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ÖNSÖZ
Yabancı Dil Öğrenme Süreci ve İngilizce Öğreniyorum:
Öğrenci Rehber Kitabı
‘Lisan Al Farang’ yani ‘Lingua Franca’, İtalyanca’dan bahsederken, Arap ve
Batılı tüccarlar arasındaki bu ortak dile atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Roma
İmparatorluğu döneminde lingua franca bilim ve din dili olan Latince olmuş,
Avrupa aristokrasisinin dili Fransızca da bir zamanlar lingua franca olarak varlığını
sürdürmüştür. Bugünse, lingua franca, 379 milyonluk ana dil konuşuru, 753 milyonluk
ikinci dil konuşuruna sahip olan İngilizce’dir (https://www.berlitz.com/blog/mostspoken-languages-world). Böylesi bir kullanıcı kitlesine sahip olan İngilizce artık aynı
zamanda bir Asya dili olarak görülmeye başlanmıştır; çünkü sadece Hindistan ve
Çin’de yarım milyar insan tarafından konuşulmaktadır.
İngilizce’nin neden lingua franca olarak günümüz dünyasında yerini aldığı
sorusuna pek çok sebep gösterilebilir: Topraklarında güneş batmayan imparatorluk
Britanya İmparatorluğu’nun çok geniş bir coğrafyada kolonileşmesi, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında dünyada politik ve ekonomik gücüyle ABD’nin etkisinin
hissedilmeye başlanması, modern teknolojinin hızlı iletişim için tek bir dili zorunlu
hale getirmesi ve popüler kültür bu sebepler arasında sayılabilir.
İngilizce dünyada böylesi bir yayılım gösterirken, Türkiye’nin genel olarak
yabancı dil, daha özel olarak İngilizce öğrenme karnesi pek iyi değil. Education First
English Proficiency Endeksi’nin 2019 yılı verilerine göre Türkiye 83 ülke arasında
73. Sıradaki yeriyle oldukça düşük bir İngilizce seviyesine sahiptir. ETS yani Eğitim
Sınavları Servisi’nin 2017 verilerine göre ise Türkiye’nin TOEFL IBT skoru ortalaması
78’dir ve bu skor Avrupa ve Orta Doğu’nun en düşük skorudur.
Türkiye’nin İngilizce öğrenmedeki bu sorununun çok çeşitli sebepleri olsa
da en temelde öğrenicilere hedef olarak gösterilen dili ‘ana dil konuşuru gibi
kullanmak’ şeklindeki gerçekçi olmayan hedeftir. Pek çok öğrenici sonradan
öğrendikleri bu dili hiçbir zaman kendi ana dilleri gibi kullanamayacaklarını düşünüp
umutsuzluğa kapılmakta ve bir süre sonra o dili öğrenme çabalarını azaltmaktadır.
Bu genel tablodan daha özele indiğimizde yabancı dil eğiticileri olarak bizler de sıkça
öğrencilerimizden, ‘Konuşmamı nasıl geliştirebilirim?’, ‘Nasıl kelime öğrenebilirim?’,
‘İngilizce sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?’, ‘Ben ne yaparsam yapayım
konuşamıyorum.’ ‘Dinlediğimi anlamıyorum.’ ya da ‘Ben, İngilizce yazamıyorum.’ gibi
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şikayetlerde ve sorularda bulunmakta ve bizlerden tavsiyeler istemektedir. Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak biz de bu soruları
yanıtlamak istedik ve üniversitemizin kuruluşunun otuzuncu yılında bu rehber
niteliğindeki kitabı öğrencilerimiz için derledik.
Kitabımızın 1. Bölümü Özge Duran Gerçekçioğlu, Şeyma Kökçi ve Ayhan Diril
tarafından hazırlanmış ve Konuşma Becerileri ve Önemine değinmiştir. Bu bölümde,
konuşma becerilerini geliştirmek için çeşitli kaynaklar önerilmiş ve bu kaynakların
kullanımını açıklanmıştır.
Melike Aypar Aktanoğlu ve Hakan Akkan tarafından hazırlanan 2. Bölümde
konuşma becerisinden ayrı düşünülmesi imkânsız olan dinleme becerilerine
değinilmiştir. Bu bölümde çeşitli film ve dizi önerilerinde bulunulmuş, bu film ve
diziler aracılığıyla elde edilecek dinleme becerileri kazanımları üzerinde durulmuştur.
Mustafa Çiğdem, Dursun Demir ve Mustafa Bilge Biltekin tarafından hazırlanan
3. Bölüm’de sıklıkla göz ardı edilen; ancak İngilizce ya da diğer tüm dillerde bir hazine
niteliğinde olan okuma becerileri üzerinde durulmuştur. Bu becerinin önemi, diğer
becerilerle ilişkisi, çeşitli metin okuma teknikleri ve kullanılabilecek kaynaklar bu
bölümde ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
Burçak Doğan Türk tarafından kaleme alınan 4. Bölüm yazma becerilerine
odaklanmıştır. Sonradan öğrenilen tüm dillerde hatta ana dilde en zorlanılan
becerilerden bir tanesi yazma becerisidir. Çeşitli yazma öğretimi yaklaşımlarının
özetlendiği bu bölümde ayrıca yazma becerilerinde kullanılabilecek kaynaklar
önerilmiştir.
Hatice Tüzün Paçcı ve Murat Şener’in kaleme aldığı 5. Bölüm dilbilgisine
odaklanmış, çeşitli seviyelerde dilbilgisi becerilerini geliştirmede kullanılabilecek
kaynakları önerilmiştir. Ayrıca yine çeşitli dil seviyelerinin kapsadığı dilbilgisi
içeriklerini de ayrıntılarıyla göstermiştir.
Bölüm 6, Serap Işık tarafından hazırlanmış ve çeviri becerileri ile bu becerilerin
önemine değinmiştir. Bu bölümde, sözlü ve yazılı çevirilerin kalitesini artırmada
hayati önem taşıyan ‘kültürel farkındalık’ gibi alt beceriler detaylandırılmış ve bu alt
becerilerin bir çevirinin anlam kazanmasındaki rolü değerlendirilmiştir.
Bölüm 7, Mustafa Çiğdem tarafından kaleme alınmıştır ve bu bölümde
Yabancı Dil Sınavlarına hazırlık süreci, temel sınavlar ve bu sınavların özellikleri
detaylandırılarak gösterilmiştir. Ayrıca, bu sınavlara hazırlanmada kullanılabilecek
bazı öneriler örneklerle birlikte listelenmiştir.
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Kitabımızı incelerken ve verilen önerileri kullanırken uymanızda yararlı olan
bir önerimiz de süreklilik ilkesine bağlı kalmanız. Dil öğrenmek, sürekliliğe şiddetle
bağlı bir süreçtir ve tek seferde yoğun çalışmayla değil, az da olsa sürekli çalışma
yaparak başarılı sonuçlara ulaşılabilecek bir süreçtir. Ayrıca, bu önerileri kullanırken,
kendinize ana dil konuşurlarını örnek alsanız da kendinizi onlarla karşılaştırmaktan
kaçınmanız motivasyonunuzun sürekliliği için faydalı olabilir. Dileriz kitabımızdan
azami seviyede faydalanabilir ve sizlere sunulan tavsiyeleri dil öğrenme sürecinizle
bütünleştirebilirsiniz.
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1.1. Konuşma Becerilerinin Amaçları ve Öğrenme Çıktıları
Uluslararası boyutta farklı dillerden gelen konuşurlar arasındaki iletişim
son yıllarda teknolojik gelişmelerin yarattığı olanaklarla da büyük ölçüde artış
göstermektedir. Bu gelişmelerle e-posta veya sosyal medya uygulamaları
aracılığıyla yabancı bir dilde yazılı olarak asenkron iletişim kurmak da çeşitli
programlar aracılığıyla çevrimiçi veya yüz yüze sözlü olarak senkron iletişim kurmak
da mümkündür. Çeşitli anadillerden katılımcıların iletişim kurabildiği bu bağlamlarda
çoğunlukla İngilizce ortak dil (lingua franca) olarak kullanılmaktadır. Ortak dil olarak
İngilizce bilmenin öneminin artmasına paralel olarak İngilizcenin uluslararası eğitim,
iş veya siyasi olanaklarla ilgili bağlantıları da arttırdığına ilişkin görüşlerin çoğalması
İngilizce iletişim kurabilmeyi öğrenme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.
Nitekim günümüzde bir öğrenci uluslararası değişim programlarına katılmak
istediğinde veya bir akademisyen uluslararası bir bilimsel etkinliğe katıldığında
farklı ülkelerden gelen kişilerle iletişim kurabilmek için çoğunlukla İngilizce
konuşmaktadır. Bu da dil öğrenme sürecinde konuşma becerisinin gelişiminin
önemini göstermektedir.
Günümüzde birçok dil öğretim programında referans metin olarak kullanılan
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi’nde (CEFR/AOÖÇ) yabancı dil öğrenenler,
“öğrenci” yerine “sosyal aktör” olarak tanımlanmaktadır. AOÖÇ’deki eylem odaklı
yaklaşımla anlam, dil öğrenme ve öğretme sürecinin merkezinde yer almaktadır. Dili
öğrenenler de dili çalışılıp öğrenilecek bir konu alanından çok dili iletişim kurmak
için bir araç olarak kullanan sosyal aktör olarak ele alınmaktadır (CEFR companian
volume, s. 27). Yani dil, öğrenenler tarafından karşı tarafla bir fikir alışverişinde
bulunmak, bir sipariş vermek veya özür dilemek gibi iletişimsel görevleri yerine
getirmek için kullanılır. Tüm bunlar ele alındığında varılan noktada konuşma
becerisinin gelişmesinin iletişim kurmadaki önemini görmek mümkündür.

1.1.1. Konuşma Becerisinin Gerçekleşme Süreci ve Etkileyen Faktörler
Yabancı bir dilde sözlü iletişim kurmak için dinleme, okuma ve yazma
becerilerinin yanı sıra konuşma becerisinin de yeterli miktarda gelişmesi
gerekmektedir. Ancak bir dilde okuma, yazma veya dinlemede yüksek düzeyde
yeterliliğe sahip olmak aynı ölçüde konuşma becerisinde de iyi olmak anlamına
gelmemektedir ve çoğu öğrenci yabancı bir dilde anlama becerilerinde (okuma ve
10
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dinleme) iyi olmasına rağmen konuşmada zorluk yaşadığını ifade etmektedir. Diğer
becerilerde olduğu gibi konuşma becerisinin de kendine özgü bir gerçekleşme
süreci ve bu süreci etkileyen bazı faktörler vardır.

Bilişsel Faktörler
Konuşma sürecinin bilişsel boyutu kavramsallaştırma (conceptualization),
biçimleştirme (formulation) ve artikülasyon (articulation) süreçlerinden oluşmaktadır.
Bunlardan kavramsallaştırma, konuşurların sözlü üretim için gerekli içerik ve fikirleri
zihinlerinden seçebilmelerine işaret etmektedir (Levelt 1989’dan aktaran Burns &
Hill). Örneğin, konuşurların kültür şoku hakkında bir tartışmaya katılabilmesi için
bu konu hakkındaki bilginin zihinlerindeki kavramsal sistemlerinde bulunması
gerekmektedir. Yani, bir şeyler söyleyebilmek için konuşurların söz konusu konuyla
ilgili içerik ve artalan (background) bilgisine ihtiyaçları vardır. Bir konuyla ilgili içerik
bilgisine sahip olan konuşurların bu bilgiyi sözlü olarak dile getirebilmek için ikinci
adım olarak bu bilgiyi uygun dilsel yapılarla (language structures) somut bir biçime
sokması gerekmektedir. Bu da ikinci süreç olan biçimleştirme süreciyle olmaktadır.
Konuşurların fikirlerini düzgün bir şekilde aktarabilmeleri için zihinlerindeki sözcük
ve dilbilgisi bilgilerinden uygun olanları seçmeleri ve bunları birbirleriyle uyumlu bir
şekilde bir dizge haline getirmeleri gerekmektedir (Levelt 1989’dan aktaran Burns
& Hill). Kültür şoku konusu hakkındaki örnekten devam edilirse bir konuşurun bu
konu hakkında İngilizce konuşabilmek için “frustration”, “homesickness”, “adaptation”
veya “adjustment” gibi kelimeleri bilmesi ve bunları işaret ettiği zamanda İngilizcenin
dilbilgisi ve sözdizim kuralllarına göre düzgün kullanması için gereken yapısal bilgiye
de sahip olması bir gerekliliktir. Bilişsel sürecin son alt başlığı olan artikülasyon
ise fikirlerin sesli bir şekilde dile getirilmesi için gereken fiziksel süreçle ilgilidir.
Artikülasyon ağız, dil ve dişlerin kullanımıyla ilgili bir fiziksel süreç olsa da aynı zamanda
hafıza ve önceki süreçler olan kavramsallaştırma ve biçimleştirmeyle de yakından
ilgilidir (Levelt 1989’dan aktaran Burns & Hill, 2013). Başka bir anlatımla, yukarıda
verilen örnek sözcükleri ve dilbilgisi yapılarının konuşurlar tarafından doğru telaffuz
edilmesi de konuşma becerisi için oldukça önemlidir. Bu da sözcüklerdeki seslerin
İngilizcedeki telaffuzunu ve bu sözcüklerle ilgili vurgu ve tonlama kurallarının da
bilinmesiyle gerçekleşmektedir. Yetkin konuşurlar, telaffuzlarını otomatikleştirmeyi
öğrenmişler ve böylelikle anlama dikkat çekmek için çeşitli sesleri vurgulayacak
şekilde telaffuzlarında değişiklik yapabilmektedirler (Levelt 1989’dan aktaran Burns
& Hill, 2013).
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Duyuşsal Faktörler
Konuşmanın bilişsel boyutunda ele alınan bu süreçlerin dili öğrenenler
üzerindeki duygusal etkileri ise ikinci süreç olan duyuşsal süreç başlığı altında
incelenmektedir. Brown ve Yule (1983) konuşma becerisini öğrencilerin gerçek
hayattaki iletişim durumlarında en çok yargılandıkları beceri olarak tanımlamaktadır.
Bilişsel sürecin gerektirdikleri öğrenciler üzerinde baskı ve bunun sonucu olarak
konuşmada isteksizlik yaratabilir. Konuşmaya yönelik bu isteksizlik çoğu zaman
motivasyon eksikliği olarak yorumlansa da öğrencilerde konuşmaya karşı direnç
oluşmasına sebep olan bazı duygusal ve psikolojik faktörler bulunmaktadır. Bunlar:
1. Hazırlıksız/Anlık (spontaneous) konuşmalar öğrenicilere ön hazırlık yapmaya
çok az süre vermektedir. Fakat öğreniciler konuşmadan önce sessiz bir biçimde
düşünebilecekleri bir zaman dilimine ihtiyaç duyabilirler.
2. Herhangi bir konuşma durumu gerginlik, stres ve kaygı yaratabilirken dilde
yetkin olmayan öğreniciler için sınıf ortamı gibi kalabalık grup içinde stresli bir hale
gelebilir ve öğrenicide tutukluk yaratabilir.
3. Bazı kişiler utangaçken bazıları daha dışa dönüktür. Bu tür kişilik özellikleri
de konuşma isteğini etkilemektedir. Örneğin kaygı duymaya meyilli olan öğrenciler
özellikle tüm sınıfın içinde konuşmaya karşı daha çok direnç gösterebilirler.
4. Kişilerin kendilerini çok olumsuz bir şekilde değerlendirmeleri onları gerçek
kapasitelerinin çok az bir kısmını kullanmaya yönlendirebilirken dışardan gelecek
yorumları düşünerek alay edilme korkusu gibi kaygılara sahip olma da kişileri
konuşma konusunda kısıtlayabilir (Burns & Hill, 2013)
Bunlara ek olarak, öğrenenlerin konuşurken kaygı duymasına sebep olan
bir diğer faktör de hangi aksanın telaffuz normlarına göre konuşulması gerektiği
sorusudur. Okulda başlayan İngilizce dersleriyle birlikte öğrencilere kusursuz
İngiliz veya Amerikan aksanları dayatılmaktadır. Bu durum, öğrencilerin anadili
İngilizce konuşurların konuşma şekillerini idealleştirip ulaşması çok zor bir seviyeyi
kendilerine hedef koymalarına neden olmaktadır. Anadili konuşuru seviyesine göre
ideal telaffuza ulaşmak isteyen öğrenci sürekli bir kıyas halinde hissedebilir ve kendi
telaffuzunu her zaman yetersiz görebilir. Bu da yine konuşmaya karşı bir isteksizlik
doğurabilir. Öte yandan, küreselleşme ve İngilizcenin “lingua franca” (ortak dil) haline
gelmesiyle anadili konuşurları kadar veya daha fazla anadili farklı olan İngilizce
12
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konuşurları ortaya çıkmış idealize olmuş anadili konuşuru seviyesi telaffuz normları
geride kalmıştır. Nitekim AOÖÇ’de de anadili konuşurlara ait normların idealize
edilmesi yapılan güncellemelerle geride bırakılmıştır ve bunun gerçekçi olmadığı
vurgulanmaktadır. Konuşma becerisinin gelişmesi için ele alınan bu duygusal
faktörlerin farkında olmak öğrenciler için bu tür olumsuz etkilerin üstesinden
gelmek ve dolayısıyla becerinin gelişmesi için oldukça önemlidir.

Sosyokültürel Faktörler
Yabancı dil öğrenenlerin dili düzgün kullanabilmek için öğrendikleri dilin
sosyokültürel özelliklerini de bilmeleri gerekmektedir. Bu da öğrenenlerin
edimbilimsel (pragmatic) yetilerinin gelişmeleri ile mümkün olmaktadır. Edimbilim
kime, neyin, ne zaman ve nasıl söyleneceğini inceleyen dilbilim alanıdır (BardoviHarlig, 2013). Yani, dilin üretildiği bağlamda kazandığı anlamla ilgilidir. Örneğin,
bir öğretmenle resmi bir bağlamda kurulan iletişim ve yakın bir arkadaşla resmi
olmayan bir ortamda kurulan iletişimin dili birbirinden farklıdır. Bu nedenle, bu tür
farklı bağlamlarda yanlış anlaşılmalar yaşamamak için öğrencilerin o bağlamın
gerektirdiği sosyokültürel özellikleri bilmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin dil
kullanımının karşılarındaki kişinin yaşı, cinsiyeti, sosyal statüsü, aralarındaki yakınlık
gibi değişkenlere göre nasıl değiştiğini bilmeleri başarılı bir iletişim için oldukça
önemlidir.
Örneğin, anadili Türkçe olan kişilerin İngilizce konuşurken yaptıkları en yaygın
yanlışlardan biri karşı taraftaki kadın olmasına rağmen erkekler için kullanılan bir
ifade olan “sir” diye seslenmeleridir. Bu durum, öğrencinin “sir” ifadesinin resmi
bir bağlamda ve kendisinden daha üst konumda genelde otorite konumunda
olan bir erkekle konuşurken kullanıldığını bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu
değişkenlere göre düzgün kullanımı dilden dile değişen bir başka sosyokültürel
özellik de dolaylılıktır. Örneğin, bir öğrencinin sosyal konum olarak kendisinden
üst konumda olan birinden bir şey isterken “I want ….” dibi doğrudan bir ifade
kullanmanın uygun olmayacağını, bunun yerine daha dolaylı kullanımlar olan “ May
I/could you …” gibi kalıplar kullanması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. İletişimde
bu tür yanlışlardan kaçınmak için öğrencilerin dil kullanımının bu değişkenlere
göre öğrendikleri dilde nasıl değiştiğini bilmeleri ve anadillerinden direkt çeviri
yapmamaları gerekmektedir. Bunun için de öğrencilerin öğrendikleri dilde özgün
(authentic) içeriklere mümkün olduğunca çok maruz kalması gerekmektedir. Özgün
13
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içerik bir şey öğretme amacıyla üretilmemiş materyallerdir (Carter & Nunan, 2001).
Başka bir ifadeyle, özgün içerikler ders kitapları gibi pedagojik kaygı güdülmeden
öğrenilen dili anadili olarak konuşanlar için üretilmiş içeriklerdir. İngilizce olarak
yayınlanan gazeteler, dergiler, TV programları veya diziler özgün materyallere
örnek olarak gösterilebilir. Bu tür içerikler sayesinde öğrenciler sosyokültürel
özelliklerin gerçek iletişim ortamlarında dile nasıl yansıdığını görme imkânına sahip
olmaktadırlar.

Sözlü ve Yazılı Dil Arasındaki Farka İlişkin Farkındalık
Öğrencilerin konuşma becerisini etkileyen bir başka faktör yazılı ve
sözlü anlatımdaki dil kullanımı arasındaki farklılıklara ilişkin farkındalığa sahip
olmamalarıdır. Uzun yıllar boyunca yazılı dile ait dilbilgisi kuralları kitaplardaki
konuşma öğretimine ilişkin bölümlere de kaynak oluşturmuştur. Ancak sözlü
anlatım diline yakından bakıldığında konuşurken kullanılan dilin yazılı dilin bir
kopyası olmadığı görülmektedir. Konuşma dili yukarıda da ele alındığı gibi bağlama
oldukça duyarlıdır. Yazılı dil çoğu zaman uzun ve karmaşık, tüm dilbilgisi yapılarının
kullanıldığı cümlelerden oluşurken konuşma dilinde diyaloğun akması gerektiği için
bazı yapılar kullanılmayarak cümleden atılır. Konuşma dilinde dilbilgisi yapılarından
ziyade iletilmesi istenen mesajın temelini oluşturan içerikle ilgili sözcükler kullanılır.
Öğrenciler, kendilerini günlük hayatta yazılı anlatımda olduğu gibi uzun ve karmaşık
cümlelerle ifade etmeye çalıştıklarında dil kullanımları dinleyici taraftan doğal
bulunmayabilir ve bu da iletişimde aksaklıklara sebep olabilir. Bunlara ek olarak,
sözlü ve yazılı iletişimde kullanılan sözcüklerin sıklığı da değişiklik göstermektedir.
Örneğin, İngilizcede “I” ve “you” kullanımı konuşma dilinde daha yaygındır. Benzer
şekilde karşılıklı konuşma esnasında oluşan boşlukları doldurmak veya fikirler
arasındaki bağlantıyı/geçişi sağlamak amacıyla kullanılan “well”, “just”, “right”,
“know” gibi sözcükler de daha çok konuşma dilinde kullanılmaktadır. Öğrencilerin
konuşurken kullandıkları dilin yapay olmaması ve konuşma becerilerinin yazılı dilin
normlarına göre gelişmemesi öğrencilerin doğal konuşma dili ve yazılı dil arasındaki
bu tür farklılıkları ve bunların farklı bağlamlarda nasıl değiştiğini de bilmesi oldukça
önemlidir.
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1.2. Alt Beceriler, İlgili Stratejiler ve Kaynakların Kullanımı
Dil öğrenimi birçok becerinin kazanımından oluşan çok yönlü bir süreçtir. Bu
süreçte kazanılması gereken bir beceri de “konuşma” becerisidir. Dil öğrenmenin
en önemli amacı iletişim olduğuna göre konuşma bu süreçte oldukça önemlidir ve
sürecin bu ayağının sağlam olabilmesi adına dil öğrenicisinin bazı alt becerilere de
sahip olması gerekir. Konuşmanın alt becerilerini şu şekilde sıralayabiliriz: akıcılık,
sesletim(telaffuz), dilbilgisi(gramer), sözcük bilgisi (Demirgüneş, 2019).

Akıcılık
Dil öğrenenlerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri kendi ana dillerinde
her türlü duygu düşünceyi rahatça ifade edebildikleri halde, öğrendikleri yabancı
dilde kelime seçme ve dilbilgisi yapısını düzgün kullanmaya odaklanırken akıcılıkları
sekteye uğramaktadır.
Akıcı konuşma hem ana dilinde hem de ikinci dil veya yabancı dil öğretiminde
iletişimde önemli bir yeterlilik seviyesi olarak tanımlanır ve içeriği şu özelliklerden
oluşur:
1. Yazılı ve/veya sözlü dili kolaylıkla üretebilme,
2. Kabul edilebilir fakat mükemmel olmayan bir tonlama, kelime bilgisi ve
dilbilgisi ile konuşabilme,
3. Fikirleri etkin bir şekilde iletebilme,
4. Anlama güçlüğü yaratmadan veya iletişimin kesilmesine neden olmadan
kesintisiz konuşabilme (Richards & Schmidt, 2010)
Maurice’e (1983) göre ilk dört dakika öğrencinin konu ile ilgili düşüncelerini
ifade etme çabası ile geçer. Bu süre içinde çok sayıda duraksama olabilir. Üç
dakikalık ikinci anlatım, aynı konuyu tekrar anlattığı için konuya daha hâkim olan
öğrenci ne konuşacağını bildiği için, anlatımını daha planlı ve daha az duraksama
ile yapabilmesine sağlar. Konuşmada sorunlar hala olsa da öğrenci bu aşamada
daha rahat hisseder. İki dakikalık üçüncü aşamanın amacı, ilk sefere kıyasla azalan
zamanda aynı konuyu anlatacak olan öğrenciyi mümkün olduğunca akıcı ve doğal
bir şekilde konuşmaya zorlamaktır. Bu aşama, öğrenci aynı konuyu üçüncü kez
anlatacağı için, ona konuşmanın ana noktalarını seçme ve onları akıcı bir şekilde
ifade edebilme becerisi kazandırır.
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Sesletim (Telaffuz)
Konuşmada sese dayalı unsur olarak ifade edebileceğimiz telaffuzun gelişimi
için vurgu ve tonlama konuları dikkate alınarak dinleme temelli öğrenme süreci
benimsenmelidir (Yılmaz, 2017). Duyulan seslerin doğru çözümlenebilmesi için
öncelikle bu sesleri doğru çıkarılmış ve konuşmacının da bunları daha önce duymuş
olması gerekir. Yabancı dil öğretiminde bunu sağlamanın yolu zengin bir dinleme
deneyimidir. Bu yüzden dili yazı üzerinden öğrenenler, öğrendikleri kelimelerle
ve dilsel yapılarla ilgili yeterince işitsel girdi almadıkları ve beyin, dil, dudak vb.
konuşmayı biçimlendiren organlar dilin seslendirilmesiyle ilgili yeterli deneyime
sahip olmadıkları için sözlü iletişimde zorluk yaşamaktadırlar. Başlangıç düzeyinde
telaffuz eğitimi; sesli ve sessiz harflerin nasıl boğumlanacağı, iki ya da daha çok
heceli kelimelerde hangi hecenin vurgulu söyleneceği, ince okunan seslerin tanıtımı
vb. etkinlikler içerebilir (Beare, 2019).

Dilbilgisi (Gramer)
Dil öğrenimini matematiksel kurallar gibi düşünmek baştan kabul edilmiş
bir başarısızlıktır. Dil canlı ve içselleştirilme gereken bir süreçtir. Ancak elbette ki
dilin kuralları vardır. Dili doğru kullanmak ancak bu kuralların içselleştirilmesiyle
gerçekleşir. “Dil bilgisel kurallar sıralanarak, ezberlettirilerek değil, her bir dil bilgisel
biçim biriminin işlevi sezdirilerek, anlatıma katkısı kavratılarak hem iyi bir dil bilgisi
öğretimi gerçekleştirilir hem de başarılı bir dil öğretimi sağlanmış olur” (Özbay, 2006,
s.14).

