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ÖN SÖZ

Bilindiği üzere 2018 yılında üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde 
eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren bütün programların derslerinde/derslerin 
müfredatlarında önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu bağlamda eğitim fakültele-
rinin eğitim programlarından bazı dersler kaldırılmış, kaldırılan derslerin yerine 
programlara yenileri eklenmiştir.  Bu çerçevede 2018-2019 eğitim-öğretim yılın-
dan itibaren geçerli olmak üzere Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 
bölümlerinin birinci sınıflarına ilk kez Türk Dili I-II dersleri konmuş, diğer prog-
ramlarda okutulan Türk Dili derslerinin müfredatları da tamamen değiştirilmiştir.  
Bu kapsamda Türk Dili I dersinin müfredatı yazma eğitimi, Türk Dili II dersinin 
müfredatı ise akademik yazma eğitimi konularından oluşacak şekilde güncellen-
miştir. 

İncelemekte olduğunuz kitap, başta Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı 
Eğitimi bölümleri olmak üzere, eğitim fakültelerinin bütün bölümlerinde zorunlu 
okutulan Türk Dili I dersinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bunun yanında 
yazmaya ve okumaya ilgi duyanların da güvenle başvurabileceği bir çalışma ol-
ması için alan uzmanları tarafından özenle kaleme alınmıştır. Bu süreçte Türkçe 
derslerinin bilgi, ifade ve beceri dersi olduğu gerçeği hatırdan çıkarılmamıştır.

Piyasada Türk Dili adını taşıyan ve neredeyse birbirinin tekrarı olan çok sa-
yıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar güncel müfredatın amaçlarına ve ka-
zanımlarına hizmet etmekten oldukça uzaktır. Bu eser hazırlanırken öğrenenlere 
güncel ders konularıyla ilgili bilgi aktarmakla yetinilmemiş, bilgilerin beceriye 
dönüşmesi için uygulamalara, etkinliklere bolca yer verilmiştir.  Konularla ilgi-
li bilgiler işlenirken yapılandırıcı öğretim anlayışıyla hareket edilmiş, kavram ve 
kuramsal açıklamaların zihinlerde yapılandırılabilmesi için amaç ve kazanımlar 
dikkate alınarak uygulamalara geniş yer verilmiştir.  

Yazarlarımız, muhtevası akademik yazma olan Türk Dili II dersine öğrencile-
ri hazırlamak için de onların akademik yazı yazarken ihtiyaç duyabilecekleri tüm 
konuları özenle ele almışlardır. Bu özelliğiyle kitap, güncellenen Türk Dili I dersi 
müfredatı ışığında hazırlanan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.   

Güz dönemlerinde okutulan Türk Dili I dersi için hazırlanan kitapta on iki 
bölüm bulunmaktadır. Her bölüm kendi içinde beş alt başlıkta ele alınmıştır: 1. 
Kavramsal-kuramsal açıklamalar, 2. Uygulamalar, 3. Bölüm özeti, 4. Değerlendir-
me soruları, 5. Bölümün kaynakçası. 
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Kitabın ilk bölümünde; dil ve kültür, ikinci bölümünde yazı dili ve özellikleri, 
üçüncü bölümünde noktalama işaretleri ve imla kuralları, dördüncü bölümünde  
yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri, beşinci bölümünde paragraf bilgisi,  altıncı 
bölümünde düşünceyi geliştirme yolları, yedinci bölümünde metin yapısı, seki-
zinci bölümünde metin ve metin dil bilimi kavramları, dokuzuncu bölümünde 
metin yazma yöntem ve teknikleri,  onuncu bölümünde metin yazma,  on birinci 
bölümünde metin yazma biçimleri, on ikinci bölümünde metinlerde ölçme ve de-
ğerlendirme konuları işlenmiştir. 

Kitabın her bölümü alan uzmanı bir akademisyen tarafından hazırlanmıştır. 
Her bölüm farklı bir alan uzmanı tarafından hazırlandığı için bölümler arasında 
farklı üslup ve bilimsel yaklaşımlar kaçınılmazdır. Yazıların özgünlüğünü koru-
mak amacıyla üslup ve yaklaşım birliği sağlanması yoluna gidilmemiştir. Bu ne-
denle kitabın her bölümü kendi içinde bağımsız olarak da okunabilecek biçimde 
düzenlenmiştir. 

