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Özet:Bu çalışmada Rusya’da Türkçe Öğrenimi’nde kullanılan edebi 
materyaller üzerinde durulmaktadır. Bu süreçte Rus Türkologlar tarafından 
kaleme alınmış Türkçe Gramer ve Pratik Kitapları’nda edebi materyallerin 
kullanım biçimleri ve kullanım gerekçeleri incelenmektedir. Kullanılan edebi 
materyaller hakkında değerlendirme ve öneriler sunulmaktadır. Özellikle 
Rusya’da Türkologlar tarafından kaleme alınan eserlere baktığımızda Türkçe 
edebi materyallerin hangi sebeplerle kullanıldığı ve ne gibi tasniflerden 
geçirilerek sunulduğu net bir biçimde ortaya konulmamıştır. Bu çalışmanın 
cevap aradığı temel soru da Türkçe Öğrenimi’nde edebi materyallerin tasnif 
problemine çözüm önerisi sunmak olacaktır. Çalışma kapsamında incelenen 
Y.V. Şeka, P.İ. Kzunetsov, L.N. Dudina ve A.N. Kononov’un eserleri dikkate 
alınarak Rusya’da Türkçe Öğretimi’nde edebi materyallerin kullanımı 
hakkında bir fikir oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yukarıda 
belirtilen eserlerin incelenmesinin ardından Yabancı Dil Türkçe’yi 
öğrenenlerin sınıf ve seviyeleri göz önünde bulundurularak Türkçe edebi 
materyallerin sunumunda uygulanabilir yöntemler üzerinde durulmuştur. 
Çalışmamızın konusunu teşkil eden, Y.V. Şeka, P.İ. Kzunetsov, L.N. Dudina 
ve A.N. Kononov’un Rusya’da Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere 
yazdıkları eserler üzerine Rusya’da şu ana kadar herhangi bir inceleme ve 
çalışma yapılmamıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, edebi materyaller . 

 
 

Giriş 
 
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu 

kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar sistemi, 
seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir (Ergin, 1985:3). Dil, toplumsal kültürün öğelerinden biridir. İnsanların 
gözlemlerini, duygularını kısacası yaşamından çıkardığı tüm sonuçların yansımasını dilde görürüz. Ulusun bütün 
kültürü dile, dilden de edebiyatına yansır. 

Edebiyat, aracı ve ortamı dil olan güzel sanat dalıdır  İnsanın kendisini, çevresini, doğayı ve dünyayı 
tanıması, kenisini ve çevresini 
sağlıklı bir biçimde değerlendirmesi ve duyarlık kazanması adına edebiyatın önemi büyüktür. Edebi eserler, 
bireye öğrendiği dilin geniş olanaklarının farkına vardırır, dil duyarlılığı, sevgisi ve bilinci kazandırır, bireyin 
düşüncelerinin sözlü ve yazılı olarak etkin bir biçimde anlatabilmesinin sağlayıcısı olur. 

Dil ve edebiyat eğitiminde temel hedef, bir şey belletmek ve öğrenciye bilgi yüklemek değil, dili 
sevdirmek, dilin düzgün kullanılmasını öğretmektir (Kavcar, 1994: 853). Dil ve edebiyat eğitiminde bireyin 
başka kültürlerle iletişim kurabilmesi, kendini ifade etme becerisini kazanması, 
kelime hazinesini genişletmesi dil eğitimindeki amaçlardandır. 

Bugün Türk dili, yaklasık 12 milyon kilometre karelik bir alanda 220 milyon nüfusun konuştuğu, yüze 
yakın ülkede öğretiminin yapıldığı, kökleri tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan, 600 bini aşkın söz 
varlığına sahip bir dünya dilidir. Genel Türk dili olarak diğer dillere verdiğimiz sözcük sayısı ise 20 binin 
üzerindedir. Özellikle giyim, yiyecek, askerlik başta olmak üzere hemen her alanda çok sayıda Türk dili kökenli 
sözcük ile tarihte ve bugün Türk soylu halkların yaşadığı coğrafyalardaki Türk dili kökenli çok sayıda yer adı 
dünya dillerinde varlığını bugün de sürdürmektedir (Akalın, 2009:204). 

