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GÖÇÜN 60. YILINDA ALMANYA’DA TÜRKLER VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

SUNUŞ 

Türkiyat, Türk tarihi, dili ve kültürü ilgili araştırmaları, 
Avrupa’nın muhtelif ülkelerinde 18. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren kurulan Doğu Dilleri/Şarkiyat (Fransa’da INALCO) 
enstitülerinin içinde, ayrı bir dal olarak gelişmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde, Türkiyat alanında Avrupa’dakine benzer 
nitelikte bilimsel çalışmalar yapan ilk kuruluş, Atatürk’ün 
direktifleri ile 1924 yılında Darülfünun (1933’ten sonra İstanbul 
Üniversitesi) bünyesinde Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü 
tarafından kurulan Türkiyat Enstitüsü’dür. Enstitünün kuruluş 
amacı, Türk dili ve tarihi üzerine bilimsel araştırmalar yapmak 
ve bunları neşretmekti. Bu tarihten uzun bir süre sonra, 1992 
yılından itibaren çeşitli üniversitelerde Türkiyat enstitüleri 
açılmaya başladı. Bunlardan biri de 1992 yılında 3837 sayılı 
kanunla kurulan Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü’dür.  

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün 
kuruluş amacı Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve sanatı 
alanlarında disiplinler arası perspektifle nitelikli bilimsel 
araştırmalar yapmak, bunları bilim dünyası ile paylaşmak ve 
evrensel ölçütlerde lisansüstü eğitim-öğretim vermektir. 1992’de 
kurulmuş olmakla beraber Enstitünün aktif olarak faaliyete 
geçmesi 2002 yılında gerçekleşebilmiştir. Bu tarihten sonra 
hemen tüm faaliyet alanlarıyla ilgili hızlı bir çalışma sürecine 
giren Enstitüde, 2004 yılından itibaren Türkiyat Araştırmaları adlı 
bir dergi yayımlanmaya başlanmıştır. Düzenli olarak yılda iki 
kez çıkan derginin 2021 yılında 34., 35. ve 35. Özel sayısı ile 36. 
sayıları yayımlanmıştır. Dergi hâlihazırda TÜBİTAK SBVT, 
MLA, EBSCO gibi alan indeksleri tarafından taranmakta olup 
alanında saygın bir nitelik kazanmış durumdadır.  



 

Enstitümüzde ayrıca Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Araştırmaları Dergisi de yayımlanmaktadır. Dergi 2014 
Yaz döneminden itibaren yayımlanmaya başlayan hakemli, 
süreli ve yerel bir dergi olup, Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretimi alanındaki çalışmaları teşvik etmeyi, yapılan bilimsel 
çalışmaların sonuçlarını ve tartışılan-üretilen yöntemleri bilim 
dünyası ile hızlı bir şekilde paylaşmayı hedeflemektedir. Kısa 
adı HÜYDOTAD olan dergi, Yaz ve Kış sayıları olmak üzere 
yılda iki kez yayımlanır. 2021 yılında derginin 6. sayısı 
yayımlanmıştır. 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün amaçlarından biri de 
Türkiyat alanında erişilen son bilgileri ve yeni yöntemleri vakit 
geçirmeden bilim dünyasıyla paylaşmak, bunun için 
sempozyumlar düzenlemektir. Bu bağlamda Enstitü, ilki 2006 
yılında gerçekleşen temalı sempozyumlar serisini başlattı. 
Ardından 2008, 2010, 2012 ve 2014, 2017 yıllarında ve son olarak 
da 2021 yılında “Göçün 60. Yılında Almanya’da Türkler ve 
Türkçe Öğretimi” konulu Sempozyumla birlikte 7 uluslararası 
“temalı” sempozyumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Yapılan 
bu sempozyumların bildirileri kısa zamanda yayımlandı ve 
sonuçları bilim dünyasıyla paylaşıldı. İşte bu bağlamda 
Türkoloji üst disiplini çerçevesinde Türkçenin özellikle yurt 
dışında öğretimine de odaklanan Enstitünün Hacettepe 
Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) ile iş birliği hâlinde Almanya’ya 
Türk göçünün 60. yılında “Göçün 60. Yılında Almanya’da 
Türkler ve Türkçe Öğretimi” konulu 7. Uluslararası Türkiyat 
Araştırmaları Sempozyumu 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde 
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmişti. İşte elinizdeki bu çalışma 
burada sunulan bildirilerin bir araya getirilmesi ile 
oluşturulmuştur. Türkiye’den sonra en yoğun olarak Türkiye 
Türkçesinin öğretildiği bir ülke olan Almanya’da ve diğer 
Avrupa ülkelerinde Türkçenin günümüzdeki durumundan 



 

hareketle geleceğe bir perspektif çizmek Türkoloji disiplinin 
öncelikli görevleri arasındadır.  

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, uluslararası nitelikte bilimsel 
etkinlikler düzenlemek; eğitim-öğretim, araştırma ve yayın gibi 
faaliyetlerine devam edecektir. Bu hedeflerinin yanı sıra, 
bölgesel çalışmalara öncelik vererek mevcut kalitesini 
artıracaktır. 

 

 

 

Prof. Dr. Yunus KOÇ 
Hacettepe Üniversitesi  

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 
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TÜRK-ALMAN KÜLTÜR İLİŞKİLERİNDE YUNUS EMRE 
ENSTİTÜSÜ 

Yılmaz BULUT* 

GİRİŞ 

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yasa ile kurulmuş bir kamu 
teşekkülüdür. Türkiye’nin diğer ülkelerle ‘kültür’ bağı kurma 
arayışından doğmuştur. Kurumun amaçları arasında; 
Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını 
tanıtmak; Türkiye’nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, 
kültürel alışverişini artırmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt 
dışındaki bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk 
dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt 
dışında hizmet vermek, bulunmaktadır. Yukarıda sayılan 
amaçları gerçekleştirmek üzere merkezi Ankara’da bulunan 
Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında Türk Kültür Merkezleri 
aracılığıyla faaliyetler yapmaktadır. 2021 yılı ortası itibariyle 
Tokyo’dan Washington’a dünyanın pek çok kentinde kültür 
Merkezleri faaliyet göstermektedir. Almanya’da Berlin (2012) ve 
Köln’de (2015) iki kültür merkezi mevcuttur. Bu bildirinin amacı 

 
* Dr., Köln Yunus Emre Enstitüsü Müdürü, ALMANYA. 
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Yunus Emre Enstitüsünün Almanya’daki faaliyetlerini 
değerlendirmek, Türk-Alman kültür ilişkilerinin sorunlarını 
tespit etmek ve geleceğe perspektifler sunmaktır.  

YEE çok dilli, çok kültürlü ve barışçıl bir dünya 
tasarımının ürünüdür. Dünyaya, büyük Türk şairi Yunus 
Emre’nin bütün halklara sevgiyle bakan gözüyle bakmaktadır. 
Yunus Emre felsefesi gibi, tanışmayı ve anlaşmayı 
hedeflemektedir. Bu nedenle Enstitünün Almanya’daki temel 
gayesi, kültür ilişkileri vasıtasıyla iki toplumun birbirini anlama 
kapasitesini güçlendirmektir. Bu makalede Yunus Emre 
Enstitülerinin 2012-2020 yılları arasındaki Türk-Alman kültür 
ilişkilerine katkılarını ele alınmaktadır. Söz konusu zaman 
diliminde oluşan tecrübe ışığında sınırlılıklar gösterilecek ve 
geleceğe dair perspektifler değerlendirilecektir. İlk olarak Yunus 
Emre Enstitüsünün faaliyet alanları ve Türk Alman ilişkileri 
bağlamında gördüğü işlevler tanıtılacaktır. Türk-Alman 
ilişkilerini eşit şartlarda kurmanın çeşitli engelleri 
bulunmaktadır (Bulut, 2018; 2009). Bu sebeple, Türk Alman 
kültür ilişkilerinde eşitsizlik üreten iletişim sorunları tespit 
edilecektir. Köln Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetleri örnek 
olay olarak ele alınarak pratik işleyiş mercek altına alınacaktır. 
Sonuç olarak da daha etkili kültürel alışverişini sağlamak için 
önerilerinde bulunulacak ve Enstitünün Türk-Alman kültür iş 
birliği bağlamında verebileceği katkılara değinilecektir. 

1. Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Alanları 

Türk Alman İlişkileri bağlamında YEE’nin faaliyet alanları 
ve gördüğü işlevler aşağıdaki gibi başlıklar hâlinde sıralanabilir. 
Yunus Emre Enstitüsü ülkeler arasında kültürel iş birliğini 
geliştirmek istemektedir. Bu bağlamda gösterilen faaliyetler 
genel hatlarıyla söyle sıralanabilir: Enstitü;  

1. Türkiye ile Almanya arasında kültürel ilişkilerde yeni 
ağlar ve iletişim imkânları üretmektedir. Dünya halklarının 
birbirlerinin dil ve kültürlerini tanıdıkça daha hoşgörülü 
olacaklarına inanarak, bu doğrultuda kültürlerarası anlayışı ve 
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diyaloğu arttırmak istemekte bunun için çeşitli kültürlerarası 
buluşma ortamları oluşturmaktadır. Konser, sergi, panel, söyleşi 
ve fuar gibi etkinliklerle Türkiye’nin kültürel birikimini dünya 
halklarına paylaşmaktadır. 

2. Türkiye’nin daha doğru anlaşılması; Türk kültürünün, 
tarihinin, dilinin ve edebiyatının yurt dışında daha iyi 
tanıtılması ve öğretilmesi için çalışmalar yapmaktadır. 
İlgilenenlere yemek kültüründen el sanatlarına, sinemadan 
edebiyata kadar Türkiye’ye ilişkin hemen her alanda bilgi 
sunmaktadır. 

3. Avrupa Birliği Dil Portfolyosu çerçevesinde (A-B-C 
seviyeleri), özel imkânlarla donatılmış sınıflarda, yetkin 
okutmanlar aracılığıyla, isteyen herkese Türkçe öğretim hizmeti 
vermektedir. 

4. Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) oluşturarak Türkçe 
öğretimi ve sertifikalandırma standartlarını belirlemektedir. 
Türkçe Yeterlik Sınavı, Türkiye üniversitelerinde geçerli 
uluslararası bir sınav sistemidir. 

5. İş birliği anlaşmaları çerçevesinde, Türkçe öğretiminde 
ve öğrenimini Türkiye’de yapmak isteyenlere danışmanlık 
hizmeti vermektedir. 

6. Türkiye’ye ilişkin önemli bir kaynak işlevi görmektedir. 
Uzmanlar tarafından içeriği belirlenen kütüphane ve çalışma 
odalarıyla araştırmacılara hizmet vermekte, Türkiye’yi tanımak 
isteyenlere imkân sağlamaktadır. 

7. Her yıl Türkiye’de çeşitli şehirlerde yapılan yaz 
okullarında dünyadaki Türkçeyi kullanan öğrencileri 
Türkiye’de buluşturmaktadır. Türkçe’nin yanı sıra sinema, 
arkeoloji ve edebiyat konusunda özel yaz atölyeleri tertip 
etmektedir.  

8. Düzenlenen sanat kurslarıyla hem Türk sanatının 
dünyaca tanınmasına yardım etmekte, hem de gençlerin kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. 
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9. Farklı kurumlarla iş birliği içerisine girerek bilimsel 
çalışmaları desteklemekte ve ortaya çıkan sonuçları çeşitli 
yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak amacına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirmektedir. 

10. 1961 yılından itibaren Almanya’da yenilenen Türkiye 
menşeli nesillerde Türkçe erozyonu artmış ve kendi öz 
kültürlerini tanıma imkânları daralmıştır. Enstitü, Batı 
Avrupa’da yoğun olarak yaşayan genç nesillerin iki dilde ve 
kültürde yetkin olan başarılı nesiller olmasını önemsemektedir. 
Bunu sağlamak hedefine yönelik dil ve kültür beslemesi olanağı 
sunmaktadır. Kurum toplumları yaklaştırmakta ve küreselleşme 
çağındaki çok kültürlü birlikte yaşamı kolaylaştırmaktadır 
(Bulut, 2019). 

11. Yunus Emre Enstitüsü, özünde dil ve kültür kuruluşu 
olmakla beraber, bilim kuruluşlarıyla kesişme noktalarına 
sahiptir. Bu kesişme noktaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk 
Tarihi, Kültürü, Sanatı, Müziği ve Mimarisi, arkeoloji benzeri 
alanlarda bilimsel araştırma ve öğretim faaliyetlerini 
kapsamaktadır. Genelde Almanya’da Türkiyat ve Şarkiyat, 
Müzik Tarihi, Mimarlık, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Arkeoloji, 
Tiyatro gibi bölümler ile yakın çalışmak istenmektedir. 

12. Enstitü, Türk Dili, Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Müziği 
alanlarında yetkin akademisyen ve araştırmacıların yetişmesine; 
sertifika programları ve eğitim-öğretim uygulamalarıyla katkı 
sağlamak istemektedir. İlgili alanlarda Türkiye’de araştırma 
yapacak bilim adamlarına dil destekleme programları ve 
bursları verilmekte, Türkiyat araştırmacılarına araştırma 
bursları sağlanmakta ve bilim adamı değişimine destek 
verilmektedir. Başarılı öğrencilere yaz okullarına katılım 
destekleri sunmaktadır. Üniversite bünyesinde kütüphanelere 
kitap hibesi yapmakta ve konu odaklı forumlar oluşturan 
bilimsel sempozyum, çalıştay, konferans gibi etkinliklere destek 
verilmektedir. Türkçenin yabancı ve ikinci dil olarak okullarda 
öğretilmesi konusunda üniversitelerle ortak çalışmak ve katkı 
sunmak istemektedir. 
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2. Türk-Alman Kültür İlişkilerinin Yapısı  

 Türkiye ve Almanya’yı birbirine bağlayan çok boyutlu ve 
yoğun ilişkiler mevcuttur. Ticaret, turizm, Almanya’da yaşayan 
Türkiye kökenli insanlar, II. Dünya savaşında Türkiye’ye sığınan 
Almanlar, Batı ile bütünleşme siyasetleri, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği ile yürüttüğü müzakereler gibi önemli ortak paydalar 
bulunmaktadır. İki ülkenin birbirine atfettiği önem, uluslararası 
alanda ilişkileri canlı tutmaktadır. Askeri ve eğitim sahası ile 
başlayan (Gencer, 2003) iki ülke arasında kültür ilişkileri de 
tarihsel olarak çeşitli dönemlerde yoğunlaşmaktadır (Ortaylı, 
2017). Osmanlı Devleti’nin son ve Alman İmparatorluğunun ilk 
50 yılında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde 
kültürel boyutun ağırlık kazandığı söylenebilir. II. Dünya 
Savaşının getirdiği olumsuz imaj karşısında Federal Almanya 
dış politikasında kültüre önemli bir yer ayırmış, uluslararası 
sistemde itibarını yeniden kazanmak için bilinçli bir dış politika 
vasıtası yapmıştır. 1950’li yıllarda Menderes-Adanauer 
döneminde Türk-Alman ikili kültür anlaşması yapılmıştır. 
Yapılan anlaşmaya zaman içinde ek protokoller ilave edilmiştir. 
Buna göre Almanya Türkiye’deki kültür kurumlarını 
yaygınlaştırmış ve faaliyetlerini arttırmıştır (Kulturabkommen, 
1957). 

1960lı yıllarla yapılan İşgücü anlaşması ile Almanya’ya 
yerleşen milyonlarca insan iki toplumu birbirine daha da 
bağlamış ve birbirini anlama ihtiyacını arttırmıştır. Almanya’da 
1980li yılların sonlarından itibaren göç topluluğuna yönelik 
kültür siyaseti dış kültür siyasetinden ayrışmaya uğramıştır.   

  Almanya’nın Türkiye’deki kültür faaliyetleri çeşitli 
sahalarda ve farklı kurumlar tarafından sürdürülmektedir. Bu 
sahalar arkeolojiden, tarih ve eğitime kadar geniştir. 1999 yılında 
aday ülke olan Türkiye AB-Türkiye ilişkileri bağlamında da 
çeşitli alanlarda ve boyutlarda kültür alışverişi gelişmiştir 
(Wedel, 1999). 2008-2013 yılları arası yoğunlaşma seyri 
izlemiştir. 
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 Alman Dış Kültür Siyasetine dönemsel prensiplerin 
damga vurduğu söylenebilir. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte 
uluslararası kültür ilişkilerinde iş birliği, aynı göz hizasında 
iletişim, kültürlerin eş değerliliği, çift yönlülük esasında iş birliği 
gibi prensiplerin ağırlık kazandığı söylenebilir. Türkiye ile 
yapılacak çift yönlü çalışmalar için 2008 yılında Ernst Reuter 
Girişimi başlatılmıştır (Hoffmann, 2007; Özil, 2011; Steeger-
Strobel, 2008). 