Türk Dili I dersleri için hazırlanan bu kitabın eksikliklerinin olduğu muhak-
kaktır. Üçüncü baskısı yapılacak kitabın fark edilen eksikliklerinin şahsımıza ve 
bölüm yazarlarına iletilmesinden mutluluk duyarız. Kitabın tüm öğrenci, öğret-
men, akademisyen ve diğer ilgililer için yararlı olmasını diliyoruz. 

Kitabın hazırlanmasında önemli emekleri geçen bütün yazarlara, kitabı özen-
le baskıya hazırlayan Pegem Akademi çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederiz.

Editörler

Mehmet Nuri KARDAŞ

Raşit KOÇ

Ankara-2020
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Giriş

Dil ile ilgili alan yazında yapılmış çok sayıda tanım ve açıklama bulunmak-
tadır (Aksan, 1998; Demirci, 2014; Demir ve Yılmaz, 2012; Günay, 2004; Toklu, 
2003). Sadece kişioğlu için değil, iletişim yetisi olan tüm varlıklar için hayati önem 
taşıyan dilin bütün boyutlarıyla ortaya konulması için yapılan açıklama ve tanım-
lar, dilin derinliği ve işlevi karşısında sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla alan uzman-
larınca yapılan tanım ve açıklamaların her biri ancak dilin bir veya birkaç özelli-
ğini ortaya koyabilmektedir. Deryanın birer katresini açıklamakla sınırlı kalan bu 
girişimlerin her biri alana katkı sunduğu için dikkate değerdir.

Türkçe Sözlük (2005)’te dil, “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bil-
dirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban.” sözcük-
leriyle açıklanmaktadır. Aksan (1998: 55) dili, “Düşünce, duygu ve isteklerin, bir 
toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan yararlanılarak 
başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş bir dizge.” şeklinde 
açıklamaktadır.  

Ergin (2013:3) ise dil mefhumuna daha kuşatıcı bir bakışla yaklaşarak şu şe-
kilde bir tanım geliştirmiştir: Dil, insanlar arasında antlaşmayı sağlayan tabiî bir 
vasıta; kendisine has kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde yaşayan ve 
gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal 
bir müessese; seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda 
atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.

Ergin’in geliştirdiği bu tanımdan anlaşılacağı üzere, dilin birçok boyutu olan 
karmaşık bir yapısı ve önemli görevleri bulunmaktadır. Ergin’in tanımından hare-
ketle dilin görev/işlev ve özelliklerinin ayrı başlıklar altında ele alınması dilin kişi, 
toplum, millet ve devlet için arz ettiği büyük önemin daha açık anlaşılmasına katkı 
sunacaktır. Tanımda zikredilen başlıca özellikler şu şekildedir:
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Dil; 

Kişiler arası anlaşmayı/iletişimi sağlar

Tabiî/doğal bir vasıtadır.

Kendine has kanunları vardır.

Yaşayan ve gelişen canlı bir varlıktır.

Milleti birleştirir ve korur.

Milletin ortak malıdır.

Sosyal bir kurumdur.

Seslerden örülmüştür.

Muazzam, kusursuz bir yapıdır.

Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmıştır.

Gizli anlaşma ve sözleşmeler sistemidir.

Ergin (2013)’in dilin doğru anlaşılmasına katkı sunmak üzere geliştirdiği ta-
nımdan hareketle maddeler halinde verdiğimiz bu özelliklerin her biri sayfalar 
dolusu açıklama  gerektiren derinliğe sahiptir. Dilin özellikleri ile ilgili farklı alan 
uzmanlarının da değerli tespitleri bulunmaktadır. Biz burada yukarıda verdiğimiz 
özellikleri kısaca açıklamakla iktifa edeceğiz. 

1. Dil, Kişiler Arası İletişimi (Anlaşmayı) Sağlar.

İletişimin temel niteliklerini bilmek zorundayız, 
Zira gün gelecek zarf üreticisi veya nükleer fizikçi olmak yeterli olmayacak, 

Gerçek olan tek değer iletişimdir.