Sözcük Bilgisi
Kişinin kelime dağarcığı ne kadar zenginse kendini ifade edebilme yetisi o
kadar iyidir. Yabancı dil öğreniminde de bu sonuç değişmez ve iyi konuşmanın en
büyük anahtarlarından biri de kelime dağarcığını sürekli artırmaktır. Konuşmacının
kelime kapasitesinin eksikliği, ifade yetisini büyük ölçüde azaltmakta ve hatta yanlış
ifadelere neden olabilmektedir. Bu nedenle dil öğrenicisi, konuşma becerisinin
akıcılığı ve anlaşılabilirliğini kelime bilgisini artırdığı ölçüde artırır. Kelime bilgisi de
film, şarkı ve okuma etkinliklerindeki metin içi kelime öğrenmeleri ile en sağlıklı
şekilde artırılabilir.
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1.2.1 Konuşma Becerisi ile İlgili Stratejiler
Konuşma çeşitli özelliklere sahiptir ve konuşma türleri bunlara göre
oluşmaktadır. Bunlarla ilgili yapılan sınıflandırmalara bakıldığında konuşma,
hazırlıklı-hazırlıksız, karşılıklı-tekil, günlük, tartışma, bilgilendirici, betimsel gibi farklı
türlerde karşımıza çıkmaktadır (Yağmur Şahin, 2015). Bu da konuşmayı planlama,
bilgileri yapılandırma, değerlendirme gibi tekniklere ihtiyacı ortaya koyar. Dil
öğrenme stratejileri birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.
Bu sınıflandırmalarından en kapsamlılarından biri de Oxford (1990) tarafından
yapılmıştır. Oxford, bu stratejileri Tablo 1 ve Tablo 2 de görüldüğü gibi doğrudan ve
dolaylı olarak ikiye ayırmıştır.
Tablo 1 - Doğrudan Stratejiler

Bellek Stratejileri

Bilişsel Stratejiler

Telafi Stratejileri

Zihinsel bağlantılar oluşturma
Görüntü ve sesleri kullanma
Gözden geçirme
Eyleme geçirme

Gruplama, çağrışım yapma, ayrıntılandırma, yeni bir bağlamda
kullanma
İmaj kullanma, anlam haritası, anahtar sözcük kullanma, sesleri
bellekte simgeleme
Planlı gözden geçirme
Fiziksel tepki veya duyuları kullanma, mekanik teknikler kullanma

Uygulama yapma
İleti alma ve gönderme
Çözümleme ve akıl yürütme
Girdi ve çıktı için yapı oluşturma

Tekrar etme, ses ve yazma sistemini kullanarak uygulama yapma,
formül ve kalıp sözleri fark edip kullanma, yeniden birleştirme, doğal bir
şekilde uygulama
Fikri çabukça bulma, ileti alma ve göndermek için kaynakları kullanma
Tümdengelim yöntemini kullanma, ifadeleri çözümleme, diller arasında
karşılaştırmalı çözümleme, çeviri yapma, aktarma
Not alma, özetleme, önemini belirtme

Akıllıca tahminde bulunma
Konuşma yazmadaki sınırlılıkların
üstesinden gelme

Dilsel ipuçlarını kullanma, diğer ipuçlarını kullanma
Ana dil kullanımına geçme, yardım alma, jest ve mimik kullanma, bir
süre veya tamamen iletişimi kesme, konuyu seçme, iletiyi düzeltme veya
benzer şekilde söyleme, kelime türetme, dolaylı şekilde söyleme veya eş
anlamlı sözcük kullanma

Kaynak: Oxford (1990, s.18-19)

Tablo 2 - Dolaylı Stratejiler

Üst Bilişsel Stratejiler

Öğrenmeyi merkeze alma
Öğrenmeyi düzenleme ve planlama
Öğrenmeyi değerlendirme

Duyuşsal Stratejiler

Kaygıyı azaltma
Kendini cesaretlendirme
Duygusal durumunu ölçme

Sosyal Stratejiler

Soru sorma
Diğerleriyle iş birliği yapma
Diğerlerini anlama

Gözden geçirme ve bilinenlerle ilişkilendirme, dikkatini verme,
dinlemeye odaklanma amacıyla konuşmayı erteleme
Dil öğrenimi ile ilgili araştırma yapma, düzenleme, amaç ve hedefleri
belirleme, dilsel bir görevin amacını belirleme, dilsel bir görev için plan
yapma, uygulama fırsatları arayışında olma
Öz-denetim
Öz-değerlendirme
İlerlemeli gevşeme, derin nefes alma ve meditasyon kullanımı, müzik
kullanımı, gülme
Olumlu ifadelerde bulunma, akılcı bir şekilde risk alma, kendini
ödüllendirme
Bedenini dinleme, kontrol listesi kullanma, dil öğrenme günlüğü
tutma, başka birisiyle duygularınla ilgili konuşma
Açıklama ve doğrulama isteme, düzeltme isteme
Akranlarla iş birliği yapma, yeni dilde yeterli seviyede kişilerle iş
birliği yapma
Kültürel anlayış geliştirme, diğer kişilerin duygu ve düşüncelerinin
farkında olma

Kaynak: Oxford (1990, ss. 20,21)

17

Öğrenci Rehber Kitabı

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

Konuşma sırasında kullanılacak stratejiler kişisel özellikler, dil öğrenme amacı,
yaş, cinsiyet gibi birçok açıdan değişiklik gösterebilir.

1.2.2 Kaynakların Kullanımı
Konuşma becerilerinin gelişiminde film ve şarkıların etkisi büyük rol
oynamaktadır. “Son yıllarda yabancı dil öğretiminde filmlerin ve şarkıların kullanımı
oldukça yaygındır. Yabancı dil öğretimi, sadece ana dildeki kavramların karşılığını
hedef dilde bulup ifade etmek değil, o sözcüklerin hangi ortamlarda, ne zaman
kullanılacağını da bilmektir. Bu da ancak filmler ve şarkılar sayesinde mümkün
olur. Filmler hem temel dil becerilerinin kazandırılmasında hem de gerçek hayatta
kullanılan dil ve kültürü yansıtmasıyla en etkili görsel-işitsel materyallerdir. Filmler
dilbilimsel açıdan çok çeşitli metinler içerir aynı zamanda gösterilmesi ve anlatılması
zor olan jest ve mimik gibi unsurlar açısından zengin içeriğe sahiptir. Popüler kültürü
öğrencilere aktarmak açısından filmler mükemmel araçlardır” (Yılmaz & Diril, 2015).
İngilizce film ayrıca dil ve kültüre odaklanmada öğrenme ortamını
yumuşatarak, hoş vakit geçirerek birçok aktivitede kullanılabilir. Sözel ve diğer beceri
çalışmaları genel fikirler, fonksiyonlar ve gramer unsurlarıyla film sayesinde yerleşir.
Filmler telaffuz, tonlama, kelime ve konuşma becerilerine katkı sağlamaktadır.
Filmde kullanılan sözcüklerin hangi ortamlarda, ne zaman kullanılacağı açıkça
görülmektedir. “Filmler hem temel dil becerilerinin kazandırılmasında hem de gerçek
hayatta kullanılan dil ve kültürü yansıtmasıyla en etkili görsel-işitsel materyallerdir.
İşitsel ve görsel araçlar, daha çok duyu organını uyarır, ilgi ve dikkatimizi çeker bu
sayede de öğrenmemiz kolaylaşır. Filmler işitsel araçlara göre daha zengin içerik
barındırır, çünkü konuşanların jestleri, mimikleri aracılığıyla anlama daha kolaydır.
Filmler gerçek olarak algılandığı için anlama etkinliklerini kolaylaştırır, karşılıklı
fikirler ve yorumların ortaya atılmasıyla merak atmosferi oluşturur. Filmler sözel
olmayan dilsel unsurları keşfetmeye yardımcı olur. Sözel ve işitsel becerileri geliştirir
ve izleyenlerin daha doğal ve akıcı konuşmasını daha anlamlı metinler oluşturmasını
sağlar ve kelime hazinesini geliştirir.” (Yılmaz & Diril, 2015). Filmlerin İngilizce
öğrenmenize özellikle konuşma becerinize katkıda bulunması açısından aşağıdaki
etkinlikler sizlere bir yol gösterecektir. Bu ve sizlerin keşfedeceği benzeri çalışmalar
ufkunuzu açacaktır.
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Yabancı Dil Öğretiminde Film Kullanımının Avantajları
Yılmaz ve Diril (2015, pp.228), yabancı dil öğretiminde film kullanımının
avantajlarını aşağıdaki gibi belirtmiştir. Aşağıdaki liste, Yılmaz ve Diril (2015, p.228)’ten
alınmıştır:
1. Video görsel-işitsel bir araçtır. Gösterdiği görüntüler istenildiği kadar
kullanılabilir. Bu nedenle, görsel ve işitsel kanallar birleşince yabancı dil öğretiminin
kalitesi yükselir.
2. Öğrenciler, görsel ve işitsel kanalların oluşturduğu bilgi deposunun birinci
elden değerlendirilmesini yaparlar.
3. Video metinleri ve programları, tıpkı konuşan ve gösteren birer kitap
gibidirler.
4. Video fazla pahalı bir araç değildir, teknolojisi bir dil laboratuvarından daha
az karışıktır. Bilgisayardan daha kolay kullanımı vardır.
5. Öğrenciler, dil ötesi sorunları canlı olarak görürler, sözel ve sözel olmayan
davranış kalıplarına daha kolay girerler. Sözel ve sözel olmayan dil özellikleri, yardımcı
fiillerin kullanım, ezgi (sevinç, hayret ifadeleri, heyecan veya üzüntüden oluşan ses
kırılmaları), jestler; duruş, yüz ifadeleri gibi kinezik (knesics) özellikler çarpıcı ve
kalıcı olarak, görerek ve duyarak öğrenilir. Dil ötesi özellikler ve anadilden karışmalar
birer engel olmaktan çıkar, hatta birer pekiştiriciye dönüşürler.
6. Öğretim düzeyini kısa zamanda yükseltici bir özelliği olduğu kanıtlanmıştır.
Öğrenci davranışlarında oluşturduğu gelişmelerin mesleki, toplumsal ve iletişimsel
yeti boyutlarını aşar duruma gelmiştir. Video kamerasından alınan dönüt yoluyla, dil
öğretiminin objektif bir eleştiricisi olmuştur.
7. Video film ve metinlerinin sistemli olarak kullanılması, öğrencileri daha
başarılı değerlendirici-izleyici yapmakta, onları ilerde kendi başlarına video ve
televizyondan öğrenmeye yönlendirmektedir (Hengirmen, 1990, 294).
Kaynakların etkin bir şekilde kullanımı için aşağıda öğrencilere yol gösterecek
9 etkinlik örneği sunulmuştur. Bu etkinlikler Yılmaz ve Diril (2015, s. 230-237)’den
alınmıştır. Bunlardan yola çıkarak daha farklı etkinlikle konuşma becerileri
desteklenebilir.

Etkinlik 1: Filmi tahmin etme etkinliği
İzleyeceğiniz bir filmin afişine bakarak filmin konusu ile ilgili hayal gücünüzü
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kullanarak bireysel olarak ya da oluşturacağınız bir konuşma grubu ile çalışma
yapabilirsiniz. Bu konuşmalarda seviyenize uygun olarak filmin konusu, türü, hikâyesi
ile ilgili olarak seviyenize uygun cümleler kurabilirsiniz.

Etkinlik 2: Vücut dili, hareketler, jest ve mimiklerin öğretimi
“Kültürü yansıtan vücut dili, el, yüz ve kol hareketlerini uygun yerde ve uygun
şekilde kullanmak iletişim açısından çok önemlidir. Filmin değişik bölümlerinden
özellikle dili ve kültürü yansıtan jest ve mimiklerin geçtiği sahneler filmdeki aktörlerin
ifade ettikleri hareket, tonlama, jest ve mimikler kullanarak uygulanabilir.” (Yılmaz &
Diril, 2015). Filmde geçen konuşmalar, jest ve mimikleriyle ezberlenebilir. Altyazısı
İngilizce seçilerek film izleme çalışması daha faydalı olacaktır. Türkçe olduğu zaman
göz sürekli okuma ile meşgul olduğundan filme ve İngilizce konuşmalara odaklama
yetersiz olmaktadır.

Etkinlik 3: Filmin belirlenen sahnesinde geçen kalıp cümlelerin
bulunması etkinliği
İzlediğiniz film sahnesinde en etkili bulduğunuz cümleleri not edip tekrar
okuyabilirsiniz ya da cümle fişleri hazırlayarak her zaman yanınızda taşıyıp
ezberleyebilirsiniz. Filmde geçen bu cümlelerin hangi bağlamda kullanıldığına da
dikkat etmeniz gerekir. Mesela yemek yeme sahnesinde kişi karşısındakine yiyecek
ikram ederken ‘Would you like?’ (İster misiniz?) diye bir cümle kurduğunda size bir
örnek olacak bu yapı ilerde farklı yiyecek ikramında hangi mimik ve telaffuz ile ifade
edileceği konusunda yol gösterecektir.

Etkinlik 4: Altyazı okuma etkinliği
Filmi İngilizce altyazısı ile izlerken aynı anda playback yapabiliriz. Bu çalışma
telaffuza büyük destek sağlamaktadır. Altyazısı olmayan filmlerde ise arama
motorunda ‘find subtitle’ (altyazı bul) yazarak o filme ait yazısı bulup indirilir ve
filme eklenebilir. Ya da YouTube’da film izlerken seçeneklerde altyazı göster kısmı
seçilebilir. Filmdeki konuşmalar size hızlı geliyor ise yine alttaki seçenekler ile hızı
düşürmekte mümkündür.
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Etkinlik 5: Filmi izlerken diyalog canlandırma
Filmde geçen konuşmalarda seçebileceğiniz bölümleri bir kâğıda yazarak
ezberlemeye çalışabilirsiniz. İster bireysel olarak ister grup oluşturarak o sahnede
geçen cümleleri mimikleriyle birlikte canlandırabilirsiniz.

Etkinlik 6: Konuşmalarda geçen bazı kelimeleri değiştirerek yeni
cümleler oluşturma
Seçilen cümlelerde değişiklik yaparak yeni cümleler oluşturmak hem telaffuz
hem de o yapının yerleşmesi açısından önemlidir. Mesela ‘Çay içmek ister misiniz?’
cümlesini örnek alarak İngilizce farklı içecek isimleri kullanarak yeni cümleler
oluşturmanız kelime hazinenize ve dilbilgisine katkıda bulunacaktır.

Etkinlik 7: ‘‘Kim yaptı?’’ etkinliği
Film izlendikten sonra yine bireysel ya da gruplar ile bu çalışma yapılabilir.
Mesela ‘kim kahvaltıyı hazırladı? Kim arabayı hızlı sürdü? gibi film ile ilgili cümleler
soru cevap yöntemiyle katkı sağlayacaktır.

Etkinlik 8: Tekrarlama etkinliği
Filmi izlerken özellikle rahat anlaşılan ya da yeni karşılaştığınız bir yapının hem
pekişmesi için hem de telaffuzun daha iyi oturması için seçilen cümle bilgisayarın
geri tuşu kullanılarak defalarca tekrar edilebilir. Her tekrar edişte hem konuşma
hızınız hem de telaffuzunuz daha da iyi olacaktır.

Etkinlik 9: İnternet ortamında bedava uygulamaları indirerek konuşma
becerisini geliştirme etkinliği
Örnek uygulama adresi https://globifylanguages.com/free-tools-englishpronunciation/
Bu adrese tıkladığınızda yeni öğreneceğiniz bir kelimenin en doğru telaffuzunu
bu sözlük sayesinde duyarak tekrarlayabilirsiniz. Seslerin gerçeğe en yakın haliyle
çıkış çalışmaları sizlere yardımcı olacaktır. İngilizce öğrenme ile ilgili arama
motorlarına tıklandığında onlarca kaynağa ulaşmak mümkündür. Bbc.co.uk sitesinde
dil eğitimi ile ilgili haber ve parçalar mevcuttur.
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Etkinlik 10: İngilizce şarkılar
İnternet ortamında binlerce İngilizce şarkı bulunmaktadır. Bu şarkılar en
basitten başlayarak üst seviyelere kadar gitmektedir. Arama motoruna ‘slow songs’
(yavaş şarkılar) yazdığımızda karşımıza istediğimiz kadar şarkı çıkacaktır.
Bu şarkıların sözlerini ‘lyrics’ yazarak aradığınızda şarkının sözleri şarkı ile altta
gözükecektir. Sözlerin daha net anlaşılması için bir kulaklık takarak dinleyeceğiniz
şarkıyı tekrarlamanız telaffuzun gelişmesine çok büyük destek verecektir.
Ayrıca çalışmakta olduğunuz İngilizce zamanlar ve dilbilgisi konularına özel
yazılmış eğitim amaçlı şarkılarda bulunmaktadır. Mesela geçmiş zaman konusunu
çalışıyorsak arama motoruna ‘past tense song’ (geçmiş zaman şarkı) yazdığımızda
karşımıza bu konuyu güzel bir şarkı ile destekleyen bir şarkı çıkacaktır.
Çalışılan konuları çok güzel bir şekilde destekleyen film kesitleri de
bulunmaktadır. Mesela yine aynı konu için YouTube da ‘voscreen past tense’
yazdığımızda içerisinde geçmiş zaman cümlelerin kullanıldığı değişik filmlerden
onlarca bölüm karşınıza çıkacaktır. Bu cümleleri dinlemenin ve defalarca
tekrarlamanın size çok büyük katkısı olacaktır. Bu çalışmayı düzenli olarak
yaptığınızda kısa sürede siz de bu gelişmeyi fark edeceksiniz. Her hafta bir şarkı
öğrenmeye karar vermeniz hoş vakit geçirebileceğiniz güzel bir etkinlik olacaktır.

1.3. Sınavlara Hazırlık
Konuşma becerilerinin gelişmesinde film izleme ve şarkı dinlemenin büyük
katkısından dolayı cümle kalıpları sizlere sınavlarda bir anahtar, bir rehber olacaktır.
Kendi isteğiniz ile zevkinize uygun olarak izlemiş olduğunuz filmler, dinlediğiniz
şarkı sözleri sizlere dil yapısı açısından bir yol gösterecek ve başarınızı artıracaktır.
Zihninizde tekrarlayacağınız cümle kalıpları hızlı bir şekilde yer edecektir. Sözlü
sınavlarda ise zaten kulak dolgunluğu ve bol tekrar yapmanızdan dolayı başarınıza
katkı sağlayacaktır.

1.4. Sonuç
Yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde farklı ülkelerden kişilerle sözlü olarak
iletişim kurmak daha kolay hale gelmiş ve bu iletişim ortamlarında çoğunlukla
İngilizce ortak dil olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çok dilli bağlamlarda sözlü
olarak iletişim kurabilmek için de öğrencilerde konuşma becerisinin gelişmesi
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gerekmektedir. Konuşma becerisinin gelişmesi bilişsel, duyuşsal ve sosyokültürel
özellikler gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu sebeple öğrencilerin bu faktörlerin
farkında olması konuşma becerilerinin gelişmesi için oldukça önemlidir.
Dil öğrenimi oldukça karmaşık görünse de belirli strateji ve yöntemler bu
süreci daha kolay yürütmeyi sağlamaktadır. Konuşma becerisinin gelişim sürecinde
de kişinin özelliklerine uygun stratejilerden faydalanması her zaman süreci
kolaylaştırır. Konuşma becerisi her ne kadar amaca yönelik değişik yöntemlerle
ilerlese de asıl amaç her zaman iletişimdir.
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2.DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
2.1. Dinleme Becerisinin Önemi
Yabancı bir dili öğrenirken ve öğretirken etkili olan yöntem becerilerle
bütünleşmiş bir şekilde o dili kavramaktır. Sınıf ortamında en fazla zorlanılan ve
en önemli olan dil becerilerinden birisi dinleme anlama (listening comprehension)
becerisi olagelmiştir. Dinleme becerisinin önemine değinecek olursak dinlemenin
günlük hayatımızda gerçekleştiği şu durumları bir düşünün,
Bir diyalog anında
Okulda veya üniversitede bir öğretmen veya öğretim görevlisini dinlerken
TV veya film izlerken
Müzik, radyo veya podcast’ler gibi sesli betimlemeleri dinlerken
Zaten anadilimizde günlük hayatımızda fazlası ile etkin olan bu beceriyi
öğrenmeye çalıştığımız hedef dilde de gerçekleştirdiğimizde dil edinimimizin çok
daha hızlı olacağını görmüş oluruz. Bu beceriyi geliştirmenin diğer dört beceriye
katkısı oldukça büyüktür ve en çok da dinleme becerisinde kendimizi yeterli görmeye
başladığımızda konuşma becerisinin gelişmeye başladığını fark ederiz.

2.2. Dinleme Becerisini Geliştirme Yöntemleri
İngilizceyi ikinci veya üçüncü yabancı dil olarak öğrenenler, teknolojinin gelişip
yaygın olarak birçok alanda kullanıldığı bir ortamda çok farklı teknolojik kaynakları
kullanarak dillerini geliştirebilirler. Bu kaynakları seçerken dikkat etmeleri gereken
en önemli ayrıntı dinleme materyalinin otantik / özgün olmasıdır.
Özgün konuşmada, konuşmacılar genellikle eksik cümlelerle ve uzun, bazen
dilbilgisi içermeyen cümlelerle konuşurlar. Daha gerçekçi olarak, anadili İngilizce
olan kişiler araya girecek ve birbirleri hakkında konuşacaktır. Otantik Dinleme
Materyalleri, gerçek hayatta yaygın olarak bulunan dili açığa çıkararak öğrencilerin
dinleme yeteneğini geliştirir. (Putri, Kartika Harda, Ningsih, Kurnia & Refnaldi, 2018)
Daha önce de belirtildiği gibi teknolojinin ilerlediği bu çağda özgün materyale
ulaşmak sizler için oldukça kolay. Yabancı dil öğrencilerinin ulaşabileceği dinleme
materyallerini ve nasıl faydalanacağınızı anlatmaya çalışacağız.
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Filmler
İngilizce film izlemek İngilizceyi etkili bir şekilde öğrenmenin açık ara
bir numaralı yoludur. Film izlemek, akıcı bir şekilde İngilizce öğrenmenize ve
gördüklerinizi gerçekten pratik etmenize yardımcı olur. Çok sayıda araştırma,
dinlediğini anlamanın görüntülerin eklenmesiyle geliştirilebileceğini kanıtlamıştır
(Markham, Peter & McCarthy, 2001; Stempleski, 2003; Tomalin, 1986) Bunun yanında
filmler çeşitli konuları içermesi ve hem görsel hem de işitsel uyaranlarla sunulması
nedeniyle dil öğrenenleri motive etmektedir (Lonergan, 1984; Stempleski, 2003)
Film izleyerek İngilizce öğrenmenin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
1. Anadili İngilizce olan kişiler tarafından İngilizceye ve onun farklı çeşitlerine
maruz kalınır,
2. Dil öğrenenler özel bağlamlarda ve farklı türlerde kullanılan dili “görmeye”
başlarlar,
3. Öğrenciler, jestler veya prozodik vurgu kullanımı gibi sözel olmayan
unsurların anlamın inşasında ne ölçüde yardımcı olabileceğini görebilirler; ve son
olarak,
4. Filmler, farklı beceriler geliştirmeyi hedefleyen çok çeşitli etkinliklerle dile
daha uygulamalı bir yaklaşım sunar (Veronica Bonsignori, 2018).
Günümüz teknolojisinin bize sunduğu avantajlardan birisi de artık sinemaya
gitmeden de İngilizce filmleri evde TV’de veya mobil cihazlarla zaman ve mekân sınırı
olmaksızın izleyerek İngilizce dinleme becerilerimizi geliştirebiliriz. Filmleri izlerken
orijinal dilinde altyazılı veya altyazısız izlemeliyiz. İngilizce ve dolayısıyla yabancı film
ve programların televizyonda orijinal halleriyle gösterildiği ülkelerin vatandaşları
muhtemelen ortalama olarak, televizyonun dublajlı olduğu ülkelerde yaşayanlardan
daha iyi İngilizce konuşmaktadırlar.
Teknolojik aletlerin yardımıyla filmleri durdurabiliriz, filmlerdeki konuşma
hızını yavaşlatıp hızlandırabiliriz. Ayrıca altyazıyı hem orijinal dilinde hem de Türkçe
seçerek iki dilin kullanımını kıyaslayabiliriz.
Biz eğitimcilere, sizler tarafından en çok sorulan soru bilmediğiniz kelimeler
izlediğiniz film içerisinde fazlası ile mevcutsa anlamakta zorlandığınıza yöneliktir.
Bunun için uzman görüşü su yöndedir: aynı filmi birkaç kez kendi dilinde alt yazı ile
izlemeniz ve bilinmeyen kelimeleri not etmeniz. Bu yöntemle kelime dağarcığınızın
da ne kadar geliştiğini fark edeceksiniz.
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Diziler
Dizilerin İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olabilmesinin bazı nedenleri şöyle
sıralanabilir:
İlgi alanlarınıza yönelik diziler seçebilirsiniz.
İlgilendiğiniz herhangi bir tür düşünebilirsiniz ve romantizm ya da suç ve
soruşturma olsun, her zaman ilgili bir TV dizisi bulabilirsiniz. Diziler de tıpkı filmler
gibi insanların günlük hayatlarını kapsar ve günlük İngilizce öğrenebilirsiniz.
Cümleleriniz özgün konuşma cümleleri haline gelir.
Senaryolar, gerçek durumlarda gerçek kişiler tarafından konuşuluyormuş gibi
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yazılır. Bu, yeni sözcükleri, ifadeleri ve mesajınızı tıpkı anadili İngilizce olan kişiler gibi
nasıl ileteceğinizi bildiğiniz anlamına gelir. İngilizceyi doğal bir şekilde öğrenmek,
cümle yapılarını ve dilbilgisini öğrenirken faydalı olabilir, ancak yaratıcı olmanızı ve
ana dili İngilizce olan kişiler gibi konuşmanızı engeller. Yapmanız gereken dikkat
etmek ve olabildiğince dikkatli olmaktır.
Merak sizi motive eder.
Bağımlılık geliştirdiğiniz ve diziye bağlandığınız zamanlar oluyor.
Hem dinleme hem de konuşma becerileri kazanırsınız.
Çok fazla İngilizce kelime biliyor olabilirsiniz; ama anlamakta ve ifade etmekte
zorlanıyorsunuz. Neden? Niçin? Çünkü yanlış telaffuz ediyorsunuz, bu yüzden dinlemek
ve konuşmak zorlaşıyor. TV dizilerini izlemek, hiçbir çaba harcamadan gerçekte
kaç kelimenin telaffuz edildiğini duymanıza yardımcı olur. Bu yeni sözcüklere aşina
olduğunuzda, dinlemek daha kolay hale gelir ve konuşmanız daha güvenli hale gelir.
Farklı aksanlara daha aşina olursunuz.
Karakterler genellikle İngilizceyi farklı şekillerde konuşur. Bazı karakterler
farklı ülkelerden geliyor ve anlamakta zorlanabileceğiniz aksanları var. Daha kolay
olduğu için standart İngilizce dinlemeyi tercih etseniz de İngilizcenin dünya çapında
birçok insan tarafından uluslararası bir dil olarak konuşulduğunu inkâr edemezsiniz.
Bu, anadili olmayan kişilerle konuşma şansınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.
Bu yüzden aksanları anlamak son derece faydalıdır.
Dijital platformlarda binlerce İngiliz dilinde çekilmiş dizi film izleyerek İngilizce
dinleme becerilerinizi ve buna ilaveten İngilizce konuşma becerisi ve kelime bilgisini
de geliştirebilirsiniz.
İzleyip keyif alabileceğiniz birkaç dizi önerisinde bulunmak isteriz:

a) Once Upon a Time
Hikâyeleri, romanları ve masalları seviyorsanız veya gençken birçoğunu
okuduysanız, bu diziyi seveceksiniz. Dizide kullanılan dil basit ve anlaşılır.
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b) Sherlock
Bu diziyi izleyerek İngiliz aksanını dinleyip öğrenebilirsiniz.

c) The Big Bang Theory
İngilizce öğrenenler için bu mükemmel bir dizi. Hint aksanının yanı sıra duyup
deneyimleyebileceğiniz birçok farklı Amerikan aksanını bulabilirsiniz. Ayrıca Raj’ın
(Hintli karakter) ana dili İngilizce olan kişilerle ikinci bir dil olarak İngilizce konuşmakla
nasıl başa çıktığını da göreceksiniz!
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d) Friends
Dizide duyacağınız birçok farklı aksan ve çok sayıda farklı konuşma İngilizcesi
sayesinde bu mükemmel diziden keyif almanız kaçınılmazdır.

Şarkılar
Şarkılar, konuşabildiğimiz sürece, hatta daha uzun süredir insanlar için
eğlenceli bir yol arkadaşı olmuştur. Doğal olarak dil deneyimimizin ayrılmaz bir
parçası olarak, yabancı dil öğretimi için de çok değerli bir olgudur. Şarkıların içerdiği
kültürel ve tematik zenginlik, deyimsel ve şiirsel anlatım, onları kusursuz bir dil
öğrenme aracı yapmaktadır. Şarkıların hem ritim hem de sözlerden oluşuyor olması
onları filmlere ve diğer otantik kaynaklara göre daha özgün kılmaktadır. Şarkıların
görece kısa ve eğlenceli oluşu, dinleme becerisini geliştirmek isteyenler için onları
vazgeçilmez birer materyal yapar.
Fluentu.com sitesinde yayınlanan makaleye göre şarkıların dil öğrenenlere
sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir;
Şarkı dinlemek günlük konuşma dilini öğrenmemize yardımcı olur.
İngiliz dilinin ses sistematiğine aşina olursunuz.
İngilizce otomatik olarak beyninize yerleşir
Şarkılar duygularımıza hitap ettiği için, onlarda duyduğumuz dili daha kolay
öğreniriz.
Şarkı dinlemek pratiktir.
Şarkı dinleyerek aynı zamanda hedef dilin kültürünü de öğreniriz.
Dinleme becerimizi geliştirmek için şarkı seçiminde birkaç ipucu;
32

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

Öğrenci Rehber Kitabı

Beğendiğiniz şarkıyı seçin: Eğer hoşlanmadığınız bir şarkı seçerseniz bu
durum şarkı dinlemekten sıkılmanıza yol açar ve İngilizce öğrenme sürecinizi
olumsuz etkiler.
Doğru ve anlaşılabilir dili içeren İngilizce şarkıları dinleyin: Hedef dili mevcut
yeterlilik seviyemizin biraz üzerinde bir yapı içeren kaynakları anlayarak ediniriz
(Krashen, 1987, 21) Dolayısıyla, dil becerilerinizin gelişmesine yardımcı olmak
için seçeceğiniz şarkılar çok kolay ya da çok zor olmamalı. Dil seviyemizin biraz
üzerindeki kaynakları seçmeliyiz.
Dinleyeceğiniz şarkıyı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli maddeler
şunlardır:
Yaygın olarak kullanılmayan kalıpları içeren, zor bir dile sahip şarkıları
seçmeyin. Örneğin Heavy Metal şarkılar dinleme becerisini geliştirmek için
ideal bir tür değildir.
Zamanın popüler şarkılarını seçin. Amaç İngilizce konuşanlarla bağlantı
kurmaksa, anadili İngilizce olan insanların konuştuğu dili içeren şarkıları
dinlemek sizin dil becerinize daha çok şey katacaktır. Mesela, pop şarkılar
dinleme becerisini geliştirmek açısından daha ideal olan şarkılardır. Onları
anlamak daha kolaydır ve kullanılan dil daha otantiktir.
Çok hızlı şarkıları tercih etmeyin zira onları takip edip anlamak çok zordur.
Bir hikâye anlatan şarkılar dinlemeyi deneyin: Bu tür şarkıları anlamak ve
hayalinizde canlandırmanız dolayısıyla anlamanız daha kolay olur.
Çok geniş İngilizce şarkı sözleri veri tabanı olan lyrics.com ve exposed lyrics
siteleri şarkıları dinlerken aynı zamanda sözlerini de takip edebileceğiniz iki
önemli sitedir. Ayrıca YouTube.com da şarkıları sözleri ile dinleyebilirsiniz.