  Buna mukabil Türkiye dışişleri ve kültür bakanlığı 
üzerinden uluslararası faaliyetler yapmıştır. Kültür faaliyetlerini 
Berlin ve Köln’de iki Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşuyla 
arttırmıştır. Bunların dışında çeşitli kurumlar diplomasi 
çabalarında bulunmaktadır. 

  Almanya’da yaşayan Türkler iki ülke arasında bağ kuran 
kültürel etkinlikler yaparak, kültürlerarası iletişime katkıda 
bulunmuşlardır. Bu saha zaman içerisinde Almanya’da önem 
kazanmış bir kültür sahasını işaret etmektedir (Terkessidis, 
1999). Almanya’daki Türkler müzik, yemek ve folklor 
gösterileriyle başlattıkları etkinliklerini, zamanla Türk film 
haftaları, Türkiye günleri, Tiyatro festivalleri benzeri nitelikli 
etkinliklerle ilerletmişlerdir. Etkinliklerin bazıları mahallinden 
eyalet ve belediyelerin desteğini kazanmaktadırlar (Horrocks, 
1996). 

 Genel resme bakıldığında, Türk-Alman ilişkileri siyasi ve 
ticari menfaatlere odaklanmakta ve kültürel ilişkilerin arka 
planda bırakmaktadır. Kültürel ve bilimsel ilişkilerin de henüz 
eşitlik olmadan devam ettiği söylenebilir. Bunun kendine göre 
haklı sebepleri bulunmaktadır. Almanya açısından Türkiye, 
uzun yıllar kalkınma yardımları alan ülke konumunda 
görülmüştür. Türkiye’den yapılan dış göçün nedenleri de 
önemli bir etkendir. Ekonomik kalkınmayla bağlantılı olarak 
daha bağımsız ve kendine ait siyaseti oluşan Türkiye’ye karşı, 
daha eşit şartlarda kurulacak yeni iletişim tarzları henüz 
olgunlaşmamıştır. Türkiye’nin kurduğu ilişkilerde ise kültürün 
rolü yeterli değildir. Almanya’nın birbirine sıkı bağları 
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olduğundan, aralarında stratejik iş birliği olması gerekmektedir. 
Eşit paydaşlık doğrultusunda (Schneider, 2008; Schheytt; 2008) 
yeni anlayış köprüleri inşa edilmeli ve olumlu algı geliştirmenin 
çareleri aranmalıdır. 

3. İletişim ve Algı Sorunları 

 Türk-Alman Kültür İlişkilerinin işleyişinde çeşitli iletişim 
engelleri tespit edilebilir. Almanya ve Türkiye’nin kültür ve 
siyaset modellerinin farklılığı nedeniyle etkileşimde karşılıklı 
kopmalar yaşanabilmektedir. Bunun temel sebebi siyasi 
ilişkilerin kırılgan ve inişli çıkışlı olmasıdır. Bu durum kolayca 
siyaset için kültürün araçsallaştırılmasına yol açmaktadır. İkili 
ilişkilerde, Türkiye’de vuku bulan gezi olaylarından bu tarafa, 
olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Yakın dönemde siyasetin 
öncelliğinin kültüre galebe çaldığı iddia edilebilir. Bunun 
sonucunda Türk-Alman ilişkilerindeki kültürün ağırlığı 2014 
yılından itibaren azalmaktadır. Olan faaliyetlere ise siyasi 
telakkiler bulaştığından, tarafları birbirinden kolayca 
uzaklaştırmaktadır. Almanlar tek yanlı, öğretici ve moral 
terbiyeci bir hâkim tavır almaktadır. Türkiye ise daha çok 
tepkisel davranmaktadır.  

 Türkiye ve Almanya arasında kültür ilişkileri sanat, 
eğitim, bilim, diyalog, insan ve öğrenci hareketliliği 
programlarını kapsamaktadır. Bu etkinlikler çok çeşitli 
kurumlar tarafından yürütülmektedir (Wedel, 1999). 
Almanya’nın kurumsal çeşitlilik ve faaliyet sayısı bakımından 
üstünlüğü göze çarpmaktadır. Almanya Türkiye’deki kültür 
faaliyetlerini muhalifleri destekleme ve değer ihracı 
doğrultusunda yoğunlaştırırken; ülke içinde yaşayan Türklerin 
dilini ve kültürünü korunmasına yeterince destekçi olmadığı 
gözlenmektedir. İlişkilerin canlılığına rağmen karşılıklı, etkili ve 
adaletli işlemediği tespit edilebilir. Taraflara göre etkili iletişimi 
sınırlayan noktaları aşağıda özetlemeye çalışacağız. 
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3.1. Almanya Açısından ‘Sınırlar’  

Almanya’da dış kültür siyaseti ile iç kültür siyaseti 
birbirinden ayrışmıştır. Dış kültür siyaseti olarak adlandırılan 
müstakil bir saha olgunlaşmıştır (Beyme, 1988; Maas, 2005). 
Yunus Emre Enstitüsü genelde iç kültürün işleyiş 
koordinatlarında faaliyet yürütmektedir. Almanya’da Türk ve 
Türkiye algısının olumsuz olduğu; bunun iki ülke arasında 
sosyal ve kültürel mesafeye yol açtığı tespit edilebilir. Bu genel 
taraflı bakışın iletişim engellerini doğurduğu gözden 
kaçmamaktadır. İletişim zorluklarına yol açan genel çerçeve ise 
söyle çizilebilir: 

1. Alman kamuoyunda olumsuz Türk ve Türkiye algısı, 
imajı ve önyargıları mevcuttur. Bunların tarihsel zemini ve 
gelişimi bulunmaktadır. Türkler tarihte Hristiyan kimliğinin 
zıttı ve bir tehlike kaynağı olarak algılanmışlardır (Bulut, 2009). 

 2. Kültürel farklılık algılayışının doğurduğu sosyo-
psikolojik mesafe sonucu, Alman Toplumunun geneli Türk 
kültürüyle empati kuramamakta ve Türklerle kültürlerarası 
iletişime kayıtlı durmaktadır. İlgili gözüken gruplar ise genelde 
taraflı yaklaşmakta ve adeta kendi açılarından “moral 
yönlendiricilik ve terbiyecilik” tavrı oluşturmaktadır.  

3. Türkiye’den Almanya’ya gelen göçmen işçiler ve 
küreselleşme sonucu, uzakta olan ‘ötekilerle’ fiziki mesafe 
kalkmıştır. Ortaya çıkan coğrafi yakınlık, adeta tehlikenin de 
yakına gelmiş olması gibi algılanmaktadır. Türk ve Müslüman 
kimliğinden farklılık korku nedeni olmakta, etkili gruplar 
tarafından alman kimliğinin güçlendirilmesi için 
araçsallaştırılmaktadır. 

4. Almanya’da yaşayan Türkler sebebiyle medya, siyaset 
ve kamuoyunda Türkiye’nin sorunları sık tartışılmaktadır. 
Tartışma şeklinin duygu yüklü olması ve olgu temelinden 
yoksun kalması, niteliksiz ve suni olması sonucunu 
doğurmaktadır. 
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5. Almanya’da yaşayan Türklerin uyumu bağlamında 
olumsuzlaştırılan Türk imajı, Türkiye algısına da 
yansıtılmaktadır. Biri diğerinden bağımsız algılanamamaktadır. 

6. Göçmenlerin uyumu konusu, Almanya’da toplumsal bir 
sorun olarak görülmektedir. Netice de uyum meseleleri kültür 
endeksli algılanmaktadır. Türk kökenli göçmenlerin anadil ve öz 
kültürden beslenmesi, onların Türkiye’nin güdümüne girmesi 
ile eşdeğer kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu algılayış, uyum 
bağlamındaki sorunların uluslararası düzeye taşınması 
sonucunu beraberinde getirmektedir. 

7. Avrupa Birliği müzakere sürecindeki Türkiye’nin ve 
Almanya’da yaşayan Türk Topluluğunun sorunları, bazı 
çevrelerde olumsuz anlamda seçim malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. Böylece uluslararası sorunlar, iç siyaset 
konusu ve iç siyaset sorunları dış siyaset konusu yapılmaktadır. 

8. Alman kamuoyunda Türkiye’den gelen kurum ve 
kuruluşların faaliyetlerine karşı şüphe ve önyargı ile bakılması, 
aslında olması gereken iş birliği imkânlarının âtıl kalmasına yol 
açmaktadır. 

 9. Medya ve siyaset Almanya’da kamuoyuna göçmen 
Türkler ve Türkiye bağlamında taraflı ve olumsuz söylemler 
taşımaktadır. Bunların yaşanılan gerçeği tanımlama çabası 
yerine, genelde kendi önyargılarını perçinlediği ve kendi imajını 
ürettiği tespit edilebilir. Yani olgulara kendi tasavvurlarını 
giydirme çabası, imaj yanlışlıkların oluşmasına, perçinleşmesine 
ve kamuoyunun yanlış görüş oluşturmasına yol açmaktadır. 

10. Din ve kültür ile ilişkili davranış ve kültür farklılıkları 
yeterince anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, günlük hayatta 
yanlış anlamalar meydana gelmektedir. Almanlar ülkede 
yaşayan Türkleri oldukları gibi kabul etmekte güçlük 
çekmektedirler. Onlar, bu durumu kendi öz kültürlerinin ve 
anadillerinin ve dolayısıyla kimliklerinin Almanlar tarafından 
itibarsızlaştırılması olarak algılamaktadır. 
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11. Alman tarafı Türk kurumlarına, Almanya’daki 
Türkleri ayrıştıran ve Türk hükümetinin istekleri doğrultusunda 
Alman kamuoyunu etkilemeye çalışan kurumlar olarak 
bakmaktadır.  

3.2. Türk Kültür Diplomasisindeki Sorunlar  

Türkiye tarafında dış iletişimi güçleştiren sorunlar söyle 
tespit edilebilir:  

1. Almanya’nın Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren birçok 
kültür kuruluşuna yönelik resmi makamlar ve Türk kamuoyu 
nezdinde şüpheler dile getirilmektedir. Kurumların Türkiye’de 
Alman nüfuzunu arttırmayı düşündüğü; yanlı ve menfaatçi bir 
siyaset güttüğü ifade edilmektedir. Kuruluşların toplumun 
genel beklentilerini dikkate almadığı ve resmi birimlerle iyi ilişki 
kuramadığı düşüncesi güvensizlik sorunu doğurmaktadır. 
Medya kanalıyla Alman vakıfları aleyhine olumsuz imaj 
üretilmektedir.  

2. Türkiye ve Avrupa’da yaşayan Türklerin, Alman 
siyaset, medya ve kamuoyuna yönelik tepkisel davranışları 
bulunmaktadır. Bunun nedenini toplumda yeterince kabul 
görmeme hissiyatında aramak gerekir. Almanya’daki Türkler 
kendi öz kültürlerinin ve anadillerinin ve dolayısıyla kimliğinin 
almanlar tarafından itibarsızlaştırıldığını düşünmektedir.  

3. Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan gerginlikler tüm 
ilişkilere sirayet etmiş; düşman dost bakışı hâkim olmaya 
başlamıştır.  

4. Türk kurumları Almanya’da nitelikli sanat akımı 
oluşturmada yetersiz kalmaktadırlar. Yeterince kendilerini dış 
etkileşime açık tutamamakta ve kalıcı iş birliği 
oluşturamamaktadırlar. Kültür tanıtımında mahalli şartlarla 
uyumlu yöntemler geliştirmekte ve iletişim tarzı üretmede eksik 
kalmaktadırlar. Gerekli mali destek ve fonların da eksik olduğu 
söylenebilir. 
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4. Genelde Türk kültür kurumlarının işleyişi 
Almanya’daki hedef kitlelerin beklentilerinden farklılıklar arz 
etmektedir. Almanlar yenilikçi ve ortak yapım yönüne ağırlık 
vermektedir. Türkler ise geçmiş ve güncel endeksli eleştirel 
olmayan tanıtım faaliyetleri yapmaktadırlar.  

5. Ülkede yaşanan olumsuz hadiseler siyasetle kültür 
düzlemlerini birbirine çok yaklaştırmıştır. Genel durum 
bürokrasiyle popülerliği birleştiren yaklaşımı 
kolaylaştırmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü ağırlıklı olarak 
Türkiye’yi yurtdışında tanıtmaya yönelmiştir. Türkiye’nin 
bilinirliğini, tanınırlığını artırmak misyonunu stratejik plan 
haline getirmiştir. Almanya tarafı ise tanıtım ve vitrin 
çalışmalarına şüpheyle bakmaktadır.  

4. Geleceğe Dair Ortak Perspektif Nasıl Oluşabilir? 

 Ortak perspektif oluşturarak, yapıcı iletişim kanalları 
açmak giderek önem kazanmaktadır. Bu bağlamda kültürel 
bağlantıların güçlendirilmesi en önemli faktör olacaktır. 
Kültürel iş birliği, iki ülke arasında önemli bir ortaklık faktörü 
haline getirilmelidir. Bu çerçevede gerekli olan ortak atılımların 
taşıması gereken özellikleri söyle sıralanabilir: 

•  Türk-Alman kültür kurumları aralarında sosyal 
bağlarını arttırarak; iki ülke kültür ilişkilerinin daha olumlu, 
üretken ve sürdürülebilir şekillendirilmesine katkı sağlamalıdır. 

•  Türk-Alman kültürel ilişkilerinin daha anlamlı 
geliştirilmesi için sunulacak katkılarının birlikte düşünülmesi.  

•  İki ülke ilişkilerinde karşılıklı güven tesisi, karşılıklı 
anlayışın arttırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesine 
katkı sunulması, 

•  Kültür kurumları arasında karşılıklı iş birliklerinin 
derinleştirilmesi yoluyla kapasitelerinin birlikte arttırılması ve 
paydaşlıkların oluşturulması (Hoffmann, 2007), 

•  Önyargılı ve streotip bakış açılarına karşı birlikte hareket 
edebilme bilinci ve yeteneği kazanılması, 
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•  Kültürlerarası iletişimi arttıran her iki tarafı 
zenginleştiren ortak konu ve programların planlanması, 
diğerinin kültürü hakkında daha fazla bilgiye sahip olunarak, 
karşılıklı iletişim sorunlarının giderilmesi, 

•  İlişkilerin karşılıklı saygı ve eşitlik esasında 
kurulmasıyla ilişkilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması. 

5. Örnek Olay: Köln Yunus Emre Enstitüsü 

Kültür kurumları yıllık kültür ve sanat faaliyetlerini 
tasarlarken; hangi hedef kitlelere hangi formatta ve hangi konu 
ile ulaşacağını düşünürler. Faaliyetlerin başarısını kitlelerde 
karşılık bulması belirlemektedir. Faaliyetler insan ve grupları 
birbiriyle irtibatlandırma gayreti olduğundan, insanların 
değerlendirme çerçeveleri yapılan işin başarısını 
belirlemektedir. Kültür meseleleri öncelikle toplumların kendi 
teşekkül şartlarını ve ihtiyaçlarını ilgilendirmektedir. Her 
toplumun kendi içinde iç emniyetini sağlayan kültürel şifreler; 
başka kültürlere yönelik bakış tarzını da içinde taşımaktadır. 
Genelde başka kültürlere karşı duyula hisler; psikososyal mesafe 
alma veya bağ kurma davranışını oluşturmaktadır. Almanya’da 
yüzyıllardır oluşmuş, çarpık bir Türk algısı bulunmaktadır 
(Bulut, 2009). Almanlar genelde Türk kültürü ile ilgili bağlarını 
kurarken, ayrışan yönlere bakmaktadırlar. Bu yaklaşımı 
doğuran algıdaki şablonlar üstte özetlenmiştir (Bulut, 2018). 

Köln Yunus Emre Enstitüsü kurulduğunda toplumsal 
koşullarla ilişkili türlü eşitsizliklerle karşılaşmıştır. İçsel olanı 
Türkiye’den tevarüs edilebilecek dış kültür siyaseti hususundaki 
tecrübe eksikliğidir. YEE kurulurken muadili olan İzmir Goethe 
Enstitüsü 60’ıncı yılını kutlamaktaydı. İkincisi Alman toplumu 
ve resmî kurumların Türk kurumlarına bakış şekliyle ilgilidir. 
Enstitü algısı daha kuruluşunda yeni Osmanlı ideolojisine sahip, 
Almanya’daki Türkleri ayrıştırmak ve Türk hükümetinin 
istekleri doğrultusunda Alman kamuoyunu etkilemek için 
kurulan bir kurum olarak görülmüştür. Buna üçüncü 
dengesizlik kaynağı olan Almanya Türk topluluğunun parçalı 
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yapısı da eklenmiştir. Kültür konusunda göçmen toplumu 
bölünmüşlük oluşturmaktadır. Türk kültürünün temsiliyle 
sorunu olan gruplar vardır. Bu kitle bulundukları medya, siyaset 
ve idari konum itibariyle Alman karar alıcılarını etkileme 
şekliyle etkide bulunabilmektedir. Yerleşik otorite rolleri 
bulunabilmektedir. Onların nezdinde Yunus Emre Enstitüsüne 
bir partinin organıymış gibi yaklaşılmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında tecrübe alanı asimetrik güç örüntüsüne takılmıştır. 
Bu durum kuşatılmışlık hissi verdiğinden, kurumsal hareket 
alanını daraltmaktadır. Öte taraftan yapıcı ve gerçekçi atılımları 
lüzumlu kılmaktadır.  

