin Uzman Yetiştirme Sorunu” 
 

• Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenliklerinin birleştirilmesi projesi var. 
[Bunun ayrıntılarını tam hatırlayamadım. Kastedilen tek bir bölüm çatısı 
altında birleştirilmesidir sanırım.] 

 
• Türkçe Eğitimi yüksek lisans dersleri Türkoloji dersleri gibi algılandığını ifade 

ederken farklı yüksek lisans programlarından bununla ilgili ders adlarını 
örneklendirdiler. [Doktora tez konusunu yüksek lisans dersi hatta lisans dersi 
olarak önerenler az değil.] 

 
• Yeni istihdam alanları oluşturularak mezunlara farklı seçenekler sunulmalıdır. 

 
 
 
 
 
 

                                                
1 Kısıtlı sürede ifade edememiştim ama bu projenin [The Human Speechhome Project, MIT, Boston, 
Amerika Birleşik Devletleri, http://www.media.mit.edu/cogmac/projects/hsp.html ] asıl amacı insanın 
dil yetisini nasıl kullandığını anlayarak robotları insan gibi konuşturmaya çalışmaktı. Buraya eklemek 
isterim. Maalesef bilişsel bilimlere (cognitive science) olan ilgiyi bilgisayar ve endüstri mühendisleri 
kadar Türk dili uzmanları göstermiyor. Bir robotu Türkçe konuşturmak için akustik fiziği uzmanı, 
yapay zekâ uzmanı, bilgisayar mühendisi, elektro-mekanik mühendisi ve Türk dili uzmanı, (ki bu dil 
uzmanı filoloji temelli dil bilgisinden ziyade dil bilimi alan bilgisine sahip olmalı) birlikte çalışmak 
durumunda. 
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Doç.Dr.Sedat ADIGÜZEL (Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü) 
“Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümlerinin Sorunları” 
 

• Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile Çağdaş Türk Lehçeleri bölümleri işbirliği 
yapmalıdır. 

 
• Mezunlarımızın istihdam sorunları giderilmelidir. Bu bağlamda çift anadal 

uygulamasına gidilmelidir. 
 

• Öğretim elemanlarımız Orta Asya’ya gitmekte kimi engellerle 
karşılaşmaktadır. Mali destekler verilirken hem önyargılı davranılmakta hem 
de büyük kesintiler yapılmaktadır. 

 
• Çağdaş Türk Lehçeleri için ortak bir kütüphaneye ihtiyaç vardır. 

 
Yrd.Doç.Dr.Nergis BİRAY (Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri 
Bölümü) 
“Çağdaş Türk Lehçeleri Ana Bilim Dalı Olarak Açılan Ana Bilim Dallarının 
Problemleri” 
 

• Çağdaş Türk Lehçeleri programlarındaki derslerde eksiklikler mevcut. 
 

• Metot ve kaynak sorunları var. 
 

• Sanal dünya bize de öğretilmeli. 
 

• Metinler üzerinde çalışılmalı. 
 
Doç.Dr.Yusuf TEPELİ (Akdeniz Üniversitesi) 
“Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi” 
 

• Avrupa Birliği süreci, Türk televizyon dizilerinin Arap dünyasında 
beğenilerek izlenmesi vb. sebepler Türkçeye olan talebi artırmıştır. 

 
• Türkçe Eğitimi bölümü çatısı altında Yabancılara Türkçe Öğretimi ana bilim 

dalı kurulmalıdır. 
 

• TOEFL tarzı düzeyleri belirlenmiş bir Türkçe sınav hazırlanmalıdır. 
 
Yrd.Doç.Dr. Nazım ELMAS (Giresun Üniversitesi) 
“Topluma Hizmet Uygulamaları Derslerinde Dil ve Edebiyat Bilinci-Medya 
Okuryazarlığı” 
 

• Görme engelliler için sesli kitap hazırlama, kıraathanelerde okuma saatleri 
düzenleme, yabancılara Türkçe öğretme, kültürel değerleri hatırlatacak 
etkinlikler düzenleme, mahalli radyo ve televizyonlardaki dil hatalarını 
belirleme ve ilgilileri uyarma gibi uygulamalar Topluma Hizmet Uygulamaları 
dersi kapsamında yapılabilir. 

 
• Medya okuryazarlığı seçmeli ders olarak lisans programlarında okutulmalı, 

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde bu dersin uygulaması yapılmalı. 
 



 13 

 
TARTIŞMA 

 
Prof.Dr.Hamze EROĞLU 
 

• Çağdaş Türk Lehçeleri araştırma görevlileri Rusya’ya gönderilmeli, bu 
elemanlar orada Rusça öğrenmelidir. 

 
 
Prof.Dr.Şükrü Halûk AKALIN (Türk Dil Kurumu Başkanı) 
 

• Çağdaş Türk Lehçeleri doçentlik savunmalarında sorunlar yaşanmaktadır. Dil 
ve edebiyat araştırmaları yapanlar ayrı doçentlik jürilerince 
değerlendirilmelidir. 

 
• Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı dergilere yazı pek gönderilmiyor. Özellikle 

Türk Dünyası dergisine yazılarınızı bekliyoruz. 
 
 