Uygulamalar
İletişim teknolojisindeki gelişmeler, insanların bilgiye ulaşma konusundaki
kişisel alışkanlıklarını değiştirmektedir. Bu nedenle, bu ilerleme, dil öğrenen
bireylerin eskiye nazaran hedef dile ulaşma ve ona maruz kalma olanaklarını gözle
görülür ölçüde artırmıştır. Bu durum öğrenenler için çok büyük bir şanstır.
Dil öğrenen bireyler ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun görsel- işitsel ya da
sadece işitsel kaynakları (uygulamaları) kullanarak dil becerilerini geliştirebilirler.
İnternet ortamında çok fazla dijital uygulama olduğu için, bu dil öğrenenler için kafa
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karışıklığına sebep olabilir.
Hem mobil telefonlara indirerek hem de bilgisayardan ya da mobil telefondan
uygulamayı indirmeden yararlanabileceğiniz yüzlerce dijital materyal bulunmaktadır.
Bu nedenle, İngilizce öğrenmek için hem etkili hem de eğlenceli harika bir
yol olan uygulamalar farklı insanlar için tasarlanmıştır ve her uygulamanın kendine
özgü güçlü yönleri vardır. Bu nedenle, neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak, bu
uygulamaları kendiniz deneyimleyip, neyi kullanacağınıza kendinizin karar vermesi
gerekir. Birçok uygulama ücretli olduğu gibi, ücretsiz olan çok yararlı uygulamalar
da bulunmaktadır.

BBC Learning English

Bu uygulamayı telefonunuza indirerek hikâyeler, haberler, günlük konuşma
kalıpları vb. dinleyip pratik yapabilirsiniz. Bu uygulamadaki kaynakları dinlerken aynı
zamanda konuşulan dilin yazılı metnini de takip edebilirsiniz. İngilizce seviyenize göre
bir kategori seçip kendi dinleme becerinizi test edebilirsiniz.
Örneğin aşağıdaki görsellerde örnek bir dinleme parçasının adım adım nasıl
yapıldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda en altta duyduğunuz konuşmanın metnini
de görebilirsiniz. Bu tür uygulamaların bir avantajı da kısa olmaları ve dinleyicide
sıkılmaya yol açmamalarıdır.
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Yine bu uygulamayı Instagram gibi platformlardan takip edip, paylaşılan
programları da cep telefonunuzdan istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleyip
pratik yapabilirsiniz.

Ya da bir masalı bölümler halinde yine bu uygulamadan dinleyerek dinleme
becerisinin yanında dilbilgisi ve kelime bilgisi becerilerinizi de geliştirebilirsiniz.
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TED

Görselde de görüldüğü üzere ilgi alanınıza uygun bir konu seçip, bu konu ile
alakalı konuşmaları dinleyebilirsiniz. TED’in bir avantajı da farklı aksanlarda, anadili
İngilizce olan veya ikinci dili İngilizce olan konuşmacıların aksanlarını dinleyebilirsiniz.

Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere dinlemek istediğiniz kaynağın
süresini de sınırlayabilirsiniz ya da isterseniz hem altyazıyı okuyup hem de videoyu
dinleyebilirsiniz.
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Aynı zamanda TED’i podcast olarak telefonunuza indirip telefonunuzdan da
dinleyebilirsiniz.
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allearsenglish.com

Bu uygulamayı web’ten, podcast olarak ya da YouTube.com’dan dinleyebilirsiniz.

Yukarıdaki görsellerde görüldüğü üzere, günlük konuşma dilinde “I think”
“Bence” kalıbının farklı kullanım şekilleri öğretilmektedir. Bunu gibi yüzlerce kalıbı
bu uygulama sayesinde dinleyebilir ve aynı zamanda konuşma metinlerine de
ulaşabilirsiniz.
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British Council

Dünya çapında yaygın kullanılan site ve podcastlerden birisi de British Council.

Seviyenize göre dinleme dosyalarına tıklayıp istediğiniz bir dosyayı
dinleyebilirsiniz.
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İlaveten dinlediğiniz parçayla ilgili alıştırmaları da yapabilir, dinleme becerinizi
kendi kendinize test edebilirsiniz.

2.3. Sonuç
Dinleme becerisi olmadan dil öğrenmenin imkansız olduğu söylenebilir.
Ayrıca dinleme, sadece dil öğreniminde değil, diğer konuları öğrenmek için de çok
önemlidir. Ancak günümüzde bile eğitim alanındaki tüm teknolojik gelişmelerle
birlikte öğrenenler dinleme ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bunun başlıca nedenleri
şunlardır: dinleme becerilerini geliştirmek için çok az zaman harcarlar; bir öğrenme
ortamında üzerlerinde test edilen uygun olmayan stratejiler, dinleme anlamalarının
zayıf olmasının önemli bir nedeni olabilir. Sorunlar ayrıca dinleme materyalinden ve
fiziksel ayarlardan da kaynaklanmaktadır.
Bu bölümde anlatmaya çalıştığımız dinleme becerisinin geliştirilebileceği
yöntemleri, materyalleri ve planlamayı uygulandığında, dinleme becerinizin
ilerlediğini ve diğer becerilere de katkısının oldukça fazla olduğunu yabancı dil
öğrenenler fark edeceklerdir.
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3. OKUMA BECERİLERİ VE ÖNEMİ
3.1. Okuma Nedir ve Neden Önemlidir?
Okuma ve dinleme becerileri, anlama becerileri (receptive skills) olarak
adlandırılmaktadır. Dinlemede konuşma dilindeki mesajlar, okumada ise yazma
dilindeki mesajlar anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda Urquhart ve
Weir (1998, s. 22) okumayı “yazı dili kullanılarak kodlanmış bilginin anlaşılması ve
yorumlanması süreci” olarak tanımlamaktadır. Okurken kelimeleri tanımak, onları
zihnimizdeki kavramlarla eşleştirerek anlamlandırmak, tek bir kavrama gönderimde
bulunan kelimeleri gruplandırmak, çıkarımlarda bulunmak ve anladıklarımızı var olan
bilgilerimizle ilişkilendirmek gibi bir dizi faaliyetlerde bulunuruz (Grabe, 2009). İyi bir
okurun bir kelimeyi tanıması 100 milisaniyeden daha az sürmekte (Breznitz, 2006)
ve okurlar kelimelere ortalama 200-250 milisaniye vakit ayırarak (Perfetti, 1999)
dakikada ortalama 250-300 kelime okuyabilmektedirler (Grabe, 2009).
Okuma, metinden elde edilen bilgilerin zihinde var olan bilgilerle sürekli
harmanlandığı ve yorumlandığı bir süreçtir. Bu bakımdan okurların metindeki
anlama ulaşmak için iyi bir kelime ve dilin yapısına ait bilgilerine ilaveten zengin bir
bilgi birikimine sahip olmaları da çok önemlidir. Çok okuyan ve dolayısıyla çok bilgi
sahibi olanların daha hızlı ve kolay okumalarının bir sebebi de budur.
Günümüzün çoğunu bir şeyler okuyarak geçiriyoruz: Cep telefonu ve sosyal
medya mesajları, e- postalar, billboardlar, gazete ve dergiler, hikâyeler, romanlar,
mağaza vitrin ve isimleri, fiyat etiketleri, el ilanları, web sayfaları, faturalar, ders
kitapları, sunumlar, ders notları, …vs. Bunların bir kısmını eğlenmek ve hoşça
vakit geçirmek için okurken bir kısmını da bilgi edinmek için okuyoruz. Akademik
ortamlardaki okumanın temel nedeni ise yeni bir şeyler öğrenmektir. Daha yoğun
bir zihinsel süreç gerektiren bu tür okumalarda sentez, yorumlama, değerlendirme,
çıkarımlarda bulunma, önemli bilgiyi önemsiz olandan ayırma gibi beceriler önem
kazanmaktadır. Öğrenci olarak başarılı olmanın bir yolu da iyi bir okuyucu olmaktan
geçmektedir. Günümüz dünyasında bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik
aletlerin ve internetin varlığı, daha büyük miktarlardaki bilgiye daha kolay ve hızlı
bir erişim imkânı sağladığı için okumanın önemi ve değeri de gittikçe artmaktadır.

43

Öğrenci Rehber Kitabı

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

3.2. Yabancı Dilde Okuma
Okuma yaparak öğrenciler öğrendikleri dile ve onun inceliklerine maruz
kalırlar. Yabancı dilde okuma becerisini kazanmak, öğrencilerin okuma, yazma
ve konuşma becerilerini de artıracaktır. Stephen Krashen’e (1993) göre ikinci dil
öğrenenler zevk için okuma yaparak başlangıçtaki “konuşma seviyesinden” çok daha
zorlayıcı durumlarda ihtiyaç duyacakları seviye için gereken dil beceri seviyelerine
ulaşabilirler. Yabancı dilde okuma yapma, kişinin ikinci dildeki becerilerini
kullanmadaki öz güvenini de artırmaktadır.
Yabancı dilde okuma yapmak, o dili öğrenen kişinin o dile daha fazla maruz
kalmasını sağlayacak, bu da öğrencinin öncelikle kelime bilgisini artırmasına
yardımcı olacaktır. Bunun sonucu olarak da öğrencinin genel dil becerileri olumlu
yönde etkilenecektir.
Er (2005), okumanın “dikkatin, belleğin, algılama sürecinin ve kavrama
sürecinin koordineli bir şekilde devrede olduğu bir işlem olduğunu belirtmektedir.
Bu nedenle yabancı dilde okuma ana dile göre daha fazla gereklidir. Çünkü okuyucu
o dilin kültürel boyutuna, kelime dağarcığına ve cümle yapısıyla ilgili yeterli bilgiye
sahip değildir.”
Allington’a (2014) göre kişi ne kadar çok okursa, okuma becerisi o kadar çok
artar. Kelime ve dilin yapısı hakkında o kadar çok bilgi elde eder; okuması o kadar
çok akıcı olur; karmaşık metinleri anlamak için gereken zihinsel güce sahip olması
o kadar kolaylaşır ve insanlar hakkında ve dünyada olan şeyler hakkında daha fazla
bilgiye sahip olur.
Kuzu (1998), yapılan araştırmalarda yabancı dil öğrenme nedenleri arasında
yabancı yayınların okunması olduğunu ve bilginin kaynağına inmek olduğunu
belirtmiştir. Özer de (1984) çeşitli üniversitelerde yaptığı araştırmada öğretim
elemanlarının büyük çoğunluğunun programlarda okuma-anlama etkinliklerine
yer verilmesini istediklerini tespit etmiş ve hem öğrencilerin ve “hem de öğretim
elemanlarının birleştikleri etkinlik çeşidinin okuma-anlama etkinliği olduğunu
belirtmiştir.”
Sonuç olarak, bireyler yabancı dilde okuma yaparak çok yönlü faydalar elde
etmektedirler. Bunların en önemlileri, öğrenilen dilde kendilerini daha iyi ifade
etmelerini sağlayacak olan kelime ve cümle yapısı bilgilerini artırmaları ve o dildeki
bilgilere ulaşabiliyor olabilmeleridir. Ayrıca, okuma yapılan dilin kültürü hakkında
daha gerçekçi bilgileri birinci elden kazanma şansı okuma ile edilebilmektedir.
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Öğrenciler, yabancı dilde yapacakları okuma ile kendilerini daha iyi ifade edebilen
daha bilgili bireyler olma şansına sahip olacaklardır.

3.3. Okuma Türleri
Literatürde farklı sayıda okuma türlerinden bahsedilmektedir. Bu çalışmada
en yaygın kullanılan dört okuma türü ele alınmıştır.

3.3.1. Göz Atarak Okuma (Skimming)
Bir metnin ne hakkında olduğunu, nelerden bahsettiğini öğrenmek için
yüzeysel ve hızlı bir şekilde yapılan okumaya göz atarak okuma denilmektedir. Bu
tür okumada metnin tamamı okunmaz. Sadece belirli yerleri, örneğin başlıklar,
alt başlıklar, varsa fotoğraf ve resimlerin altındaki yazılar, koyu ve italik yazılmış
kelimeler okunur. Metnin yanında fotoğraf veya resim varsa onlara da bakılır. Bu tür
okumada amaç metin hakkında genel bir bilgi elde etmeye çalışmaktır.
Günün genel haberlerini öğrenmek için gazetelere göz attığımızda, yeni bir
kitabı okuyup okumamaya veya satın alıp almamaya karar vermek için incelediğimizde
veya her hangi bir televizyon kanalının programları hakkında bilgi sahibi olmak için
yayın akışına baktığımızda yaptığımız şey göz atarak okumadır.
Örnek 1. Aşağıdaki metin ne hakkındadır?

Kaynak: https://lynnbrand.wordpress.com/2020/05/12/tuesday-12th-may-%F0%9F%93%9A/

45

Öğrenci Rehber Kitabı

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

Örnek 2. Aşağıdaki metin ne hakkındadır?

Kaynak: https://journeynorth.org/tm/monarch/booklist_review_sample.html

Örnek 3. Aşağıdaki metin ne hakkındadır?

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/749145719274862389/

Cevaplar: Birinci metinde bir kişinin günlüğünden alınmış bir bölüm vardır. İkinci metinde kitap tanıtımı yapılmakta ve üçüncü
metinde ise sel sularının bastığı bir okul konu edilmektedir.
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3.3.2. Tarayarak Okuma (Scanning)
Tarayarak okuma bir metindeki belli (specific) bilgileri bulmak için o metnin
hızlı bir şekilde okunmasıdır.

Örnek 1 :
Bir okuma sınavı olan öğrenci parçadaki nüfus rakamları ile ilgili cümlelerin
doğru olup olmadığını bulmak için metinde geçen nüfus oranlarını hızlı bir şekilde
tarayarak okumak zorundadır.

Örnek 2 :
Sözlükte “virtuous” kelimesinin anlamına bakmak istediğinizde, önce V harfi ile
başlarsınız; sonra I, sonra da R böylece kelimeyi bulacaksınız.

3.3.2.1. Tarama Yaparken Takip Edilecek Adımlar
Belli bir bilgiyi bulmak için metni taramaya başlamadan önce metin hakkında
bazı temel şeyleri bilmelisiniz. Metin hakkında temel bir fikre sahip değilseniz o metni
etkili bir şekilde tarayamazsınız. Eğer metin size tamamen yabancı ise, öncelikle
genel bir fikir elde etmek için önce yüzeysel okuma yapmalısınız. Bu size ihtiyaç
duyduğunuz bilgiyi metnin hangi kısmında ya da bölümünde bulabileceğinizi tahmin
etmede yardım edecektir.
Bilginin nasıl düzenlendiğine bakın. Alfabetik ya da rakamsal olarak
düzenlenmiş olabilir. Ancak bazı metinlerde bilgi hiç düzenlenmemiş de olabilir.
Bu durumda, bir kısmını tahmin etmek zorundasınız ve bilginizi bulmak için o kısmı
taramak zorunda olursunuz.
Metnin bilinmeyen sıradan bir sayfasının taranması zordur. Bu, normalden
daha fazla zaman alabilir. Bununla birlikte, tam olarak aradığınız harfler ya da
rakamları aklınızda tutarak yatay veya dikey olarak gözlerinizi hareket ettirirseniz,
çok fazla zaman kaybetmezsiniz.

3.3.3. Yoğun Okuma (Intensive Reading)
Bir metnin yoğun okunması, parçadaki ilgili bütün kelimelerin, dilbilgisi
kurallarının ve ifadelerin tam olarak anlaşılmasını gerektiren bir şekilde okunmasıdır.
Aşağıdaki yedi aşama takip edilirse yoğun okuma daha kolay olarak
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gerçekleştirilecektir.
1. Önce metinle ilgili önceki bilgilerinizi aktive edin.
2. Metni kısımlara ayırın. Eğer bilmediğiniz kelime çoksa kısımları kısa tutun.
3. Metindeki kelime ve dilbilgisi konularını iyice anlayın. Kelime ve dilbilgisi
konularını büyük oranda bilmezseniz parçayı anlamanız zor olacaktır.
4. Bütün kısımları tek tek kelime, kalıp ve dilbilgisi açısından çalışın.
5. Metinle ilgili anlama ve çıkarım yapma sorularına cevap verin.
6. Parça ile ilgili bir özet yazabilecek kadar parçayı iyice anlayın.
7. Parça ile ilgili siz de sorular sormaya çalışın.

Kaynak : https://www.freepik.com/free-photo/woman-take-delight-reading-books_17290948.htm#query=read&position=37&from_view=search

Yoğun okumada öğrenci metinden çok dil üzerine odaklanır. Okuyucular
metni okurken yeni kelimelere, dilbilgisi şekillerine, yazarın amacına ve metnin
problemlerine odaklanırlar. Yoğun okumanın faydalarından bazıları okuduğunu
anlamayı geliştirmesi, öğrencilerin cümle yapılarını anlamalarına yardımcı olması ve
okuma yaptıktan sonra bütün gerekli sorulara cevap vermek zorunda olduklarından
dolayı eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesidir.

3.3.4. Serbest Okuma (Extensive Reading)
Yoğun okumadakine göre daha uzun ama daha kolay metinlerin daha hızlı
okunmasına serbest okuma denilmektedir (Bamford & Day, 1997). Daha çok sınıf
dışında yapılan bu okuma türünde mümkün mertebe sözlük kullanılmaz. Yoğun
okumada öğrenciler yeni dil bilgisi kurallarını, yeni kelimeleri ve yeni okuma
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becerilerini öğrenirken serbest okumada bunların bolca pratiği yapılmış olur.
Day ve Bamford (2002, ss. 137-140) serbest okumanın istenen başarıyı vermesi
için dikkat edilmesi gerekenlerden bazılarını şu şekilde sıralar:
1. Metinler kolay olmalıdır.
2. Farklı konularda birçok okuma materyali mevcut olmalıdır.
3. Kitapları öğrenciler seçmelidir.
4. Mümkün olduğunca çok okuma yapılmalıdır.
5. Zevk almak, bilgi edinmek ve genel kültürü artırmak için okumalıdır.
6. Okuma hızı nispeten yüksektir.
7. Okuma bireysel ve sessizdir.
Serbest okuma türünde kullanılmak üzere İngilizce öğrenenlere yönelik farklı
yayınevleri tarafından kademeli okuma kitapları (graded readers) hazırlanmıştır. Bu
kitapların en büyük özelliği öğrencilerin dil seviyelerine göre hazırlanmış oldukları
için, okurken sözlük kullanmaya gerek olmaması ve cümlelerin öğrencilerin bildiği
dil bilgisi kalıpları ile kurulmuş olmasıdır. Kitapların ait olduğu seviye (genellikle
A1-C1 arası) arka kapaklarında yazmaktadır. Öğrenciler seviyelerine uygun kitapları

Kaynak: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1416823554-37-macmillan-readers-dicionario-avancado-leia-em-ingls-_JM#&gid=1&pid=1

seçtiklerinde bu kitapları zorlanmamadan okuyabilmektedirler.

3.3.4.1. Kademeli okuma kitapları nasıl kullanılabilir?
Genellikle seçilen kitaplar için bir hafta süre verilir. Okuma sonunda öğrenciler
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okudukları kitapla ilgili bir poster hazırlar ve bu posterle ilgili sınıfta 2-3 dakikalık
bir sunum yapar. Posterde şu bilgilere yer verilir: “Kitabın adı, yazarı, türü (macera,
komedi, korku, vs.), ana karakterler (isimleri, meslekleri, kişilikleri), hikâyenin özeti,
kitabı beğenme oranı (1 yıldız= kötü, 5 yıldız= süper), kitabın neden seçildiği ve bu
kitabın tavsiye edilip edilmeyeceği” (Maggs, 2007).

Kaynak: https://www.garneteducation.com/app/uploads/2014/12/readers-fan.1.jpg

3.4. Okuma Becerileri ve Stratejileri (Reading Skills and Strategies)
Öğrencilerin verimli bir şekilde okuma yapabilmeleri için uygulamaları gereken
bazı stratejiler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri şunlardır:
Ana fikrin bulunması (finding the main idea)
Çıkarım yapabilme (making inferences)
Metni anlama sorularını cevaplama (answering comprehension questions
about the text)
Kelimenin anlamını bağlamdan çıkartabilme (guessing the meaning of a
word from the context)
Özetleyebilme (summarizing)
Metin türünü tespit etme (determining the text type
Yazarın bakış açısının bulunması (finding the viewpoint of the writer)
Ana fikri destekleyici fikirlerin anlaşılması (understanding supporting ideas)
Hızlı okuma (reading fast)
Metindeki olayları kronolojik olarak sıralayabilme (sequencing events in
chronological order)
Hedef okuyucu kitlesini belirleyebilme (finding target audience)
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Metin hakkındaki fikirlerini ifade edebilme (stating your opinions about a
reading text)
Atıf kelimeleri ile oluşturulan bağlantıları tanımlayabilme (identifiying
relationships marked by reference words)
Eleştirel okuma (critical reading)

3.4.1. Ana Fikrin Bulunması (Finding the Main Idea)
Yazarın bir paragraf veya metinde okuyucularına iletmek istediği en önemli
görüş veya düşünceye ana fikir denmektedir (Roell, 2019). Bir metinde ana fikir
açıkça ifade edilebileceği gibi tersi olarak imalı bir dille ifade edilmiş de olabilir.
Açıkça ifade edildiği durumlarda ana fikir genellikle paragrafın ilk cümlesinde yer
alır; fakat diğer cümlelerde yer aldığı da olur. Bazı durumlarda ise ana fikir bölünmüş
de olabilir. Yani paragrafın ilk cümlesi bir görüşü ifade ederken son cümlesi buna
karşı gelen bir görüşe yer vermiş olabilir (Reading, 2005).
Roell’e (2019) göre ana fikri bulmak için dört aşamalı bir yol takip edilebilir:
a) Metnin konusunu tespit edin,
b) Metni kendi kelimelerinizle bir cümlede özetleyin,
c) Metnin ilk ve son cümlelerine bakın. Yazarın birinci cümleden hemen sonra
“but, however, in contrast, nevertheless, etc.” kelimelerinden birini kullanması, ikinci
cümlenin ana fikir cümlesi olduğunu ifade eder.
d) Bilgi yoğunluğu nedeniyle özetleyemediğiniz bir paragrafta ise tekrar
eden kelime, ifade ve fikirleri bulmaya çalışın.

3.4.1.1. Örnek Metinler
Örnek 1:

Kaynak: https://www.thoughtco.com/how-to-find-the-main-idea-3212047

Görüldüğü gibi, ilk cümle paragrafın ne hakkında olduğunu ifade etmekte,
diğer cümleler bu fikri desteklemektedirler.
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Örnek 2:

Kaynak: https://www.thoughtco.com/how-to-find-the-main-idea-3212047

İlk üç cümle şirket tarihindeki neden en iyi yıl olduğunun örneklerini
vermektedir. Paragrafın an fikri son cümlede ifade edilmiştir.

Örnek 3:

Kaynak: https://www.thoughtco.com/how-to-find-the-main-idea-3212047

Yazar örneklerle başlayıp örneklerle paragrafı bitirmiştir. Ana fikir ikinci
cümlede ifade edilmiştir.

Örnek 4: Aşağıdaki metinde ana fikri en iyi şekilde ifade eden seçeneği
bulunuz.

Kaynak: https://www.thoughtco.com/how-to-find-the-main-idea-3212047

Cevap: A Şıkkı

3.4.2. Çıkarım Y apabilme (Making Inferences)
Çıkarım yapabilme, parça ile ilgili sorulara verilecek cevapları doğrudan değil
de parçadaki ipuçlarına ve önceki bilgilere dayalı olarak bulabilme tekniğidir.
Yazarlar sıklıkla okuyucularına her şeyi açıklamazlar. Örneğin, hikâyelerde
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yazar olayın yerini ve zamanını okuyucularına söylemeyebilir. Okuyucular da sıklıkla
bunları tahmin etmek zorunda kalır. Bu, çıkarım yapabilme ya da satır arasını
okuma olarak adlandırılır. Okuyucular sıklıkla yazarın kendilerine açık bir şekilde
söylemediği şeyleri çıkarabilmek yani anlamak için onları yönlendirecek küçük
ipuçlarına ihtiyaç duyarlar. Metindeki bu bilgileri metin hakkındaki diğer şeyleri
tahmin edebilmek için kullanmak zorundadırlar. Örneğin, şu cümleye bakalım:
“Dalgalar adamın bacakları etrafında koşuşturuyor o da ayak parmakları arasındaki
kaba kum taneciklerini hissedebiliyordu.” Bu cümleyi okuduğumuzda bu kişinin
plajda olduğunu çıkarabilirsiniz.
Bir başka örnekte, iki kişi arasındaki ilişkiyi doğrudan değil de kullandıkları
kelimelerden çıkarabiliriz.
A: Tom, ödevini yaptın mı?
B: Yaptım efendim; ancak köpeğim yedi.
A: Bu çok kötü bir mazeret. Daha çok çalışmazsan asla sınavları geçemeyeceksin.
“Ödev” ve “sınav” gibi kelimelerin kullanımından bu konuşmanın bir öğrenci ve
öğretmen arasında olduğunun çıkarımını yapabiliriz. Bağlamsal ipuçlarını ve genel
bilgilerimizi kullanarak nelerin söylendiğini, kimlerin konuştuğunu ve ne olduğunu
anlayabiliriz.

Üçüncü bir örnek :
Read the following conversations and answers the questions.
A: Look at the long line! Do you think we’ll get in?
B: I think so. Some of these people already have tickets.
A: How much are the tickets?
B: Only nine dollars for the first show. I’ll pay.
A: Thanks. I’ll buy the popcorn.
1. Where are these people?
2. What are they talking about?
3. Who are these people?,
Parçada verilen bilgilerden hareketle bu soruları şu şekilde cevaplayabiliriz .
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1. Outside of a movie theatre
2. Getting tickets to see a movie
3. Two people who know each other.
Buradaki sıra konser ya da tiyatro kuyruğu da olabilirdi, ancak “popcorn”
kelimesi sinema ile özdeşleşmiş olduğu için bu kişilerin sinemaya girmek için
kuyrukta olduklarını çıkarabiliyoruz. İçeri girip giremeyeceklerini tartıştıklarından
dışarda olduklarını anlıyoruz. Sinemaya giden kişilerinde birbirlerini tanıyan iki kişi
olduklarını söyleyebiliyoruz.

3.4.3. Kelimenin anlamını bağlamdan çıkartabilme (Guessing the
meaning of a word from the context)
Flemming’e (2014) göre öğrencilerin bilinmeyen bir kelimenin anlamını
çıkartabilmek için bağlamdaki ipuçlarının kullanmaları bir okuduğunu anlama
stratejisidir ve bu öğrencilere açık bir şekilde öğretilmelidir. Bilinmeyen bir kelime
ile karşılaşıldığında öğrenciler, bu kelimenin anlamı için ipucu sağlayan aynı cümle
içinde ya da önceki veya sonraki cümlelerde bulunan diğer kelimeleri kullanırlar.
Öğrenciler ayrıca kelimenin kök hali, ön ekler veya son ekler gibi kelimenin türünü
belirleyen ipuçlarından da yararlanırlar.
Bir kelimenin kök hali genellikle diğer kelimelerin ondan türediği ana parçasıdır.
Kök kelimelerin bilinmesi bazı bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarmanıza gerçekten
yardımcı olacaktır. Örneğin:
mono = tek
auto = kendisi
bio = yaşam
graph = yazmak
chrome = renk
Sadece bu listeyi kullanmak bile “monochromatic” kelimesinin anlamının
“tek renk” olduğunu çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Yine benzer bir şekilde
“autobiography” kelimesinin anlamının da “kendi yaşamı hakkında yazmak” olduğunu
anlayabiliriz.
Bazı önekler ve son eklerde kelimelerin anlamını çıkarmamıza yardımcı olurlar.
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Örneğin:
re = tekrar
im/il/ir= değil
ful= var, dolu
less= yok, değil
er/or = yapan
redo = tekrar yapmak;
impossible = mümkün değil;
illegal= legal değil
irregular= düzenli değil
useful= faydalı;
useless= faydasız;
actor= aksiyon yapan, aktör;
reader= okuma yapan vb.
Bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin için kullanılabilecek bazı teknikler
şunlardır:

Eş anlamlılar ve tanımlar (Synonyms and definitions)
Kingfishers are a group of small to medium-sized brightly colored birds.*
Bu cümlede “Kingfisher” kelimesinin tanımı yapılmakta olup, onun bir çeşit
kuş olduğunu anlayabiliyoruz.
When he made insolent remarks towards, his teacher they sent him to the
principal for being disrespectful.*
Bu cümlede saygısızca davrandığından dolayı öğretmeni öğrenciyi müdüre
gönderdiğinden dolayı “insolent remarks” kelimelerinin “kibar olmayan sözler”
anlamına geldiğini çıkartabiliyoruz.

Zıt anlamlılar (Anthonyms)
He loved her, but he abhorred her mother.
Bu cümlede but bağlacı bize “abhored” kelimesinin “loved” kelimesinin zıttı
olduğunu çıkarmamıza yardımcı olmaktadır.