YEE Köln faaliyetlerini şekillendirilirken gerçekçi bir planı 
takip etmiştir. Toplumların birbirini karşılıklı anlamasını ön 
plana çekmiştir. Anlamak için anlatmak kadar dinlemek de 
önemlidir. Dolayısıyla genel olarak karşılık bulacak kültür 
ilişkileri kurulmaya çabalanmıştır. Stratejik olarak takip edilen 
ideal YEE modeli belirlenmiştir. O da kurumu Türk-Alman 
ilişkilerinde güvenilir muhatap ve bağlantı bir kurum haline 
getirmek olmuştur. Ayrıca bölgede yaşayan Türk yeni neslinin 
öz kültürel ve anadillerini beslemek, şehirlerdeki Türk 
topluluğuyla Almanların kültürel vasıtalarla birbirine bağ 
kurmasına yardımcı olunmaktadır. Bu ideal duruma erişmek 
için aşağıdaki prensipler takip edilmiştir: 

•  Toplumların birbirini daha iyi anlaması için lüzumlu 
konular seçilmiş ve ayrışmaya yol açabilecek konular dikkate 
alınmamıştır.  

•  Faaliyetlerde ortak yapım, iş birliği, değişim ve network 
(ağ kurma) eksenli çalışmalar tercih edilmiştir (Ek 4). 
Kamuoyunun beklentisi ve ihtiyacı dikkate alınmıştır. Mevcut 
toplumsal şartlara intibak etme kapasitesi arttırılmıştır.  

•  Almanya’daki yeni neslin Türkçelerini ve öz kültürlerini 
beslemeye çalışmaya gayret edilmiştir. 

•  Türkiye’ye, Almanya’da olumlu itibar kazandırma 
atılımları yapılırken, yapıcı özeleştiri kültürü de çalışma şeklinin 
bir parçasını oluşturmuştur.  
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•  Yunus Emre Enstitüsü, bir partinin vakfı görüntüsü 
vermemiş, resmi yapıdan farklılaşarak sivil hareket etmiştir.  

•  Almanya, Avrupa, Avrupa Türk Toplumu ve Türkiye 
arasında köprü kuran kültür/sanat faaliyetleri ve projeleri 
yeğlenmiştir. 

•  Güç üretme, doğrudan kamuoyu etkileme, pazarlama, 
yaranma ve popülerlik kazanma gibi amaçlara mesafeli 
durulmuştur. Sabırla toplumları zenginleştiren ve samimi bir 
karşılıklı anlayış geliştirme sürecini destekleyen türler esas 
alınmıştır.  

•  Konular, geleceğe dönük olarak tasarlanmıştır; 
küreselleşme ve Almanya’nın şartlarıyla insicam sağlanmaya 
çalışmıştır.  

Bu prensipler genel anlamda ortaklık kurabilmeyi 
kolaylaştırmakta ve adım adım doğru yönde ilerlemeyi 
sağlamaktadır. Eklerde somut faaliyetlerden örnekler 
verilecektir (Ek. 1,2,3,4). En güzel gelişme, müzik ve gastronomi 
benzeri kolay faaliyetlerden oluşan yıllık programların giderek 
dil ağırlıklı etkinliklere dönüşebilmesidir. Türk Alman siyasi 
ilişkilerin dibe vurduğu bir dönemde, ortaklarla faaliyetlerin 
yürütülmesi bir şeyi göstermiştir: Yunus Emre Enstitüsü 
faaliyetleri tek taraflı ülke tanıtımı değil, toplumların karşılıklı 
iletişim ve etkileşim kapasitesini genişletmelidir.  

Bu bağlamda Kültür Merkezlerinin yapmaya başladığı ve 
yapacağı anlamlı katkılar, başlıklar halinde söyle özetlenebilir: 

•  Çok yönlü diyalog kanalları açarak, iki toplum arasında 
kültürlerarası anlayış ve toleransı arttırmaya çalışmak ve mevcut 
önyargıların ve etkileşim engellerinin azaltılmasına çalışmak, 

•  Saygın yerleşik kurum ve kuruluşlarıyla sosyal bağları 
geliştirilerek, uzun vadeli iş birliklerinin kurulmasını ve ortak 
projelerin yapılmasını teşvik etmek. 

•  Türk kültürel mirasını tanıtan kültür programları 
düzenlemek,  

•  Uygun yöntemlerle isteyene Türkçe öğretmek, Türkiye 
hakkında güvenilir bilgi sağlamak, 
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•  Türkçeden çeviri faaliyetlerini arttırmak. 
•  Küresel sorunlara karşı, muhatap kuruluşlarla ortak 

kültür projeleri yürütmek. 
•  Türkiye’nin Avrupa Birliği Müzakere sürecinde, AB ile 

kültür diyaloğunun artması ortak perspektifine katkı sağlamak. 
•  İki ülke arasında insan ve bilginin değişimine ve sosyal 

projelerin arttırılmasına gayret etmek. 

SONUÇ 

Türkiye ve Almanya arasındaki kültürel ilişkilerin 
simetrik ve aynı göz hizasında gelişmesinin önemi giderek 
büyümektedir. Türk alman ilişkilerinde iletişim engelleri, Yunus 
Emre Enstitüsüne iki ülke arasında diyalog ve kültürlerarası 
iletişim geliştirilmesinde kilit görevler yüklemektedir. Kültür 
Enstitüleri, ülkelerarası kalıcı ilişkilerin kurulması bakımından 
anlamlıdır. Yunus Emre Kültür Merkezleri işlevsel olarak çok 
amaçlı bir kurum halinde, çeşitli görevler üstlenmektedir. 
Bunun için çok amaçlı ve boyutlu faaliyetlerin geliştirilmesi 
doğru olacaktır. Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri bu 
doğrultuda önemli bir boşluğu doldurmaya çalışacaktır. 

EK1: KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ (2016) 

Geleneksel Türk Sanatları (Ebru, Hüsn-ü Hat, Kaligrafi) 
Kursları 

Türkçe Yeterlilik Sınavları 
Yıl boyunca Türkçe Kursları 
Weisheit des Herzens- Kalbin Bilgeliği. Yunus Emre ve 

Mevlana Söyleşisi 
Bağlama ile Oda Müziği, Köln  
Music Connection! Cologne-İstanbul, Köln 
Çengname Konseri, Stuttgart 
Gülsin Onay ve Erkin Onay Türk Klasik Müziği Konseri, 

Münster, Düsseldorf 
Hacivat-Karagöz Gösterisi ve Atölyesi, Stuttgart 
Yusuf Güney Pop Konseri, Dortmund 
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Karadeniz Esintisi Konseri, Dortmund 
Yüksel Pazarkaya, Dr. Karin Yesilada ile Türk-Alman 

Edebiyatı, Köln  
Sultanahmet Alman Çeşmesi, Dr. Mehmet Yavuz, Köln  
Mario Levi ile Söyleşi, Dortmund 
Necdet Neydim, Türkiye’de Çocuk ve ilk Gençlik Edebiyatı 
Ara Güler-A Legend of Istanbul Film Gösterimi Essen 
Tamburi Cemil Konseri, Köln -Hürth 
Yarı yarıya Türk ve Alman Şiir Okuma Festivali, Wiesbaden 
Ara Güler Belgesel Filmi Gösterimi Köln 
Edebiyat akşamı Nazım Hikmet ve Necip Fazıl 
Somuncu Baba-Askın Sırrı Almanya Galası, Solingen 
Hacivat Karagöz Gösterisi- Gymnasium Köln-Porz 
Arkeoloji sunumu, Samandağ 
Kitap Tanıtımı, Mehmet Emin Ali Paşa 
Colmar von der Goltz Paşa sunumu 
Endülüsten Anadoluya Melodiler Konseri 
Surre-i Humayun Sergisi ve Sunumu 
Taşların Sesi. Üzerinde felsefe Bırakan Taşlar, Prof. 

Hammerstaedt 
Sufi Devran Semazen Gösterisi 
Schamrock Kadın Şairler Festivali 
Köln Üniversitesinde Taşların Sesi Arkeoloji Programı 
Türkiye‘de Alman Sığınmacıların Mimarisi Sergisi, Wiesbaden 
Nasreddin Hoca ile Till Eulenspiegel 
Ege Mutfağı Tanıtımı 
Hekatnomnos Alanı 
Patara 
Mehter Müziğinin Avrupa’ya Etkisi  
Eskişehir Sergisi  
Osmanlı Mezartaşlarında Estetik, Köln 
Çift Dilli Hacivat Karagöz Gösterisi, Siegburg 
Ertuğrul Film Gösterimi 
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EK 2: KÖLN YEE ETKİNLİKLER (2017) 

Yıl boyunca haftalık Geleneksel Türk Sanatları (Ebru, Hüsn-ü 
Hat, Kaligrafi) Kursları 

Türkçe Yeterlilik Sınavları 
Yıl boyunca haftalık Türkçe Kursları 
Anadilimi Geliştiriyorum Kursları (700 Öğrenci) 
Türk Musikisi Çalgı kursu ve Koro Çalışmaları  
İlber Ortaylı, Efsane Şehir İstanbul Tarihi 
Çocuk Okumaları 
Taşların Sesi Kapanış Programı 
Zeynep Sevde ile Çocuk Edebiyatı 
Türk Film Günleri 
Nippes ve Kalk Dr. Necdet Neydim ile Şiir Günleri 
Köln İstanbul Şarkıları Konseri  
Ahmet Yesevi Programı 
Tasavvuf Musikisi ve Bach Konseri Köln 
Kolektif İstanbul Konseri 
Davulların Sesi Konseri 
Ahmet Ümit ile Polisiye Roman Okuması 
Sultan Abdülaziz’in Köln Ziyareti Konferansı 
Import-Export Film Gösterimi 
Koku Kültürü Paneli 
Mario Levi, Barbara Yurtdas Istanbul 
İstanbul Mushafları Sergisi 
Mystik Duo Konseri 
Türk Alman Dostluk Konferansı, Dr. Fuhrmann 
Prof. Leidinger, Türk-Alman İlişkileri Tarihi 
İstanbul Su Tedarik Sistemleri Sunumu, Dr. Kerim Altug 
Bizans ve Osmanlı Dönemi Konstantiniyye Şehri, Prof. Berger 
Köln -İstanbul Fotoğraf Sergisi 
BM İklim Konferansı Katılımı, Bonn 
İstanbul’un Gayrimüslim Mimarları Sergisi  
Türk ve Alman Fotoğrafçılık Paneli 
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Liselilere Enstitüsü Tanıtım Günü 
İstanbul’da Düğün Kültürü, Sinem Erdogan Iskorkutan 
Mimar Sinan Sunumu ve Sergi Açılışı 
Mimar Sinan Filmi ve Söyleşi 
Liselilere Enstitüsü Tanıtım Günü 
İstanbul Kültür Yılı Kapanış Konseri 
Batılı Seyyahların Gözüyle İstanbul Konferansı, Dr. Schreiner 

EK 3: KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİ (2018)  

Anadilimi Geliştiriyorum ve Türkçe saati programları (Sivil 
Toplum ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı iş birliğinde 
5.800 Öğrenciye yönelik) 

Gülsin Onay ile Yeni Yıl Konseri 
Sultan Abdülaziz ve Köln Ziyareti Konferansı 
Murat Aydemir, Atölyesi ve Tanbur Konseri 
Taş Mektep Film Gösterimi ve Başrol Oyuncusu Orhan Kılıç ile 

Söyleşi 
İlkokulda 'Mert ve acayip Fes' Okuması 
Bal ve Anadolu'nun Kayıp Şarkıları Film Gösterimi 
Hi-Caz Duo Konseri, Erdal Akkaya ve Peter Lahm  
Francesco Taskayali Klasik Müzik Konseri 
Mönchengladbach Kütüphanesinde Türk Şöleni/Damlaların 

Dili Ebru Sergisi 
Okullara Enstitü Açık Kapı Günü (Sanat Etkinlikleri) 
Jazz Anatolia Konseri 
23 Nisan Hacivat-Karagöz Gösterileri 
İlkokulda 'Mert ve acaip fes' okuması 
Goethe ve Şeyh Galip Şiir Akşamı 
Şark Edebiyatı ve Goethe Konferansı 
Yunus Emre’den Bestelenenler Konseri Köln ve Aachen  
Saraydan Bakmak Film Gösterimi ve Türk-Alman İlişkileri 

Sergisi 
İlkokulda Edebiyat Okumaları 
Beyoğlu Tarihi Konferansı 
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600 Yıllık Türk-Polonya Dostluğu Tarihi Fotoğraf Sergisi 
Dede Efendi, Mozart ve Bartholdy Konseri 
Ali Ufki Bey. Boğaziçi'nde bir Polonyalı Türk Konseri, 

Düsseldorf  
Sevan the craftsman Film Gösterimi 
Frankfurt Kitap Fuarı Katılımı 
Damladan Kaleme. Ebru ve Kaligrafi Sergisi 
Köln Türk Film Günleri 
Batı’da İslam Mimarisi Konferansı ve Sergisi, Aachen ve Köln 
Gören Gözler Fotoğraf Sergisi 
Anadolu’da Altın Doğum. Sikkenin icadı konferansı 
Cengiz Aytmatov Anma Programı 
Türk Film Günleri 
Yıl boyunca haftalık Ebru, Hüsn-ü Hat, Kaligrafi Kursları 
Türk Musikisi Atölye ve Kursları 

EK 4: KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİ (2019/ EYLÜL-
ARALIK)  

Yabancılara Türkçe 
İş Türkçesi  
Anadilimi Geliştiriyorum ve Türkçe saati programları (Sivil 

Toplum ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı iş birliğinde 
5.800 Öğrenciye yönelik) 

Mülheim Şehir Kütüphanesinde çift dilli kitap okuması (Köln-
Mülheim) 

Ankara`da Bauhaus Akımı: Türkiye`de Alman Mimarlar. Prof. 
Bernd Nicolai.  

(LVR ile ortak faaliyet, Köln LVR Merkezi) 
Haymatloz: Türkiye'ye sığınan Alman Mimarlar Sergisi  
(Aachen VHS ortaklıǧında, Aachen) 
Ege Rüzgârı Konseri  
(FILIA ve Köln-İstanbul Kardeşşehir Derneǧi ortaklıǧında, Köln 

Trinitatiskirche) 
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Bekleme Odası Ankara: Ernst Reuter ve Sosyalbilimciler 
Konferansı (Köln Üniversitesi ortaklıǧında, Köln) 

Almanya Türküleri Konferansı ve Konseri Prof. Ali Öztürk ve 
Yurdun Sesi Topluluǧu (Köln Üniversitesi ve Köln 
Müzik Yüksek Okulu Ortaklıǧında, Köln) 

İnanç ve Mabet: Cami Mimarisinin Gelişimi, Prof. Lorenz Korn 
    (Leibniz Gesellschaft ve Akademie Erbacher Hof Isbirliginde) 
Kadın ve Göç Edebiyat Söyleşisi (İtalyan, Fransız ve Polonya 

Kültür Enstitüsü iş birliğinde, Köln) 
Feridun Zaimoğlu ve Amin Maalouf ile Edebiyat Söyleşisi 

(Fransa Kültür Enstitüsü ortaklıǧında, Köln ve Bonn) 
Türk-Alman Fotoğraf Sergisi, Lichthof Köln (Köln Anakent 

Belediyesi ve Köln-Istanbul Kardeşşehir Derneǧi ile 
ortaklaşa) 

Dr. Ulrich Hillebrandt ile‚ Almanya'da Türkiye Menşeyli 
Çocuklar ve Türkçe Öğretiminin Gelişimi Konferansı, 
‘Türk-Alman Topluluǧu 1916 e.V. ortaklıǧında 

Okulllarda çiftdilli şiir ve Hacivat-Karagöz Gösterileri (Köln 
Porz ve Kalk Okullar) 

EK 5: ETKİNLİK ORTAKLARI  

Köln Üniversitesi 
Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) 
Köln Arkeoloji Topluluğu Derneği 
ZAKMİRA Köln Üniversitesi Antik Kültür Araştırmaları 

Merkezi 
Roma German Müzesi Köln 
Rautenstrauch-Joest Müzesi 
Köln Şehir Müzesi 
Köln Üniversitesi Uluslararası Ofisi  
Köln Üniversitesi Ortadoğu ve Güney Doğu Asya Araştırmaları 