Rusya’da ilk Türkoloji faaliyetleri Pyotr I. Velikiy (1672-1725)’in 1716’da verdiği emir ile başlamıştır 
(Kononov, 1972:25). Rus Türkologlarının ilk merkezi XIX. yüzyılın ikinci yarısında 1855 yılında Petersburg 
Üniversitesi’nde açılan Doğu Dilleri Fakültesi olmuştur. Rusya’da gerçek anlamda ilmî Türkolojinin kuruluşu 
ise  XIX. yüzyılın sonu, XX. yüzyılın başına denk gelir (Kononov, 1972:25). XVIII. yüzyılda temeli atılan bu 
çalışmaların XIX. yüzyıldaki ilk ürünlerini V.V. Radlov, A.K. Kazembek, P.S. Savelyev, V.V. Grigoryev, Ö.N. 
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Böhtlingsk, V.V. Veliaminov-Zernov, P. Desmuisons, N.I. Ilminski, I.N. Berezin, L.Z. Budagov, P.M. 
Melioranski, V.D. Smirnov ve V.V. Barthold vermiştir (Ataöv, 1972:90).  

Rusya’da Türkoloji çalışmaları önce dil incelemeleriyle başlamıştır. Bundan dolayıdır ki en geniş yayın 
da dil alanındadır. Örneğin Rus Türkologlar 1915 yılında Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünün metninin 
yayınlanmasının ardından 1920’li yılların ortalarında Rus diline tercümesine başlamış, Özbek bilim adamı 
Alibek Rustamov da 1967 yılında Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünün Rus diline tercümesini bitirmiştir (Kononov, 
2004:162). Ayrıca, Türkiye’de ağız araştırmaları ile ilgili ilk yayın V.A. Maksimov tarafından 1867’de St. 
Petersburg’da basılmış olan Opıt İzsledovanija Tyurskich Dialektov v Chudanvendigarei Karamanii’dir (Akar, 
2006:42). Yine Orhon-Yenisey Kitabeleri’ni önce S.E. Malov, sonra V.V. Radlov, P.M. Melioranski ve A.N. 
Samoiloviç inceleyerek kitabelerin büyük bir bölümünün ilk tecümelerini yapmışlardır. 

 
Çalışmamıza kaynak olarak seçtiğimiz; 
 
P.İ. Kzunetsov 
Uçebnik Turetskovo Yazıka, Naçalniy Kurs – Çast 1 / 2,  
Tükçe Ders Kitabı,  
Bölüm 1 / 2 , Vastok Zapad, / 2, 2007 
(П. И. Кузнецов, Учебник турецкого языка-1.  
Начальный курс, Восток-Запад, ВКТ, 2009 г.) 
 
Y.V. Şeka 
İntensiviy Kurs Turetskovo Yazıka – YoğunTürkçe Kursu, AST, 2009 
(Ю. В. Щека ,Интенсивный курс турецкого языка,  
АСТ Москва, 2008 г.) 
 
 
L.N. Dudina 
Turetsky Yazık, Uçebniy Yazık1 / 2, Türkçe Eğitim Kitabı 1 / 2,  
Bakü 1993 
(Л. Н. Дудина, Турецкий язык 1-2, Учебное Пособие,  
Баку, 1993 г.) 
 
A.N. Kononov 
Gramatika Savremennovo Literaturnovo Turetskovo Yazıka,  
Çağdaş Türk Edebiyatı Grameri, , Akademii Nauk SSSR, 1956  
(А.Н. Кононов, Грамматика современного  
литературного турецкого языка, Академии наук СССР, 1956 г.) adlı kitaplar bugün Rusya’da 

üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde, eğitim ve araştırma merkezlerinde, kültür merkezlerinde ve kurslarında 
Türkçe öğreniminde kullanılan başlıca kaynaklardandır. 

Türkologların hazırladıkları Türkçe ders kitaplarına baktığımızda alıntı cümle ve metinlerin hemen 
hemen tamamının Türk Edebiyatı’na ait edebi metinler olduğunu görmekteyiz.  
Tanrı Misafiri,Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin), İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali), Memleket Hikayeleri (Refik 
Halit Karay), Yalnız Efe, Gizli Mabet, Diyet (Ömer Seyfettin), Beklenen Adam (Aziz Nesin), Salkım Söğüt (Nazım 
Hikmet), Velinimet, Üzüntü (Orhan Kemal) 
bunlardan bazılarıdır.   