55

Öğrenci Rehber Kitabı

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

Sebep ve Sonuç (Cause and Effect)
He was disrespectful towards other members. That’s why he was sent off and
penalized.*
Diğer üyelere karşı saygısız davrandı. İşte bundan dolayı dışarı atıldı ve
cezalandırıldı.
Önemli Not: Aşina olunmayan kelimelere karşı meraklı olmak, sizin kelime
bilginizi artıracak ve yazma ve okuma becerilerinizi daha da iyileştirecektir.

3.4.4. Yazarın Bakış Açısının Bulunması (Finding the Viewpoint of the
Writer)
Yazarın bakış açısından kastedilen yazarın konu hakkında ne düşündüğü,
neler hissettiği, o konu ile ilgili durduğu yerdir. Örneğin, “Ruhumu eritip de kalıpta
dondurmuşlar; onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar” diyen bir şairin İstanbul’u
çok sevdiği açıktır. Diğer taraftan, “The sooner we move out of this dump the
happier I’ll be.” diyen bir yazarın, dump (çöplük, batakhane) kelimesinden hareketle
bulunduğu yeri sevmediği anlaşılmaktadır.

Kaynak: http://rdg011.net/skill%20sets/Unit%206%20-%20Point%20of%20View/author’s%20point%20of%20view.pdf

3.4.4.1. Örnek metinler
Örnek 1:
Ahmet Yıldırım’s class is challenging, but I learn so much in it.
Yazarın Ahmet Yıldırım’ın dersi ile ilgili olumlu düşündüğünü söyleyebiliriz.
Çünkü o derste çok şeyler öğrendiğini ifade etmektedir.
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Örnek 2:

Kaynak: https://quizizz.com/admin/quiz/5c0eec1cd59c7e001a4fc285/authors-viewpoint-practice-w

Yazarın bakış açısı: Yazar tam gün kreş uygulamasına karşı çıkmaktadır.

3.4.5. Ana Fikri Destekleyici Fikirlerin Anlaşılması (Understanding
Supporting Ideas)
Destekleyici fikirler ya da detaylar, ana fikrin açıklanmasına yardım eden
cümlelerdir. Okuma parçasındaki ana fikir, genel bir fikir verirken parçadaki
destekleyici fikirler belirgin, kesin bilgilerden oluşur.
Örneğin bir parça evdeki mobilyalar ile ilgili ise, bu mobilyaların genel
durumunun belirtilmesi parçanın ana fikrini veriyorsa, evdeki masanın, kanepelerin,
koltukların vs durumlarının belirtilmesi ise ana fikri destekleyen fikirleri
oluşturacaktır.

Kaynak: https://study.com/learn/lesson/supporting-details-examples-types.html
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Yukardaki paragrafta ana fikir, yazarın almış olduğu yeni paltosudur. Paltonun
mavi başlığı ve kırmızı kollarının olması onu destekleyen ifadelerdir. Diğer destekleyen
bir fikir ise onun tüylü olması ve sıcak tutmasıdır. Fermuarının yeşil ve arkasında
da bir kardan adam resminin olduğunun belirtilmesi de ana fikri destekleyen diğer
fikirlerdir.
Şimdi aşağıdaki paragrafı inceleyelim.

Kaynak: https://www.dailysabah.com/gallery/worlds-most-popular-cat-breeds/images

‘Cats make great pets for people who live in apartments.’ Cats don’t need
to be walked, so their owners don’t have to worry about taking them through the
building to go outside. Cats are much smaller than most dogs, which works well in
a small space. Cats don’t bark and whine, so they make good pets for apartments
where there are neighbors on all sides.
Kediler apartmanlarda yaşayan insanlar için harika evcil hayvanlardır. Onları
dışarda yürüyüşe çıkarmak zorunda değilsiniz, böylece sahipleri onları binadan dışarı
çıkartma konusunda kaygılanmak zorunda kalmazlar. Kediler çoğu köpeklerden
küçüktürler bu da evleri küçük olanlar için bir problem oluşturmaz. Kediler havlamaz
ve inlemezler, bu yüzden her tarafta komşu olan apartmanlarda çok uygun evcil
hayvan olurlar.
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Bu paragrafın ana fikrini belirten cümle, kedilerin apartmanlarda yaşayan
insanlar için harika evcil hayvanlar olduğunu belirtmektedir. Bu ana fikri açıklayan
cümleyi takip eden diğer üç cümle, ana fikri destekleyen detaylardır. Bunlar ana
fikri açıklayıp desteklemektedirler. Bunlar, kedilerin “niçin” apartman hayatı için iyi
olduğuna dair spesifik/ belirgin nedenleri sunarlar.

3.4.6. Metindeki Olayları Kronolojik Olarak Sıralayabilme (Sequencing
Events in Chronological Order)
Bu beceri daha çok olayların belirli bir kronolojik sıra içerisinde anlatıldığı
hikâye türü metinler için geçerlidir. Buradan okurdan beklenen, metinde geçen önemli
olayları kronolojik sıraya göre özetleyebilmesidir. Örnek olarak aşağıdaki metni ve
devamında hikâyedeki önemli olayların kronolojik sıralamasını okuyabilirsiniz.

Kaynak: All new easy true stories, s. 75

Johanna bir otelde çalışmaktadır. Bir gece insanların “Yangın var!” sözleri
ile uyanır. Kapıyı açtığında siyah dumanları fark eder ve pencereye koştuğunda
sokakta itfaiyecileri görür. İtfaiyecilerin merdiveni 4. kata kadar gelir fakat kendisi
5. katta olduğu için merdiven işe yaramaz. Bu sırada alevler bulunduğu odaya gelir
ve yatağı yanmaya başlar. İtfaiyecilerden biri küçük bir merdiveni eline alarak büyük
merdivene tırmanır. Küçük merdiveni büyüğü üzerine koyarak kızı kurtarır.
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3.4.7. Atıf kelimeleri ile oluşturulan bağlantıları tanımlayabilme
(Identifiying relationships marked by reference words)
Atıf kelimeleri (reference words), yazarlara metin içinde tutarlılık oluşturabilme
imkânını sunan sözbilimsel (rhetorical) kelimelerdir. Bunlar daha çok zamirlerden
oluşur ve metinde diğer kelimelerin yerini tutarak metin içindeki bilgi akışına ve
metnin mantıksal örgüsüne katkı sunarlar. Atıf kelimeleri çoğu zaman metinde
kendilerinden önceki kelime veya kavramlara gönderimde bulunurlar.

Kaynak: https://canvas.sydney.edu.au/courses/12076/pages/using-reference-words#:~:text=They%20are%3A%20my%2C%20
mine%2C,commonly%20used%20in%20academic%20writing.

Bu cümlede, “these” bir atıf kelimesidir ve bir önceki cümledeki “phases”
kelimesine gönderimde bulunaktadır.
En çok kullanılan atıf kelimelerini birkaç kategoride toplayabiliriz:
1. Şahıs zamirleri: I, you, she, he, it, we, they
2. İyelik sıfatları ve zamirleri: my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours,
their, theirs
3. Nesne zamirleri: me, you, him, her, it, us, them
4. İşaret sıfat ve zamirleri: this, that, these, those
5. Diğerleri: another, other(s), both, similar, the same, previous, subsequent,
one(s), such, vs.

3.4.7.1. Örnek Metinler
Örnek 1:

Yukarıdaki ikinci cümlede yer alan “the same” kelimesi, bir önceki
cümledeki “hardworking” kelimesine atıfta bulunmaktadır. Böylece ilk
cümlede Ahmet için dile getirilen yargının kardeşi için de geçerli olduğu ifade
edilmektedir.
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Örnek 2:
Aşağıdaki metinde renkli verilen kelimelerin hangi kelimelere atıfta
bulunduğunu tespit ediniz.

Kaynak: Reader at Work 1, s. 80.

Cevaplar:
Satır No
2
5
9
15

Kelime
them
it
ones
they

Atıfta Bulunduğu Kelime
oranges
the orange tree
the oranges
farmers in other parts of Asia

3.4.8. Eleştirel Okuma (Critical Reading)
Eleştirel okuma, bir metni yüzeysel olarak değil de metinde öne sürülen
iddiaların, destekleyici noktaların ve karşıt fikirlerin daha derinlemesine
incelenmesi ile ilgili bir metin analiz şeklidir. Daha da iyileştirilmiş açıklık
ve okunabilirlik için yeniden yorumlama ve yeniden oluşturma becerisi
de eleştirel okumanın bir parçasıdır. Eleştirel okuma delil mahiyetindeki
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noktaların ilgili fikirlerle bağının kurulmasını gerektirir.
Örneğin:

“Mervin runs like a duck”.
(Mervin bir ördek gibi koşar.)

Bu cümlede yazar Mervin’in tuhaf bir şekilde koştuğunu ifade etmekte
ama bunu açıkça söylememekte ve “awkwardly” – tuhafça kelimesini
kullanmamaktadır. (Mervin runs awkwardly - Mervin tuhaf bir şekilde
koşuyor.) Ancak ördeklerin koşusunu göz önünde bulundurduğumuzda
Mervin’in göze çok hoş gelen bir şekilde koşmadığımı çıkartabiliriz.

Kaynak: https://www.google.com/search?q=swimming+ducks

Eğer yazarın cümlesi “Mervin swims like a duck” (Mervin ördek gibi
yüzer.) olsaydı bu defa Mervin’in yüzmesinin güzel olduğu anlamına gelirdi.
Yazarın doğrudan “Mervin swims beautifully” dememekte ama ördeklerin
güzel yüzdüğü bilindiğinden onun yüzmesinin güzel olduğu sonucuna
varılmaktadır.
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3.5. Yabancı Dilde Kelime Öğrenimi
Yabancı dil öğrenirken, ne kadar kelime bilirseniz, dile hâkimiyetiniz o kadar
artar ve kelime öğrenimi neredeyse hiç bitmeyen bir süreçtir. Rehavete kapılmamak
ve öğrenimin uzun soluklu bir süreç olduğunu daima hatırlamak için 100 kelimenin
sınav sonucunuzu 1 puan artıracağını varsaymak ideal bir tutumdur. Böylece 10.000
kelimelik bir hedefi benimsemiş olursunuz.

3.5.1. Dil bilmek kelime bilmektir, kelime bilmek dil bilmektir
Blue
Navyblue

Dark blue
Nightblue

Light blue
Deepblue

Bright blue
Lead blue

Skyblue
Baby blue

Yukardaki kelimelerin hiç birini bilmeyen bir insan, acilen ve fena hâlde bir
İngilizce sözlüğe muhtaçtır. Sadece “blue” kelimesinin “mavi” olduğunu bilen biri için
ise yukardaki ifadeler “mavi” kelimesinin çeşitli tezahürleridir; mavinin bu tonlarını
öğrenmek için bu kişinin de sözlüğe ihtiyacı vardır. İşte dil öğrenme süreci bu sözlük
ihtiyacından bir an önce kurtulmak için girişilen çetin bir süreçtir ve bu süreçte, ilk
ihtiyaçlarınızdan biri “iyi” bir sözlüktür ve o sözlükten kolay kolay ayrılamazsınız.

3.5.2. Sözlük Türleri
Okul sözlükleri, atasözü sözlükleri, deyim sözlükleri ilk akla gelen sözlük
çeşitleridir. Bunların dışında, eşdizim {collocation} sözlükleri ve sadece eş anlamlı
kelimeleri içeren eşanlamlılar sözlükleri de vardır. Kavramsal sözlükler, terim
sözlükleri, teknik sözlükler, cep sözlükleri, resimli sözlükler de bunlara eklenebilir.

3.5.3. İyi Sözlük
Sözlüğün iyisi çevrimiçi olanıdır. Çünkü hem daha kapsamlıdır hem de daha çok
örnek içerir, hem de ücretsizdir. İnternetteki sözlükler incelendiğinde görülecektir
ki iyi bir sözlük;
kelimenin tüm temel anlamlarını kapsamalıdır
kelimenin eş anlamlılarından ve zıt anlamlılarından örnekler içermelidir
kelimenin tüm temel anlamlarıyla ilgili örnek cümleleri bulundurmalıdır.
kelimenin kullanım sıklığı bilgisini sunmalıdır.{Bunun için “yıldız”, “anahtar”
gibi simgeler kullanılmaktadır. Bazı kaynaklar kullanım sıklığı yüksek olan kelimeleri
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renkli olarak belirginleştirmektedir.}
kelimenin ne tür bir kelime olduğunu belirtmelidir {sıfat, isim, fiil vs.}
kelimeyle ilgili dil bilgisel bilgileri {sayılamaz sayılabilir vb.} iletmelidir.
kelimenin sesletimi ile ilgili sesletim örneği paylaşmalıdır.
sözlük için kurulmuş cümlelerin yanı sıra derlemlerden (corpus) elde edilmiş
örnek cümleleri de ihmal etmemelidir.
hangi kelimelerin hangi kelimelerle kullanıldığına dair bir dizi eşdizim
(collocation) bilgisi taşımalıdır.

3.5.4. Tehlikeli Sözlükler!
Cep sözlükleri kapsamlı olmadıklarından ve örnek cümle içermediklerinden
en “tehlikeli” sözlüklerdir. Örnek olarak “kepçe operatörü” ifadesinin İngilizcesini
aradığımızı düşünelim. Sıradan kapsamsız bir sözlüğün “kepçe” maddesine bakıp
“ladle” kelimesine eriştiğimizi ve bu kelimeye de “operator” sözcüğünü eklediğimizi
farz edelim. “Ladle Operator” ifadesi her ne kadar kulağa hoş gelse de aslında
yanlış bir ifadedir. Çünkü “ladle” “mutfak kepçesi” demektir. Bu gerçek hayatta
bir pasaport memuru tarafından yapılmış bir hatadır. İş makinası anlamına gelen
“kepçe” kelimesinin İngilizcesi “loader” kelimesidir. Bu ince bir farktır. Öğrenme ve
kontrol süreci bir cep sözlüğünde başlayabilir ancak kesinlikle bir büyük sözlükte,
mümkünse çevrimiçi bir sözlükte tamamlanmalıdır.

3.5.5. No dictionary is perfect!
Günümüzde sözlükler “tekleşme” eğilimindedirler. Eskiden bağımsız “eşdizim”
{collocation} veya “eş anlam sözlükleri” vardı. Cambridge gibi kimi kaynaklar
“collocation” sözlüğünü hâlâ bağımsız olarak bulundursa da, Longman gibi kimi sözlük
siteleri “collocation” sözlüğünü, çevrimiçi sözlüğün içine taşımış, birleştirmiştir.
Çevrimiçi sözlüklerde örnek sayısı artmış, sayısız gerçek cümleler yani “corpus
örnekleri” erişebilir hâle gelmiştir. Yukarıda sayılan nitelikler göz önüne alındığında
bizim tavsiye edebileceğimiz, çevrimiçi sözlükler Longman, Oxford ve Cambridge
sözlükleridir.

3.5.6. Basılı Sözlükler
Çevrimiçi sözlükler için sıralanan ideal nitelikler, basılı sözlükler için de
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geçerlidir. Anadili İngilizce olan insanlar için üretilmiş İngilizce-İngilizce sözlükleri
kullanmak iyi bir fikir olarak görülebilir. Ancak dil öğrenimine başlarken, öğrencilere
yönelik olarak üretilmiş ve yine İngilizce-İngilizce olan sözlükleri kullanmak daha
mantıklıdır, çünkü bunlar öğrenenler için özel olarak tasarlanmışlardır. {Oxford
Learner’s Dictionaries ve benzerleri gibi} İngilizce-Türkçe {bu kategoride “Oxford
Türkiye” sözlüğü ulaşılabilir en iyi sözlüklerden biridir}, Türkçe–İngilizce sözlükler de
kullanışlıdır, ancak bazı öğrenciler hibrit sözlükleri tercih etmektedirler. {İngilizceden
hem Türkçeye hem de İngilizceye olan sözlükler ki bunların en ünlülerinden biri, bizim
de öğrencilerimize önerdiğimiz Oxford Wordpower Dictionary adlı eserdir}.

3.5.7. Okumak
Bir kelime hazinesi uzmanı olan Nation’a (Akt. Garside, 2020) göre, bir kelimeyi
unutulmaz bir şekilde öğrenmek için o kelimeyle farklı bağlamlarda 7 kez karşılaşmak
gerekir. Bunu gerçekleştirmek için en temel yöntem okumaktır. Okumak adım
adım ilerleyen bir süreçtir. Hemen “Shakespeare” okumak isteyebilirsiniz, ancak
Shakespeare’in basitleştirilmiş eserlerinden size uygun olanını okumak sizin için daha
iyi bir seçenektir. Oxford Bookworms kitapları her seviyede kitap yayımlamaktadır.
Diğer yayınevlerinin de buna benzer basitleştirilmiş kitapları vardır. Bunlar iyi bir
başlangıç noktası oluşturmaktadır.

3.5.8. Sözlüğe Bakmak
Kelimenin anlamını belirleyen bağlamdır. Örneğin “Hands up!” ifadesi bağlama
göre farklı anlamlar içerir. Bu ifade, soygun yapan bir insan tarafından kullanılırsa,
“eller yukarı” anlamına gelir. Eğer bir öğretmen tarafından kullanılırsa “soruyu bilen
elini kaldırsın” manasındadır. Bir filmde erkek başrol oyuncusu garsona parayı
verdikten sonra “keep the change” diyor. Altyazıyı çeviren arkadaş da bu ifadeyi,
muhtemelen “keep” ve “change” kelimelerin anlamlarına da bakarak, “değişikliği
koru” şeklinde çeviriyor. Ancak buradaki “change” kelimesi “bozuk para” anlamında
ve “keep the change” ifadesi de “üstü kalsın” manasına geliyor. Kısacası sözlüğe
bakan kişi bağlamı bilmelidir, bunu dikkate almalıdır.

3.5.9. Öğrenme Politikası
Herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir “kelime öğrenme politikası”
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geliştirebilir, geliştirmelidir. Örneğin “siyaset” veya “tıp” okumanız , “heykeltıraş” yahut
“ressam” olmanız sizin dil denen uzaydaki koordinatlarınızı ve dolayısıyla ne öğrenmek
istediğinizi değiştirir. Kelime defteri sizin öğrenme politikanız çerçevesinde şekillenir.
Bir sözlüğün hangi anlamı sizin için önemliyse veya hangi konudaki örnek cümle size
daha çok hitap ediyorsa onları ön plana çıkarmak iyi bir “politika” olacaktır.
Kelime defteri tutarken genellikle bir kavramla ilgili kelimelerin aynı başlık
altında öğrenilmesi tavsiye edilir. Örneğin “education” kavramıyla ilgili “high
school, primary school, university, student, pupil” kelimeleri “education” başlığı
altında toplanır. İşte bazı sözlükler “kelime defteri” yaklaşımıyla üretilen kavramsal
sözlüklerdir. Bunların en önemlisi “Longman Essential Activator” adlı kavramsal
sözlüktür. Muhtemelen buna benzer başka eserler de mevcuttur. Kelime defterinize
bunlardan da kelime ekleyebilir, bu sözlüklerdeki maddeleri kendinize has bir hâle
getirebilirsiniz.

3.5.10. Kelime Öğrenimi
Bilgisayar destekli dil eğitimi, oyunlarla kelime öğretimi gibi başlıklar artık
herkesin duyduğu kavramlar hâline gelmiştir. Size eşanlamlı kelime önerisinde
bulunan yahut dilbilgisi hatanızı bildiren kelime işlemciler yaygınlaşmaktadır. Akıllı
telefonlarda kelime öğreten, kimi zaman da ezberleten uygulamalar gittikçe popüler
olmaktadır. Yapay zekâ uygulamaları ile sizi zayıf olduğunuz konulara odaklandıran
çevrimiçi “sınav koçları” sıradanlaşmak üzeredir. Sözlük için aradığımız özellikler tüm
dijital kaynaklar için de aranan niteliklerdir. Çevrimiçi çeviri yapan uygulamalar da
öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.
Oyunlarla kelime öğretimi söz konusu olduğunda dijital oyunların yanı sıra,
“Scrabble” ve “Upword” gibi klasik oyunlar da yardımcı materyaller olarak dikkat
çekmektedir.

3.5.11. Kelime öğrenme teknikleri
Aksan’ın (2011) dediği gibi “dil büyülü bir düzendir” ve büyüsü kelimelerden gelir.
Güzel ve büyülü Türkçemizin kelimelerine bir bakalım nerelerden nerelere gelmişler:
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Esasında bir dil bilen kişi birden fazla dil bilmektedir. Hiç farkında olmasa da
her Türk vatandaşı biraz İtalyanca biraz Fransızca biraz Rusça biraz Rumca biraz
İspanyolca bilmektedir. Şimdi yukardaki kelimeler hangi dillerden gelip “bizim”
olmuşlar bir bakalım:
İtalyanca Kökenli Kelimeler: İskonto, baston, tombala, banyo, bandıra
Fransızca Kökenli Kelimeler: Vale, garson, de facto, de javu, şoför, banliyö
Arapça Kökenli Kelimeler: Kalem, defter, kitap
Farsça Kökenli Kelimeler: Merdiven, narenciye
Rusça Kökenli Kelimeler: Semaver, kapuska
Rumca Kökenli Kelimeler: Pirzola, anahtar,
İspanyolca Kökenli Kelimeler: Palavra, pantolon
İngilizce Kökenli Kelimeler: Topografik, demografik, endemik, aplikasyon,
navigasyon, download, penaltı (Bu kelimelerin bir kısmı dilimize Fransızca üzerinden
aktarmalı gelmişlerdir)
Yukarda bahsettiğimiz bu kesişimlerde yaşayan kelimeler diller arasında
bir köprü oluştururlar. Mesela bir İspanyol İspanyolca konuşarak bir İtalyan ile
anlaşabilir. Bu durum İtalyan için de geçerlidir. Dil öğrenirken ilk dikkat çeken işte
bu “köprü” kelimelerdir. Mesela Arapça öğrenmek isteyen bir Türk, Arapça öğrenmek
isteyen bir Fransız’a göre çok şanslıdır. Arapça ve Türkçe arasında 6.000 kelimeyi
aşan bir ortak kelime dağarcığı vardır bu iki dil arasında bir “köprü” oluşturur.
İngilizceye gelince, İngilizce ve Türkçe arasında, bir kısmı Fransızca üzerinden
Türkçeye gelmiş iki bini aşkın kelime vardır. Mesela “ceza” anlamına gelen “penaltı”
kelimesi hemen anlaşılmasa da kesinlikle diğer kelimelerden daha çabuk öğrenilir.
Bu köprü, dil öğrenmek için iyi bir başlangıç noktası teşkil etmektedir.Mesela
aşağıdaki kelimeler muhtemelen size “tanıdık” gelecektir:
Agressive
Defense
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Assist
Fake
Penalty
Allergy
Alternative

3.5.12. Yapım ekleri (Derivative prefixes and suffixes)
Yapım ekleri kelime bilginizi ateşler. Örneğin zıt anlam üreten “un” ekini
öğrenen bir öğrenci, önceden bildiği sıfatların olumsuzlarını bir çırpıda kavrar.

Sona gelen yapım ekleri (suffixes) de aynı etkiyi sağlar. Örnek olarak
“yapılabilirlik” anlamı katan “able” ekine bakalım:

3.5.13. Arkadaş kelimeler (Collocations)
Her kelimenin arkadaşları, eşleri vardır. Birbirleriyle kullanılan bu ifadelere
“collocations” denir. Bağımsız “collocation” sözlükleri olduğu gibi bazı sözlük siteleri
onları içeren bir formata sahiptir. Mesela “Longman” sözlüğünde “arkadaş kelimeler”
için ayrı bir başlık açılmıştır. Oxford ve Cambridge yayınlarının da benzer çevrimiçi
sözlükleri vardır. Örnek olarak “vergi” anlamında gelen “tax” kelimesi ile karşılaştığımızı
düşünelim. Defterimize “tax : vergi” ifadesini yazmamız yanlış bir tutum olacaktır.
Bizim burada ihtiyacımız olan şey bir “phrase” yani bir “ifade” yakalamaktır. “Vergi”
kelimesinin arkadaşlarına bakıp bunlardan en öğrenilir olanını seçmek daha doğru
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bir yaklaşımdır. Longman’e bir bakalım { www.ldoceonline.com}:

Kaynak: https://www.ldoceonline.com/dictionary/tax

“Tax” kelimesi ile kullanılan ifadelerden kendimize en uygununu bulup bir
cümle hâline getirirsek bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz:
Taxes are too high
Taxes are too low
The income tax is too high
The income tax is too low
Bu cümlelerin yanına sözlükte var olan cümleleri de eklersek ideal bir kelime
defteri oluşturmaya başlamış oluruz. Şayet karşılaşılan ifade “tax” değil de “income
tax” ise, bu iki kelimeyi sözlükten kontrol edebiliriz:

Eğer baktığımız ifade sözlükte ayrı bir madde olarak varsa, muhtemelen
öğrenilmeye değerdir. Bunu kesinleştirmek için başvurabileceğimiz bazı kelime
listeleri vardır. Bunlardan en çok kullanılanı “The Oxford 3000” listesidir. “Income”
ve “tax” kelimeleri bu listede vardır. Bu ünlü listeye göre “income” kelimesi “B2” “tax”
kelimesi “B1” düzeyindedir. Bu bilgiyi kendi hedefiniz çerçevesinde değerlendirip
öğrenme politikanızı belirleyebilirsiniz.
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3.5.1.4. Görsel kelime öğrenme teknikleri
The Oxford 3000 listesini alıp tek tek kelimeleri öğrenmeye çalışmak yanlış
bir tutumdur. Yukarda bahsettiğimiz gibi arkadaş kelimeleri, ifadeler veya cümleler
içinde öğrenmek daha iyi bir yöntemdir. Duyar’ın (2001), “Accelerated Word Memory
Power” eserinde bahsedilen görsel hafıza teknikleri ve ona yakın tekniklerin öne
çıktığı Bademcioğlu’nun (2014) “Kurgusal Sözlük” adlı kitabı unutulmaması gereken
eserlerdir. Bunlarda öne çıkan teknikleri kısaca inceleyelim.

Kaynak: Duyar, 2001, s. 150

Yukardaki görsele bakıp “Tek revenue’m revani” cümlesini kuran biri için bu
kelimeyi öğrenmek, hem söyleyişteki ses uyumundan hem de görselin etkisinden
dolayı kolaydır. Kelime “gelir” anlamındadır ve bu görselle unutulmaz bir şekilde
öğrenilmektedir.