Bölümü 
Ren Yüksek Okulu 
Medya Sanat Yüksek Okulu  
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Köln Müzik ve Dans Yüksek Okulu 
Köln İstanbul Kardeşşehir Derneği 
KRV Eyaleti Kültür Sekreterliği 
İstanbul/Fatih-Wiesbaden Kardeşşehir Derneği 
FILIA Köln-Selanik Kardeşşehir Derneği 
Şiir Ağacı Derneği Wiesbaden 
Goethe Topluluğu Köln 
Sanayi ve Ticaret Odası Köln 
Koku Kültürü Dernegi 
Josef-Metternich Musik Okulu Köln-Hürth 
Dr. Kürten Okulu Hürth  
Köln Filharmonisi 
KRV Eyalet Müzik Meclisi  
Belçika Evi Köln 
Akademi Dörtlüsü Mannheim 
Türk-Alman Dostluk Derneği Münster 
Türk-Alman Dostluk Derneği Bonn 
Grend Kültür Merkezi Essen 
İtalyan Kültür Enstitüsü Köln 
Japon Kültür Enstitüsü Köln 
Fransız Kültür Enstitüsü Köln 
Polonya Kültür Enstitüsü Düsseldorf 
Fransız Kültür Enstitüsü Bonn 
Sparkasse Kültür Vakfı 
Aziz Peter Kilisesi 
Dortmund Eyalet ve Şehir Kütüphanesi 
Köln Şehir Kütüphanesi 
Nippes İlçe Kütüphanesi 
Kalk İlçe Kütüphanesi 
Mönchengladbach Şehir ve İlçe Kütüphanesi Rheydt 
Köln Büyükşehir Belediyesi 
Wiesbaden Belediyesi 
Köln Hürth Belediyesi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
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Schamrock Kadın Şairler Festivali 
Brandenburg-Prusya Müzesi 
Kültür Diplomasisi Enstitüsü 
Sosyalbilimler Fakültesi Münster Yüksek Okulu 
4711 Koku Evi Köln 
Aachen Halk Eğitim Merkezi 
Grashaus Aachen 
Goethe Enstitüsü 
Paderborn Üniversitesi Edebiyat Karşılaştırmalı Edebiyat 

Fakültesi 
Münster Üniversitesi Etnomüzikoloji ve Avrupa Müzik Tarihi 

Kürsüsü 
Anadolu Üniversitesi Köln Yerleşkesi 
Koblenz Yüksek Okulu Kermaik ve Cam Kürsüsü 
Almanya Aksaraylılar Derneği  
Sanat X  
Münih Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
Mainz Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü 
Münster Üniversitesi Asia Minor Enstitüsü 
Acht Brücken Festivali 
KRV Eyaleti Aile, Çocuk, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanlığı 

(eski) 
Vakıflar Meclisi Azınlık Vakıfları  
Gresser Mimarlık 
Eğitim Derneği (VBE) 
(KRV) Eyaleti Uyum Meclisleri Birliği  
Landesverband Rheinland (LVR) 
Bern Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 
Köln Üniversitesi Avrupa Müzik Etnolojisi Enstitüsü 
Dortmund Orpheus XXI Ensemble 
Köln'ün Renkleri Müzik Grubu 
St. Theresia İlkokulu 
Köln-Lise-Meitner Okulu 
Stadtgymasium Köln-Porz 
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Gymnasium Siegburg 
Eicken Ilkokulu MG 
Erich-Kästner Grundschule (Mönchengladbach) 
GHS Kaldenkirchen Okulu 
Werner-Jaeger-Gymnasium Lisesi (Lobberich) 
GHS Kirschhecke (Mönchengladbach) Okulu 
Portzenacker İlkokulu 
Michael-Ende-İlkokulu 
Nußbaumerstr. İlkokulu 
Theodor-Wuppermann-Okulu 
Mainz Leibniz Topluluğu Avrupa Tarihi Enstitüsü 
Erbacher Hof Akademisi  
Bamberg Üniversitesi İslam Sanat Tarihi ve Arkeolojisi 

Fakültesi 
Stadtgarten Köln 
Kölner Akademisi Müzik Grubu 
Hamburg Protestan Üniversitesi 
Eifel and More Company 
İzmir Devlet Opera ve Balesi Oda Müzigi 
Linden Müzesi 
Frankfurt Film Festivali 
Literatürk 
Duisburg-Essen Üniversitesi 
Konfüçyüz Enstitüsü 
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Nüfusa ve alana göre üçüncüdür. Başkenti Stuttgart'tır. Diğer 
önemli kentleri ise Konstanz, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, 
Tübingen, Ulm ve Heidelberg'dir. Almanya'nın en zengin 
eyaletlerinden birisidir ve işsizlik oranı %5'in altındadır. 
Almanya'nın otomobil endüstrisinin büyük bir bölümünü 
oluşturan firmalar bu eyalette bulunmaktadır. Ayrıca eğitim 
kalitesinin en yüksek olduğu eyaletlerden biridir. Yoğun bir 
şekilde Almanca iki diyalektin konuşulduğu bir eyalettir. 
Özellikle, Badisch ve Schwäbisch konuşulur. Eyalet batıda 
Fransa ve Renanya-Palatina, güneyde İsviçre, kuzeyde Hessen, 
doğuda ise Bavyera ile komşudur. Kara Orman (Schwarzwald) 

 
* Dr., Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
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Seminar Islamwissenschaft/Turkologie, ALMANYA. 
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ilin ana ormanını teşkil etmektedir. Toplam nüfusu 2020 Aralık 
ayı itibariyle 11.103.043 olan eyalette Türk nüfusu yaklaşık 
500.000 kişidir. Dört idare valilik bulunan eyalette Stuttgart, 
Tübingen, Karlsruhe ve Freiburg valilikleri bulunmaktadır. 

Bu çalışmada Baden-Württemberg eyaletinde yer alan 
yükseköğretim kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 
üzerine durulacaktır1. Bu bağlamda öncelikle bu bölgedeki 
yükseköğretim kurumları (yalnızca üniversiteler) ve bu 
kurumlardaki programlar incelenmeye çalışılacaktır. Bu 
programlarda verilen Türkçe dil seviyeleri de dikkate 
alınacaktır. 

Kuruluşu 1952’ye uzanan Baden-Württemberg yaklaşık 11 
milyonluk nüfusu ile önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. 
Bu çerçevede bölgedeki Türk nüfusu da ciddi bir oranı teşkil 
etmektedir.  

Bölgede toplamda 9 devlet 1 özel üniversite, 6 eğitim 
üniversitesi ve 73 yüksek okul bulunmaktadır (bk. Resim 1.). 
2019/20 kış döneminde BW üniversitelerine toplam 360.000'e 
yakın öğrenci eğitim görmüştür. 2019/20 kış döneminde, 
yaklaşık yüzde 10'u olmak üzere yaklaşık 35.000 öğrenci yabancı 
uyrukludur.  87.000'den fazla tam zamanlı bilim ve sanat çalışanı 
(7.584 profesör dahil) sayısı bakımından ülke çapında en üst 
sıralarda yer almaktadır: Bu rakamlar ölçüsünde devlet 
üniversitelerinde her bilim insanına 10 öğrenci düşmektedir.  

Çok çeşitli sıralamalarda ülke çapındaki yıllık yapılan 
karşılaştırmalarda düzenli olarak üst sıralarda özellikle 
Heidelberg, Freiburg ve Tübingen bulunmaktadır. Genç bilim 
insanlarının teşviki, teknoloji transferi, ileri düzeyde eğitim 
olanakları ve endüstri ile yoğun iletişim sayesinde bölgedeki 
üniversiteler uluslararası rekabete açık bir konumdadır. 

 
1 Genel olarak Almanya’da Türkoloji ve Türkçe öğretimi üzerine pek 

çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların değerlendirmeleri için bk. 
Gül, 2020; Yıldız, 2012; Bekar, 2018 vd. Eldeki çalışmada ise sadece 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerinde durulacaktır. 
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Bölgedeki üniversiteler pek çok alanda eğitim imkânları 
sunmaktadır: mühendislik, matematik, bilgisayar bilimleri ve 
doğa bilimleri, tarım ve orman bilimleri, tıp ve sağlık hizmetleri, 
hukuk ve sağlık bilimleri, sosyal bilimler, kültürel çalışmalar ve 
dil bilimleri gibi alanların yanı sıra sanat ve tasarım vd. Ancak, 
her üniversite kapsamlı bir kurs yelpazesi sunmamaktadır. 
Üniversitelerin farklı odak noktaları ve bağımsız bir profili 
vardır. Bölgede ayrıca Konstanz, Mannheim gibi üniversitelerin 
yanında 2009 yılından ulusal büyük ölçekte araştırma merkezi 
olarak faaliyetlerini sürdüren Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü de 
(KIT) de bulunmaktadır. Heidelberg, Tübingen ve Freiburg gibi 
en eski üniversiteler ise çok çeşitli alanlarda imkânlar 
sunmaktadır. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ise araştırmalar 
ağırlıklı olarak mühendislik ve doğa bilimlerinde 
yapılmaktadır.   

Daha küçük ve yeni üniversiteler ise genellikle belirli 
disiplinlerde uzmanlaşmıştır: ekonomi ve sosyal bilimler 
eğitimiyle ilgilenenler Mannheim Üniversitesini tercih 
etmektedir. En genç üniversitelerden biri olan Konstanz 
Üniversitesinde çeşitli doğa bilimleri ile beşerî ve sosyal bilimler 
konularına yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede Türkçe dersleri de bu 
geniş yelpaze içerisinde Türkiye ile olan gerek bilimsel ve 
akademik gerekse de ekonomik iş birliklerinin artırılmasında 
önemli bir etken teşkil edecektir.  

Bu üniversitelerin yanı sıra Alman yükseköğretiminde 
yine üniversite statüsünde kabul edilebilecek eğitim ve 
uygulamalı bilimler üniversiteleri de bulunmaktadır. Bu 
üniversiteler eğitim, sanat ve müzik, tıp vb. alanlarda öğretim 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yüksek öğretim kurumlarında 
da üniversiteler kadar olmasa da bazılarında yabancı dil olarak 
Türkçe dersleri yürütülmektedir. Bunlardan Freiburg Eğitim 
Üniversitesi (Pädagogische Hochschule Freiburg) 
bünyesindeki Dil Merkezi aracılığıyla Yabancı Dil Olarak Türkçe 
dersleri haftalık iki saat olarak yürütülmektedir. A1.1 ve A1.2 
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seviyelerinde verilen Türkçe derslerine ücretli olarak dışarıdan 
katılım da mümkündür.  

Bir diğer Eğitim üniversitesi olan Schwäbisch Gmünd 
Eğitim Üniversitesinde de Türkçe hem yabancı dil olarak hem 
de ikinci dil olarak öğretilmektedir. Bu dersler Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla görevlendirilen 
Türkçe okutmanı tarafından yürütülmektedir. Son dönemde 
verilen dersler arasında Başlangıç seviyesi Türkçe, İleri seviye 
Türkçe ve Ana dili konuşurları için Türkçe dersleri açılmıştır. 
Yine son dönemde bu üniversitede açılan ders saati sayısı 
başlangıç seviyesinde 4 saat olmak üzere 8’dir. 

1904 yılından faaliyette olan Heidelberg Eğitim 
Üniversitesi (Pädagogische Hochschule Heidelberg) 
bünyesinde 3 fakülte ve 11 enstitünün bulunduğu önemli bir 
eğitim üniversitesidir. Bu üniversitede yabancı dil olarak 
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi diller öğretilmektedir. 
Ancak Türkçe bu üniversite bünyesinde yabancı dil olarak 
öğretilen diller arasında yer almamaktadır. Ancak öğrenciler 
talepleri durumunda Türkçe derslerini Heidelberg 
Üniversitesinden takip edebilmektedir. Yine Karlsruhe Eğitim 
Üniversitesi (Pädagogische Hochschule Karlsruhe) bünyesinde 
Yabancı Dil Olarak Almanca ağırlıklı olmak üzere farklı dillerde 
yabancı dil kursları gelen taleplere göre açılmaktadır. Ancak 
Türkçe ile ilgili herhangi bir kurs tespit edilememiştir. Baden-
Württemberg eyaletinde diğer eğitim üniversitelerinde de 
yabancı dil olarak Türkçe dersleri tanıklanamamıştır. 

Yukarıda değinilen eğitim üniversitelerinin dışında Güzel 
Sanatlar Akademileri olarak değerlendirilebilecek yüksek 
öğretim kurumları da bulunmaktadır. Müzik ve çeşitli sanat 
dallarında eğitimin yapıldığı bu kurumlarda yabancı dil olarak 
Türkçe kursları tespit edilememiştir. Yine Uygulamalı Bilimler 
Üniversiteleri gibi kurumlarda öğretim gören öğrenciler 
çevredeki diğer üniversite vb. kurumlardan yabancı dil 
kurslarını takip edebilmektedirler. Ancak bunlarda da yabancı 
dil olarak Türkçe dersleri bulunmamaktadır. 
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Bunların dışında kalan üniversitelerde yabancı dil olarak 
Türkçe derslerinin görünümü aşağıdaki gibidir: 

I. Üniversitelerde Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminin Görünümü 

1. Heidelberg Üniversitesi  
 (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) 

1386 yılında kurulan Heidelberg Üniversitesi Almanya’nın 
en eski üniversitesi olmasının yanı sıra en prestijli ve ünlü 
üniversitelerinden biridir.  

Heidelberg Üniversitesinde İslam Çalışmaları Enstitüsü 
bünyesinde İslam Çalışmaları Bölümü ve Orta Doğu Dilleri ve 
Kültürleri Çalışmaları Bölümü olmak üzere iki ana uzmanlık 
alanı bulunmaktadır (Ayrıntılı bilgi için bk. Heidelberg Orient, 
2021).  

Bunlardan ilki olan “Geschichte des Vorderen Orients in 
der Neuzeit und Osmanistik” (Modern Dönemde Orta Doğu 
Tarihi ve Osmanlı Çalışmaları) alanında ağırlıklı olarak politik 
kültürel tarih, mikropolitika ve sosyal ağlar, el yazmaları ve 
paleografya, eğitim ve kitap kültürü, imparatorluklar ve 
kolonyalizm, Modern öncesi Türk ve Arap edebiyatları gibi alt 
çalışma konuları işlenmektedir. İslam dini ve bilgileri sahasında 
ise Osmanlı İmparatorluğunun Arap vilayetlerinin özellikle 
sosyal, ekonomik ve hukuki tarihleri, Osmanlı 
İmparatorluğunda gayrimüslimler ve azınlıklar, Batı Asya 
seyahatnameleri ve seyahat raporları gibi alt çalışma konuları 
ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. 

İslam Bilimleri Enstitüsünde Müslüman Ortadoğu’nun dil 
ve kültürel bilgisi ile onun eleştirel ve metodolojik gelişimi 
çerçevesinde öğretim verilmektedir. Filoloji, tarih ve edebi 
yöntemlerle beşeri ve sosyal bilimlerin ilişkili olduğu alanlarla 
disiplinlerarası eğitim ön plana çıkmaktadır. Bu alandaki temel 
bilgiler İslam Çalışmaları lisans programında (BA-Studium der 
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Islamwissenschaft), İslam Bilimleri (MA Islamwissenschaft) ve 
Yakındoğu (MA Nahoststudien) yüksek lisans programlarıyla 
daha ileri akademik düzeye taşınmaktadır.  

İslam Çalışmaları lisans programında (BA-Studium der 
Islamwissenschaft) okuyan öğrenciler %75, %50 ve %25 olarak 
üç seviyede bu programda öğretim görmektedir. Bu çerçevede 
öğrencilerin dil yeterlikleri olarak bu seviyelere göre değişmekle 
birlikte Arapça, Farsça ve Türkçeden en az birini öğrenmeleri 
gerekmektedir. Bu yüzde arttıkça ikinci bir dil de öğrenme 
ihtiyacı söz konusu olabilmektedir. Osmanlıca derslerini almak 
isteyen öğrenciler için belirli düzeyde Türkçe dersini almak da 
ayrıca ön koşuldur. İslam Bilimleri (MA Islamwissenschaft) ve 
Yakındoğu (MA Nahoststudien) yüksek lisans programlarında 
da aynı durum söz konusudur. Bu programlarda Türkçe dersleri 
I-IV arasında verilmektedir. IV. kur B2 seviyesine tekabül 
etmektedir. Ayrıca destekleyici kurslarla öğrencilerin C1 
seviyesine ulaşmaları da hedeflenmektedir. Lisans ve yüksek 
lisans programlarında Klasik Arapça ya da Osmanlıca dersleri 
de seçilebilmektedir. Dönemsel olarak seviyeleri değişmekle 
birlikte haftalık 3’er saatten bu kurslardan birine katılım 
mümkündür. Türkçe I-IV derslerinin yanı sıra bu dersleri 
destekleyici konuşma, pratik vb. kurslar da verilmektedir. Bu 
çerçevede Türkçe ve Osmanlıca dersleri açısından toplamda 20 
saate yakın bir Yabancı Dil Olarak Türkçe dersi potansiyeli 
bulunmaktadır. Bu dersler bölümde tam, yarı zamanlı öğretim 
personeli tarafından verilmektedir.  