Sadece P.İ. Kzunetsov, ders kitabında Aleksandr Sergeyeviç Puşkin (1799-1837), Anton Çehov (1860-
1904), Buffon (1707-1788) ve Lermontof (1814-1841)’dan alıntı metinlere yer vermiştir. A. N. Kononov, Türk 
Edebiyatı’ndan yirmi altı farklı yazarın sekseni aşkın eserinden alıntı yaparak en fazla edebi metne yer veren Rus 
Türkologdur. 

 
Ders kitaplarına edebi metinlerden alıntı yapılırken bazı problemlerin ortaya çıktığı muhakkaktır. Bu 

problemlere kısaca değinmek isteriz: 
 

Edebi metinlerde belirli ortak isimlerin kullanılması: 
 

Bizler incelemeye aldığımız ders kitaplarında alıntı edebi metin ve cümlelerde belirli isimlere sıklıkla 
yer verildiğini görmekteyiz. Bu isimler Aziz Nesin (1915-1995), Sabahattin Ali (1907-1948), Nazım Hikmet 
(1901-1963), Orhan Kemal (1914-1970)’dir. L.N. Dudina, Türkçe ders kitabında metinlerin tümünü Aziz 
Nesin’den alıntı yapmıştır. Y.V. Şeka Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Orhan Kemal’den sıklıkla alıntı yapan bir 
başka yazardır. P. İ. Kzunetsov, Nazım Hikmet’in Salkım Söğüt ve Yanmış Cigara adlı şiirlerini, Orhan 
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Kemal’den Baba Evi ve Velinimet, Aziz Nesin’in Mehmetçik adlı romanlarından alıntı yapmıştır. A.N. Kononov 
kitabında metin şeklinde alıntı bulunmasa da Nazım Hikmet’in Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Kafatası, 
Taranta-Babu'ya Mektuplar, Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, Kanal, Bir Skandal, 
Köpek, Asfalt Yol, Portakal, Sıcak Su, Köstence Güzellik Kraliçesi, Apartman adlı eserlerinden ve Değirmen, 
Kağnı, Ses eserinden alıntı yapmıştır. 
 

Sosyalist akım şair ve yazarlarının çoğu edebiyatımızda 1940’dan sonra görülmüştür. Roman ve 
hikayede Marksist görüşe dayalı ‘Sosyal Gerçekçilik” denilen akımın örneklerini veren sosyalist akımın en güçlü 
şair ve yazarı Nazım Hikmet ve Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Orhan Kemal aynı  
sosyalist bir çizgide hayat sürdüren yazarlardır. Adaletsiz toplum yapısına karşı durmuş, ekmek uğruna her türlü 
zorluğa direnen, ırgatlıktan işçi sınıfına, ağalık düzeninden patronluğa geçişte çelişkilerle dolu insanoğlunun 
tanıklarıdır. Kısacası rejim tarafından ezilen sınıfın yanında olmuşlardır. Hayatlarında düzene karşı başkaldırış, 
ortaya koydukları eserlerde de düzeni tenkit vardır. Sovyet rejiminin taraftarı bu isimler, dönemin Rus devlet 
sistemi tarafından Türkoloji bölümlerinde okutulmuş ve eserleri üzerine sayısız çeviri ve çalışmalar yapılmıştır. 
Ne acıdır ki bugün Rusya’da halen Türk edebiyatı denilince ilk akla gelen isimlerdir. 

 
Aynı devirde yaşamış, Türk şiirine yeni ses ve söyleyiş imkanları getiren Necip Fazıl Kısakürek ve 

Ahmet Kutsi Tecer gibi şairlerin ve psikolojik roman tarzının ustası olan Peyami Safa’nın ders kitaplarında şiir 
ve metinlerine hiç yer verilmemesini ciddi bir eksiklik olarak görüyoruz. Edebiyatımızın bu çok zengin ürün 
yelpazesinden mahrum olan Türkoloji öğrencileri bu isimleri okumamakla kalmayıp, sosyalist rejim karşıtı 
oldukları gerekçesiyle de fikir ve düşüncelerine karşı bir duruş sergilemektedirler. 