Kaynak: Bademcioğlu, 2014, s. 16
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Bademcioğlu’nun (2014) kitabından alınan yukardaki görsel, tıpkı “revenue”
görselinde olduğu gibi öğrenciye bir öğrenme kolaylığı sunmaktadır. “Otele
yerleşmek” anlamına gelen “check in” ifadesi görselde kullanılan örnek cümleyle
hafızalarımıza kazınmaktadır. Bu iki yönteme benzeyen bazı başka modeller vardı.
Bazı siteler görsel olarak karikatür yerine kelime videoları yayınlamaktadır; onları da
bulup inceleyebilirsiniz ancak bu ikisi onlara yol açan öncüller olarak öne çıkmaktadır.
Dil öğrenirken sadece tek bir tekniğe bağlı kalmak iyi bir yaklaşım değildir. Her
kelimeyi görsel olarak öğrenemezsiniz. Örneğin Bademcioğlu’nun (2014) kitabında
yaklaşık 500 görsel vardır. Duyar’ın (2001) öğrettiği kelimeler önemlidir fakat tek
başına yeterli değildir. Dil öğrenme süreci arının bal yapma sürecine benzetilirse
arıların tek bir çiçekten “iyi” bal yapması nasıl mümkün değilse, öğrencilerin de tek
bir teknik kullanarak İngilizcelerini geliştirmeleri pek mümkün değildir. Yukardaki
teknikleri kendinize uyarlamanız mümkündür. Örneğin iki kaynakta da bulunmayan
“arable” kelimesini öğrenmeye çalıştığımızı farz edelim. “Arable” “tarıma elverişli”
demektir. Bu kelimeyi ona benzeyen “arap” kelimesi ile aynı cümle de kullanarak
unutulmaz hâle getirmek mümkündür:
Arapların da hiç “arable” arazisi yok yahu!
Bu cümle hem esprili olduğundan hem de ses benzerliğinden dolayı öğrenmeyi
kolaylaştırır ve unutulmaz hâle getirir. “Okunaksız” anlamına gelen “illegible” kelimesini
yukardaki cümleye benzer bir cümle kurarak öğrenilmesi kolay hâle getirelim:
Doktorum diye ille de “illegible” mı yazacaksın reçeteyi!
Bu ifade yukardaki cümle gibi hem esprili hem de kullanışlı olduğundan
öğrenmeyi kolaylaştırır. Yapım eki bilgisi olan kişi “illegible” kelimesinin içindeki
“legible” kelimesini görür ve “legibility” kelimesini de kavrar.
Esasında herkes kendine has teknikler geliştirecek kapasiteye sahiptir. Kendi
tekniğinizi kendiniz geliştirebilirsiniz veya var olan tekniklerle öğretilen kelimeleri
öğrenerek dil öğrenme sürecinizi zenginleştirebilirsiniz.
Demircan (2005), “Yabancı-Dil Öğretim Yöntemleri” adlı eserinde, Dilbilgisi
ve ÇeviriYöntemi’ni eleştirirken verilen örnek cümlelerin düşük kaliteli olduğuna
değinerek “kötü” cümle örneklerini alıntılar:
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Ev güzeldir.////Sizin kitabınız var
Profesör tavuğun alt-çenesini çekti //// Kapı siyah renktedir
Okunduğunda anlaşıldığı gibi, bu cümleler yavandır, sıradandır. Ses ve anlam
açısından zengin değildir. Bu örneklerin tam tersi özelliklere sahip olan cümleler,
yani ses ve anlam bakımından zengin olan ifadeler tercih edilebilir; istenir ifadelerdir.
Örneğin hem “hasta” hem de “sabırlı” anlamına gelen “patient” kelimesini ele alalım :
“Patients should be patient”
“Hastalar sabırlı olmalılar”
Bu söz bir kelimenin iki anlamını aynı anda kullandığından ve ses olarak da
bir uyum içerdiğinden sanatlı bir cümledir ve bu sanatsallık öğrenmeyi kolaylaştırır.
Benzer bir ifadeyle devam edelim:
This suit really suits you and it is suitable for a business lunch.
Bu takım elbise sana çok yakışıyor ve bir iş yemeği için uygun.
“Suit” kelimesi hem “takım elbise” hem de “yakışmak” anlamındadır ve “uygunluk”
manasında ki “suitable” aynı kökten türetilmiştir. Bir tekerlemeye benzeyen bu ifade
öğrenmeyi kolaylaştıran bir yapıdadır.
Buraya kadar anlatılan tekniklerin sizin için uygun olup olmadığına sizin karar
vermeniz ve öğrenme politikanızı ona göre belirlemeniz gerekmektedir. Ancak
yukarıda bahsedilen teknikler çoğunlukla “kabul” görmüşlerdir.
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4.1. Giriş
İngilizce, tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan dildir. Bu nedenle bir
‘lingua franca’ olarak İngilizce dünya genelinde pek çok ülkede ikinci bir dil olarak
öğretilmektedir. Temelde dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak dört beceriye
sahip olan bu dilin hiç şüphesiz en zor öğretilen ve öğrenilen becerisi yazma
becerisidir (Pebriantika, 2020). Selveraj ve Aziz (2019)’ e göre bunun nedeni yazma
becerisinin de tıpkı konuşma becerisi gibi üretim yapmayı gerektiren, zihinde var
olan teorik bilgilerin duygu ve düşüncelerle harmanlanarak sistemli bir şekilde bir
araya getirildiği bir beceri olmasıdır. Bu nedenle yazma becerisini edinebilmek için
öğrencilerin dile ait gramer, kelime ve cümle yapılarının tamamına hâkim olmaları
ve bunları bir araya getirirken kullanabilecekleri yeterli derecede dünya bilgisine de
sahip olmaları gerekmektedir. Bu yönüyle yazma becerisi diğer becerilerden çok
daha zor ve geç öğrenilen bir beceri olarak kabul edilmektedir (Çakır, 2009).
İkinci bir dilde yazabilme becerisi genel olarak yüksek öğrenim seviyelerinde
daha gerekli ve hatta zorunlu olabilmektedir. Bu nedenle yüksek öğretim kurumlarında
öğrenim gören öğrencilerin, özellikle de İngiliz dilinde eğitim veren bölümlere kayıtlı
olanların, akademik yazma gerektiren ödev ve projelerini başarıyla tamamlamaları
ve yazılı iletişim gerektiren durumların başarıyla üstesinden gelebilmeleri için iyi
derecede İngilizce yazma bilgi ve becerisine sahip olmaları beklenmektedir (Aziz,
2019). Çakır (2009), herhangi bir alanda yazılı bir metin ortaya koymanın İngilizce
öğrenenler için en zor görevlerden biri olduğunu söylemektedir; çünkü böyle bir
yazılı metin üretmek hem zihinsel ve dilbilimsel beceriler hem de iletişim becerilerini
ayna anda aktive etmeyi gerektirmektedir. Hamp ve Heasley (2006) ise yazma
dersini alan öğrencilerin, ortaya çıkardıkları ürünün başka bir göz (öğretmen veya
akran) tarafından okunacağını ve tüm hataların görünür hale geleceğini bilmeleri,
öğrencilerin yazma dersine karşı daha olumsuz tutum geliştirmeleri ve daha az
motive olmalarına neden olduğunu öne sürmüştür. Bu ve benzeri durumlar maalesef
ki dil öğrenirken yazma becerisinin öğrenilmesini daha da zor hale getirmektedir.
Tuan (2010), yeni bir dil öğrenirken yazma becerisinin öğrencilerin en az başarılı
oldukları alan olduğunu ve en iyi seviyedeki öğrencilerin bile uluslararası geçerliliği
olan testlerde yazma alanında daha düşük skorlar aldıklarını belirtmiştir.
Yukarıda belirtildiği gibi edinilmesi en zor olan ve başarı oranı en düşük
olan beceri olan yazma becerisini öğrenciler için daha cazibeli hale getirmek
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ve öğrenenlerin bu alanda daha başarılı olmalarını sağlamak için her geçen
gün öğreticilerin mutlaka uygulamaları gereken yöntem, teknik ve stratejiler
geliştirilmektedir. Sınıf içerisinde dersleri öğrencilerin gerçek yaşamlarıyla
ilişkilendirerek, grup çalışmaları ve iş birlikli çalışmalara daha çok yer vererek,
ürün odaklıdan ziyade daha çok süreç odaklı bir yaklaşım izleyerek ve en önemlisi
teknolojinin insanlığa sağladığı imkânları kullanarak yazma becerisini dijital araçlarla
destekleyip öğretmeye çalışarak öğretmenler bu sorunun üstesinden kolaylıkla
gelebilmektedirler. Öğretmenler, öğrencilere dijital araçları sınıf içi ya da sınıf dışı
kullanmalarını sağlayacak etkileşimli ve paylaşımlı etkinlikler tasarlamalıdırlar ki
öğrenciler her gün iç içe oldukları teknolojiyi kullanarak daha eğlenceli ve verimli
bir yazma deneyimi elde edebilsinler (Dahlström, 2018). Böylelikle öğrencilerin
yazma becerilerini geliştirmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan süre
sıkıntısı da ortadan kalkabilsin ve öğrenciler, teknolojik imkanları kullanarak yazma
serüvenlerine evlerinden devam edebilsinler. Teknoloji bu anlamda yabancı dilde
yazma becerileri geliştirmek isteyen öğrencileri yalnızca sınıf ortamına bağımlı
kalmaktan kurtarırken kendi kendine çalışmak ve öğrenmek isteyen bireylere hiçbir
öğretmen güdümünde olmadan kendi yazılı metinlerini yükleyip dönüt alabilecekleri
uygulamalar sunmaktadır (Parra ve Calero, 2019).

4.2. Yazma Becerisinin Önemi
Yabancı dilde yazma becerisine sahip olmak hiç şüphesiz bireylere hem öğrenim
hayatlarında hem de ileriki meslek hayatlarında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Öğrenim kurumlarında akademik metinleri etkili bir şekilde yazabilmek için ve
sonrasında meslek hayatında gerekli tüm yazışmaları yapabilmek için yazma
becerisinin tüm yönleriyle birlikte bir bütün olarak kazandırılmasının önemi çok
büyüktür. Akademik kurumlardan üstün yazma beceriyle donanmış bir şekilde mezun
olan yeni mezunların daha fazla iş olanağı ile karşılaşacakları bir gerçektir. Ayrıca
üniversiteden mezun olan bireylerin akademik hayatlarına devam etmeleri için de
yabancı dilde akademik yazma becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. İş imkânı
ve akademik gelişimin yanı sıra yabancı bir dilde yazabilmek bireylerin yaratıcılığını,
hedef dilde kendilerini ifade edebilme yeteneklerini, hedef dili daha iyi anlayabilme
ve kavrayabilme becerilerini de geliştirdiği bilinmektedir (Nasser, 2018). Bu nedenle;
duygu ve düşüncelerin, kelime ve cümlelere dökülmesi için birçok zihinsel sürecin
aktive edildiği yabancı dilde yazma becerisi günümüz küresel dünyasında bireylere
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küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya çalışılmaktadır.
İngilizce yazma becerisine sahip olmak dili öğrenenler için zihinlerinde var
olan bilgi, duygu ve düşüncelerini net ve anlaşılır şekilde ve bir düzen içerisinde
ifade edebilmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda yazma becerisi bireylerin ileride
meslek edinmeyi kolaylaştırması açısından da önemlidir (Ariana, 2010). Günümüzde
pek çok uluslararası iş yapan şirket İngilizcede hem yazılı hem sözlü olarak kendini
ifade edebilen ve müşteri iletişimini maksimum sağlayan çalışanlar işe almayı tercih
etmektedir. Bu tür yabancı dilde iletişim gerektiren işlerde çalışanlardan beklenen
ise yazılı iletişimde konuşma dilini kullanmamaları ya da anadillerinden direkt çeviri
yaparak yazmamaları; aksine bilgilerin açık ve anlaşılır bir düzen içerisinde sunulduğu;
dilbilgisi-yazım-noktalama ve kelime hatalarının minimum olduğu profesyonel
şekilde yazılmış metinler ortaya koymalarıdır. Amerika’da 64 şirket üzerinde yapılan
bir çalışmada bu şirketlerden yarısının, çalışanları işe almaya ya da terfi ettirmeye
karar verirken yazım becerisine dikkat ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (Ariana, 2010).
Bu nedenle, global dünya düzeninde İngilizce öğretmenlerinin, İngilizce öğrenenlerin
ve İngilizce ile iş yapanların diğer becerilerde olduğu kadar yazma becerinde de
yeterlik sahibi olmaları gerekmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi insan hayatında pek çok alanda oldukça büyük
öneme sahip olan yazma becerisinin bir diğer önemli olduğu alan ise dilin devamlılığı
ve gelişimidir (Nasser, 2018). Dile ait temel bilgi ve kurallar ancak yazılı dil sayesinde
kalıcı hale gelmekte ve bu bilgi ve kurallar nesilden nesile, toplumdan topluma yazılı
metinler sayesinde aktarılmaktadır. Bu duruma paralel olarak Zhu (2004), yazma
aktivitesinin dilin gelişmesini sağladığını belirtmiş ve bireylerin yazma deneyimin
içine ne kadar entegre olursa hedef dili o denli keşfetme imkanına sahip olduklarını
ifade etmiştir.
Geleneksel olarak okuma, dinleme ve konuşma becerilerinin üzerinde daha
çok durulurken yazma becerisinin daha geri planda bırakıldığı eğitim sistemimizde
son yıllarda yazma becerisinin de en iyi şekilde öğretilmesine yönelik yeni reformlar
yapılmış, daha etkileşimli ve paylaşımlı ve günlük hayatla bağlantılı yazma dersleri
tasarlanmıştır. Bunların yanı sıra yazma etkinliğini sınıf dışına taşımanın daha etkili
olacağı yaklaşımıyla teknolojik araçlardan yararlanılmaya başlanmış ve öğrencilerin
hem yazıp hem dönüt alabilecekleri dijital ortamlar kullanılmaya başlanmıştır.
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4.3. Yazma Becerisinin Öğrenilmesi ile İlgili Karşılaşılan Problemler
Yapılan araştırmalar İngilizce öğrenen öğrencilerin yazma derslerinde
daha az başarılı olmalarına yol açan çeşitli sebepler olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bu sebeplerden birincisi ve belki de en önemlisi öğrencilerin hedef dilde metin
yazabilmeye yetecek derecede yeterlik sahibi olmamalarıdır. Yabancı dilde tüm
yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun bir metin yazabilmek iyi derecede dilbilgisi,
kelime bilgisi ve bunları bir araya getirmek için cümle yapısı bilgisine sahip olmayı
gerektirmektedir. Yazma sırasında zihinlerinden geçen pek çok duygu ve düşünceyi
var olan sınırlı dilbilimsel bilgiyle ifade edemeyen öğrenciler yazma becerileri
konusunda şüpheye düşerek olumsuz tutumlar edinirler (Selvaraj ve Aziz, 2019).
Öğrencilerin İngilizce yazma derslerine karşı olumsuz tutuma sahip olmalarının yanı
sıra öğretmenlerin yazma derslerinin etkili bir şekilde geçmesini sağlayacak yeterli
pedagojik bilgi ve beceriye sahip olmamaları ve dersin ve öğrencinin niteliğine uygun
yöntem, teknik ve stratejiler geliştirememeleri de yazma dersinin öğrenilmesini ve
öğretilmesini zor hale getirmektedir.
Tuan (2010)’a göre ise İngilizce öğrenenler için yazma derslerinde daha az
başarılı olmalarının nedenlerinden birisi de derslerde yaşanan süre sıkıntısıdır.
Yalnızca bir iki ders saatine sığdırılmaya çalışılan yazma etkinlikleri öğrencilerden
anadilleri olmayan bir dilde hem düşünmelerini, hem de düşüncelerini o dilin
kural ve yapılarıyla cümlelere dökmelerini ve ayrıca tüm bunları yazılı metin
kurallarına uygun bir şekilde yapmalarını gerektirmektedir. Bu kadar kısıtlı bir
sürede tüm bunları yapamayacağını ön gören öğrencilerde ise kaygı ve hayal
kırıklığı meydana gelmektedir. Yazma derslerinde başarısız olma kaygısı ve hayal
kırıklığı aynı zamanda öğretmenlerin metnin içeriğinden ziyade gramer, yazım ve
yapısal hatalara odaklanmasından da kaynaklanmaktadır (Ariana, 2010). Bunların
yanı sıra Nasser (2018) ise yazma derslerinde öğrencilerin anadilleri ile hedef dil
olan İngilizcenin yapısal ve sistemsel farklılıkları da hedef dilde yazmayı zor hale
getirdiğini belirtmektedir. Örneğin; Türkçede yüklem cümlenin sonuna gelirken
İngilizcede yüklem özneden hemen sonra cümle başında gelmektedir; bu tür bir fark
ise öğrencilerin cümle kurarken kendi dillerinden olumsuz transfer yaparak oldukça
hatalı cümleler kurmalarına neden olmaktadır. İki dil arasındaki bu ve benzeri pek
çok fark yazma eylemini öğrenciler açısından oldukça zor hale getirmektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi yazma becerisi kazanılmasının zorlaşmasına
ve gecikmesine öğrenci kaynaklı, öğretmen kaynaklı ve diller arası farklardan
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kaynaklanan pek çok faktör etki etmektedir. Yüksek öğretim bağlamında ele alınırsa,
yüksek öğretim kurumlarının bünyesinde bulunan ve İngilizce öğreten bölüm
ya da yüksek okulların yazma becerisi derslerine de en az diğer beceriler kadar
önem vermeleri, yazma derslerinin öğretim programlarını hazırlama aşamasında
güncel yöntem ve tekniklere yer vermeleri ve öğretmenlerin de dersleri yürütme
aşamasında daha verimli ve teknoloji entegreli dersler tasarlamaları gerekmektedir.

4.4. Yazma Becerisini Geliştirme Stratejileri
İngilizce öğrenenlerin pek çoğu için bu dilde akıcı bir şekilde yazabilmek akıcı
bir şekilde konuşmaktan çok daha zorlayıcıdır. İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip
olanlar için bile yazılı dilde iletişim sözlü iletişimden çok daha yavaş edinilmektedir.
Bu durumun yazı dilinin konuşma diline göre daha resmi olması, yazı dilinde hatalara
yer verilmezken konuşma dilinde hataların tolere edilebilir olması ve yazı dilinin
konuşma dilinde olmayan kendine has sistem ve kuralları olması gibi faktörlerden
kaynaklanabilmektedir (Çakır, 2009).
Ariana (2010)’ya göre daha etkili yazılı metinler elde etmek için metinlerin şu
özelliklere sahip olması gerekmektedir;
Etkili bir yazılı metin konuya odaklıdır ve gereksiz ya da doğrudan ilişkili
olmayan bilgiler içermez.
Etkili bir metin, okuyucunun duygu ve düşünce akışını rahatlıkla takip
edebilmesini sağlayan giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir sistematik
yapıya sahiptir.
Etkili bir metinde ana fikri destekleyen detay cümleleri, örnekler ve akıllıca
seçilmiş kelimeler bulunmaktadır.
Etkili bir metin, standart yazılı İngilizcenin kurallarını takip eder (yazım ve
noktalama, imla, dilbilgisi gibi).
Etkili bir metnin sahip olması gereken özellikler yukarıda belirtilmektedir.
Bunun yanı sıra önemli olan diğer bir konu ise etkili metin yazmayı öğretme ve
öğrenme süreçlerinin nasıl etkili hale getirilebileceği mevzusudur. Bu bağlamda
hem öğretmenler hem öğrenciler için yazma sürecini daha verimli hale getirebilecek
çeşitli teoriler ortaya konmuştur. Hodges (2017)’a göre bu teorilerden ilki yazma
eylemi sırasında zihinde meydana gelen üst-düzey işlemleri içeren bilişsel işlem
teorisidir. İkinci teori ise insanların sosyal birer varlık olmalarından ötürü yazma
eylemi sırasında etkileşim ve paylaşımın öğrencilerin motivasyon ve tutumlarına
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olumlu etki edebileceğini savunan sosyokültürel teoridir ve bu teorinin temeli
Vygotsky’nin fikirlerini temel almaktadır. Üçüncü teori ise hem bilişsel süreçlerin hem
de çevresel faktörlerin bir araya gelerek yazma eylemini daha etkili hale getirdiğini
savunan sosyal-bilişsel teoridir. Bu teoriye göre en önemli üç şey gözlemleyerek
öğrenme, taklit ve modellemedir. Aynı zamanda bu teoriye göre öğrencilerin özyeterlik seviyelerinin de yüksek olması gerekmektedir. Bir anlamda bu teoriye
göre bireylerin yazma esnasında bilişsel süreçlerden geçerken aynı zamanda öz
yeterlik, öz güven ve öz değerlendirme yeterliğine de sahip olmaları gerekmektedir.
Dördüncü ve son teori ise öğrencilerin yazma deneyimlerinin çevreleri tarafından
şekillendiğini savunan ekolojik teoridir. Bu teoriye göre ise bir ortamda yazma
deneyimi yaşayan tüm bireyler ortamda bulunan diğer bireyler ve onların yazılı
metinlerinden etkilenmektedir (Aziz, 2019).
Yazma derslerine ait eğitim programları tasarlanırken kuramsal olarak temel
alınabilecek teoriler yukarıda açıklanmıştır. Literatürde bu teoriler temel alınarak
geliştirilen ve yazma dersini veren öğretmene yol gösterici nitelikte olan yazma
becerisi yaklaşımları vardır. Aziz (2019) bu yaklaşımları a) Ürün Odaklı Yaklaşım, b)
Süreç Odaklı Yaklaşım, c) Metin Türü (Janr) Odaklı Yaklaşım, d) Janr ve Süreç Odaklı
Yaklaşım ve e) Ürün ve Süreç Odaklı Yaklaşım olarak sıralamaktadır.

Ürün Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşım yazma dersi alan öğrencilerin yazma
serüvenini içeren süreci göz ardı ederek bu serüven sonunda elde edilen nihai ürüne
önem vermektedir. Bu nedenle de bu tür bir yaklaşım benimsenerek tasarlanmış
bir yazma dersi ortamında öğrenciler genellikle öğretmen tarafından kendilerine
sunulan örnek bir metni taklit etmekte ve benzer bir ürün modellemektedir (Steel,
2004). Diğer bir deyişle bu yaklaşıma göre öğrenciler, kontrollü bir yazma süreci
geçirmektedirler. Süreçten çok ürüne, yaratıcılıktan çok metnin hatasız olmasına
önem verildiği için ürün odaklı yaklaşım son yıllarda popülaritesini kaybetmiştir.

Süreç Odaklı Yaklaşım: Süreç odaklı yaklaşımda ise amaç ürüne giden
sürece önem vermektir. Süreç odaklı yaklaşıma uygun olarak tasarlanan yazma
derslerinde şu aşamalar takip edilmektedir; planlama, tasarı metin yazma, revize
etme ve düzeltme (Selveraj ve Aziz, 2019). Bu aşamaları takip eden öğrenciler
yazdıkları metinlerin akran veya öğretmenleri tarafından gözden geçirildikten
sonra tekrar başa dönüp düzenleyerek daha iyi bir metin elde etme şansına sahip
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olmaktadır. Aynı zamanda öğrenciler planlama aşamasında iken düşünme sürecine
girdikleri için yaratıcılıklarını da kullanmaktadırlar. Aziz (2019)’e göre pek çok avantaja
sahip olması bakımından İngilizce sınıflarında yaygın olarak kullanılan süreç odaklı
yaklaşımın bazı dezavantajları da mevcuttur. Bunlardan ilki bu yaklaşımın çok
aşamalı bir süreci kapsaması bakımından oldukça vakit alması ve bu durumun
derslerde vakit sıkıntısına neden olmasıdır. Bunun yanı sıra sürece odaklanırken
yapısal ve dilbilimsel hataların görmezden gelinebileceği sorunu da mevcuttur.

Metin Türü (Janr) Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşım yazılı metinlerin içinde
bulunulan sosyal bağlama uygun şekilde tasarlanılması gerektiğini savunmaktadır
(Tuan, 2010). Farklı sosyal durumların gerektirdiği farklı metin türleri mevcuttur
(Akademik yazma, blog yazma, e-mail yazma, günlük yazma, rapor yazma gibi). Bu
yaklaşımın en büyük avantajı öğrencilerin az önce örnek verilen farklı yazılı metin
türlerine ait kelime ve cümle yapılarını öğrenmelerini sağlamasıdır. Ayrıca bu
yaklaşım sayesinde öğrenciler amaca uygun yazma becerilerini geliştirmektedirler.
Janr odaklı yaklaşımda örnek metin öğrenciye sunularak benzer bir metin üretilmesi
hedeflendiği için başlangıç seviyesinde olan öğrencilere daha uygun bir yaklaşımdır.
Süreç-Janr Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşım ise farklı sosyal bağlamların
gerektirdiği farklı metin türlerini öğrenciye tanıtırken aynı zamanda öğrencilerin
yazma deneyimi edindikleri sürece odaklanmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşım
içerisinde modelleme, paylaşımlı yazma, kontrollü yazma ve etkileşimli yazma
stratejileri hep birlikte kullanılmaktadır. Son yıllarda İngilizce sınıflarında oldukça
tercih edilen bir yaklaşım olmasına rağmen dersi planlama ve gerçekleştirme
aşamalarında çok zaman alması gibi dezavantajlara sahiptir (Rhalmi, 2018).
Süreç-Ürün Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşımda ise sürece odaklanmadan
önce öğrencilerin öncelikle örnek metinlerdeki mekanik dil yapılarına aşina olmaları
sağlanmakta ve öğrenciler belli bir yetkinliğe ulaştığında sürece odaklanılmaktadır.
Rhalmi (2018)’ye göre her yönüyle en ideal yaklaşım gibi görünen ve modern dil
sınıflarında oldukça tercih edilen bu yaklaşımın en büyük dezavantajı kompleks
yapısı ve hem zaman hem enerji bakımından oldukça maliyetli olmasıdır.
Bu bölümde yazma becerisini geliştirmek için tasarlanan teoriler ve
yaklaşımlara değinilmiş ve daha özele geçildiğinde öğrencilerin farklı yazılı metin
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türlerini bilmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Severaj ve Aziz, 2019). Yani öğrenci
formel ve informel stiller arasındaki farkları bilmeli, hitap ettiği okuyucu kitlesinin
beklentisi doğrultusunda yazılı metin üretebilmelidir. Örneğin; öğrenci, akademik
camianın okumasına sunulan bir araştırma makalesinin yazım kurallarının bir
kompozisyon yazma kuralından farklı olduğunu bilerek yazmalıdır.
Akademik yazma daha formel bir yazma türüdür ve hem öğretmenler hem de
öğrenciler için ulaşılması hedeflenen nihai yazma becerisidir. Akademik yazmada
kullanılan dil daha çok okul projeleri, sınavlar, bilimsel makaleler, sunumlar, iş
yazışmaları gibi metin türlerinde kullanılmaktadır. Resmi olmayan yazma dili ise
daha konuşma diline benzemekle birlikte daha çok günlük, internet blogları, kişisel
mektuplar, arkadaş yazışmaları gibi metinlerde kullanılmaktadır. Yazma becerisini
tam anlamıyla geliştirmiş bir bireyden beklenilen bu yazılı metin türlerinin farkında
olarak doğru yerde doğru yazım dilini kullanmasıdır.
Formel olan yazım dilinde öğrencilerin yapması gereken metne genel bir
yargı ile başlamak, daha sonra detayları tartışarak genelden özel yargılara doğru
geçiş yapmak ve sonunda kişisel bir yorumla metni özetlemektir. Böyle bir yazılı
metinde ilk paragraf genel bir ifade ile başlanarak ana fikri barındıran bir cümle ile
bitirilir. Daha sonra takip eden paragraflarda ise giriş paragrafında sunulan ana fikri
destekleyen fikirler detaylar ve örneklerle açıklanır. Son olarak sonuç paragrafında
ise kişisel yorum da katılarak yazılanlar kısaca özetlenir. Tüm metin genel olarak
tek bir konu üzerine yazılsa da her bir paragraf konunun farklı bir yönünü ele alan
farklı bir fikir sunmak için vardır. Şekilsel ve teknik olarak az önce bahsedilen
özelliklere sahip olması gereken akademik yazılı metinlerin içerik olarak ise doğru,
açık, anlaşılır ve ilgi çekici olması gerekmektedir. Yazım aşaması tamamlandıktan
sonra ise öğrenciler akran ve öğretmen dönütü, eleştirel değerlendirme ve revize
etme süreçlerini de etkili bir şekilde tamamlamalıdırlar.

4.5. Teknoloji ve Yazma Becerisi
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte teknoloji destekli öğretim yöntem ve
teknikleri her alana ait derslere daha çok entegre edilmeye başlanmıştır. Özellikle
yabancı dil derslerine teknolojinin entegre edilmesi davranışçı yaklaşıma dayalı
bir eğitim-öğretimden daha yapılandırıcı bir yaklaşıma geçişi de beraberinde
getirmiştir (Kasapoğlu-Akyol, 2010). Eğitimde bu tür bir yaklaşımsal değişim ve
gelişim öğretmenlerin modern yöntemlere ayak uydurabilmek için üzerlerinde
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oldukça yoğun bir baskı hissetmelerine de neden olmaktadır. Fakat son yıllarda
öğretmenlere teknolojinin imkanlarını derslerde, özellikle de dil derslerinde, nasıl
kullanacakları konusunda eğitim ve seminer desteği sağlanmakta ve öğretmenlerin
hissettikleri bu baskı mümkün olduğunca en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Hayatın hemen hemen her alanında var olan teknolojiyi sınıf ortamlarından
soyutlamak ve öğrencileri klasik yöntemlerle karşı karşıya bırakmak hiç şüphesiz
eğitim-öğretimin gelişmesini sekteye uğratacak en büyük engeldir. Bu nedenle
de eğitimin kalitesini arttırmak ve öğrencilerin günlük hayatlarından aşina
oldukları teknolojiyi derslerle ilişkilendirerek dersleri daha ilgi çekici hale getirmek
gerekmektedir. Bu bağlamda yazma dersleri ne kadar teknolojinin imkânlarıyla
buluşturulursa öğrencilerin yazma becerileri o denli geliştiği yapılan pek çok
araştırmayla gözler önüne serilmiştir (Pebriantika, 2020; Dahlström, 2018).
Yazma derslerinde kullanılabilecek teknolojik araçlardan bir tanesi öğrencilere
elektronik dergi, bülten, günlük, vb. (e-journal) yazma etkinliğidir. Elektronik ortamda
yazılan bu metinler öğrencilerin el yazısı ya da imla hatalarından dolayı endişe
etmelerini engellemekte ve fikirlerini ve duygularını güvenle ifade edebilecekleri
elektronik bir kompozisyon defteri görevi görmektedir (Dahlström, 2018; Tuan, 2010).
Aynı zamanda öğretmen veya metni okuyan diğer akranlardan dönüt alma şansına
da sahip olan öğrenciler böylelikle dilbilgisi ve kelime bilgilerini de geliştirmektedir.
Eğitim kurumlarının ‘e-journal’lar için kendi oluşturdukları ve öğretmenler tarafından
yönetilen websitelere sahip olabileceği gibi yazma becerisini geliştirmek isteyenlerin
bireysel olarak kaydolup ‘e-journal’ yazma serüvenine katılması da mümkündür.
Böyle ‘e-journal’ sitelerinde bireyler yalnızca kendileri için metinler yazabilirken
aynı zamanda sertifikalı eğitmenlerin güdümünde de metinler yazabilme şansına
sahiptir. Aşağıdaki bu tür ‘e-journal’ yazılabilecek ücretsiz web sitelerinden biri olan
Penzu adlı sitenin nasıl kullanıldığına yönelik görseller bulunmaktadır.
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Öğrenciler ilk olarak web sitesine kayıt yaptırmak için sağ en üstteki ‘Sign up’
butonuna basarak e-mail adresleriyle kolaylıkla kaydolabilmektedirler.

Bir sonraki aşamada karşılarına çıkan pencerede isteğe bağlı olarak neden
elektronik yazma serüvenine başlamak istediklerini belirtebilecekleri bir yazı ekranı
çıkmaktadır. İsteğe bağlı olan bu kısım istenirse atlanabilmektedir.

Görselde görünen pencerede ise kullanıcılara yazacakları metnin fon ve
arka plan renklerini seçme imkânı sunulmaktadır. Yine isteğe bağlı olan bu kısım
atlanarak varsayılan fon ve arka planla devam edilebilir.