Yukarıda bahsedilen Enstitü dışında yine aynı 
üniversitenin Dil Merkezi (Zentrales Sprachlabor) aracılığıyla 
pek çok yabancı dil ile birlikte Türkçe dersleri de verilmektedir. 
Bu derslere Mannheim Üniversitesi ile diğer yüksek okullardan 
da katılım mümkün olabilmektedir. Dil Merkezindeki Türkçe 
dersleri A1.1, A1.2, A2.1, A2.1, seviyeleri olmak üzere dört 
seviyede verilmektedir. Bir dönem boyunca aynı anda iki kur 
açılmaktadır. 
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2. Freiburg Üniversitesi  
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Kuruluş tarihi 1457) 
Almanya’nın en eski ikinci üniversitesi olması nedeniyle köklü 
üniversitelerinden birisidir. Bünyesinde sosyal, fen, 
mühendislik, tıp, ekonomi, ilahiyat vb. fakültelerde yaklaşık 
25.000 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora öğretimi 
görmektedir. Akademik personel sayısı 7.000 olan üniversitede 
Erasmus von Rotterdam, Konrad Adenauer, Max Weber, Martin 
Heidegger gibi ünlü isimler ile 10 Nobel ödüllü akademisyen 
araştırmalar yapmış ve ders vermiştir. 

Freiburg Üniversitesi İslam Bilimleri / Şarkiyat 
Bölümünde lisans (ve yan dal), yüksek lisans ve doktora 
programları bulunmaktadır. Burada yalnızca İslam 
coğrafyasında yer alan ülkelerin (öncelikle de Arap Ülkeleri, İran 
ve Türkiye) tarihleri, kültürleri, dilleri ve günümüzdeki 
durumları, hukuk ve ekonomik konuları yalnızca 
disiplinlerarası kapsamda değil aynı zamanda Türkçe, Arapça 
ve Farsça yoğun dil kurslarını da içerecek biçimde verilmektedir. 
Şarkiyat Bölümü öğrencileri Türkçeyi zorunlu olarak birinci ya 
da ikinci alan dili olarak seçmek zorundadır. Ayrıca bölüm dışı 
öğrencilere de seçmeli ders olarak da Türkçe kursları Türkoloji 
Kürsüsü tarafından verilmektedir (Ayrıntılı bilgi için bk. 
Freiburg Orient, 2021).  

İslam Bilimleri / Şarkiyat Bölümünde 3 profesör 7 Öğretim 
elamanı ile farklı projeler kapsamında 3 burslu öğrenci görev 
yapmaktadır. Türkoloji Kürsüsü ise İslam Bilimlerinin çatısı 
altında 1 Profesör, 1 okutman ve 1 MEB Türkçe Okutmanı ile 
temsil edilmektedir. Yaz ve Kış olmak üzere iki dönemde ayrı 
ayrı haftalık 14 saatlik bir Türkçe dersi iş yükü bulunmaktadır. 
Türkçe I-IV derslerinin yanı sıra C1 seviyesinde ders 
içeriklerinin yer aldığı İleri Seviye Türkçe, Türkçe Konuşma ve 
Anadili Konuşurları İçin Türkçe gibi dersler gerek İslam 
Bilimleri öğrencilerine gerekse de Üniversitenin diğer 
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bölümlerinde öğretim gören öğrencilere açık olarak 
gerçekleştirilmektedir.  

Freiburg Üniversitesinde ayrıca Dil Merkezi aracılığıyla 
diğer dillerin yanı sıra A1 seviyesinde Türkçe dersleri de haftalık 
ikişer saat olmak üzere yürütülmektedir. 

3. Tübingen Üniversitesi  
(Universität Tübingen) 

Almanya’nın en köklü ve eski üniversitelerinden biri olan 
Tübingen Üniversitesinde Philosophische Fakultät bünyesinde 
Orient- und Islamwissenschaft (Şark ve İslam Çalışmaları) 
bölümünde Türkoloji alanında dersler ana ve yan dal olarak 
öğrencilere sunulmaktadır (Ayrıntılı bilgi için bk. Tübingen 
Orient, 2021). Bölümde öğrenim gören öğrencilere Arapça, 
Farsça ve Türkçeden en az ikisi öğretilmektedir. Ana dili olarak 
Türkçe konuşan öğrenciler için 2. alan dili olarak Farsçanın 
öğrenimi zorunlu tutulmaktadır. Öğrenciler için taleplere göre 
Osmanlıca da öğretilmektedir. Ayrıca Türk edebiyatı üzerine de 
dersler dönemsel olarak açılmaktadır. Türkçe dersleri C1 
seviyesine kadar ilgili bölümde verilmektedir. Ayrıca ileri seviye 
Türkçe çeviri vb. edebi metinlere yönelik dersler de 
hazırlanmaktadır. Ancak bu üniversitenin Yabancı Dil Merkezi 
aracılığıyla Türkçe dersleri verilmemektedir. Türkçe derslerini 
takip etmek isteyen öğrenciler Şark ve İslam ve Bilimleri 
Bölümündeki dersleri takip edebilmektedir. Kitap seti olarak 
diğer bölüm ve üniversitelerden farklı olarak Alev Tekinay 
tarafında hazırlanan Günaydın Türkçe öğretim setleri 
kullanılmaktadır. İleri seviye Türkçe derslerinde Türk tarihi ile 
ilgili çeviri metinler incelenmektedir. Bölüm bünyesinde ayrıca 
Osmanlıca dersleri de verilmektedir. Ana dili Türkçe olan 
öğrencilerin bölüm bünyesinde verilen derslere değil “Türkisch 
Lehramt 1A ve 1B” kodlu Türkçe derslerine katılmaları tavsiye 
edilmekteyse de bu derslerin son olarak 2015/2016 akademik 
yılında açıldığı görülmektedir. Tübingen Üniversitesi’ndeki 
Türkçe öğretmenliği Bölümü 2011 yılından itibaren sunulan yan 



BADEN-WÜRTTEMBERG BÖLGESİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİNİN GÜNCEL DURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

 43 

bir dal niteliğinde Şarkiyat ve İslam Çalışmaları Bölümünde 
(Orient und Islamwissenschaft) yürütülmüştür. Bu nedenle bu 
program günümüzde aktif görünmemektedir.  

4. Mannheim Üniversitesi  
(Universität Mannheim) 

Baden bölgesinde bulunan üniversitelerden biri de 
Mannheim Üniversitesidir. Bu üniversite Türkoloji ya da 
Türkoloji ile ilişkili İslam Bilimleri veya Yakındoğu Çalışmaları 
gibi fakülte, bölüm barındırmamakla birlikte şehirdeki Türk 
nüfusunun yoğun olmasından hareketle Türkçe ile ilişkili 
önemli bir potansiyeli barındırmaktadır.  

Resmî kuruluşu 1967 olan üniversite yerleşkesinin tarihî 
Mannheim Sarayında bulunmasından hareketle Karl Theodor 
tarafından 1763 yılında kurulan Kurpfalz Bilimler Akademisine 
dayandırmaktadır. Üniversite özellikle işletme ve ekonomi 
alanında üniversiteler arasındaki sıralamalarda Almanya’da 
genellikle ilk beşte, dünyada da ilk 50’de yer almaktadır. Bu 
açıdan yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte başarı 
sıralamalarında üst sırada olması dikkat çekicidir.  

Üniversitede farklı bölümlerden öğrencilerin seçebildiği 
20’den fazla dil kursları verilmektedir. Bu dil kurslarına misafir 
öğrenci statüsünde harici katılım da ücretli olarak mümkün 
olabilmektedir. Bu dil kursları arasında Türkçe dil kursları da 
dönemlik olarak açılmaktadır. Bir dönemde A1.1, A1.2, A1.3 
seviyelerine bölünerek verilen Türkçe dil kurslarının toplamda 
6 saat olarak verildiği görülmektedir. Ancak A2 ve B1 seviyeleri 
de hedeflenirse bu ders saatlerinin artırılması mümkün 
olabilecektir. Aynı çerçevede verilen İtalyanca, Rusça gibi diğer 
dil kursları için bu seviyelerde dersler açılmaktadır. Dil kursları 
birbirini takip eden bir modül sisteminde planlandığından 2021 
Yaz Döneminde yalnızca A1.2 seviyesi açılmıştır. 
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5. Konstanz Üniversitesi  
(Universität Konstanz) 

Konstanz Üniversitesi, Almanya'nın Baden-Württemberg 
eyaletindeki Konstanz şehrinde bulunan bir üniversitedir. Ana 
kampüsü, 1966’da kurulduktan sonra 1967’de Gießberg’de bir 
kampüs üniversitesi olarak konumlanmaya başlamıştır. 
Üniversite, Almanya'nın en güneydeki üniversitesidir ve İsviçre 
sınırından sadece dört kilometre uzaklıktaki Konstanz Gölü 
kıyısında yer almaktadır. Konstanz Üniversitesi, Matematik-
Doğa Bilimleri, Beşeri bilimler ve Siyaset - Hukuk - Ekonomi 
bilimleri olmak üzere üç bölümde on üç disipline ayrılmıştır. Bir 
reform üniversitesi olarak kurulması bakımından kuruluşunun 
55. yılını bu yıl içerisinde kutlasa da Almanya’nın genç 
üniversitelerinden biridir. Üniversite bünyesinde 2020/2021 Kış 
dönemi itibariyle 11.230 öğrencisi vardır. Bunların yaklaşık 
1500’ü yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlarının üniversite 
geneline oranı yaklaşık %1’dir.  

Üniversite bünyesinde bulunan dil merkezi 
(Sprachlehrinstitut) aracılığıyla pek çok dil ile birlikte Türkçe I-
III arasındaki seviyelerdeki kurslar açılmaktadır. Haftalık olarak 
toplamda 6 saatlik bir programı içermektedir. 

6. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT)  
(Karlsruher Institut für Technologie) 

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT), Almanya’nın en 
büyük ve en prestijli araştırma ve eğitim kurumlarından 
birisidir. Bu kurum 1 Ekim 2009’da Karlsruhe Üniversitesi’nin 
ve Karlsruhe Araştırma Merkezi'nin (Forschungszentrum 
Karlsruhe) birleşmesiyle oluşmuştur. Bu birleşim, Alman eğitim 
ve araştırma tarihi için bir ilk olmuştur. Çünkü Alman yönetim 
sistemine göre Üniversiteler, finans, gibi konularda eyalet 
meclisine, araştırma merkezleri ise doğrudan hükûmete bağlı 
olarak faaliyetlerini yürütmektedir.  
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Almanya’nın en eski teknik üniversitesi olma özelliğini 
barındıran Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü, 1825 yılında 
kurulmuştur. Şu an özellikle mühendislik ve bilgi teknolojileri 
alanlarında Avrupa’nın ve dünyanın en iyi üniversitelerinden 
biridir. Almanya’da RWTH Aachen ve Münih Teknik 
Üniversitesi ile birlikte üç elit teknik üniversiteden biri olma 
özelliğine haizdir. Yıllara göre farklılık göstermekle 
birlikte THES - QS Dünya Üniversiteler Sıralamasına göre 
Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü dünyanın en iyi 116. ve 
mühendislik alanında en iyi 33. üniversitesidir. İş dünyasında 
saygınlık açısından ise dünyada 52. sıradadır. 2014 yılı WiWo 
sıralamasına göre KIT Almanya'nın endüstri, makine ve 
bilgisayar mühendisliği alanlarında 1 numaralı üniversitesidir. 
2011 dünya üniversiteleri bilimsel yayınlar performans 
rakamında KIT mühendislik ve doğa bilimleri alanında 
Almanya’da birinci ve Avrupa'da dokuzuncu sırada olmuştur.  

Karlsruhe Üniversitesi, 7 Ekim 1825 tarihinde 
Polytechnische Schule, bir politeknik okulu olarak 
kurulmuştur. Paris’teki Ecole Polytechnique'e göre modellen-
miştir. 1865 yılında, Baden Grandük I. Friedrich, okulu bir 
Hochschule, yani yüksek eğitim kurumu statüsüne 
dönüştürmüştür. 1885 yılında, kurum Technische Hochschule, 
yani teknolojik yüksek kurum olarak adlanmıştır. 1902 yılından 
bu yana üniversite, aynı zamanda I. Friedrich'in onuruna 
"Fridericiana" olarak bilinmektedir. Karlsruhe Teknoloji 
Enstitüsü 1967’den beri tam bir üniversite hâline gelmiştir. 2009 
yılındaki yapılanmadan sonra ise daha güçlü bir yükseköğretim 
kurumu hüviyetine gelmiştir. 

6 Nisan 2006 tarihinde, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü 
(KIT) kurulması için bir sözleşme imzalandı. Adı Amerika 
Birleşik Devletleri'nde en önde gelen teknik 
üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) 
dayanarak seçilmiştir. İsmin KIT olarak seçilmesinde, MIT’nin 
kuruluşu esnasında Karlsruhe Üniversitesinin eğitim ve 
araştırma sisteminin model alınmış olması da rol oynamıştır. Şu 
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ana kadar KIT öğretim ve araştırma üyelerin, öğrenci ve 
mezunların arasından toplam 5 Nobel Ödülü kazananı 
çıkarmıştır.  

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü dil Merkezi aracılığıyla A1-
A2 seviyelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe dersleri 
verilmektedir. Bu dersler haftalık ikişer saatten olmak üzere dört 
saattir. Ayrıca 2 ya da 4 saat olmak üzere dil arkadaşlığı da 
yapılmaktadır. Bu sistemin en dikkat çekici tarafı kredili 
olmasıdır. 

7. Stuttgart Üniversitesi  
(Universität Stuttgart) 

Stuttgart Üniversitesinde de yine Dil Merkezi aracılığıyla 
B2 seviyesinde Türkiye kökenli öğrencilere yönelik olarak B2 
seviyesinde köken dili olarak Türkçe Türkisch: 
Herkunftssprache Türkisch (B2) (haftalık 2 saat) adlı ders de 
verilmektedir. Yine aynı üniversitenin Haziran 2018-Temmuz 
2021 tarihleri arasında Komputationellen strukturellen Analyse 
von deutsch-türkischem Code-Switching “Almanca-Türkçe Kod 
Değişiminin Bilgisayımsal Yapısal Analizi” konulu bir projede 
Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung “Doğal Dil İşleme 
Enstitüsü” öğretim üyelerinden Özlem Çetinoğlu 
yürütücülüğünde devam ettirilmektedir. Projenin finansmanı 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) tarafından 
sağlanmaktadır. 

8. Hohenheim Üniversitesi  
(Universität Hohenheim) 

Stuttgart’ın en eski üniversitesi olma özelliğini taşıyan 
Hohenheim Üniversitesi 1818 yılında kurulmuştur. Yıllara göre 
farklılık göstermekle birlikte dünyanın en başarılı 250 
üniversitesi arasında yerini almaktadır. Ayrıca özellikle tarım 
alanında en iyi üniversiteler arasında gösterilmektedir. Bundaki 
temel arka plan 1800’lü yılların ilk çeyreğindeki kıtlığa karşı 
Württemberg Kralı tarafından bir Tarım Akademisinin 
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kuruluşuna kadar gitmektedir.   Üniversite bünyesindeki Dil 
merkezi aracılığıyla 13 farklı yabancı dil öğretilmektedir. Ancak 
Çince, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, İngilizce 
gibi dillerin arasında Türkçe yabancı dil olarak 
öğretilmemektedir.  

9. Ulm Üniversitesi  
(Universität Ulm) 

Diğer Alman üniversitelere nispeten daha yeni bir 
üniversite olan Ulm Üniversitesi 1967 yılında kurulmuştur. 
10.000’e yakın öğrenci sayısıyla 4 fakülte ve 62 bölümle küçük 
bir üniversitedir. Fen bilimleri, tıp, mühendislik, matematik, 
ekonomi ve bilgisayar bilimleri gibi alanlarda öğretim faaliyeti 
yürüten üniversitede bulunan Dil ve Filoloji Merkezi 
Aracılığıyla Arapça, Çince, İsveççe, Rusça, Portekizce gibi 10 
farklı dil yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bu üniversitede de 
Türkçe öğretilmemektedir.  

II. VHS’lerde ve Özel Kurumlarda Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretiminin Görünümü 

Yukarıda sözü edilen yüksek öğretim kurumları dışında 
Almanya’da pek çok alanda eğitim faaliyeti yürüten 
Volkshochschuleler de (Halk Eğitim Merkezleri) Baden-
Württemberg Eyaletinde de oldukça aktif olarak çalışmalarını 
yürütmektedir. Burada tıpkı Türkiye’deki Halk Eğitim 
Merkezlerinde olduğu gibi dil ve kültür öğretimi alanlarında da 
önemli çalışmalar yapılmaktadır. 40’ın üzerinde dilin yabancı dil 
olarak öğretildiği bu okullarda Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretimi, Türk mutfağı kursları gibi çeşitli kurslar da 
açılmaktadır. Eyalette 150’den fazla Halk Eğitim Merkezi 
bulunmaktadır. Bunların içerisinde örneğin Stuttgart, Karlsruhe, 
Heidelberg gibi şehirlerin yanı sıra kimi küçük bölgelerde de 
Türkçe dil kurslarının açıldığı görülmektedir. Örneğin 
Karsruhe’de B1 seviyesine kadar bu kursların devam ettiği ve 
aktif olarak derslerin yürütüldüğü görülmektedir. Bu dil 
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kursları aynı zamanda ihtiyaca binaen de açılabildiği için ilgili 
bölgede sonradan da dil kursları açılabilmektedir. Bunların yanı 
sıra Türk mutfağına yönelik de bazı kurslar zaman zaman 
açılabilmektedir. Ayrıca Halk Eğitim Merkezinin 17 farklı yetkili 
şubesinde uluslararası geçerliliği olan TELQ yabancı dil seviye 
sınavının Türkçesi de buralarda yapılmaktadır. 