 
Edebi metinlerin öğrencilerin seviyeleri gözardı edilerek verilmesi ve edebi metinlerin dil yönünden ele 
alınmaması: 
 

Dersin öğrenci merkezli yürütülebilmesi için, ders araç-gereçlerinin de buna göre hazırlanması gerekir. 
İncelememiz sonucunda karşılaştığımız bir başka problem de, alıntı cümle ve metinlerin öğrencilerin seviyeleri 
dikkate alınmadan verilmesidir. Bu ise öğretimi ve öğrenimi zorlaştırıcı etkenlerdendir. Örneğin Y. V. Şeka, 
Yoğun Türkçe Kursu adlı ders kitabında beşinci derse Ömer Seyfettin’e ait olan Bir Vasiyetname adlı edebi 
metin ile başlar (Şeka, 2008:67).  
Ders 1: Ses bilgisi; sesli-sessiz sesler, ünlü-ünsüz sesler, yuvarlak-düz ve dar-geniş ünlü sesler, sert sessizler ve 
yumuşak g, 
Ders 2: Bildirme ekleri -dır/-dir/-dur/-dür, soru eki mı/mi/mu/mü, kim?/nasıl?/ne? ve hece bilgisi, 
Ders 3: -(ı)yor şimdiki zaman eki, -cı/-ci/-cu/cü/-çı/-çi/-çu/-çü, -lı/-li/-lu/-lü, -sız/-siz/-suz/-süz isimden isim 
yapma eki, -la/-le, -al/-el/-ıl/-il/-l isimden fiil yapma eki, -lar/-ler çokluk eki sert ünsüzler ve -(y)ı,-(y)i,-(y)u,-
(y)ü belirtme hali, 
Ders 4: -mak/-mek mastar eki, şahıs çekim ekleri bulunmaktadır (Şeka, 2008:10-59). 

Bir Vasiyetname adlı metninin beşinci dersin başında verildiğini yukarıda belirtmiştik. Öğrenciler 
sadece ilk dört derste gördükleri dil bilgisi kuralları ile metni anlamaya ve çözümlemeye çalışacaklardır.  

“... dehşetli bir buhran geçirmek, doğru bir cevap verememek, tamlamalarını bulunduran yapılar; 
kendini öldürmek istemek, yapmak istemek, mektup yazmak istemek eylemsilerini bulunduran yapılar; dünya-da, 
dünya-dan, cehennem-de, Mısır’da, şehirler-de, oteller-de, ölmek-e, sualler-e türünden henüz ders içerisinde 
verilmemiş hal ekleri;  taşıyamamak, verememek, takip edememek, yiyebilmek, bulundurmak türünden bileşik 
eylemler, henüz öğrenciler tarafından bilinmeyen dil bilgisi kurallarındandır. Bu ise metni anlamayı 
güçleştirmektedir.  

Yazar, alıntısını yaptığı metni gerekirse sadeleştirmelidir. Metin içinde ilgili dil bilgisi kurallarının 
olduğu sözcükler ve cümle yapıları farklı punto ve yazı karakterleriyle belirgin hale getirilmelidir.  

 
“İlim adamlarının nasıl çalıştıklarını hep merak etmişimdir. Ne cevap vereceğimi şaşırmıştım, sattıkları 

aletin bozuk olabileceğini söyledim, yapabileceğini ifade etti, ihtiyaç duyduğumu belirttim (Kzunetsov, 2007:71-
72). 

Yukarıda, Bir Tezin Hikayesi (Mehmet Kara) adlı metinden örnek cümleler vardır. Yazar, ders öncesi 
dil bilgisi bölümünde işlenen; -ecek/-acak, -dık/dik/-duk/-dük eylemsilerini belirgin hale getirerek öğrencinin dil 
öğrenimini kolaylaştırmış ve öğrenimine katkı sağlamıştır.   
 