86

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

Öğrenci Rehber Kitabı

Daha sonra gelen ekranda ise kullanıcılara yazılı metinleri için başlık ve kapak
sayfası ayarlamaları yapmayı mümkün kılarken aynı zamanda yazılarının güvenlik
seçeneği ayarlarını da aynı sayfadan yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Görselden de anlaşılacağı gibi en son gelinen aşamada ise yazılı metni
üretmeyi sağlayacak pencere kullanıcıların karşılarına çıkmaktadır. Bu aşamada
metne istenirse başlık verilip aynı zamanda tarih de verilerek kayır altında
tutulabilmektedir.
Bireyler eğer daha profesyonel uygulamalar arıyor ve yazdıkları metinlere
hemen geri dönüt istiyorlarsa ücretli ‘e-journal’ sitelerine üye olup sertifikalı
eğitmenlerin güdümünde ve eşliğinde elektronik ortamda yazma becerilerini
geliştirmeleri mümkündür.
Bunların dışında eğer öğrenciler yazma sırasında anında dönüt veren
uygulamalar kullanmak isterlerse ‘grammarly’ gibi pek çok otomatik dönüt veren
programlar da mevcuttur. Kullanıcılar için bu uygulamanın kullanım şekli aşağıda
görsellerle desteklenerek açıklanmaktadır.
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Öncelikle ana ekrandan siteye kaydolduktan sonra, yukarıda da görüleceği
gibi ‘free’ ya da ‘premium’ seçeneklerinden biri seçilmektedir. Ücretsiz dönüt
dilbilgisi, yazım ve noktalama şeklinde temel bilgiler üzerinden dönüt verirken ücretli
alternatif olan ‘Premium’ ise gelişmiş kelime seçenekleri, açıklık ve anlamlılık gibi
daha üst düzey dönütler sağlamaktadır. Kullanıcı bu aşamada kendi beklentilerine
göre uygun gördüğü alternatifi seçebilir. ‘Free’ seçeneği seçildikten sonra gelecek
pencere aşağıdaki gibidir.

Bu sayfada ise yazma eylemine başlamak için ‘New-Upload’ seçeneği ne
tıklanarak yazma ekranına geçiş yapılmalıdır. İstenirse ‘Demo Document’ seçeneği
seçilerek örnek bir metne nasıl dönüt verildiği incelenebilir.

‘Type’ yazan kısma istenilen türde bir metin yazılarak metin tamamlandığında
aşağıdaki görselde gösterildiği gibi okuyucu türü, metnin resmiyet derecesi, metnin
ait olduğu sosyal bağlam ve metnin yazılış amacı gibi anahtar bilgiler sorulmaktadır.
Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda metin incelenmektedir.
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Yukarıdaki ekrandan metinle ilgili tüm kategoriler seçildikten sonra ise skor ve
dönüt ekranı kullanıcıları karşılamaktadır.

Yukarıda nasıl kullanılacağı aşamalarıyla birlikte verilen bu ve buna benzer
otomatik dönüt araçları başlangıç seviyesindeki öğrencilere de hitap etmektedir.
Fakat daha ileri seviyede olup uluslararası testlerde yazma sınavlarından yüksek
skorlar almak isteyen öğrencilerin kullanabileceği daha profesyonel uygulamalar da
mevcuttur. Wilson and Andrada (2016), yaptıkları araştırmada e-Rater ve Criterion
adlı iki otomatik dönüt veren programın etkililiğinden bahsetmei ve kendileri de
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PEG adlı başka bir dönüt programının öğrencilerin yazma becerisi üzerine etkisini
incelemişlerdir.
Yapılan pek çok araştırmada yukarıda verilen uygulamaların ve daha pek
çok dijital aracın öğrencilerin yazma becerileri edinmelerini daha kolay ve hızlı
hale getirdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle İngilizce yazma dersi müfredatlarına
teknolojik araçların en etkili şekilde dahil edilmesi ve öğrencilerin bu teknolojiyi
kullanarak hedef dili keşfetmeleri sağlanmalıdır.

4.6. Sonuç
İngilizcenin dört temel becerisi arasında en zor ve en geç edinilen becerinin
yazma becerisi olmasının süre kısıtlılığı, öğrencilerin dilbilgisi yeterliklerinin
olmaması, öğretmenlerin etkili öğretim yapma yeterliğinde olmaması gibi pek
çok neden vardır. Bunların yanı sıra yazma dersleri için tasarlanan geleneksel
yöntem, strateji ve tekniklerin modern dünyanın içinden gelen öğrencilere yazma
derslerini sevdirecek nitelikte olmaması da öğrencilerin yazma derslerinde daha az
başarılı olmasının sebeplerinden birisidir. Bu nedenle yazma dersi müfredatlarına
öğrencilerin günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları teknolojik araçları entegre
etmek ve yazma derslerini sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle daha ilgi çekici hale
getirmek ivedilikle yapılması gereken bir görevdir. Çünkü yazma becerisi de en
az diğer beceriler kadar önemlidir ve eğitim hayatında öğrenciler için ne kadar
önemliyse eğitim sonrasında da bireylere pek çok iş imkânı sunması bakımından o
denli önemlidir.
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5. DİLBİLGİSİ VE ÖNEMİ
5.1. Dilbilgisi ve Önemi
Dilbilgisi Eski Yunancada “harf, yazı” anlamına gelen “grámma” sözcüğünden
türemiş ve diğer dillere geçmiştir. Sözlük anlamına bakacak olursak dilbilgisi
(gramer) “bir dilin ses, sözcük, tümce gibi öğeleri ve özellikleri ile bunların birlikte
oluşturduğu düzeni ortaya koyan ve açıklayan kurallar bütünü” olarak tanımlanmıştır
(AnaBritannica, 1987). Ayrıca “kuralların ortaya konduğu kitaplara ve dilin bu soyut
özelliklerini inceleyen [bilim]dalına da dilbilgisi denir” (Ana Britannica, 1987).
Yabancı dil öğrenmek isteyen bir bireyin hedef dile hâkim olabilmek için attığı
ilk adım o dilin kurallarını (dilbilgisini) öğrenmek ve sonra da bu bilgileri “doğru”
bir şekilde kullanmak olmalıdır. Bu o dildeki yeterliliğin temelidir. “Doğru dilbilgisi”
öğrenmek hedef dilde bireyin kendisini etkin bir şekilde ifade edebilmesini ve iletişim
kurmasını sağlayan en önemli unsurdur.

5.2. Dilbilgisi Amaçları ve Öğrenme Çıktıları
Bilindiği gibi dil öğreniminde /öğretiminde dinleme ( Listening) ve okuma (
Reading) becerileri Alımlayıcı Beceriler (Receptive Skills), konuşma( Speaking) ve
yazma (Writing) becerileri ise Üretici Beceriler (Productive Skills) olarak adlandırılır.
Bu dört becerideki yetkinlik bireyin hedef dili daha hızlı kavramasını (dinleme ve
okuma becerilerinde) ve daha etkili iletişim kurabilmesini (konuşma ve yazma
becerilerinde) mümkün kılacaktır.
Dilbilgisinin hangi yöntemlerle öğretileceği ve hedef dile hâkim olabilmek için
öğrenme çıktılarının bireylere nasıl sunulacağı önem arz etmektedir. Bu konuda
pek çok görüş öne sürülse de Larsen-Freeman’ın ifade ettiği “üç boyutlu dilbilgisi
modeli” (bkz.Şekil 5.1) özellikle vurgulanmalıdır.
Yazar hem eğitmenlere hem de dil öğrenen bireylere dilbilgisi yapılarının
öğretilmesinde / öğrenilmesinde Biçim (“Nasıl biçimlendirilir?”), Anlam (Ne anlama
gelir?”), ve Kullanımı (Ne zaman / Neden, Ne amaçla kullanılır?”) içeren üçlü bir
model önermiştir (2001).
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Şekil 5.1. Larsen Freeman’ın üç boyutlu dil bilgisi modeli
Not: Larsen-Freeman, D.(2001)Teaching Grammar. In M.Celce-Murcia (Ed.),
Teaching English as a Second or Foreign language.Boston, MA:National Geographic
Learning kitabının s.258 de yer alan “A three-dimensional grammar framework” adlı
tablodan alınmıştır.
“Dilbilgisi ve Öğretisi:Mitlere Meydan Okumak” başlıklı makalesinde bu
model ile ilgili olarak “[dilbilgisinin] içinde biçimsözdizim (morphosyntax), anlambilim
(syntax) ve edimbilim (pragmatic) olmak üzere üç boyut [barındırdığının]” altını
çizmiştir. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, bu yöntemle birey dilbilgisi
kurallarının, cümle yapılarının nasıl kullanıldığını görecek, dilin doğasının ve işleyişinin
farkına varacak, sonuçta da uygun bağlamda kullanarak bu edindiği bilgiyi beceriye
dönüştürmüş olacaktır. Böylelikle standart dilin kullanılması ve en önemlisi de dilin
korunması sağlanacaktır.
Bunlara ilaveten, ana dilinin ve hedef dilin dilbilgisini bilen bir birey bu iki dil
arasında karşılaştırmalar yaparak biçim, anlam, kullanım farklılıklarını öğrenecek ve
iletişim becerilerinin pozitif anlamda gelişmesine katkı sağlayacaktır.

5.3. İlgili Stratejiler ve Kaynakların Kullanımı
A1 ve A2 İngilizce Dilbilgisi Konuları
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR, Common European
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Framework of Reference for Languages), dilde yeterlilik seviyesini belirlemek için
Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen uluslararası bir standarttır. Avrupa çapında
geniş ölçüde kabul edilmiştir, dünya genelinde de yaygın hale gelmektedir. CEFR, dil
yeterliliğini A1’den C2 ye kadar altı seviye olarak belirlemiştir. Bu seviyeler ve ifade
ettikleri karşılıkları şöyledir:
A1 - A2 -> Temel kullanıcılar (Basic User)
B1 - B2 -> Bağımsız kullanıcılar (Independent User)
C1 - C2 -> Usta kullanıcılar (Proficient User)
Bu karşılıklara göre temel İngilizce düzeyini gösteren A1 ve A2 seviyeleri için
belirlenen dilbilgisi konu içerikleri aşağıda Tablo 5.1.’de verilmiştir:
A1 SEVİYE
Verb to be (Am / Is / Are)
Pronouns
Possessive Adjectives
There is /There are
Common countable / uncountable nouns
How many? / How much?
Have Got / Has Got
Imperatives
Basic prepositions of place (in, on, under, near, behind, next to, etc.)
Basic prepositions of time (in, on, at)
This/that/these/those
Colours
Common Adjectives
Time words ( days, months, etc.)
Basic conjunctions (so, because, but, and, or )
Question words (What, who, when, why, how)
Would like
The Simple Present Tense
Verb+ ing: Love, like, hate
Prefer
Adverbs of frequency ( always, usually, often, sometimes, never etc.)
The Present Continuous Tense
Going to Future
The Simple Past Tense
Comparatives /Superlatives
As + adjective +as
Modals: Can / can’t , could /couldn’t

A2 SEVİYE
Verb to be (Am / Is / Are / Was / Were)
Articles (A / An)
There + be
Modals Kullanımı: (should /ought to / must / have to / need to / needn’t/ etc.)
Countable / uncountable nouns
Singular / Plural Nouns
Prepositions of time (in/ on /at)
Question words (Why,When, How, How far, How long, How often etc.)
Would like to
would prefer to
The Definite& Indefinete Articles (A /An /The)
Gerunds /Infinitives
Phrasal Verbs
Too / enough
Adverbs
Possessive pronouns & Possessive adjectives
Comparatives /Superlatives
Common linking words (however, so, therefore, because, and, but etc.)
Quantity words (much, many, a little, a few, a lot of, lots of etc.)
Making suggestions (Let’s, shall )
Used to
The Past Continuous Tense
Common stative verbs (want, know, dislike, look, taste, smell,etc.)
The Past and Past Continuous Tenses with when and while
The Present Perfect Tense:
Future Simple (will / won’t)
If clauses (Type 0 / Type 1)

Tablo 5.1. A1 ve A2 dilbilgisi seviyeleri

5.4. Önerilen Kaynaklar
KAYNAK 1
İlk adım olarak: İngilizce Dilbilgisi öğrenmeye başlamak veya var olan dilbilgisi
seviyenizi biraz daha iyileştirmek istiyorsanız “https://learnenglish.britishcouncil.
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org/grammar/beginner-to-pre-intermediate” linkini kullanarak A1 ve A2 düzeyinde
İngilizce dilbilgisi çalışmaları yapabilirisiniz (Resim 1).

İkinci adım olarak: Aynı sayfa üzerinde verilmiş olan öğrenmek istediğiniz dil
bilgisi derslerinden birini örneğin (Adjectives and Prepositions) tıklayarak başlayalım
(Resim 2).
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Üçüncü adım olarak: Konu üzerinde verilen örnekleri inceleyerek, çevrimiçi
kısa dilbilgisi sınavları olabilir. (Resim 3)

Yine aynı sayfa üzerinden aynı konu ile ilgili ayrıntılı olarak dilbilgisi
açıklamalarını örnek cümleler yardımıyla görebilirsiniz (Resim 4).

KAYNAK 2
İlk olarak, bu kaynak vasıtasıyla İngilizce dil bilginizi geliştirmek istiyorsanız
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/basic-grammar linkini kullanarak
çevrim içi çalışma yapabilirsiniz (Resim 1). Dilbilgisi konularına A1-A2 seviyesinden
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B1-B2 seviyesine kadar ulaşabilir, konuları alıştırmalar yardımıyla kavrayabilirsiniz.

İkinci olarak, 6 dakikada dilbilgisi-Temel Dilbilgisi (6 Minute Grammar-Basic
Grammar) bölümü gelmekte (Resim 2). Bu bölümün içerisine tıklayarak girdiğimizde;

1. Question Forms (Soru Biçimleri)
2. Present Continuous and Simple Tenses (Şimdiki Zaman ve Geniş Zaman)
3. “Like” for preference and description (Tercih ve Tanımlarda kullanılan “like”)
4. Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
Gibi, istediğiniz dilbilgisi konularından birine tıklayabilirsiniz. Örnek olarak
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“Question Forms” konusuna tıkladığımızda karşımıza konuyu Diyalog şeklinde 6
dakikalık bir podcast dinleme aktivitesiyle anlatan bölüm çıkmakta (Resim 3). Bu
bölümün yazılı şeklini görebileceğiniz gibi, bu podcast’i bilgisayarınıza veya cep
telefonunuza indirip defalarca dinleme fırsatı bulabilirsiniz. Bu podcast’in hemen
yanında “Session Grammar-Dilbilgisi Seansı” başlığı altında konuyla ilgili dilbilgisi
açıklamalarının yapıldığı bölüm üzerinde de çalışma yapabilirsiniz.

İhtiyacınız olan konuların hepsini aynı şekilde çalıştıktan sonra “Quiz-Kısa
Sınav” bölümünü tıklayıp çalıştığınız konular hakkında kısa sınavlar olup, konuları
öğrenip öğrenmediğinizi kontrol edebilirsiniz (Resim 4).
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KAYNAK 3
Bu kaynak yardımıyla, ilk olarak https://www.englishgrammar.org/ linkine
tıklayarak oldukça çeşitli B1-B2 seviye dilbilgisi konuları hakkında çevrim içi olarak
interaktif alıştırma yapabilirisiniz (Resim 1).

İkinci olarak, yine aynı sayfa üzerindeki Download Lessons (Dersleri İndir)
bölümüne tıklayarak oldukça çeşitli ve çok sayıda çevrim içi dilbilgisi alıştırmaları
yapabilirsiniz veya ücretsiz olarak PDF formatında indirip arkadaşlarınızla
paylaşabilirsiniz (Resim 2).

Üçüncü olarak, “Online Exercises-Çevrimiçi Alıştırmalar” bölümüne girerek,
“Start Quiz-Sınavı başlat” bölümüne girdiğinizde, belirli dilbilgisi konuları ile ilgili 10
soruluk alıştırmalar yapabilirsiniz (Resim 3).
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Dördüncü olarak, yazdığınız herhangi bir cümlenin dilbilgisi açısından
doğruluğundan emin olmak istiyorsanız yine aynı ana sayfa üzerinde bulunan “Online
Tools-Çevrimiçi Araçlar” bölümüne tıklayıp “Online Grammar Checker” bölümüne
girip, açılan tablo içerine cümle veya cümleler yazarak basit dilbilgisi hatalarınızı
görüp düzeltebilirsiniz (Resim 4).
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KAYNAK 4
Bu kaynakta, ilk olarak https://easyworldofenglish.com/grammar-levels/
linkine tıklayarak A1-A2 seviyesinde (Grammar Level 1-Grammar Level 2- Grammar
Level 3) başlıkları altında dilbilgisi konu anlatımlarına bakabilirsiniz (Resim 1).

Örnek olarak, Grammar Level 1 bölümüne tıkladığımız zaman, belirlenmiş olan
dilbilgisi derslerini görebilir ve bu konulardan ihtiyacımız olanı seçebilirsiniz(Resim
2).
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Konulardan ilki olan “Lesson 01: The Verb “To Be ” konusuna tıkladığımızda konu
anlatımlarını inceleyebilir ve verilmiş olan örnek cümleleri sesli olarak da dinleyerek
telaffuzumuzu geliştirebilir, dinleme yoluyla cümlelerin akılda kalma süresini
artırabiliriz (Resim 3).

Konu çalışması bittikten sonra, çalıştığınız sayfayı PDF formatında yazdırıp
çıktısını yazıcıdan alabilir ve konuyla ilgili kısa bir sınav olabilirsiniz (Resim 4).
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KAYNAK 5
Bu kaynağa, https://www.youtube.com/c/engVid linkini tıklayarak ulaşabilir,
istediğiniz dilbilgisi anlatımlarını video gösterimi üzerinden ana dili İngilizce olan
İngilizce öğretmenlerinden konu anlatımlarını takip edebilirsiniz. Konuları başta
Tablo 1’de belirttiğim A1 ve A2 konularından seçebilirsiniz. (Resim 1).

Sonuç olarak, dilbilgisi öğrenmek için İngilizce kaynak oldukça fazladır.
Önemli olan Seviyemize ve ihtiyacımız olan konuları sayıca çok olan bu kaynaklar
arasından dikkatli bir şekilde seçerek öğrenmektir. Dil öğreniminde tüm ağırlığı
dilbilgisi öğrenmeye vermemiz doğru olmaz. Dil bilgisi öğrenmenin tek mükemmel
bir yolu olmadığı gibi dilbilgisi hakkında her şeyi tam olarak da öğrenmemiz mümkün
değildir. Dilbilgisi bir binanın çimentosu ise yazma, konuşma, dinleme anlama ve
okuma yetenekleri o binanın kolonu, kumu, demiri ve tuğlalarıdır. Dil öğrenmek emek
ister. Dil öğrenirken kullandığımız araçları, teknikleri ve yaklaşımları hayatın içinden
gerçek olaylardan seçerek, uzun ve istikrarlı bir çalışma yapmamız gerekir.

Taşı delen suyun kuvveti değil,
damlaların sürekliliğidir.
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5.5. Sınavlara Hazırlık
Bireylerin İngilizce bilgi ve beceri düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılan,
uluslararası geçerliliği olan sınavlardan ikisi TOEFL (Test of English As a Foreign
Language) ve IELTS’dir (International English Language Testing System).
Yurt dışında lisans, yüksek lisans veya doktora proğramlarına devam etmek
isteyen öğrenciler ile yurt dışında çalışmak ve yaşamak isteyen bireylerin İngilizce
seviyelerini belirlemekte kullanılan TOEFL ve IELTS aynı zamanda ülkemizdeki yabancı
dille eğitim veren yüksek öğretim kurumları tarafından da gerekli koşul olarak talep
edilmektedir.
Dilbilgisi yeterlilik sınavlarının çok önemli bir parçasıdır. Bu sınavlarda
reading(okuma), listening (dinleme), writing(yazma), speaking (konuşma)
becerilerinin her biri için ayrı sınav uygulanır. Doğrudan dilbilgisi soruları sorulmasa
bile her bir beceride başarılı olabilmeniz için gramer bilginizin eksiksiz olması
gerekmektedir.
İyi bir dilbilgisi; özelllikle konuşma ve yazma bölümlerinde kendi fikirlerinizi
doğru bir şekilde aktarabilmenizi, dinleme ve okuma becerilerinde bilgileri kolaylıkla
kavramanızı, sınav sürenizi daha verimli kullanmanızı ve yüksek puan alabilmenizi
sağlayacaktır.
Özetle; bu sınavlar sayesinde aday her bir becerideki seviyesini öğrenecek
ve varsa eksikliklerini tespit ederek bunları iyileştirebilecek çalışmalara
yoğunlaşabilecektir.

5.6. Sonuç
Tarih boyunca diller kurallarına göre sınıflandırılmış ve sonunda da bu kurallar
bütününe dilbilgisi(gramer) denilmiştir. Bu kurallar o dili oluşturan seslerin, sözcük
yapılarının, cümle yapılarının kapsamlı bir şekilde incelenerek ele alınmasıdır.
Dilbilgisi öğretimi /öğreniminin amacı yalnızca kuralları öğretmek / öğrenmek
değil, aynı zamanda okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerinde de bu kuralların
“doğru” bir biçimde kullanımını kapsamaktadır. Ancak bu yolla hedef dilde yeterlilik
kazanılıp, etkin bir iletişim kurulacak; sonuç olarak standart dilin kullanılması ve
korunması sağlanacaktır.
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ÇEVİRİ BECERİSİNİN (YAZILI VE SÖZLÜ) İKİ ÖNEMLİ ALT BECERİSİ:
ANLAMA VE ÜRETME BECERİSİ
Çeviri becerisi ya da çeviri edinci en geniş tanımıyla çeviri yapabilmek için
gerekli bilgi ve becerilerdir. Eruz’a göre ise çeviri “birçok katmanın aynı anda
saydamlaştırılarak kaynak metnin erek kültür için (yeniden) üretildiği karmaşık
bir süreç içinde gerçekleşen bir eylem türüdür” (2003, s.72). Çeviri sadece dilden
dile yapılan aktarma olarak algılanmamalıdır. Çeviri çok yönlü bir eylemdir, aynı
zamanda kültürün de bir aktarımıdır. Bu yüzden, çevirmenin sahip olması gereken
özellik sadece yabancı dil bilgisi değildir. Çevirmen aynı zamanda çok iyi bir gözlemci,
okuyucu, araştırmacı ve problem çözücü olmalıdır. Anthony Pym’ e göre çeviri edinci
kavramı dilsel, kültürel, teknolojik ve profesyonel becerileri de içeren bir kavramdır
ve çevirmen bunlarda da yetkin olmalıdır (2003, s. 481).
Çeviri becerisinin birçok alt becerisi vardır ancak en önemlilerinden ikisi,
anlama/algılama becerisi ve üretme becerisidir. Bu beceriler de kendi içinde alt
başlıklara ayrılmaktadır. Bu çalışmada anlama ve üretme becerileri örnekler ve
referanslarla desteklenerek açıklanacak ve bu becerilerin kendi alt başlıkları da
detaylarıyla incelenecektir. Çalışmanın amacı metni anlama ve analiz çalışmalarının,
erek metin üretme sürecine katkıları ve erek metni nasıl şekillendirebileceğini
tartışmaktır.
Anlama becerisi çeviri becerisi için en önemli alt başlık olarak kabul edilmelidir.
Dilsel ve kültürel bir aktarım gerçekleştirecek çevirmen, en başta kaynak metni çok
iyi analiz ederek, verilen mesajları, alt metinleri ortaya çıkararak anlamalıdır ve bu
doğrultuda çeviri stratejisini belirleyerek erek metnini oluşturmaya başlamalıdır.
Normal bir okuyucunun bir metni okumasıyla çevirmenin okuması farklı olacaktır.
Metinde geçen makro ve mikro yapılar, içerik, konu, kullanılan dil, dilsel özellikler,
yazım ve noktalama gibi birçok alt başlık analize dahil edilerek çevirmen çok yönlü bir
analiz yapmalıdır. Burada bahsedilen metni anlama sadece okuyup genel hatlarıyla
bir çıkarım yapmak değildir. Örneğin, metinde geçen kültürel ögelerin araştırılması
ve çevirmenin bu ögeleri metinle bağdaştırabilmesi metni anlama için önemli
bir adımdır. Diyelim ki kaynak metinde geçen “baby shower” çevirmen tarafından
incelenmeden, araştırılmadan, sadece dilsel aktarım gerçekleştirilerek “bebek
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duşu” şeklinde çevrilmişse, bu çevirmenin metni tam olarak anlamadığı, yüzeysel
okuduğu, üzerinde araştırma yapmadığı izlenimini doğurur. Eğer metni tam olarak
anlamış olsaydı, bu kültürel ögeyi araştırarak, erek kültürde tam bir karşılığı olmasa
bile ona en yakın ögeyi bulur, o ögeyi tarif edecek yeni bir kelime/kelime grubu
üretirdi veya hiç değiştirmeden kullanırdı. Yani çeviri yaparken bir anlamda erek
kültüre hitap etmesi gerektiğinden, erek okuyucuya uygun yapılmalıdır. Bu noktada
çevirmen sadece kaynak kültüre değil erek kültüre de hâkim olmalıdır. Ancak alan
bilgisi, genel kültür bilgisi, eğitim durumu, motivasyon, bulunduğu toplumsal yapı
çevirmenin anlama becerisini etkileyen durumlardır. Örneğin, gelen çeviri görevi
çevirmen için anlaşılması zor veya araştırma süreci zaman alacak bir alan ise bu
çevirmenin motivasyonunu düşürebileceğinden metni anlamasını etkileyebilir ve
süreci uzatabilir.
Kaynak metni tam olarak çözümlemeden, anlamlandırılmadan yapılan çeviriler
sadece yanlış çeviri olmakla kalmaz, bazı durumlarda krize bile sebep olabilir. Örneğin
kaynak metin tam anlaşılmadan yapılan yanlış bir haber çevirisi politik krizlere sebep
olabilir. ‘‘Çevirmenin ilk görevi, metni anlamak, analiz etmek ve o metin için uygun bir
çeviri yöntemi seçmeden önce, metinle ilgili birkaç genelleme yapmaktır ki burada
çeviri teorisi devreye girer ve bu analiz için bazı kriterler ve öncelikler ortaya koyar”
(Özyön, 2014, s. 21).
Kaynak metni doğru anlamanın en doğru yolu öncelikle çeviri odaklı
metin türünün belirlenmesidir. Kaynak metnin çeviri amacıyla çözümlenmesi ve
sınıflandırılması, çevirmenin stratejisini ve amacını belirleme konusunda yardımcı
olacaktır. Aynı zamanda metin türünün belirlenmesi hedef kitlenin de belirlenmesi
anlamına gelir ve bu noktada hedef kitlenin beklentileri ve beğenisi üzerine çeviri
gerçekleştirilebilir. “Böylece çevirmenin de işi kolaylaşmakta, metnin içeriğine,
vermek istediği anlam, metnin amacına göre hareket ederek daha sağlıklı bir
çeviri yapabilmektedir” (Özyön, 2014, s. 23). Çevirmenin günlük hayattaki okuma
alışkanlığının da önemli olduğunu düşünülebilir çünkü kişi ne kadar çok ve farklı
türler okur ve kültürünü geniş tutarsa kaynak metnin analizi ve sınıflandırılması bir o
kadar kolay ve doğru olur. Okumayı sevmeyen bir çevirmenin metin türlerine yabancı
olması doğal bir sonuçtur ve bu sınıflandırma konusunda zorlayabilir.
Metin türü belirlemenin önemi ve türleri üzerine araştırma yapan isimlere
Nord ve Reiss örnek gösterilebilir. Nord “Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi” adlı
kitabında belgelendirici ve araçsal çeviri olarak 2 tür belirler. Belgelendirici çeviride
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sözcüğü sözcüğüne çeviri ve edebi çeviriler bulunmaktadır, araçsal çeviride ise
okuyucunun bir kaynak metin okuyormuş hissini alabilmeleri önemlidir ve kullanım
kılavuzlarının çevirileri buna örnek gösterilebilir. Reiss ise metinleri; bilgilendirici
(rapor, makale), anlatımcı (edebi metinler), işlemsel (broşür, reklam) ve görselişitsel araçlı metinler(sunumlar) olarak dörde ayırır (akt. Yücel, 2016, s. 193).
Çevirmenin kaynak metni her yönüyle anlayıp yapacağı doğru bir metin
türü belirleme işlemi ile yapacağı çeviri çok daha kabul edilebilir ve erek kültürün
beğenisine uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Çevirmenin çeviri sürecinde
de işini kolaylaştıracaktır. Çevirmen araştırmalarını hangi alanda yapacağını
bileceği için süreç de daha sağlıklı ilerleyecektir. Örneğin; bir şiir ve reklam broşürü
çevirisi aynı kategoride değerlendirilemez. Bu iki birbirinden farklı alanda aynı
stratejiler ile yapılacak çeviriler erek kültürde olumlu bir tepki alamayacaktır. Şiir
çevirisi yapacak olan çevirmen metni hem estetik açıdan hem duygu aktarımını
da koruyacak şekilde bir strateji geliştirerek erek okuyucunun da o eserin kaynak
kültürde bıraktığı etkiyi hissedebilmesini sağlayacaktır. Belki bazı ekleme, çıkarma,
yer değiştirme gibi yöntemlere başvuracaktır. Ancak bir reklam broşüründe amaç
hedef kitlenin duygusal anlamda etkilenmesinden ziyade, onların ilgisini çekerek
bir satış gerçekleştirmek olduğundan, çevirmen kaynak metne, bir şiire göre daha
sadık kalarak, daha bilgisel bir aktarım gerçekleştirecektir. Ekleme veya çıkarma
yapmayacaktır, amacı kaynak metni erek okuyucuya kendi kültüründe en yakın
şekilde aktarmak olacaktır. Bir örnek daha vermek gerekirse; hukuk alanında
yapılacak bir çeviri için metni doğru sınıflandıran çevirmen, terminoloji ile ilgili
yapacağı bir araştırmada nereye başvuracağını bilecek ve çeviri süreci daha hızlı
ilerleyecektir.
Çeviri amaçlı metin türü belirlendikten sonraki diğer bir önemli adım çeviri
öncesi metin analizi yapmaktır. Yapılacak çeviri hangi metin türüne ait ise o alanda
yapılacak araştırmalar çeviri stratejilerini belirlemeye yardımcı olacaktır. Çevirmen,
metindeki dil içi ve dil dışı faktörleri analiz etmelidir. Dil içi faktörlerden, anlamsal,
sözcüksel ve dilbilgisel özelliklerden; dil dışı faktörlerden de konu, alan, zaman gibi
özellikleri anlamalıyız. (Munday, 2008, s.74). Bu doğrultuda yapılacak detaylı analiz
sürecinde çevirmen, karşısına çıkabilecek çeviri sorunlarını daha rahat görmüş
olacak ve öncelikle bu sorunları çözmeye yönelik araştırmalar yapacaktır. Örneğin;
ziraat alanında yapılacak Türkçe- İngilizce bir çeviriyi düşünelim. Metni sözcüksel
açıdan analiz ederken karşısına terminolojik açıdan araştırması gereken kelimeler
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çıkabilir. Diyelim ki metinde geçen “bahçe bitkileri” eğer yüzeysel bir analiz yapılırsa
günlük dildeki İngilizce karşılığı ile çevrilecektir ancak çevirmen ziraat alanındaki
karşılığını bulup “horticulture” olarak çevirmelidir. Bu tür analiz ve araştırmalar
metnin sınıflandırılması ve hedef kitlesi doğrultusunda daha verimli ve amacına
uygun çevirilerin gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Elbette sadece sözcüksel açıdan
değil, çevirmen metindeki tüm dil içi ve dil dışı faktörleri detaylarıyla inceleyerek,
karşısına çıkabilecek olası problemlerin üstesinden gelmek için çalışmalıdır.
Günümüz koşullarında teknolojinin ilerlemesiyle, çeviri öncesi ve çeviri sırasında
çevirmen birçok yardımcı malzemeye erişim sağlayabilmektedir. Örneğin, eskiden
çevirmenler birçok alanda basılı kaynağı ve sözlüğü bulunan ve çeviri sırasında bu
sözlüklerden faydalanan kişilerdi. Ancak artık online sözlükler sayesinde çevirmen
çok daha kısa sürede istediği bilgilere ulaşabilir. Bir nevi, çevirmenlik mesleğinin
profili değişmiştir. Artık çevirmenlerin teknolojik gelişmelerden haberdar olarak
onları etkin kullanabilmeleri beklenmektedir. Teknoloji kullanımı bazı tartışmaların
aksine, çevirmenler için süreci kısaltan yardımcı malzemeleri onların kullanımına
sunabilir. Mine Yazıcı’ya göre:
Çeviri eğitiminin kuramsal bilgiyle ters düştüğü
düşüncesinden dolayı teknolojik gelişmelere soğuk bakması,
daha baştan kuramın yeni düşünceleri ve görüşleri mantıksal bir
tutarlılık şeklinde öne sürerek geleceğe kılavuzluk etme şeklindeki
tanımını reddetmek anlamına gelir. Üstelik çeviri kuramının bilgi
çağının sonunda ortaya çıkan teknolojik gelişme ve toplumsal
değişikliklerden uzak durması, “görgül” bir bilim dalı olduğu savıyla
da çelişir”. (2007, s.141)
Anlaşılacağı gibi, çevirmen teknolojinin çeviride kullanılmasını olumsuz
karşılamak yerine mümkün olduğunca yararlanmaya çalışmalıdır. Küreselleşen
dünyada ancak bu şekilde gelişmelere uyum sağlayabilir. Örneğin; internet
kullanımının çok yaygın olmadığı dönemlerde tıp çevirisi yapacak bir çevirmen belki
de o alandaki kaynaklara erişebilmek için kütüphaneleri dolaşmak zorunda kalmış
olabilirdi ancak günümüzde çevirmen, tıp alanında birçok basılı kaynağa ve makaleye
ulaşarak hem alan hakkında varsa bilgi eksiğini tamamlayabilir hem de koşut metin
analizi yapma imkanına sahip olur. Ayrıca sözcüksel analiz doğrultusunda araştırma
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yapma ihtiyacı duyduğu kelimelere tıp dilindeki karşılıklarını bulma konusunda
sözlüklerden daha hızlı ve kolay faydalanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken husus, internette yer alan bilgi kirliliğinden dolayı araştırma yapacağı
alanları doğru seçmesi. Onay almış, kaynak gösterebileceği ve o kesimlerde kabul
görmüş sitelerden ya da kaynaklardan faydalanmalıdır. Örneğin çevirisinde karşılık
olarak bulduğu bir kelimenin doğruluğunu araştırarak, emin olarak kullanmalıdır.
Sözlük genelde yüzeysel anlamı verdiğinden, metnin bağlamında değerlendirebilmek
çevirmenin görevidir. İster internet üzerinden ister basılı kaynaklardan olsun,
çevirmen araştırmaları sonucunda ortaya çıkan verileri metnin bağlamında
değerlendirebilmelidir.
Anlama becerisinin bir diğer önemli alt başlığı, çeviri sürecinde uzmanlara
danışmadır. Çevirmenin hangi alanda olursa olsun konu ile ilgili daha detaylı bilgi
sahibi olması hedef kitlesini tanıması ve çeviri stratejisini belirleme noktasında
yardımcı olacaktır. Bazı alanlarda uzmana danışma çok daha önemli olabilir. Örneğin,
tıp alanında yurtdışında yayınlanmış yeni bir tedavi yöntemi ile ilgili yapılmış bir
çalışmayı Türkçeye çevirecek olan bir çevirmen bilgileri yanlış aktardığı taktirde çok
ciddi sonuçlar oluşabilir. Bu açıdan, örneğin çalışma kalp ile ilgili ise, çevirmen metni
daha iyi analiz edebilmek için bir kardiyologdan yardım alabilir. Bu şekilde muhtemel
yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilebilir. Bir çevirmen her ne kadar belirli bir alanda
uzun süre çeviri yapmış olsa da o alanın dilini veya çalışmalarını, uzmanı kadar
bilip alana onun kadar hâkim olması mümkün değildir. Bu sebeplerle, çevirmen
çeviri sırasında ihtiyaç duyduğu zamanlarda o alanın uzmanına danışmaktan
çekinmemelidir, faydalı olacağı unutulmamalıdır. Bu sayede çeviri öncesinde metnin
tam olarak anlaşılması sağlanacaktır.
Çevirmenin sahip olması gereken bir diğer beceri de koşut metin analiz
yapabilmesidir. Koşut/paralel metin analizi çevirmenin anlama becerisine katkı
sunacaktır. “Başarılı bir çeviri erek kültürünü ve erek kültürdeki koşut metinleri
iyi bilmekle başlar” (Köktürk, 2015, s.83). Çevirmen eğer kaynak metni anlamada
problem yaşıyor ve tam olarak çözümleyemediği noktalar var ise, o alanda daha
önce yapılmış çevirilere bakabilir ve sorun yaşadığı alanlar ile ilgili fikir sahibi olabilir.
Örneğin, çocuk edebiyatı çevirisi yapan bir çevirmen stratejisini belirlemede zorluklar
yaşıyor ve aklında soru işaretleri varsa, özellikle kaynak metnine benzer konulu veya
aynı yaş grubuna hitap eden başka kitapların çevirilerini inceleyerek ortak çıkarımlar
doğrultusunda bu alanda daha çok fikir sahibi olabilir. Bir başka örnek vermek