Halk Eğitim Merkezlerinin yanı sıra pek çok özel dil 
kursunda da Türkçe derslerinin belirli seviyelerde verildiği 
gözlemlenmiştir.  

III. Ortaöğretim Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Öğretiminin Görünümü 

Almanya eğitim sisteminde, okulöncesi eğitim (3-6 yaş 
arası çocukların isteğe bağlı devam ettikleri anaokulları), 
ilköğretim (zorunlu eğitim kapsamında 510 yaş arasındaki 
çocukların devam ettikleri Grundschule) ve ilkokul sonrasında 
devam edilen üç ya da dört farklı okul türü bulunmaktadır. Bu 
kademede yer alan okullar ise, Hauptschule, Realschule, 
Gesamtschule ve Gymnasium gibi adlar alırlar. Bu okullara 
yönlendirme, öğrencinin ilkokul son sınıf (dördüncü sınıf) 
birinci dönem karnesindeki başarı düzeyine göre 
gerçekleşmektedir. 

Eyaletteki orta öğretim öğrencileri (Gymnasium) zorunlu 
olarak en az iki yabancı dil öğrenmektedirler. Bu iki yabancı dil 
aynı zamanda Abitur (Üniversiteye Giriş Sınavları)da geçerli 
yabancı dillerdir. Öğrenciler ilk öğretimde dört yıl boyunca 
edindikleri İngilizce ve Fransızca bilgilerinde 
yararlanmaktadırlar. 5. ve 6. sınıflarda bu diller öğrenilmeye 
başlanmaktadır.  

Hedef olarak yabancı dil literatüründen özgün metinler ve 
eserlerle karşılaşma, kültürlerarası yetkinliğin gelişimini 
sağlama ve özellikle kişilik gelişimi ve estetik eğitim için ilerleme 
süreci belirlenmiştir. 
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Modern yabancı dillerin yanı sıra eski diller olan Latince 
ve Yunanca dilbilgisi okulunda kalıcı bir yere sahiptir. Bu diller 
de gymnasiumlarda öğretilmektedir. Bu 2 dilin yanı sıra 8. 
sınıftan itibaren 3. bir yabancı dil, 10. sınıftan itibaren de geç 
başlanan başka bir yabancı dil seçilebilmektedir. İşte burada 
Türkçe yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bunun için bazı pilot 
okullar belirlenmiştir. Öğretmen ihtiyacı, talep azlığı gibi çeşitli 
nedenlerle her gymnnasiumda bu dillerin tamamı gibi Türkçe de 
öğretilememektedir. Bazı pilot okullarda 3. yabancı dil olarak da 
Türkçe öğrenme imkânı olmakla birlikte uygulamada bunun 
işlerlik kazanmadığı, kazansa da pek yaygınlaşamadığı 
gözlemlenmektedir. 2015/2016 yılından itibaren bazı pilot 
okullarda Türkçe dersleri 3. yabancı dil olarak öğretilmeye 
başlanacağı ifade edilse de bazı sorunlardan dolayı 
gerçekleşememiştir. Buradaki en önemli sorun öğretmen 
ihtiyacının karşılanması sorunudur. Her ne kadar Tübingen 
Üniversitesinde böyle Türkçe öğretmenliği için bir bölüm 
bulunsa da buradaki bölüm derslerinin birkaç yıldır açılmadığı 
görülmektedir. Diğer taraftan diğer bazı eyaletlerin aksine 
Türkçe derslerine yönelik son derece olumlu bir tutum söz 
konusu iken uygulamada karşılaşılan sorunlar aşılamamaktadır. 
Oysa bu dersleri seçen Türk kökenli öğrencilerin yanı sıra Alman 
ya da farklı kökenlerden öğrencilerin de olması karşılıklı 
entegrasyonun sağlanmasına katkı sağlayacaktır. 

IV. Derslerde Kullanılan Türkçe Öğretim Setleri 

Bölgede yabancı dil olarak Türkçe öğretim setlerinden şu 
üç set kullanılmaktadır. Bu setlerden en yoğun olarak Kolay 
Gelsin2 dil öğretim seti yaygın olarak kullanılmakta, Ne Güzel seti 
ise Freiburg Üniversitesi’nde, Günaydın seti ise yalnızca 
Tübingen Üniversitesinde okutulmaktadır. Bu setlerin yanı sıra 
kuşkusuz pek çok Türkçe öğretim setinin materyalleri ile ileri 
seviye ders kitapları da zaman zaman kullanılmaktadır. 

 
2 Bu kitapla ilgili bir karşılaştırma için bk. (Köse ve Özsoy, 2016). 
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Kolay Gelsin (A1-A2-B1), Klett Yayınları. 

Ne Güzel (A1-A2), Hueber Yayınları. 

Günaydın (I-II), Reichert Yayınları. 

SONUÇ 

Almanya’daki Yüksek Öğretim kurumları pek çok çeşitli 
alanlarda öğretim yapmaktadır. Bu çerçevede özellikle İslam 
Çalışmaları gibi geçmişte Şarkiyat disiplininin alt alanı olarak 
çalışmalar yürüten bölüm ve programlara sahip Heidelberg, 
Freiburg ve Tübingen Üniversitelerinde Türkçe ilgili disiplin 
açısından önem arz etmesi bakımından ileri seviyede 
öğretilmektedir. Bu üniversitelerden Heidelberg ve Freiburg 
Üniversitelerinde ayrıca Dil Merkezlerinde de Türkçe yabancı 
dil olarak orta seviyeye kadar öğretilmektedir. Freiburg 
Üniversitesinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
görevlendirilen okutman bulunmaktadır.  

Mannheim ve Konstanz Üniversiteleri ile Karlsruhe 
Teknoloji Enstitüsü (KIT) bünyesindeki dil merkezlerinde de 
Türkçe yabancı dil olarak başlangıç seviyelerinde 
öğretilmektedir.  

Alman yüksek öğretim sistemi içerisinde yine üniversite 
statüsünde bulunan uygulamalı bilimler üniversiteleri 
(Fachhochschule) aynı zamanda Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften veya sadece Hochschule olarak da bilinen ve 
daha çok belirli alanlarda ihtisaslaşmış yüksek öğrenim 
kurumlarından Baden-Württemberg Eyaleti içerisinde yabancı 
dil olarak Türkçe derslerinin A1 seviyesinde yürütüldüğü tespit 
edilebilen iki üniversiteden biri Freiburg Eğitim Üniversitesi 
(Pädagogische Hochschule Freiburg) olmuştur. Bunun yanı sıra 
Schwäbisch Gmünd Eğitim Üniversitesinde de Türkçe hem 
yabancı dil olarak hem de ikinci dil olarak öğretilmektedir. Bu 
dersler Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 
görevlendirilen okutman tarafından yürütülmektedir. 
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Heidelberg Eğitim Üniversitesi (Pädagogische Hochschule 
Heidelberg), Karlsruhe Eğitim Üniversitesi (Pädagogische 
Hochschule Karlsruhe) vd. üniversitelerde (Film, Sanat ve 
Müzik Akademileri, Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri vb.) 
yabancı dil olarak Türkçe dersleri bulunmamaktadır. Bu 
üniversitelerde öğrenim görenler ihtiyaçları doğrultusunda 
çevre üniversite vb. yerlerdeki dil merkezlerine 
yönlendirilmektedir. Diğer ihtisas üniversitelerinde herhangi bir 
Türkçe dersi tanıklanamamıştır. 

Üniversite düzeyindeki Türkçe derslerinin yoğunluğuna 
bakıldığında Almanya’da BW’de yabancı dil olarak Türkçenin 
B1 seviyesinde kadar öğretildiği, bunun yanı sıra Şarkiyat ya da 
İslam Çalışmaları Bölümlerinde bu seviyenin C1’e kadar ulaştığı 
gözlemlenmektedir.  

Bölgede bulunan 9 üniversitenin 7’sinde farklı seviyelerde 
olmakla birlikte yabancı dil olarak Türkçenin öğretildiği 
görülmektedir. 

Pek çok Halk Eğitim Merkezi ve özel kurslar aracılığıyla 
da Türkçe yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bazı Halk Eğitim 
Merkezlerinde B2 seviyesine kadar ulaşılmaktadır. 

Bazı Halk Eğitim Merkezlerinde ise özellikle turist olarak 
Türkiye’ye gidecekler için özel kursların da düzenlendiği 
görülmüştür.  

ÖNERİLER 

1. Türkçe yukarıda ifade edildiği gibi ortaöğretimde de 
geç başlanan yabancı diller arasındadır. Bazı eyaletlerde olduğu 
gibi Türkçenin lise bitirme sınavlarında kabul edilmesi için 
girişimlerde bulunmakta fayda vardır. Bunun için Türkçenin 
ortaöğretimde 6. sınıftan itibaren öğretilmeye başlanması 
planlanmalıdır. 

2. Tübingen’de daha önce faal olan Türkçe Öğretmeni 
Yetiştirme programı gibi programların bu eyalette de yeniden 
hayata kazandırılması orta öğretimdeki öğretmen ihtiyacının 
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karşılanmasına ve Türkçenin lise düzeyinde de öğretilmesine 
önemli katkı sağlayacaktır.  

3. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 
öğretmenler önemli donanımlarla Almanya’ya gelmektedir. 
Ancak genel olarak asıl odak noktasını ana dili olarak Türkçe ve 
Türk kültürü derslerinin verilmesi olduğu için yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi konusunda bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. 
Alman makamlarıyla iş birliği hâlinde Türkiye’nin de 
destekleriyle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi lise düzeyinde 
de ilerletilmelidir. 

4. Yine Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 
okutmanlar için farklı alanlardan görevlendirilenlere yönelik 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında hizmet içi eğitim 
seminerlerinin düzenlenmesinde fayda vardır. 

5. Bölgede ders veren öğretmenlerin ilgili bakanlık ya da 
bölgedeki ataşelikler aracılığıyla bir araya getirilerek sorunların 
ve çözüm önerilerinin tartışılmasında, karşılıklı görüş 
alışverişlerinin yapılmasında ve bilimsel iş birliklerinin 
artırılmasında yarar vardır. 

6. Yunus Emre Enstitülerinin de yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi konusundaki tecrübesinin bu eyalete de taşınmasında 
fayda vardır. Bu bağlamda bu eyalette de imkân dâhilinde 
Yunus Emre Enstitüsünün açılması ya da bu bölgeye de 
faaliyetlerinin ulaşması gerekmektedir. 
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EKLER: 

Ek 1. BW’de yüksek öğretim kurumlarını gösterir tablo. 

 
 

  



BADEN-WÜRTTEMBERG BÖLGESİNDE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİNİN GÜNCEL DURUMU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

 55 

Ek 2- Tablo 1. Ortaöğretim Düzeyinde Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Öğretiminin Görünümü 

Klasse Fremdsprachenfolge Sprachenangebot 
Klasse 5 Erste Fremdsprache  E / F/L 
 Klasse 6 Zweite Fremdsprache E/F/L/Ru/Chin (Schulversuch) 
 Klasse 8 Dritte Fremdsprache  E/F/L/Ru /Sp/Port/It/Gr/Chin 

Ab Klasse 
10 

Spät beginnende 
Fremdsprache  

Chin/Hebr/F/It/Jap/Port/Ru/Sp/
Türk/L/Gr 

Baden-Württemberg Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
(2018). Leitfaden für die gymnasiale Oberstufe Abitur 2021.  
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Ek 3- Baden-Württemberg Eyaletinde Yabancı Dil Olarak Türkçe 
Derslerinin Genel Görünümü (2021 Yaz Dönemi İtibariyle) 

Üniversite Bölüm Dersler  Seviye Ders Saati 
(Haftalık) 
Toplam 

Heidelberg 
Üniversitesi 

Seminar für Sprachen und 
Kulturen des Vorderen 
Orients 
(Islamwissenschaft)3 
 
 

1. Lektüre 
türkischer 
wissenschaftlicher 
Texte 
2. Repetitorium zu 
Türkisch II 
3. Türkisch II 
Sprachpraxis 
 
4. Türkisch II 
Basiskurs 
5. Repetitorium zu 
Türkisch IV 
6. Türkisch II 
Basiskurs 
7. Türkisch II 
Sprachpraxis 
8. Türkisch IV 
 
 
 

A1-C1 16 

Heidelberg 
Üniversitesi 

Zentrales Sprachlabor (ZSL) Türkisch A1.1 ve 
Türkisch A1.2. 

A1 8 

Freiburg 
Üniversitesi 

Orientalisches Seminar4 
 

1. Begleitübung 
zum Proseminar 
"Die türkische 
Sprache I" 
2. Die türkische 
Sprache I 
3. Die türkische 
Sprache III 
 
4. Fortgeschrittene 
türkische Lektüre 
5. Türkische 
Konversation 

A1-C1 14 

 
3 Bölüm bünyesinde Türkoloji alanında Osmanlıca, Türk tarihi, 

Osmanlı Tarihi, Türk Dil Reformu, Türk medya çalışmaları gibi pek 
çok ders ya da seminer de bulunmaktadır. 

4 Bölüm bünyesinde Türkoloji ile ilgili dersler de bulunmaktadır. 
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6. Begleitübung 
zum Proseminar 
"Die türkische 
Sprache III" 
 
7. Tutorat zu"Die 
türkische Sprache 
III" 
 

Freiburg 
Üniversitesi 

Sprachlehrinstitut (SLI) Türkisch A1.1 ve 
Türkisch A1.2. 

A1 4 

Tübingen 
Üniversitesi 

Orient- und 
Islamwissenschaft 

Türkisch 1A 
Türkisch 2A 
Türkisch 
Grammatik  
Vd. 

A1-C1 12 

Stuttgart 
Üniversitesi 

Sprachenzentrum Türkisch: 
Herkunftssprache 
Türkisch B2 (Ana 
Dili/ İkinci Dil 
olarak) 

B2 2 

Mannheim 
Üniversitesi 

Bütün bölümlere açık 
(Kursangebot 
Sprachkurse/FSS 2021 
Reguläre Kurse) 
 

Türkisch II (A1.2) 
 

A1 2 

Konstanz 
Üniversitesi 

Sprachlehrinstitut Türkisch I-III 

Türkisch II-IV 

A1-B1 6 

Karlsruhe 
Teknoloji 
Enstitüsü 
(KIT) 

Sprachenzentrum 
SpZ 

 

Türkisch 1 

Türkisch 2 

A1-A2 4 

     

Freiburg 
Eğitim 
Üniversitesi 

Sprachenzentrum Türkisch A1.2 A1 2 

Schwäbisch 
Gmünd 
Eğitim 
Üniversitesi 

Sprachangebote für alle 

 

Kültürel Çalışmalar 

Türkisch für 
Anfänger –  

Türkisch für 
Fortgeschrittene –
Türkisch für 
Muttersprachler  

A1-C1 8 
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TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDA TÜRK ALMAN 
ETKİLEŞİMİ 

Nurettin DEMİR* 

Giriş 

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi’nde yayımlanan bir yazıda, 
Mainz Türkolojisini tanıtmaya çalışmış, yazının bir yerinde 
Türkiye Türkolojisinde oynadığı rolü göstermek amacıyla adı 
geçen bölümün Türkiye’deki mezunlarından kısaca söz etmiş, 
yedisi doğrudan Türk üniversitelerinde çalışan 8 mezununun 
adını vermiştim (2003, ss. 461-462). Aradan geçen zamanda, söz 
konusu bölüm ile Türkiye Türkolojisi arasındaki ilişkiler 
açısından dikkat çekici gelişmeler oldu. Her şeyden önce Mainz 
Üniversitesi yapısal bir değişim geçirdi. Türkoloji, o zamanlar 
Doğu Dilleri, İslami İlimler ile birlikte Şarkiyat Seminerine 
bağlıydı. Günümüzde ise Slavistik, Türkoloji ve Baltık Çevresi 
Çalışmaları adlı bir bölümün içinde yer alıyor. Bu arada Mainz 
Üniversitesi Türkoloji bölümünde doktora yapan veya 
yapmakta olanlardan Türkiye’ye, Türkiye’de çalışırken de 

 
* Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü, TÜRKİYE 
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yeniden Almanya’ya dönenler oldu. Şu anda Türk 
üniversitelerinde doktorasını Mainz Üniversitesinde Lars 
Johanson’un danışmanlığında tamamlamış Hacettepe 
Üniversitesinde iki, Muğla Sıtkı Koçman, İstanbul Medeniyet, 
Abant İzzet Baysal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitelerinde 
birer olmak üzere 6 öğretim üyesi çalışmaktadır. Mainz 
Üniversitesi günümüzde de genç Türk akademisyenler ve 
Türkoloji öğrencileri için önemli bir çekim merkezi olmaya 
devam etmektedir. Her yıl çeşitli burslar, ikili anlaşmalar ve 
değişim programları çerçevesinde genç Türkologlar Mainz’da 
eğitim görmekte ve araştırmalarını yapmaktadır. Örnek olarak 
Hacettepe Üniversitesi mensubu veya mezunu dört 
akademisyen 2021 yılında burslar ve anlaşmalar çerçevesinde 
Mainz Üniversitesinde, Hacettepe Üniversitesinden iki 
Türkolog da başka merkezlerde çalışmaktadır. 