Edebi tür ve ürünlere sınırlı sayıda yer verilmesi ve hikaye metinlerinin ağırlık kazanmaması: 
 

Rusya’da okutulan ve incelemeye aldığımız ders kitaplarında sınırlı edebi tür ve üründen alıntı 
yapılmıştır. P. İ. Kzunetsov hikaye, roman ve şiir türlerinde alıntı yaparken, Y.V. Şeka hikaye, roman, fıkra ve 
anı türünde; L. N. Dudina anı ve fıkra; A.N. Kononov ise hikaye, roman ve fıkra türlerinde alıntı yapmıştır.  
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Bahçelerde saz olur, 
Gül açılır yaz olur, 
Ben yarıma gül demem, 
Gülün ömrü az olur. 
 
Gitti gelmez, geldi gitmez (gençlik, ihtiyarlık) 
Allah yapar yapısını, demir açar kapısını (karpuz), 
Ben giderim o gider, cebimde tık tık eder (saat) 
Dize kadar küçücük (çizme), 
Ben dururum, o gelir (ses) (Şeka, 2008:138). 
 

Y.V. Şeka; edebi tür olmasa da edebi ürün olan bilmece ve maniye yer vermiş, L. N. Dudina 
atasözlerine, Y. V. Şeka ve P. İ. Kzunetsov atasözü ve deyimlere yer vermiştir.  
 
Deveye ot lazımsa boynunu uzatır, davulun sesi uzaktan hoş gelir, her iple adam asılmaz, her ağaç kökünden 
çürür, baş gidince ayak durmaz, can baldan tatlıdır (Şeka, 2008:203) atasözleri, 
 
Kulak vermek, işin içinden çıkmak, dili açılmak, göze almak, içi fena olmak, sıkı fıkı olmak, bıyık altından 
gülmek (Kzunetsov, 2007, 348) deyimleri bunlardan bazılarıdır. 
 

Yazarların ortak özelliği, hikaye metinlerinden alıntı yaparken metni kısaltmış olmalarıdır. L. N. 
Dudina alıntı yaptığı Aziz Nesin metinlerinin tümünde kısaltmaya gitmiştir. P. İ. Kzunetsov, Böbrek (S. Ali) ve 
Mehmetçik (R. Nuri Güntekin) adlı romanlarda kısaltmalara giden başka bir yazardır.  

 
Yabancılara Türkçe öğretiminde hikaye metinlerinin alıntı yapılması gereken türlerin başında geldiğini 

belitmek isteriz. Kısa, anlaşılır oluşu, kolay bir olay örgüsüne sahip oluşu dil öğretiminde en çok alıntı yapılan 
tür olmasına neden olmuştur. Genellikle kısaltılmış olarak verilen hikaye parçaları metnin bütününü anlamayı 
kolaylaştırmıştır. Sonrasında seviyeye uygun hazırlanmış roman parçalarından alıntılar yapmanın uygun 
olduğunu düşünüyoruz. Gezi yazısı, söyleşi, deneme, makale ve biyografilerden uygun parçalar seçilerek ders 
içerisinde tercüme, tahlil şeklinde ve önceden hazırlanan alıştırma metinleri ile ders zenginleştirilebilir. Şiir, 
bilmece, mani, atasözü ve deyim gibi edebi tür ve ürünler dil öğreniminin tamamlanmasına yakın süreçte 
verilmelidir. 

 
 
Sonuç 
 

Sonuç olarak, yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan ders kitaplarında edebiyatımızın seçkin 
isimleri -oluşturulacak bir heyet tarafından- belirlenmeli ve farklı düşünce ve fikir akımının önemli 
temsilcilerinin eserlerinden alıntı yapılmalıdır. Böylece edebiyatımızı tek tip düşünen ve yazan isimler topluluğu 
olmaktan kurtarmış oluruz.  

 
Rus Türkologların tercih ettiği hikaye metinlerinden alıntılara ders kitaplarında daha fazla ağırlık 

verilmeli. Bunun dışında derste öğrenilen konuları destekleyecek ve pekiştirecek her seviyeye uygun hikaye 
kitapları oluşturulmalı; bu hikaye kitapları alıştırma, boşluk doldurma, tercüme bölümleriyle desteklenmelidir. 
Edebiyatımızın masal, bilmece, mani, atasözü, deyim gibi Türk irfanının seçkin tür ve ürünlerine ders 
kitaplarında mutlaka yer verilmelidir.  
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