113

Öğrenci Rehber Kitabı

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

gerekirse; ekonomi alanında yapılacak Türkçeden İngilizceye yapılacak bir çeviri için,
çevirmen Türk gazetelerinin İngilizce sayfalarına bakarak ekonomi ile ilgili haberleri
inceleyebilir ve bu da stratejilerini belirleme noktasında fayda sağlar.
Bu bölüme kadar bahsedilen tüm yöntemler çevirmenin kaynak metni anlama
becerisi üzerine yardımcı olmak amacıyla kullanılan alt becerilerdir. Tüm bunlar
bir çeviri için en önemli noktalardan biri olan kaynak metnin içeriğini tam olarak
benimseyebilmek için çok önemlidir çünkü metnin tam anlaşılmadan yapılacak bir
çeviri skoposa uygun bir çeviri olmaması ile sonuçlanabilir ve kaynak metnin etkisi
erek metinde yansıtılamayabilir.
Kaynak metin tam olarak anlaşıldıktan sonra çevirinin tamamlanabilmesi için
çevirmenin sahip olması gereken çok önemli bir diğer beceri “Üretme Becerisi”dir.
Çeviri becerileri aslında bir zincirin halkası gibi birbirine bağlıdır. Her biri, tam
olarak anlaşılmış bir kaynak metnin, erek okuyucuya uygun şekilde, skoposa uygun
aktarılması için önemlidir. Bir tanesinin bile eksik yapılması zinciri bozabilir ve o
andan sonraki gidişatı olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, metni anlama becerisi
tam olan, tüm araştırmalarını uygun şekilde yapmış, kaynak metni tam olarak
anlamış bir çevirmen, üretme becerisine sahip değilse, oluşturduğu çeviri metni
erek kültüre hitap etmeyebilir, ya da üretme becerisine sahip ama kaynak metni
tam olarak analiz edememiş bir çevirmen, yine aynı şekilde çevirisini skoposa göre
devam ettiremeyebilir. Bu açıdan üretme becerisi en az kaynak metni anlama
becerisi kadar önemlidir. Bu beceri de dört alt beceriye ayrılır.
İlk olarak kaynak metnin ve erek alıcının taslağını oluşturmadır. Çevirmen
için erek metni üretmeye başlamasının en önemli başlangıç noktası stratejisini
belirlemedir. Kaynak metnin dil içi ve dil dışı özelliklerine uygun, erek kültürde
vermek istediği etkiye göre seçeceği uygun çeviri stratejileri çeviri sürecine olumlu
etki edecektir. Bu doğrultuda hazırlanacak bir taslak çevirmenin planlı gitmesine
ve hiçbir noktayı gözden kaçırmamasına yardımcı olacaktır. Örneğin, çocuk
edebiyatı çevirisi yapacak bir çevirmen, öncelikle kaynak metnin de çeviri odaklı
bir taslağını oluşturmalıdır. Her açıdan yaptığı incelemeler ile ilgili notları ve planları
doğrultusunda, yapacağı ekleme, çıkarma, yer değiştirme, açımlama gibi stratejileri
belirleyerek bunları taslağa eklemelidir ve böylece çeviri sürecinde hiçbiri gözden
kaçmayacak ve bağlantılı bir şekilde üretmeye başlayabilecektir. Diyelim ki kaynak
kültürde çok normal karşılanabilecek bir unsur erek kültürde o yaş grubu için uygun
olmayabilir veya erek kültürde öyle bir unsur hiç olmadığı için okuyucu olan çocuğun
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bunu anlaması zor olabilir. Bu noktada çevirmen taslağını oluştururken bunlara
dikkat çekerek çevirisi için hangi stratejiyi kullanacağını belirlerse çeviri sırasında
daha planlı ilerler. Aynı zamanda bu taslak çevirmenin skopostan sapmaması adına
da yardımcı olacaktır. Plansız başlanacak bir üretme süreci belirli bir strateji ile
başlayıp metnin devamında farklı bir strateji ile devam edilmesine sebep olabilir.
Bu sebeple erek metnin genel hatlarıyla tasarlanması ve süreçte kullanılacak
stratejilerin belirlenmesi çevirmenin amacından sapmaması açısından çok önemlidir.
Taslak oluşturduktan ve stratejileri belirledikten sonra erek metnin oluşturulması
süreci gelir. Burada dikkat edilmesi gereken, çevirmenin önceden belirlediği taslağın
dışına çıkmadan çeviri sürecini o doğrultuda ilerletmesidir.
İkinci kriter, “çevirmenin amacı”dır. Newmark, burada
çevirmenin, çevirisinin orijinal metindeki duygusal ve ikna
edici görevi yerine getirip getirmediğinin, çeviri metnin okur
üzerinde orijinal metin ile aynı etkiyi bırakıp bırakmadığının ya da
çevirmenin, kaynak metnin kültürel öğelerini çeviriye aynen aktarıp
aktarmadığının sorgulanması gerektiğine dikkati çeker. (Özyön,
2014, s.22)
Açıktır ki, Newmark çevirmenin çeviri sırasında dikkat etmesi gereken
kurallardan bahsederken ikinci olarak çevirmenin amacından sapmamasını
gösterir. Ancak çeviri sürecinde çevirmeni zorlayan durumlar ortaya çıkarsa geriye
dönük adımlarda gözden kaçmış noktalar olabilmesi ihtimali ortaya çıkar. Örneğin,
öncesinde uygun seçilmemiş stratejiler olmuşsa bu erek metnin oluşturulma
sürecini olumsuz etkileyebilir. Çevirmenin hazırladığı taslak doğrultusunda ilerlemesi
önemlidir ancak taslağın düzgün planlanması da bir o kadar önemlidir.
“Çeviri süreci tamamlandıktan sonra çevirmen için süreç bitmiş sayılmaz.
Çünkü çevirmen aynı zamanda erek metni gözden geçirebilmelidir. Yaptığı çeviriye
eleştirel bir gözle bakabilmelidir çünkü çeviri sürecinde yapılmış olası hatalar,
sapmalar veya dilbilgisi hataları olabilir.” (Işık & Kaş, 2021, s.154). Örneğin, erek
metinde yanlış yerde kullandığı bir virgül cümledeki tüm anlamı değiştirir ve bu da
erek alıcı da metnin anlaşılması doğrultusunda sıkıntı yaratabilir. Ya da eşanlamlı bir
kelime içeriğe uygun olmayan bir kelime kullanılarak çevrilmiş olabilir. Bu sebeplerle,
“çevirmen yaptığı çeviriyi dışarıdan bir gözle okuyarak, kaynak metin ve erek alıcı
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taslağı ile karşılaştırarak gözden geçirmeli ve olası hataları tespit etmelidir. Bu
doğrultuda da hataları düzelterek skoposa uygunluğu sağlamalıdır.” (s.154).
Bir önemli nokta da çevirmen bu kontrolü sağlarken, erek metne sadece
içerik açısından bakmamalı, ürünü yapısal açıdan da incelemelidir. “Sözcük dizimi,
yazım ve noktalama işaretleri, dilbilgisi kuralları, terminoloji gibi unsurlar detaylı
bir şekilde analiz edilmeli ve içeriği olumsuz yönde etkileyen hatalar varsa skoposa
uygun düzenlenerek çeviriye son hali verilmelidir.” (s.155).
Sonuç olarak; çeviri sadece bir dilden diğerine yapılan dilsel bir aktarım
değildir, aynı zamanda bir kültür, bir etki aktarımıdır. Bu sebeple çevirmenin bu kültür
aktarımını gerçekleştirebilmesi için sahip olması gereken birçok edinç vardır. Bu
çalışmada anlama ve üretme becerileri üzerine durulmuştur. Bu iki beceri döngüsel
anlamda birbirleri ile etkileşim içindedir. İyi anlaşılmamış bir metnin üretim süreci
iyi de olsa ya da tam, iyi anlaşılmış metin doğru yöntemlerle aktarılmazsa sonuç aynı
olacaktır, skoposa uygun olmayan bir çeviri. Bu nedenle kaynak kültürün ve kaynak
metindeki etkinin istenen şekilde aktarılabilmesi için bu iki becerinin alt becerileri ile
birbirlerinden ayrı düşünülmemelidir.
Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konu da sözlü çeviri ve bu alanda
gerekli özel becerilerdir.
Seri düşünebilen, aynı anda birkaç işe odaklanabilen, üst
düzey zihinsel becerilere sahip, dinamik, yaşama merak duyan,
öğrenmeyi, değişimi, hareketi seven, riske atılmaktan korkmayan,
zor koşullardan ve yoğun stresten yılmayan ve bunlarla başa
çıkabilme gücünü içinde hisseden, iletişimde farklı diller ve
kültürlerarasında aracı olmanın coşkusunu özleyen insan tipinin,
tadına doyamadan yaşayacağı, ona bilginin tam ortasında ve
dünyanın önünde olma fırsatını sağlayacak dolu dolu bir serüven.
(Doğan, 2009; akt. Balkul & Akıncı, 2019)
Doğan burada sözlü çeviriye dair çok geniş bir tanımlama yapmıştır. Tanımdan
da anlaşılacağı gibi sözlü çeviri en zor ve zihinsel yükü en fazla olan çeviri türüdür.
Tercüman çok kısıtlı zaman ve imkanlarla (yardımcı malzeme kullanamaması gibi)
farklı kültürleri birbirine bağlamaya çalışır.
Sözlü çeviri temelde birçok noktada yazılı çeviri ile ortak özellikler ve sahip
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olunması gereken ortak edinçleri içerseler de birçok noktada farklı tanımlamalara
ve edinçlere ihtiyaç duyarlar. Her ikisi de uzun bir eğitim ve öğrenme süreci
gerektirmesine rağmen sözlü çeviri yazılı çeviriden daha zorlayıcı bazı özelliklere
sahiptir. Bunun en büyük sebebi sözlü çeviri için yazılı çeviri de anlama becerisine
çok büyük katkı sağlayan araştırma, internet kullanımı, koşut metin analizi,
uzmanlara danışma, sözlük kullanımı gibi yardımcı unsurların sözlü çeviri için
mümkün olmamasıdır. Yazılı çeviri sürecinde verilen zamana göre çevirmenin kendi
belirleyebileceği bir araştırma süreci metnin çözümlenip anlamlandırılmasına büyük
ölçüde yardımcı olur. Örneğin çevirmen alanı olmayan bir konu ile ilgili verilen
süre uygunsa, bu konuda tecrübesi olmamasına rağmen çeviriyi kabul edebilir.
Koşut metin analizi, uzmana danışma gibi yardımcı unsurlarla daha önce tecrübe
etmediği bir alanda çeviri yapabilir. Ancak sözlü çeviride tercüman alanı dışındaki
bir işe hemen evet diyemeyebilir çünkü çeviri sürecinde araştırma yapmak için
zamanı olmayacaktır. Sözlü çevirinin en zor yanı tüm bilişsel süreçlerin aynı anda
yaşanmasıdır. Tercümana belki çeviriden önce kişi ve konu ile ilgili bilgi verilebilir
ama bu sadece bir önbilgi alma adına yeterli olacaktır, ya da tercümana bazı
durumlarda çok fazla önbilgi daha verilmeyebilir. Tüm bunlar da tercüme sırasında
zihinsel yükü arttırır ve anlama ve üretme becerisinin neredeyse eş zamanlı
gerçekleşmesini gerektirir. Tercümanın kaynak metni uzun uzun çözümleyip erek
alıcı taslağı oluşturması nerdeyse mümkün değildir ancak bunları bir ölçüde yapmak
zorundadır da. Kaynak metni zihninde çok kısa bir sürede ve hızla anlamlandırıp erek
kültürün beklentisi doğrultusunda aktarabilmelidir.
Sözlü çeviri ardıl ve andaş (simultane) çeviri olmak üzere ikiye ayrılır. Ardıl
çeviride kişi konuştuktan sonra yapılan çeviridir. Andaş çeviri ise kişi konuşurken
o anda yapılan çeviridir. Bu iki farklı sözlü çeviri türünde bile ihtiyaçlar farklı
olabilmektedir. Örneğin, ardıl çeviride zihinsel yük, akılda tutma becerisi andaş
çeviriye göre daha fazladır. Tercüman daha sonra aktarmak üzere söylenenleri
zihninde anlamlandırmalı ve aklında tutarak erek kültüre aktarabilmelidir. Ayrıca çok
zor kaldığı durumda kişiye sözlerini tekrarlatabilir. Andaş tercüme de ise tercümanın
çeviri için düşünmeye nerdeyse hiç zamanı yoktur ve bazı durumlarda cümlenin
devamını içerikten tahmin etmek durumunda kalabilir. Örneğin farklı dil ailelerinden
yapılan andaş çevirilerde erek dil yapısı çok farklı ise bu aktarım ciddi bir tecrübe ve
zihin yükü gerektirir çünkü tahmin etmek ve aynı anda üretim yapmak çok zorlayıcı
olabilir. Tercüman konuşmanın içeriğine göre öngörü yeteneğine sahip olmalıdır. Bu
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konuda Emra Durukan şöyle demiştir:
Öngörme burada sözlü çeviri sırasında kaynak metinde
henüz söylenmemiş olanlar ile daha önce edinilmiş tüm bilgiler
birleştirilerek kaynak metni zihinde anlamlandırmak ve ilerleyen
dakikalarda söylenecek olanları genel hatlarıyla öngörmek anlamı
taşımaktadır. Sözlü çeviride öngörme bilgi birikimiyle doğru
orantılıdır. (2018, s. 119)
Her iki türde de tercüme yapıldıktan sonra tercümanın düzeltme yapma
imkanı mümkün olmayabilir ve ürün sözlü çeviri ürünü olacağından dolayı son bir
kontrol yapma şansı her zaman bulunmaz, geriye dönüp çevirisini değiştiremez. Belki
tercümanın sonrasında varsa kayıtları dinlemesi daha sonra yapacağı tercümeler
için fikir verebilir veya eksik yönlerini görmesini sağlayabilir. Tüm bunlar tercümanın
yazılı çeviride yararlanılabilen birçok yardımcı malzemelerinden ve düzeltme
işlemlerinden faydalanamayacağı için ana dil, yabancı dil ve kültür edincinin çok
daha iyi olması ve bunları sürekli güncel tutmasını gerektirir. Bu edinçler elbette
yazılı çeviri için de çok gereklidir ancak yazılı çeviride karşılaşılan ve soru işareti
oluşturan bir kültürel öge için çevirmen üzerinde düşünüp en doğru kararı vermeye
çalışır ancak tercümanın böyle bir şansı yoktur. Özellikle genel kültür ve dünya
kültürü hakkındaki bilgisini sürekli güncel tutarak bu konularda daha geniş bilgi
sahibi olmalıdır.
Sözlü çeviri için tüm bunlar anlama ve üretme becerilerinde farklılıklar
ve farklı yöntemleri beraberinde getirmektedir. Anlama becerisi sözlü çevirinin
gerçekleşmesi için en önemli iki beceriden biridir. Tercüman kısıtlı olan zamanda
kaynak metni hem çözümlemeli hem de zihninde tam olarak anlamsal bağlama
oturtmalıdır. Yazılı çeviride anlama becerisi için metin türünün ve hedef kitlenin
belirlenmesinin önemli olduğundan bahsetmiştik. Sözlü çeviride de bu konu elbette
önemlidir ancak sözlü çevirinin belirli bir ortamda geçmesi ve genelde tercümanın
genel konu ve hedef kitle hakkında kısa da olsa bilgi sahibi olması tercümana
tercümenin yapılacağı strateji hakkında bilgi verir. Örneğin mahkeme çevirmenliği
yapan bir tercüman tercümesinin hedef kitlesini bilir, bu nedenle kullanacağı
dil bellidir ve bu tür bir konuda hangi stratejileri kullanacağını önceden zihninde
tasarlayabilir. Ya da yabancı bir yazarın yeni çıkan kitabı hakkında bir Türk gazetesine
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vereceği röportaj için tercüman, konuyu bildiği için içeriğin türü ve hedef kitle
doğrultusunda önceden zihninde bir tasarım yapabilir. Her zaman mümkün olmasa
da bazı durumlarda tercümana kişinin konuşma metni verilebilir ve tercümanın
araştırma şansı olur ancak tercüman sadece bu metne güvenmemelidir çünkü
konuşmanın akışı dolayısıyla konuşan kişi bu metne bağlı kalmayabilir ve ekleme/
çıkarmalar yapabilir. Bu nedenle tercüman her saniyenin öneminin farkında olarak
tercüme sırasında doğru bir analiz için çok dikkatli olmalıdır. Nihayetinde tercümanın
duyduğunu alımlaması tek seferde gerçekleşir. Anlayamadığı bir sözcük, kavram vb
için geriye dönebilmesi mümkün değildir. Bu yüzden duyulanın anlamlandırılması
için tercümanın istisnai durumlar haricinde tek seferlik bir şansı vardır.
Çevirmenin aynı anda konuşmacıyı dinlemesi, konuşmacının
sözel olmayan ifadelerini görsel olarak takip etmesi ve uygun
biçimde yorumlaması, işitsel olarak gelen bilgileri bilişsel süreçlerle
anlayıp yorumlaması ve çevirmesi gerekir. (Gürçağlar, 2019, s.71)
Sözlü çevirinin başarılı olabilmesi için çevirmenin o alanda alan bilgisi ve
kültür bilgisine sahip olmalıdır eğer aksi bir durum söz konusu ise gelen görev kabul
edilmemelidir. Örneğin, siyaset alanı ile ilgili ne alan bilgisine sahip ne de bu konuda
tecrübesi olan bir tercüman bir siyasetçinin tercümesini yapmamalıdır. Terminolojiye
hâkim olmadığı ve bu alanda kültür bilgisine sahip olmadığı için yapılan tercümede
oluşabilecek hatalar politik bir krize bile sebep olabilir. Hiç tecrübe edilmemiş bir
alanda tercüme yapılabilmesi için tercümanın o alana öncelikle çok hâkim olması ve
o alan ile ilgili çok araştırma yapması, ön hazırlığı tamamıyla bitirmesi gerekmektedir.
Sözlü çeviride anlama becerisinin vazgeçilmez ve en önemli becerisi kaynak
metnin duyulması ve anlaşılmasıdır. Tercümanın konuşan kişiyi çok iyi duyabilmesi
tercümenin doğruluğu için birinci etkendir. Zihinsel işlemlerin hızla tamamlanıp
tercüme edilmesi için tercüman duyduğu şeyler ile ilgili şüpheye düşmemeli “doğru
mu anladım” diye kuşkulanmamalıdır. Konuşma ile ilgili her detay çok net duyulup
anlaşılabilmelidir çünkü detaylandırılan bilginin akılda kalması daha kolay olur. Ayrıca
mekânın akustiği veya ses sisteminin kalitesi, tercümanın kişiyi dinlediği konum vb
gibi unsurlar kaynak metnin duyulma ve anlaşılmasını etkileyecektir. Kaynak metnin
duyulması ve anlaşılması konusu hem ardıl hem de andaş çeviri için aynı oranda
önemli bir konudur.
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Aynı zamanda tercümanın duyduğu metni daha doğru analiz edebilmesi
için eleştirel ve yorumlama bilincinin de kuvvetli olması gerekir. Tercüman her iki
dile de üst düzeyde hakim olmalı ve gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam gibi
tüm unsurları çok iyi analiz edebilmelidir çünkü bunları erek kültüre erek kültürün
beklentileri doğrultusunda ancak iyi bir analiz sonucunda aktarabilir. Bu analiz
süreci andaş çeviri söz konusu olduğunda daha da hassas bir konudur çünkü ardıl
çeviride de her ne kadar zaman kısıtlı olsa da tercümanın andaş çeviriye göre birkaç
saniye dahi olsa daha fazla vakti vardır. Saniyelerin bile önemli olduğu sözlü çeviride
andaş çeviri sırasında anlama ve üretme süreçleri aynı anda gerçekleştiğinden
analiz becerisi çok daha kuvvetli olmalıdır.
Yazılı çevirmen çeviri sürecinde düşünmek, araştırmak ve
diğer bir dile aktarmak konusunda stratejiler geliştirerek çeviriyi
daha çok bir düşünme ve planlama faaliyeti olarak yürütürken,
sözlü çevirmen çeviri süreci işlerken düşünmemek, yorumlamamak
ve mekanik bir tavır sergilemek durumundadır. Sözlü çevirmen
yorum ve birikimini çeviri öncesi halletmiş olmalıdır. (Tosun &
Kabukcik, 2013, s. 179)
Bir diğer önemli beceri net duyulan ve anlaşılan kaynak metnin hatırda
tutulmasıdır. Bu beceri de tercüme yapılan alanda tecrübe kazandıkça gelişecek
bir beceridir. Örneğin zihnimize ilk kez girmiş bir terim ilk zamanlar için kısa sürekli
hatırlanacak ve sonrasında unutulabilecektir ancak o terim ne kadar çok karşımıza
çıkarsa zihinde o kadar kalıcı olur ve tercüme sırasında hatırlaması kolay olur.
Tercüman, tercüme yaptığı alan ile ilgili ne kadar çok konuşma dinlerse bu alanla ilgili
alan becerisini artırmış olur. Bir ihracat şirketinde uzun süredir sözlü çevirmenlik
yapan birini düşünelim. Soru sormak veya bilgi almak için gelen ya da arayan kişiler
hemen hemen benzer konularda görüşmeler yaptıkları için o tercüman bir süre
sonra terminolojiye, konuya, alana çok daha hâkim olur ve duyduğu kaynak metni
zihninde daha kolay anlamlandırabilir, eski bilgilerini çok daha kolay hatırlayabilir
ve üretim sürecinde daha başarılı olur. Ardıl çeviride hatırda tutma becerisi
andaş çeviriye göre daha önemli bir konudur çünkü bazı durumlarda konuşan kişi
çok uzun konuşabilir, kısa cümleler kurmayabilir ve bu da tercüman için hatırda
tutması ve aktarması gereken daha fazla bilgi demektir. Tercüman çoğunlukla not