(Harvey Mackay)

İnsanoğlunun en önemli vasıf ve ihtiyaçlarından biri yakın-uzak çevresi ile 
iletişim kurmasıdır. Bu nedenledir ki dilin önemli görev veya fonksiyonlarının 
başında kişiler arası iletişimi sağlaması gelmektedir.  Kişiler arası iletişimin sağ-
lıklı gerçekleşmesi büyük ölçüde iletişim kuran bireylerin içten, samimi, ölçülü, 
düzeyli davranmasına bağlıdır. Bu anlamda empati (duygudaşlık) yapmak, etkili 
iletişimin sihirli anahtarıdır, denebilir. 

İnsanlar duygularını, fikirlerini, bilgilerini, tecrübelerini, arzularını, buluşla-
rını, hükümlerini, sanatsal eserlerini vb. birbirlerine aktarmak için sahip oldukları 
dile müracaat ederler. Bu müracaat, bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için ha-
yati önem arz eder. Bu anlamda iletişim için, insanların hayatlarını anlamlı kılan 
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en önemli faktördür denebilir. İletişim kavramı ile ilgili alan uzmanlarınca alan 
yazında geliştirilen tanım ve açıklamalar bulunmaktadır. 

Türkçe Sözlük‘te (2005) iletişim, “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gele-
bilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komüni-
kasyon.” Şeklinde açıklanmaktadır. Güz ve diğerlerine (2002:184) göre iletişim, 
“Bilgi alışverişi, karşılıklı ileti aktarımı, iletim eyleminin çift yönlü görünümü 
aynı zamanda bir taraftan öbür tarafa bir bilginin, bir duygunun, bir düşüncenin 
aktarımı.”dır. İletişim uzmanı Dökmen (1998:321) ise iletişimi, “Kişilerin bilgi/ 
sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya ça-
lıştıkları bir süreç.” şeklinde tanımlamaktadır.  

Dilin kişi ve toplum için çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Kişinin toplum 
içindeki bireysel ve sosyal başarısını belirleyen en önemli husus dilini doğru ve 
etkili kullanmasıdır. Bireyin ana dilini etkili ve doğru kullanması, dilin öğrenme 
alanlarında üst düzey yeterliliğe sahip olmasını gerektirmektedir. Dilin öğrenme 
alanları, temel dil becerileri olarak da bilinen anlama ve anlatma şeklinde iki temel 
başlıkta ele alınmaktadır. Birey, üst düzey anlama ve anlatma becerilerine sahip ol-
duğu ölçüde kendini doğru ve etkili ifade edecek, bu sayede kendisine olan güven 
duygusunu kazanacak ve yaşadığı topluma katkı sunabilecektir.  

Dilin anlama becerileri “okuma” ve “dinleme/izleme”; anlatma becerileri ise 
“konuşma” ve “yazma” öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Özdemir (1983:11) 
ve Yangın (1998:36), anlama öğrenme alanını oluşturan dinleme ve okuma bece-
rilerini “alıcı dil becerileri” anlatma öğrenme alanındaki konuşma ve yazma dil 
becerilerini ise “verici dil becerileri”  olarak değerlendirmektedir. Eğitim kurum-
larında anlama ve anlatma becerileriyle birlikte “görsel okuma” ve “görsel sunum”a 
yönelik eğitim etkinliklerine de yer verilmektedir. Görsel okuma alıcı, görsel su-
num ise verici dil becerisi olarak kabul edilmektedir. 

Dil becerileri sayesinde kişiler arası iletişimin; sözlü, sözsüz ve yazılı olarak 
çift yönlü gerçekleşen bir süreçten oluştuğu bilinen bir durumdur. Bu süreç me-
sajı gönderen ile mesajı alan arasında gerçekleşen bir etkileşimi ifade etmektedir. 
İletişim sürecinde bilgi, mesaj aktaran ile bilgi, mesajı alan arasında gerçekleşen 
alışverişte bir takım iletişim ögeleri bulunmaktadır. Ergin (2013) bu ögeleri, kay-
nak, mesaj, kanal, alıcı, dönüt ve iletişim ortamında gerçekleşen gürültü olarak 
sıralamaktadır. 

Alan uzmanları iletişim süreçlerinin daha iyi anlaşılması için, iletişimi sağ-
layan ögelerin yer aldığı iletişim modelleri geliştirmişlerdir. Shannon-Weaver’in 
geliştirdiği genel iletişim modelinde Ergin (2013)’in belirttiği iletişim ögelerinin 
tümünü görmek mümkündür.
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