Türkoloji, Türk dili başta olmak üzere Türklerle ilgili 
konularla ilgilenir. Türk dili dar anlamıyla başta Türkiye’de 
geniş anlamıyla ise Türk cumhuriyetleri, İran, Rusya, Çin gibi 
ülkelerde yoğun olmak üzere Avrasya’nın tamamında 
konuşulur (bk. Demir, 2018). 19. yüzyılın başında geçerli olan 
“Balkanlardan Çin Seddi” arasında Türkçe konuşulduğu 
görüşü, 1960’lı yıllardaki işçi göçü nedeniyle “Avrasya’nın 
tamamı” biçiminde değişmiştir. Herhangi bir bilim dalı değil 
de Türk dili araştırmalarında, çoğunluk tarafından 
konuşulduğu bölgelerde değil de başka bir ülkede güçlü bir 
araştırma geleneğinin olması, Türkiye’den insanların bu dilin 
nasıl araştırılacağını öğrenmek için oraya gitmesi dikkat 
çekicidir. Başka bilim dallarında Alman Üniversitelerinde 
eğitim almak normal karşılanırken “milli bir bilim dalı” olarak 
algılanan Türkolojide alan dışından -şaşırtıcı biçimde zaman 
zaman alan içinden de- insanların yadırgayabildiği bir durum 
ortaya çıkmaktadır: Nasıl oluyor da yabancı bir ülkede bu 
kadar çok Türk bilim adamı yetişiyor? Neden Almanya’dan 
öğrenci gelip Türkiye’de Türk dili okumuyor, Almanya’daki 
Türkologlar Türkiye üniversitelerinde eğitim almıyor da 
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Türkiye’den gençler Alman üniversitelerine gidiyor? Soruları 
çoğaltmak mümkündür. Konunun Türk dili değil genel olarak 
“bilim” sorunu olduğu boyutunu bir tarafa bırakarak ilk 
bakışta mantıklı gelen bu tür sorular; Türkiye’de modern 
anlamda Türk dili incelemelerinin gelişmesi anlaşılınca şaşırtıcı 
olmaktan çıkar. Çünkü Türkçeye karşı Batıda oldukça eski 
sayılabilecek bir ilgi, bunun sonucu olarak da birikmiş 
akademik bilgi vardır (ayrıntılar için bk. Kreiser 1987, Herzog 
2010). Türkçenin konuşulduğu topraklarda ise Türk diliyle, 
Batıyla temasların özellikle eğitim ve basın alanında 
Tanzimat’tan sonra ortaya çıkardığı ihtiyaçların bir sonucu 
olarak ilgilenilmeye başlanmıştır. Başka bilim dallarında 
olduğu üzere Türkiye’de modern anlamda Türk dili 
araştırmalarının kuruluşunda ve gelişmesinde, aşağıda 
göreceğimiz gibi, Alman üniversitelerinde eğitim almış bilim 
adamlarının önemli katkısı olmuştur. Türkiye’de Türk dili 
araştırmaları Batılı bir bilim dalı olarak başlamış, gelişmesinde 
Almanya başta olmak üzere yurt dışında eğitim almış 
akademisyenlerin yaptıkları yenilikçi çalışmalar önemli rol 
oynamıştır. 

Almanca konuşanların Türk diliyle ilgisini 14. yy. 
başlarında Fransisken rahipleri tarafından Kıpçaklar arasında 
Hristiyanlığı yaymak amacıyla 26 yaprağı Almanlarca yazılan 
Codex Cumanicus’a, Almanca konuşulan ülkelerde Türkçeyi 
öğrenme çabalarını ise 16. yüzyıla kadar götürebiliriz. Bu 
çabalarda Avrupa’nın önemli güçlerinden Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dilini öğrenme isteği önemli rol oynar (bk. 
Kellner, 1987, Petritsch, 1987, Stein, 1987). Ancak Türk dili 
araştırmalarında Türk-Alman etkileşimini ana hatlarıyla 
tanıtmayı deneyeceğimiz bu yazıda, eski tarihli çalışmaları 
ayrıntılı olarak ele almak mümkün değildir. Bu yüzden 
konumuzu modern Türk dili araştırmalarının kurucusu sayılan 
Willi Bang-Kaup ve Türkiye Türkolojisinin eğitimlerini 
Almanya’da almış kurucu nesli sonrasıyla sınırlı tutacağız. 
Mainz Üniversitesi Türkoloji Bölümü hakkında daha önce 
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yazdığım için bu çalışmada ayrıntılı olarak yer verilmeyecektir 
(Demir, 2003; Gözaydın, 2001). Yine Türkolojinin başka 
alanlarındaki benzer ilişkileri de alanın uzmanlarına 
bırakacağız (daha fazla bilgi için bk. Kreiser, 1987, 1997; 
Herzog, 2010, ayrıca tarih çalışmaları için Türkiye Araştırmaları 
Literatur Dergisi’nin 2010 yılında basılan “Dünyada Türk 
Tarihçiliği” özel sayısına bakılabilir). Almanya’da ya da 
Almanca konuşulan ülkelerde eğitim alıp Türkiye’de önemli 
işlere imza atmış Hasan Özdemir, Nevzat Gözaydın, 
Abdurrahman Güzel, Tunca Kortantamer gibi edebiyat 
uzmanları üzerinde de durulmamıştır. Daha geniş anlamda 
Türkiye Türkolojisinin Almanya ile ilişkileri ayrı bir çalışma 
konusudur. Kapsamlı bir Türkoloji tarihi, bu alanlarda da 
ayrıntı çalışmaları yapıldıktan sonra yazılabilir. Almanya’da 
Türkoloji çalışmalarının tarihi gelişim, Türkologlar ve dergiler 
üzerinden bir değerlendirme için bk. Gül, 2006). 

Ayrıntılara geçmeden Türkiye Türkolojisi ile Alman 
Türkolojisi arasında başlarda tek taraflı bir ilişki olduğuna 
dikkat çekmek isterim. Türk Dünyasından veya Türkiye’den 
akademisyenler Almanya’ya gidip Türkoloji okumuş, orada 
öğrendikleriyle Türkiye Türkolojisine katkıda bulunmaya 
çalışmışlardır. Almanya’dan öğrencilerin gelip Türkiye’de Türk 
dili ve edebiyatı eğitimi alarak Alman Türkolojisine katkıda 
bulunmaları veya Türk bilim adamlarının Almanya’ya gidip 
Türkolog olarak kariyer yapmaları ise daha az rastlanan bir 
durumdur. Karl H. Menges, Gerhard Doerfer, Johannes 
Benzing, A. von Gabain gibi misafir öğretim üyesi veya başka 
görevlerle bir müddet Türkiye’de bulunan ve Almanca 
konuşulan ülkelere dönerek orada çalışan bilim insanları 
elbette vardır. Ancak onlar da eğitimlerini Almanya’da almıştır. 
Ayrıca bunların sayısı doktorasını Almanya’da yapan veya bir 
biçimde Almanya’da bulunarak Türkiye’ye dönüp Türk dili 
araştırmalarına katkıda bulunan Türklerin sayısıyla 
kıyaslanamayacak kadar azdır. 
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Türkiye’de Türk Dili Araştırmalarının Başlangıcı 

Yukarıda da işaret edildiği gibi Türk dili, ana dili olarak 
konuşulduğu ülkede araştırma konusu olarak ancak 
Tanzimat’tan sonra ilgi görmeye başlamıştır. Modern anlamda 
Türk dili çalışmaları ise Cumhuriyetin ilanından sonra ikisi 
Ankara’da ikisi İstanbul’da olmak üzere 4 Türkoloji merkezinin 
kurulmasıyla başlamıştır: İstanbul Üniversitesi Türkiyat 
Enstitüsü (12 Kasım 1924), İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türk Edebiyatı ve Türk Filolojisi Kürsüsü (1933), Türk 
Dil Kurumu (12 Temmuz 1932) ve DTFC Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü (14 Haziran 1935). Dört kurum da kuruluşlarını 
Atatürk’e borçludur. Türk dilinin araştırılmasına öncülük eden 
bu dört kurumdan İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ile 
standart dille ilgili düzenlemelerde yasal yetkili organ olan 
TDK’da çalışanlar, genelde bir üniversiteye bağlıdırlar. Bu 
yüzden Almanya’da eğitim almış olanların her ikisine de 
önemli katkıları olmasına rağmen, bu çalışmada her ikisini de 
bir kenara bırakacağız. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara Üniversitesi TTCF 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili alanında öğretim 
elemanı yetiştirilmesine ve Türk dilinin araştırılmasına önemli 
katkıları olan kurumlardır. Her iki bölümde görev yapan 
öğretim üyelerinin başlarda yazdığı kitaplar, bugün kısmen 
eski kabul edilseler de, alanın hâlâ temel eserleri arasındadır. 
Bu yüzden her ikisinin de Türk dili incelemelerinin Türkiye’de 
kuruluşuna öncülük ettiğini söylemek yanlış olmaz. 1958 
yılında bunlara Türk dili araştırmaları açısından göz ardı 
edilmemesi gereken Erzurum Üniversitesi eklenir. Böylece 
Türk dili araştırmaları yapılan yerlerin sayısı da üçe çıkmış 
oldu. Şükrü Elçin tarafından 1969 yılında Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü başta olmak üzere başkaları onlara eklendi. Bugün 
üniversitelerde Türk dilini araştıran akademik birimlerin 
sayısını belirlemek ancak bağımsız bir çalışmayla üstesinden 
gelinebilecek bir konudur. Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe 
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Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkiyat Enstitüleri, Türk 
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüleri, 
Türk Dili Birimleri, Türkçe Öğretim Merkezi ve benzerleri 
doğrudan Türk dilinin araştırıldığı birimlerdir. Dilbilim ve 
Türk dilinin araştırılmasına göz ardı edilemeyecek katkılarda 
bulunan Batı filolojilerini de bunlara eklememiz gerekir. Ayrıca 
başka birimlerde de Türkolojinin ilgi alanına giren konularda 
akademik yayınlar üretilmektedir. Bu nedenle Türk diliyle ilgili 
çalışma yapılan akademik kurumların, Türk dili uzmanlarının 
ve Türk dilini konu alan yayınların sayısında kurulduğundan 
bu yana muazzam bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
Türkiye’de Türk dili araştırmaları, yenilikçi çalışmaların sayısı 
artmakla birlikte gelişmiş ülkelerdeki dil incelemeleriyle paralel 
giden bir seviyede sayılamaz. Alanın içe kapalı yapısı, 
yeniliklere dirençli davranabilen araştırma gelenekleri, yetersiz 
insan ve araştırma kaynakları bu durumu ortaya çıkaran 
nedenlerden ilk akla gelenlerdir. 

Gerek Ankara gerekse İstanbul Türkolojisinin kuruluş 
aşamasında görev alan Türk dili uzmanlarından dört isim öne 
çıkar: Türkiye Türkolojisinin kuruluşunda görev alan, bazı 
eserleri hâlâ aşılamamış Reşit Rahmeti Arat (Kazan, 1900-1964), 
Ahmet Caferoğlu (Gence, 1899-1975), Saadet Çağatay (Kazan, 
1907-1989), Tahsin Banguoğlu (İskeçe, 1904-1989). Bu dört ismin 
iki ortak özelliği vardır: Türkiye’ye göçle gelmişler ve 
Türkolojinin o zamanki merkezi durumundaki Berlin’de 
modern Türk dili araştırmalarının kurucusu sayılan Willi Bang-
Kaup’un (1869-1934, Bang hakkında bk. Sertkaya 1984, 
Tongerloo 1987, Zieme 1987) öğrencisi olmuşlar ve 
doktoralarını Almanya’da tamamlamışlardır. İstanbul 
Üniversitesinde Arat (doktora 1927), DTCF’de ise Çağatay 
(doktora: 1933) Bang’ın; İstanbul Üniversitesinde Caferoğlu 
(doktora: 1929), DTCF’de ise Banguoğlu (doktora: 1936) 
Bang’dan ders almış olmakla birlikte Breslau’da Giese’nin 
doktorantlarıdır. Aşağıda da göreceğimiz gibi bu dört isim öne 
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çıkmakla birlikte Türkiye’de Türk dili araştırmalarının 
başlangıcında Almanya ile bağı olan Türk dili uzmanları 
bunlarla sınırlı değildir. Berlin ve Breslau’ya daha sonra 
Bang’ın en önemli öğrencilerinden ve mesai arkadaşlarından 
Annemarie von Gabain’ın görev yaptığı Hamburg eklenir 
(Gabain hakkında bk. Fedakâr, 1993; Yüce, 1993). Johannes 
Benzing’in Türkoloji kürsüsünün başında olduğu zamanda 
(1963-1981) Türk dili araştırmalarında Mainz Üniversitesinin 
önemi artmaya başlar (Benzing hakkında bk. Johanson 2004). 
Örnek olarak Benzing’in danışmalığında 1964 yılında Nevzat 
Gözaydın, 1973 yılında ise Nuri Yüce doktora tezi hazırlar. 
Ahmet Temir de 1981-1983 yılları arasında misafir öğretim 
üyesi olarak Mainz’de bulundu. Türkiye Türkolojisi için 
Mainz’in asıl önemi Lars Johanson (1982-2001) ve sonrasında 
olur (Johanson hakkında bk. Demir, 2016). Girişte de işaret 
edildiği üzere, Türkiye’den burs, ikili anlaşmalar veya başka 
yollarla yurt dışına giden Türkoloji öğrencileri ve 
akademisyenler için Mainz bir çekim merkezi haline gelir. 
Bunlara yine Alman Türkolojisinin yetiştirdiği en büyük 
isimlerden Gerhard Doerfer’in -Bang’ın talebelerinden Karl H. 
Menges’in öğrencisi- görev yaptığı Göttingen’i eklemek gerekir. 
Göttingen, Doerfer sonrasında görev yapan Klaus Röhrborn ve 
Jens-Peter Laut yönetiminde Eski Uygurca çalışmalarında 
önemli bir merkeze dönüşür. Bugün Türk üniversitelerinde 
çalışan Almanya’da eğitim almış Türk dili uzmanlarının çoğu 
bu iki kurumdan mezun olmuştur. Eski Uygurca metinlerin 
toplanmış olduğu Berlin-Brandenburg Akademisi de Peter 
Zieme ve Abdurishid Yakup’un öncülüğünde Eski Uygurca 
çalışmalarında öne çıkmıştır. 

Kurucu nesilden söz ederken doktora yapmak amacıyla 
Almanya’ya gönderilen İstanbul Üniversitesi Türk Dili 
Kürsüsünün önemli isimlerinden Mecdut Mansuroğlu’ndan da 
(1910-1960) söz etmek gerekir. Son derece üretken bir bilim 
adamı olan Mansuroğlu 1936 yılında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirir ve 
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aynı yıl doktora yapmak üzere devlet bursuyla Almanya'ya 
gönderilir; ancak Berlin ve Leipzig’de beş dönem okuyabilir. 
Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle doktorasını 
tamamlayamadan yurda döner ve 1940'ta İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne asistan 
olarak atanarak Reşit Rahmeti Arat’ın yanında çalışmaya 
başlar. Mansuroğlu’nun yayınlarında orada geçirdiği kısa 
zamana rağmen Alman ekolünün izleri derinden hissedilir. 

Merkezler, Kişiler 

Türk Alman ilişkilerini Türkçenin araştırılması açısından 
incelediğimizde, Alman Türkolojisinin önemli merkezleri ve 
isimleriyle Türkiye Türkolojisi arasında doğrudan ve yoğun bir 
ilişki olduğu görülür. Kuruluş aşamasında, yukarıda işaret 
edildiği gibi Berlin ve Breslau, daha sonra Hamburg, Mainz, 
Göttingen, kısmen Frankfurt, günümüzde ise Mainz, Göttingen 
ve kısmen Berlin üniversitelerinin ilişkide başı çektiğini 
söylemek yanlış olmaz. Bu şehirlerin hepsinde sadece Alman 
Türkolojisinin değil genel olarak Türkolojinin en önemli 
isimleri görev yapmış, kurumlarının öne çıkmasında büyük rol 
oynamışlardır. Öyle ki merkezlerden veya şehirlerden çok, 
merkezleri çekici hale getiren Türkologlardan söz etmek yanlış 
olmaz. Örnek vermek gerekirse bir çırpıda şu eşleştirmeleri 
yapabiliriz: Berlin = Bang, Zieme, Baldauf, Schönig, Yakup; 
Breslau = Giesse; Frankfurt = Brands, Erdal; Mainz = Benzing, 
Johanson, Boeschoten, Rentzsch; Hamburg = Gabain, Giessen= 
Röhrborn, Kirchner, Göttingen = Doerfer, Adamović, Röhrborn, 
Laut gibi. Bu yüzden Türkiyeli genç insanların bu şehirlere 
Türkoloji öğrenimi için gitmelerinin nedeninin şehir ya da 
üniversite değil çalıştığı kurumu başarıyla temsil eden bilim 
adamları olduğunu söyleyebiliriz. 