120

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

Öğrenci Rehber Kitabı

tutarak aktaracağı bölümler hakkında unutmaması için hatırlatıcı bilgiler yazabilir.
Andaş çeviri için de hatırda tutma becerisi elbette çok önemlidir ancak tercüme
kişinin konuşması ile aynı anda gerçekleştiği için hatırda tutması saniye hatta
saliselerle ifade edilebilecek bir noktaya gelir. Anlama ve analiz süreci üretme ile
eş zamanlı olduğundan ardıl çeviride ihtiyaç duyacağı kadar hatırda tutmasına
gerek kalmayabilir. Burada şu genellemeye varabiliriz: Bu çalışmada bahsedilen tüm
beceriler sözlü çeviri için çok önemlidir ancak metnin duyulma ve anlaşılmasının
iki tür için de aynı değerde olduğu, hatırda tutma becerisinin bahsedilmiş sebepler
dolayısıyla ardıl çeviri için bir adım öncelikli olduğu, analiz ve sentez becerisinin eş
zamanlı gerçekleştiği için andaş çeviride daha önemli olduğu söylenebilir. Ancak
burada “daha önemli” ifadesi çok büyük farklara işaret etmemektedir.
Tercümanın duyduklarını sağlıklı bir şekilde akılda tutabilmesi için dikkat
ve konsantrasyonunu sağlaması gerekir. Heyecan, tedirginlik, zihninin bulanık
olması, farklı bir konuya takılıp kalmış olması tercümanın kaynak metne yeterince
odaklanamamasına ve çok iyi duyabilse bile doğru anlayamamasına sebep olabilir.
Tercüman berrak bir zihinle, sadece konuşmaya odaklanmalı ve o an için sadece
o alanla ilgili düşünmelidir ki çeviri başarılı olabilsin. Zaten kısıtlı olan bir zaman
varken dikkatin dağılması gibi bir durum tercümeyi olumsuz etkileyecektir. Dikkat ve
konsantrasyon her iki sözlü çeviri türü için de hayati önem taşımaktadır.
Tercümede anlama becerisine katkı sunan bir diğer alt beceri de not tutma
becerisidir. “Ardıl çevirinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ilk olarak çevirmenin
hafızasının kuvvetli oluşu sonrasında ise çevirmenin hızlı ve etkili not almasına
bağlıdır” (Balkul & Akıncı, 2019, s.397). Bu beceri daha çok ardıl çeviriler için önemli
bir unsurdur çünkü tercümanın aktarımdan önce az da olsa kaynak metni dinlerken
bazı sözcük ve kavramları not alabilme fırsatı vardır. Andaş çeviri sırasında kaynak
metni anlama ve erek metni üretme eş zamanlı gerçekleştiğinden not almak ve
bu notlar üzerinden tercüme yapmak çok da mümkün olmayabilir. Not alma erek
metinde mutlaka bahsedilmesi gereken noktalar ve kavramlar ile ilgili olmalı ve
kısa tutulmalıdır, çok detaylı olmamalıdır. Bu notlar tercümana üretim sürecinde
unutmaması gereken önemli kavramlar ile ilgili fikir verecektir.
Sözlü çeviride tercümenin başarısı için gereken iki önemli beceriden diğeri
de üretme becerisidir. Kaynak metin her ne kadar iyi duyulsa, doğru algılansa da
üretme aşamasındaki olası bir eksiklik tercümenin sonucunu olumsuz etkileyecektir.
Üretme becerisi de kendi içinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi
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kaynak metnin anlamının erek metne dönüştürülmesidir.
Sözlü çeviride en önemli noktalardan biri kaynak metnin anlamının erek
metne dönüştürülmesidir. Bunu gerçekleştirmek için tercümanın kısıtlı zamanı
olması aktarım için büyük bir zorluk demektir. Bu noktada tercümanın duyduğu
metni anlama ve iki dil arasındaki aktarım için bu bilgileri sentezleme becerisinin
yüksek olması gerekir. Bilişsel olarak bilgi sentezini çok hızlı yapmalıdır ve bunun
doğru bir şekilde gerçekleşebilmesi için tercümanın ana dil, yabancı dil, kültür
edinçlerinin çok güçlü olması gerekir. Aktarım edinci güçlü olan bir tercüman
duyduğu cümleleri daha doğru sentezleyerek erek kültürün beklentisine göre
aktarabilir. Bu beceriler ardıl da olsa andaş da olsa tercüme sonucunda oluşacak
ürünü doğrudan etkileyeceğinden çok önemli unsurlardandır. Tercüman anlamı erek
metne aktarırken erek kültürün bu içerikteki yapısını mutlaka göz önüne almalı ve
hedef kitlesini düşünerek aktarımını bu doğrultuda gerçekleştirmelidir.
Sözlü çeviriyi yazılı çeviriden ayıran en büyük farklılık erek metnin düzeltilmesi
konusundadır. Yazılı çeviride çevirmen oluşturduğu erek metni baştan sona, kelimesi
kelimesine inceleme fırsatına sahiptir ve anlamı bozan sorunları tespit ederek bunları
giderebilir: “Sözlü çeviri adı altında sadece bir kere sunulan (genellikle sözlü olarak)
kaynak dildeki metnin, sadece sınırlı ölçüde kontrol imkânı olan ve zaman darlığı
sebebiyle neredeyse hiç düzeltme imkânı bulunmayan erek dil metnine çevrilmesi
anlaşılmaktadır.” (Tosun & Kabukcik, 2012, s. 176)
Sözlü çeviriyi yazılı çeviriye göre çok daha zor kılan en büyük özellik de
tercümanın tüm süreçleri neredeyse saniyeler içinde aynı anda yapmak zorunda
kalmasıdır. Tercüman önce kaynak metni dinleyip, üzerinde uzun uzun düşünüp,
aktarıp sonrasında geriye bakamaz. Neredeyse aynı anda hem duyar, hem anlar, hem
erek kültürü ve beklentilerini düşünür, hem üretir hem de erek metni seslendirmeden
önce düşüncelerini kontrol eder. Tüm bunlar saniye ve saliselik farklarla gerçekleşir.
Tercüman zihninde sentezlediği ve erek kültür için ürettiği metni seslendirmeden
önce saliseler içinde kontrol edip emin olarak seslendirmelidir. Burada kontrol
işlemi oluşan ürün üzerinden değil de aslında düşünceler üzerinden gerçekleşir.
Çünkü zihnimizde cümleler oluşur ve biz onları saliseler sonra sözlü olarak aktarırız.
Bu noktada tercümanın kontrol ve gözden geçirme becerisi çok güçlü olmalıdır.
Bu durum özellikle andaş çeviri için bir adım daha zordur çünkü bırakalım kontrol
etmek bir yanda dursun, tercümanın duyduğu metni anlayıp algılaması için bile çoğu
zaman elinde dakikalar, saatler değil, saniyeler vardır. Erek metni seslendirmeden

122

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

Öğrenci Rehber Kitabı

önce zihninde yapacağı kontrol için çok kısa bir süresi vardır. Buna yakın bir durum
elbette ardıl çeviri için de geçerlidir ancak daha önce de belirtildiği gibi ardıl çeviride
tercümanın andaş çeviriye göre birkaç saniye dahi olsa daha fazla zamanı olabilir.
Ancak yine de ardıl çeviri yapılırken tercüman söyleyeceği cümleler için zihninde
çok uzun süre düşünecek vakte sahip değildir çünkü bir yandan konuşma devam
etmektedir ve tercüman hiçbir noktayı kaçırmamalıdır.
Son olarak üretim becerisine dair bir başka alt başlık da erek metnin
seslendirilmesidir. Burada en önemli nokta tercümanın erek dil ve erek kültür
edinçleridir. Tercüman çok iyi duyup anlayabilir ancak erek kültüre çok hâkim
değilse üretim başarıyla sonuçlanmayabilir. Ya da tercümanın ana dil/erek dil
becerisi tam değilse veya güzel ve etkili konuşma noktasında eksikleri varsa aktarım
yine başarıyla sonuçlanmayabilir. Örneğin İngilizceden Türkçeye tercüme yapan bir
tercüman ardıl da olsa andaş da olsa anadilini etkili konuşamıyor, telaffuzu sıkıntılı
veya beden dilini olması gerektiği gibi duruma uygun kullanamıyorsa yapacağı
tercüme hedef kitleyi etkilemeyebilir. Tercüman bulunduğu alana, tercüme yaptığı
içeriğe göre erek metnini doğru şekilde seslendirmeli ve kendi yorumunu katmadan,
ses tonunu olması gerektiği gibi kullanmalı ve izleniyorsa beden dilini de doğru
kullanmayı bilmelidir. Ses tonu ve beden dili verilmek istenen anlamı çok farklı
yerlere taşıyabileceğinden tercüman kesinlikle konuya ve içeriğe uygun şekilde erek
metni seslendirmelidir.
Tüm bu süreçler ve beceriler sözlü çeviride ortaya çıkan ürünün kalitesini
belirler. Sözlü çeviride kalite çoğu zaman hedef kitlenin konuşmacının vermek
istediği anlamı ne derece alabildiği ile ilgilidir. Hedef kitle üzerindeki etkisi sözlü
çeviri için önemli bir unsurdur. Bu doğrultuda bazen toplantı, konferans vb.
sonrasında katılımcılara anketler verilebilmektedir. Bu anketlerde sıkça üzerinde
durulan kriterler; “çevirmenin aksanı, sesi, akıcı dil kullanımı, çevirinin mantıksal ve
anlamsal bütünlüğü, eksiksiz oluşu, dilbilgisi ve terminoloji yer alır” (Gürçağlar, 2019,
s.80).
Sonuç olarak sözlü çeviri, çeviri türleri arasında bilişsel süreci en yoğun, zihinsel
yükü çok fazla olan ve çoğu zaman tüm becerilerin koordineli bir şekilde sentezlenip
ortaya ürünün çıkartılması gereken bir türdür. Çevirinin kalitesi açısından saliselerin
bile çok önemli olduğu bu çeviri türünde bahsedilen tüm beceriler tam olmalıdır.
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7. YABANCI DİL SINAVLARINA HAZIRLIK
7.1. YDS (YABANCI DİL SINAVI)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir
sınavıdır. Sınavda test edilen beceriler dilin yapısı, kelime bilgisi, okuduğunu anlama,
sosyal ortamlarda dili kullanma, çeviri yapabilme becerileridir. Sorular çoktan
seçmeli olarak hazırlanmaktadır.
Bu sınav yılda pek çok kez uygulanmakta olup, adaylar istedikleri kadar
sınava girebilirler. Son yıllarda YDS sınavları şehir merkezlerinde bulunan Ölçme ve
Değerlendirme Merkezlerinde de internet üzerinden de yapılmaktadır. Seksen soru
olarak hazırlanan bu sınavı tamamlamaları için adaylara 180 dakika verilmektedir.

7.1.1. YDS’ye Kimler Katılabilir?
Dil tazminatı almak isteyen devlet çalışanları
Yüksek lisans ya da doktora yapmak isteyen adaylar
Tıp hekimliğinde ve ya diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyen adaylar
Akademisyenlikte ilerlemek isteyen akademisyenler (doktora, doçentlik,
sanatta yeterlik gibi)
Yurt dışında görev alabilmek gibi çeşitli nedenlerle yabancı dil seviyelerini
belirlemek isteyen kişiler.

7.1.2. YDS Puanı Nerede Kullanılır?
YDS sınavından aldığınız puan ile akademideki pozisyonlara başvurabilirsiniz.
Bu sınavdan alacağınız puan ne kadar yüksek olursa, istediğiniz pozisyona ya da
lisansüstü programa kabul edilme şansınız o kadar yüksek olur.
Kamuda çalışan bir kişi iseniz bu sınavdan alacağınız puan ile devletten dil
tazminatı alabilirsiniz. Dil tazminatınızın miktarı sınavdan aldığınız puana göre
belirlenmektedir.
Bu sınavdan alacağınız puan diğer yabancı dil sınavlarının denkliğinde de
kullanılabilmektedir.
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7.1.3. YDS’nin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
YDS’nin, geçerlilik süresini ilgili kuruluşlar kendileri belirlemektedir. Eğer bu
sınav sonucu yabancı dil tazminatı almak için kullanılacaksa geçerlilik süresi beş yıl
olarak belirlenmiştir.

7.1.4. Yüksek Lisans İçin YDS Puanı Kaç Olmalı?
Lisansüstü programlara kabul edilebilmek için Yabancı Dil Sınavından en az
elli beş alınması gerekmektedir. Doçent olmak isteyen akademisyenler bu sınavdan
altmış beş, doktora ve sanatta yeterlilik için alınması gereken puan yine en az elli
beştir.

7.2. YÖKDİL (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİL SINAVI)
YÖKDİL, yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavıdır. Bu sınavdan alınan
puanlar akademik amaçlar için kullanılmaktadır.

7.2.1. YÖKDİL Hangi Alan ve Dillerde Yapılmaktadır?
Yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri
ve Sosyal Bilimleri olmak üzere üç farklı alanda ve Almanca, Arapça, Fransızca ve
İngilizce dillerinde olmak üzere dört dilde uygulanmaktadır.

7.2.2. YÖKDİL’e Kimler Katılabilir?
Bu sınava lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına girecek adaylar ile
üniversiteler tarafından akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

7.2.3. YÖKDİL Başvurusu Nereden Yapılır?
Bu sınava, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden
başvurular yapılabilmektedir.

7.2.4. YÖKDİL Hangi İllerde Yapılmaktadır?
Bu sınav ülkemizdeki tüm il merkezlerinde uygulanmaktadır.
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7.2.5. YÖKDİL Puan Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?
YDS puan hesaplaması ile aynıdır. 80 soru üzerinden doğru cevap sayısı 1.25
ile çarpılmaktadır. Yanlış soru doğru cevapları etkilememektedir.

7.2.6. YÖKDİL’de Kaç Soru Sorulmaktadır ve Sınav Süresi Kaç Dakikadır?
Yükseköğretim kurumları sınavında seksen soru sorulmakta olup, adaylardan
bu sorulara yüz seksen dakika (üç saat) içerisinde cevap vermeleri beklenmektedir.

7.2.7. YÖKDİL Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır?
Bu sınavın sonucu beş yıl kullanılabilir.

7.3. Akademik Yabancı Dil Sınavlarında Başarılı Olmak İçin Neler
Yapılmalı?
Gerek YDS ve gerekse de YÖKDİL sınavları akademik alanda ileri düzeyde
uygulanan sınavlardır. Bu yüzden bu sınavlarda başarılı olabilmek için ileri düzeyde
akademik kelime bilgisine ve dilin yapısı hakkında bilgiye sahip olmak gerekir.
Bu sınavlarda sorulan kelimeleri doğru şekilde cevaplayabilmek için ve
anlaşılması istenen parçaları rahat bir şekilde anlayabilmek için düzenli bir şekilde
kelime bilginizi artırıcı okumalar yapmanız gerekmektedir. Çalışma parçalarının
seviyeye uygun ve akademik olması çok faydalı olacaktır. Ayrıca yabancı dilde
yayın yapan yayın kuruluşlarının gazete ve dergilerdeki haberlerinin okunması da
kelime bilginizi artırmanıza katkı sağlayacaktır. Mümkün olduğu kadar yabancı dilde
yazılmış olan hikaye, şiir, roman ve ansiklopedi ve ders kitapları gibi genel bilgiler
içeren kitapların okunmasının da son derece faydalı olacağı bir gerçektir.
Dilin yapısının ileri düzeyde geliştirilmesi içinde sıklıkla bu düzeyde alıştırmalar
yapılmalı ve uygun kitaplardan istifade edilmelidir. Ayrıca aynı kelime bilgisinin
geliştirilmesi için verilen tavsiyeler, dilin yapısı hakkındaki bilginizin de geliştirilmesi
için geçerlidir. Yani, yabancı dilde yayın yapan yayın kuruluşlarının gazete ve
dergilerdeki haberlerinin okunması ve orijinal dilde yazılmış olan hikaye, şiir, roman
ve ansiklopedi ve ders kitapları gibi genel bilgiler içeren kitapların okunmasının da
son derece faydalı olacağı bir gerçektir.
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7.4. ULUSLARARASI DİL SINAVLARI
7.4.1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language, Türkçe: Yabancı Dil
Olarak İngilizce Sınavı)
TOEFL (Test of English as a Foreign Language, (Yabancı Dil Olarak İngilizce
Sınavı), Amerikan üniversitelerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin normal olarak
Amerika’da kullanılan İngilizceyi yeterli seviyede bilip bilmediklerini ölçmek için
uygulanan bir sınavdır.
Üç sınav ile sunulmaktadır:
TOEFL iBT sınavı (IBT = Internet- Based Test (Internet Tabanlı Test)
TOEFL IBT Home Edition (Evde yapılan sınav)
TOEFL IBT Paper Edition (Klasik kağıt üzerinde yapılan sınav gibi)

7.4.2. TOEFL iBT® Sınavının İçeriği
Bu sınav öğrencilerin dinleme, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma
becerilerinin tamamının ölçümlendiği bir sınavdır. Bu nedenle, bu sınavın her
bir bölümünden alacağınız puanlar sizin ilgili beceride ne kadar iyi olduğunuzu
göstermektedir.

7.4.3.Kısaca TOEFL
Tablo 7.1. TOEFL Sınav Bölümleri
BÖLÜM

SÜRE SINIRI

SAYISI

GÖREVLER

Reading

54–72 dakika

30–40 soru

Okuma parçalarını okuyun ve sorulara yanıt verin

Listening

41–57 dakika

28–39 soru

Kısa dersler veya sınıf içi tartışmalarla ilgili soruları
cevaplayın

Ara

10 dakika

------

Speaking

17 dakika

4 görev

Bildiğiniz bir konu hakkında konuşun ve
okuduğunuz ve dinlediğiniz materyaller hakkında
tartışın

Writing

50 dakika

2 görev

Bir okuma parçası okuyun, bir ses kaydı dinleyin,
yanıtınızı yazın

------
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7.4.4. TOEFL iBT® Puanlarınızın Değerlendirilmesi
Her alana ayrılan puan 0 ile 30 arasındadır.
Dört alandan alınabilecek maksimum toplam puan 120 olmaktadır.
Tablo 7.2. TOEFL Becerileri ve Düzey Skalası
BECERİ

SEVİYE

Okuma

İleri
Orta-Üst
Orta-Alt
Orta-Alttan Aşağı

(24–30)
(18–23)
(4–17)
(0–3)

Dinleme

İleri
Orta-Üst
Orta-Alt
Orta-Alttan Aşağı

(22–30)
(17–21)
(9–16)
(0–8)

Konuşma

İleri
Orta-Üst
Orta-Alt
Temel Düzey
Temel Düzeyin Altı

(25–30)
(20–24)
(16–19)
(10–15)
(0–9)

Yazma

İleri
Orta-Üst
Orta-Alt
Temel Düzey
Temel Düzeyin Altı

(24–30)
(17–23)
(13–16)
(7–12)
(0–6)

TOEFL

dan

alınan

değerlendirebilmektedirler.
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7.4.5. TOEFL’a Nasıl Hazırlanılır?
Bu sınav yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü dört
kısımda oluşan bir sınavdır.

Okuma
TOEFL sınavı, akademik alanda ileri düzeyde okuma becerilerini ölçen bir
sınavdır. Bu nedenle bu sınava girenlerin kelime bilgileri ve dilin yapısı hakkındaki
bilgilerinin ileri düzeyde olması gerekir. Bu seviyeye ulaşabilmek için öğrencilerin,
ileri düzeyde daha çok bilimsel konularda yazılmış olan parçaları yoğun bir şekilde
okumaları, bu parçalarda geçen kelimeleri ve cümlelerin oluştuğu yapıları çok iyi
öğrenmeleri gerekir. Öğrencilerin yabancı dilde yayın yapan ve daha çok Amerikan
İngilizcesinin kullanıldığı yayınları takip etmeleri önerilir. Ayrıca Amerikalı yazarların
hikaye, roman ve şiirlerinin de okunması faydalı olacaktır.

Dinleme
TOEFL sınavını oluşturan bölümlerden birisi de dinleme kısmıdır. Öğrencilerden
iler, düzeyde Amerikan İngilizcesinin kullanıldığı parçaları dinlemeleri ve bu parçalarla
ilgili sorulara cevap vermeleri beklenmektedir. Öğrencilerin, Amerikan İngilizcesi
ile yayın yapan radyo, TV ve internet sitelerini, ve dijital ses dosyalarını (podcasts)
takip etmeleri ayrıca Amerikan İngilizcesi ile seslendirilmiş film, dizi, belgesel gibi
programları izleyip, şarkılar dinlemeleri önerilir.

Yazma
Yazma sınavından yüksek bir puan alabilmek için öğrencilerin birkaç konuya
dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunlar
1. Yazacakları konuyu ifade ederken ileri düzeyde akademik kelimeleri
bağlamlarına uygun bir şekilde kullanmalıdırlar
2. Kurdukları cümlelerdeki dilin yapısı ileri düzeyde ve doğru olmalıdır.
3. Yazdıkları parçanın tasarımına dikkat etmelidirler. Başlık yazılmalı, giriş,
gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturan paragraflar oluşturulmalı, bu paragraflarında,
konuları ve destekleyici cümleleri anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
4. Yazdıkları parçanın ana fikri ve destekleyici fikirlerin oluştuğu paragrafların
okuyucunun ilgisini çekecek bir şekilde yazılması gerekmektedir.
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Bu alanda başarılı olmak için örnek makaleler, yazımlar incelenmeli ve sıklıkla
yazma çalışması yapılmalıdır.

Konuşma
Konuşma sınavında başarılı olabilmeleri için öğrencilerin dikkat etmesi
gereken bazı konular vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
1. Konuşuyorken ileri düzeyde ve bağlama uygun doğru kelimeler ve kalıplar
kullanılmalıdır.
2. Oluşturulan cümlelerin dil yapısının doğru olması gerekir.
3. Konuşma akıcı bir şekilde olmalı, sınav esnasında uzun süre sessiz
kalınmamalıdır.
4. Kelimelerin, ifadelerin ve cümlelerin doğru telaffuz edilmesi de çok
önemlidir.
Sınavın bu aşamasında başarılı olabilmek için mümkün olduğu kadar çok sınav
öncesinde pratik yapılmalıdır. Anadili İngilizce olan kişilerle konuşulursa, konuşma
becerisi için çok daha iyi olur. Konuşma becerisinin fark edileceği gibi okuma ve
dinleme becerileri ile doğrudan bağlantısı vardır. Bu nedenle öğrencilerin okuma
ve yazma becerileri için yapacakları çalışmaların onların konuşma becerilerini de
olumlu yönde etkileyeceğini akılda tutmaları önemlidir.

7.5. IELTS ‘International English Language Testing System’
(Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi)
7.5.1. IELTS Sınavı Tanımı
‘International English Language Testing System’, ‘Uluslararası İngiliz Dili Sınav
Sistemi’ olarak bilinir ve İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak veya eğitim
görmek isteyen kişilerin dil bilgisi düzeylerinin belirlenmesi için uygulanan bir
sınavdır.
Bu sınav öğrencilerin dinleme, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma
becerilerinin tamamının ölçümlendiği bir sınavdır. Bu nedenle, bu sınavın her
bir bölümünden alacağınız puanlar sizin ilgili beceride ne kadar iyi olduğunuzu
göstermektedir. Bu bölümlerin her birinden alacağınız puanların toplanmasıyla
IELTS puanınız belirlenir.
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7.5.2. IELTS Hakkında Bilmeniz Gerekenler
IELTS, dünyada en çok kabul gören bir dil bilgisi seviye tespit sınavlarından
birisidir. Bu sınavdan alacağınız yüksek puan, iş ya da eğitim hayatınızda size çok
faydalı olacaktır.

Aşamaları ve Kapsamı
IELTS sınavının iki türü vardır: akademik modül ve genel eğitim modülü.
Akademik modül sınavına İngilizcenin konuşulduğu ülkelerde lisans ve lisansüstü
eğitim almak isteyen kişiler, genel eğitim modülüne ise, göçmenlik düşünenler ve
başka ülkede çalışmak isteyenler girerler.
Bu modüller, dört aşamalı olarak yapılan bir değerlendirmedir. Okuma, yazma,
dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde hazırlanırlar.

Süresi
Toplam sınav süresi 165 dakikadır. Her bölüm için ayrılan belirli bir süre vardır.
Zaman ayarlamasını siz yapamıyorsunuz. Okumaya verilen 60 dakika, yazmaya
ayrılan 60 dakika, dinleme için belirlenen 30 dakika ve konuşma için size ayrılan 11-14
dakikalık süre içinde bu bölümleri tamamlamak zorundasınız.

Puanlama
Sınavın her bir bölümünden aldığınız puanların ortalaması sizin IELTS puanınızı
ortaya çıkarmaktadır. Sınavdan alınabilecek en yüksek puan 9 dur. Sınavda geçmek
ya da kalmak söz konusu değildir, ancak başvuracağınız eğitim kurumunun veya
diğer kurumların sizden istediği minimum puan önemlidir.

Geçerliliği
Bu sınav İngilizcenin konuşulduğu hemen hemen tüm ülkeler tarafından kabul
edilmektedir. Geçerliliği iki yıl olup, bu sürenin ardından sınava tekrar girmeniz
gerekmektedir.

İçeriği, Konusu
Bu sınav öğrencilerin dinleme, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma
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becerilerinin tamamının ölçümlendiği bir sınavdır. Bu nedenle, bu sınavın her
bir bölümünden alacağınız puanlar sizin ilgili beceride ne kadar iyi olduğunuzu
göstermektedir.
Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise, akademik modülde sınav içeriği
eğitim ve bilimsel konulardan oluşmakta iken, genel modülde günlük iletişim temaları
ağırlıktadır. Bu sınavlardan hangisine hazırlandığınız sizin çalışma alanlarınızı da
belirlemiş olacaktır.

7.5.3. Sınava Nasıl Hazırlanırım?
Bu sınav yazma, dinleme, okuma ve konuşma becerilerinin ölçüldüğü dört
kısımda oluşan bir sınavdır.

Okuma
IELTS sınavı, akademik modülü eğitim alanında ileri düzeyde okuma becerilerini
ölçen bir sınavdır. Genel modül ise daha çok güncel konuları içermektedir. Bu
nedenle bu sınava girenlerin kelime bilgileri ve dilin yapısı hakkındaki bilgilerinin
ileri düzeyde olması gerekir. Bu seviyeye ulaşabilmek için öğrencilerin, ileri düzeyde
daha çok bilimsel konularda yazılmış olan parçaları yoğun bir şekilde okumaları,
bu parçalarda geçen kelimeleri ve cümlelerin oluştuğu yapıları çok iyi öğrenmeleri
gerekir. Adayların yabancı dilde yayın yapan ve daha çok İngiltere İngilizcesinin
kullanıldığı yayınları takip etmeleri önerilir. Ayrıca İngiliz yazarların hikaye, roman ve
şiirlerinin de okunması faydalı olacaktır.

Dinleme
IELTS sınavını oluşturan bölümlerden birisi de dinleme kısmıdır. Adaylardan
ileri, düzeyde İngiltere İngilizcesinin kullanıldığı parçaları dinlemeleri ve bu parçalarla
ilgili sorulara cevap vermeleri beklenmektedir. Öğrencilerin, İngiltere İngilizcesi
ile yayın yapan radyo, TV ve internet sitelerini, ve dijital ses dosyalarını (podcasts)
takip etmeleri ayrıca İngiltere İngilizcesi ile seslendirilmiş film, dizi, belgesel gibi
programları izleyip, şarkılar dinlemeleri önerilir.

Yazma
Yazma sınavından yüksek bir puan alabilmek için öğrencilerin birkaç konuya
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dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunlar
1. Yazacakları konuyu ifade ederken ileri düzeyde akademik kelimeleri
bağlamlarına uygun bir şekilde kullanmalıdırlar
2. Kurdukları cümlelerdeki dilin yapısı ileri düzeyde ve doğru olmalıdır.
3. Yazdıkları parçanın tasarımına dikkat etmelidirler. Başlık yazılmalı, giriş,
gelişme ve sonuç bölümlerini oluşturan paragraflar oluşturulmalı, bu paragraflarında,
konuları ve destekleyici cümleleri anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
4. Yazdıkları parçanın ana fikri ve destekleyici fikirlerin oluştuğu paragrafların
okuyucunun ilgisini çekecek bir şekilde yazılması gerekmektedir.
Bu alanda başarılı olmak için örnek makaleler, yazımlar incelenmeli ve sıklıkla
yazma çalışması yapılmalıdır.

Konuşma
Konuşma sınavında başarılı olabilmeleri için öğrencilerin dikkat etmesi
gereken bazı konular vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.
1. Konuşuyorken ileri düzeyde ve bağlama uygun doğru kelimeler ve kalıplar
kullanılmalıdır.
2. Oluşturulan cümlelerin dil yapısının doğru olması gerekir.
3. Konuşma akıcı bir şekilde olmalı, sınav esnasında uzun süre sessiz
kalınmamalıdır.
4. Kelimelerin, ifadelerin ve cümlelerin doğru telaffuz edilmesi de çok
önemlidir.
Sınavın bu aşamasında başarılı olabilmek için mümkün olduğu kadar çok sınav
öncesinde pratik yapılmalıdır. Anadili İngilizce olan kişilerle konuşulursa, konuşma
becerisi için çok daha iyi olur. Konuşma becerisinin fark edileceği gibi okuma ve
dinleme becerileri ile doğrudan bağlantısı vardır. Bu nedenle öğrencilerin okuma
ve yazma becerileri için yapacakları çalışmaların onların konuşma becerilerini de
olumlu yönde etkileyeceğini akılda tutmaları önemlidir.
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