Berlin, Bang ve Öğrencileri 

Berlin’in Türkoloji merkezi haline gelmesi W. Bang’ın 
1918 yılında Berlin Üniversitesi Macar Enstitüsü’ne profesör 
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olmasıyla başlar (Zieme, 1987). Modern Türkolojinin kurucusu 
sayılan Bang, burada daha sonra dünya Türkolojisinde çok 
önemli çalışmalara imza atacak öğrenciler yetiştirir: Annemarie 
von Gabain, A. Zajackowski, Yakup Sinkeviç, R. Rahmeti Arat, 
Saadet Çagatay, K. Heinrich Menges, Gunnar Jarring, Tahsin 
Banguoğlu gibi. Bang’ın Türkiye’deki en önemli öğrencilerinin 
başında şüphesiz, 1922 yılında Berlin’e gelip Bang’ın 
danışmanlığında 1927’de doktorasını tamamlayan Reşid 
Rahmeti Arat gelir. Arat, 1933 yılında İstanbul Üniversitesine 
çağrıldığı zaman Berlin Üniversitesi Doğu dilleri Bölümünde 
çalışmaktaydı. Arat, İstanbul Üniversitesindeki görevine 1964 
yılında ölümüne kadar devam eder. Görevi sırasında Mecdut 
Mansuroğlu, Ali Fehmi Karamanlıoğlu gibi Almanya ile de 
güçlü bağları olan öğrenciler yetiştirir. Türkiye Türkolojisinde, 
özellikle dilbilgisi konusunda büyük izler bırakan Muharrem 
Ergin, Arat’ın asistanlarındandır.  

Türkolojinin kuruluş dönemindeki ikinci önemli merkez 
olan DTCF’de görev yapan Saadet Çagatay, Bang’ın son 
doktora öğrencilerindendir. Bang’ın yanında 1931 yılında 
başladığı doktorasını Denominale Verbbildungen in den 
Türksprachen [Türk Dillerinde İsimden Yapılan Fiiller] adlı tezi 
ile 15 Aralık 1933’te tamamlar. 1939 yılında Türkiye’ye gelir. 
1940 yılında kütüphane memurluğu vekilliğine atanır. 1943 
yılında doçent unvanı ile akademik kadroya geçer ve 1977 
yılında emekli oluncaya kadar orada çalışır (bk. Sertkaya, 2007). 

Breslau 

Willi Bang-Kaup’un çalıştığı Berlin yanında o zaman 
Almanya sınırları içinde bulunan bir başka merkezin, 
Breslau’nun da Türkiye Türkolojisi açısından göz ardı 
edilmemesi gereken bir rol oynadığını vurgulamak gerekir. O 
sırada Breslau’da profesör olarak Friedrich Giesse görev 
yapmaktadır. Giesse, 1899-1905 yıllarında İstanbul’daki Alman 
okulunda öğretmen olarak çalışır. Ülkesine döndükten sonra 
Greiswald’de kısa bir süre öğretmenliğe devam eder. Aynı 
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şehirdeki üniversitede 1906 yılında habilitasyonunu tamamlar. 
1907 yılında Berlin’de Doğu Dilleri Seminerinde Türkçe 
Profesörlüğüne getirilir. 1915’te profesör olarak İstanbul 
Üniversitesine davet edilir. 1920 Breslau Üniversitesinde 
profesör, 1928’de aynı yerde ordinaryüs olur. 1936 yılında 
buradan yaş haddinden emekli olur (Jäschke, 1949). Onun 
zamanında Breslau, kuruluş döneminde Türkiye’den eğitim 
amacıyla giden Türkologlar için önemli merkezlerden biri olur. 

Breslau’da öğrenim gören İstanbul Üniversitesinin en 
meşhur ismi, Almanya ile bağı Berlin ve Breslau üzerinden olan 
Ahmet Caferoğlu’dur. Türkoloji öğrenimine Bakü 
Üniversitesinde 1919 yılında başlayan Caferoğlu, 1920 yılında 
Türkiye’ye gelerek İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesine 
kaydolur. 1924 yılındaki mezuniyetini takiben kısa bir süre 
kütüphane memuru olarak çalıştıktan sonra Türkiyat 
Enstitüsüne asistan olur. 1925'te Alman Dışişleri Bakanlığının 
verdiği bursla Almanya'ya giderek Berlin ve Breslau 
üniversitelerinde okur. Breslau Üniversitesinde Friedrich 
Giese'nin yönetiminde hazırladığı 75 Azärbajğanisce Lieder 
“Bajaty” in der Mundart von Gänğä nebst einer sprachlichen 
Erklärung (1929) [Dil Açıklamalarıyla Birlikte Gence Ağzından 
75 Azerabaycan Şarkısı ‘Bayatı’] adlı teziyle doktor olur. Aynı 
yıl Türkiye'ye döner ve İstanbul Darülfünunu Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili Tarihi Kürsüsünde çalışmaya başlar. 1973 
yılında emekli oluncaya kadar burada görev yapar. Caferoğlu, 
Türk dilinin çok farklı dönemlerine, eserlerine ve konularına 
ilgi duyan bir bilim adamı idi. Konya ağızlarını derlemiş olan 
hocasının izinden giderek Anadolu ağızlarının kayıt altına 
alınmasına büyük katkıda bulunur (bk. Çagatay, 1975; 
Sertkaya, 1996; Ercilasun, 1996). 

Caferoğlu kadar etkili olmamakla birlikte, İstanbul 
Türkolojisinin kuruluşunda görev alan Breslau doktoralı bir 
başka dilci de Saadettin Buluç’tur (1913-1984). Buluç, 1931 
yılında burslu olarak gittiği Almanya’da yabancı dil kursunun 
ardından Breslau Üniversitesinde Türkoloji öğrenimi görmüş, 
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22 Şubat 1937 tarihinde Untersuchungen über die altosmanische 
anonyme Chronik der Bibliothéque Nationale zu Paris (Suppl. Turc 
1047, anc. fond. turc) adlı tezini hazırlamış, 1938 yılında 
yayımlanan bu tez sonucu Dr. Phil. unvanı alarak İstanbul 
üniversitesine dönmüştür. Daha sonra 1975-1976 yılları 
arasında da misafir öğretim üyesi olarak Göttingen 
Üniversitesinde bulunmuştur. Buluç, üniversitedeki görevini 
1983’te emekli oluncaya kadar sürdürür (Buluç hakkında bk. 
Yüce, 1984). 

Breslau’da öğrenim gören Türk dili uzmanlarından biri 
de hâlâ kullanımda olan dilbilgisi kitabının yazarı, siyasette de 
önemli görevlerde bulunmuş olan Tahsin Banguoğlu’dur. 
Banguoğlu, Ankara Türkolojisinin kuruluşunda, Breslau 
ayağını temsil eder. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan 
Drama’da doğan Hasan Tahsin Banguoğlu; Balkan Savaşı 
sırasında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç eder. 1930’da İstanbul 
Dârülfünûnu, Edebiyat, Fakültesini bitirir. 1930-1932 yılları 
arasında Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü’nde edebiyat 
öğretmenliği yapar. Almanya ile bağı 1932 yılında doktora 
çalışmaları için Berlin’e gönderilmesiyle başlar. Banguoğlu 
burada Willi Bang-Kaup’un (1869-1934) yanında doktoraya 
başlar; onun ölümü üzerine Breslau Üniversitesine geçerek 
eğitimini F. Giese ve Carl Brockelmann’ın (1868-1956) yanında 
sürdürür. 1936 yılında Altosmanische Sprachstudien zu Suheyl ü 
Nevbahar adlı çalışmasıyla doktor unvanını alır. Aynı yıl içinde 
Ankara’ya döner ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk 
Edebiyatı Enstitüsü’ne atanır. 1943 yılında siyasete 
başlayıncaya kadar burada görev yapar (daha fazla bilgi için 
bk. Teveoğlu, 1989; Sertkaya, 1990).  

Hamburg 

Bang’ın en meşhur öğrencilerinden olan Türkolojinin 
“Maryam Apa”sı Annemarie von Gabain, 1949-1966 yılları 
arasında Hamburg'da görev yapar ve Hamburg’un 
Türkolojinin önemli merkezlerinden birine dönüşmesine katkı 
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sağlar. Burada doktora yapanlardan biri, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’ndeki lisans 
eğitimini bırakarak burslu olarak Hamburg’a giden Şinasi 
Tekin’dir (1933-2004). Şinasi Tekin, 1958 yılında doktorasını 
tamlayarak Türkiye’ye döner ve Türkiye Türkolojisinin kuruluş 
aşamasında üçüncü önemli merkezi olan Erzurum 
Üniversitesinde göreve başlar. Mehmet Kaplan’ın kurucusu 
olduğu bölümde Şinasi Tekin yanında Ahmet Caferoğlu, 
Mehmet Akalın, Turgut Acar gibi Almanya bağları olan başka 
bilim adamları da çalışır. Şinasi Tekin, burada hızlı bir kariyer 
yaparak 1964 yılında profesör olur, ancak bir yıl sonra 
Amerika’ya giderek çalışmalarına orada devam eder. Doktora 
yapmak üzere burslu olarak Hamburg’a gidenlerden biri de 
doktorasını Göttingen’de tamamladığı için aşağıda anlatılacak 
olan Semih Tezcan’dır. 

Gabain’in bulunduğu sırada Hamburg, Türkiyeli genç 
Türkologlar için de çekim merkezi olmuştur. Hamburg’da 
bulunan Türkiyeli Türkologlardan biri Zeynep Korkmaz’dır. 
1945 yılında akademik hayata adımını atan ve çalışmalarına o 
gün bugündür aktif olarak devam eden Korkmaz, doktorasını 
1950 yılında tamamlar. 1954 yılı başında fakülte kontenjanı ile 
Almanya’ya gönderilir, Hamburg Üniversitesinde Annemarie 
v. Gabain ve Omeljan Pritsak’ın yanında misafir asistan olarak 
çalışır. 1955 Temmuz’unda yurda döner. Korkmaz, 1966 yılında 
Alexander von Humboldt Vakfı’nın verdiği araştırma bursuyla 
Almanya’ya bir kere daha gitmiştir. 

Doktora sonrası Hamburg’da bulunan isimlerden bir 
başkası yine DTCF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim 
üyelerinden Mustafa Canpolat’tır. Lisans eğitimi sırasında 
İstanbul Üniversitesi mezunu birçok Türkolog gibi Almanya 
bağlantılı öğretim üyelerinden ders alan Canpolat, doktorasını 
Saadet Çagatay’ın yanında 1965 yılında tamamlar, ama 1965-
1967 yılları arasında Hamburg’da okutman olarak çalışır. 

Arat’ın asistanı Ali Fehmi Karamanlıoğlu (1932-1973) da 
Hamburg’da bulunanlar arasındadır. 1954 yılında İstanbul 
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Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünden mezun olan Karamanlıoğlu, aynı yıl Eski Türk 
Filolojisi Kürsüsünde Reşit Rahmeti Arat’ın yanında çalışmaya 
başlar. 1959 yılında doktorasını tamamlar, 1960-1962 yıllarında 
DAAD bursuyla Hamburg Üniversitesine gider ve Annemarie 
von Gabain, Omeljan Pritsak gibi hocaların derslerine katılır. 

Ege Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin öğretim 
üyelerinden, Gabain’in meşhur Alttürkische Grammatik adlı 
eserini Eski Türkçenin Grameri adıyla Türkçeye çeviren Mehmet 
Akalın (1933-1991) da asistanlığı sırasında 1961-1962 yılları 
arasında Hamburg’da bulunmuştur. 

Türkolojinin Almanya doktoralı kurucu neslinin, kendi 
öğrencilerini de Almanya’ya gitmeleri yönünde teşvik ettikleri 
görülmektedir. Onların teşviki olmadan genç akademisyen 
adayının Almanya’ya gitmesinin mümkün olamayacağı açıktır. 
Bu teşvik, Almanya’ya giden öğrencilerin sorun yaşamaları 
durumunda, Mansuroğlu örneğinde görüldüğü gibi 
sahiplenilmesinden de anlaşılmaktadır. 

Göttingen 

Alman Türkolojisinin ve Altayistiğin en seçkin isimlerden 
biri, Gerhard Doerfer’dir. Göttingen Üniversitesi onun görev 
yaptığı sırada Türk dili çalışmaları açısından önem kazanmaya 
başlamıştır. Doerfer’in Türkolojiye en fazla katkıda bulunmuş 
olan öğrencisi Semih Tezcan’dır. Semih Tezcan’ın hem 
Türkiye’deki öğrenim hayatı hem de yurt dışı ayağı doğrudan 
Alman ekolüne bağlıdır. 1943 Mersin doğumlu Tezcan, Bang’ın 
Ankara’daki doktorantı Ankara’da Saadet Çagatay’ın 
öğrencisidir. 1964 yılında doktora yapmak üzere Hamburg’a 
gider ve Gabain’in yanında öğrenim görmeye başlar. Ancak 
Gabain’in emekli olması üzerine doktorasını Göttingen'de 
Türkolojinin ve Altayistik’in bir başka önemli ismi Doerfer’in 
yanında 1970 yılında tamamlar. Tezcan orada bulunduğu 
sırada Gerhard Doerfer tarafından Halaççanın masa başında 
keşfine de tanıklık eder, Halaçça araştırmalarına hocasıyla 
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birlikte önemli katkılarda bulunur. Tam anlamıyla genel 
Türkoloji yapan, Türkolojinin hem tarihi dönemleriyle hem de 
günümüzdeki kollarıyla ilgilenen Semih Tezcan 1974-1984 
yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF’de görev yapar. 1984 
yılında Almanya Bamberg Üniversitesine gider, oradan 2008 
yılında emekli olduktan sonra başladığı Bilkent 
Üniversitesindeki görevini 2015’e kadar sürdürdü (Yılmaz, 
Tezcan ve Demir, 2020 ss. xi-xxx).  

Göttingen’de Gerhard Doerfer’in öğrencisi olan Türkiyeli 
bir başka akademisyen de Fuat Bozkurt’ur. 1946 Sivas’ta doğan 
Bozkurt, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirir. Bir yıl Türk 
Dil Kurumunda Dilbilgisi Kolu'nda uzman olarak çalıştıktan 
sonra Almanya’ya gider ve 1970 yılında Almanya, Göttingen 
Üniversitesinde Türkoloji bölümünde başladığı doktorasını 
1975 yılında tamamlayıp Türkiye’ye döner ve Ege Üniversitesi 
Türk Dili Edebiyatı Bölümünde göreve başlar. Üniversitedeki 
görevine son verilince tekrar yurt dışına çıkar ve İtalya, 
Almanya ve Hollanda’da değişik üniversitelerde 10 yıl ders 
verir. 1994 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi'nde çalışmaya başlar ve oradan emekli olur.  

Göttingen doktora sırasında veya doktora sonrası 
araştırmacılar için de önemli bir adrestir. Örnek olarak Zafer 
Önler doktorasından sonra 1981-1982 yıllarında Göttingen’de 
bulunarak araştırmalar yapmıştır. Ayrıca yeni kuşaktan olup 
akademiden ayrılmış olan Sultan Tulu (doktora: 1989), Aziz 
Merhan gibi akademisyenler de Göttingen Üniversitesinde 
doktora yapmışlardır. 

Frankfurt  

Frankfurt’ta kurumsal anlamda Türkçe öğretimi 1920’den 
itibaren varsa da profesörlük kadrosu 1971 yılında açılır. 
Turkoloji profesörlüğü kadrosunun ilk sahibi Horst Wilfrid 
Brands’dır. Brands görevine 1979 yılın kadar devam eder. 
Horst Wilfrid Brands, Alman Türkolojisi’nde çok öne çıkmamış 
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ama Türkoloji açısından göz ardı edilemeyecek eserler bırakmış 
bir bilim adamıydı. Brands, Türk Edebiyatından yaptığı 
çeviriler yanında önemi yeterince anlaşılmamış Studien zum 
Wortbestand der Türksprachen. Lexikalische Differenzierung, 
Semasiologie, Sprachgeschichte [Türkçenin Sözvarlığı Hakkında 
Araştırmalar. Sözlüksel Ayrışma, Semasiyoloj, Dil Tarihi] 
(Leiden 1973) adlı önemli bir esere de imza atmıştı (kitapla ilgili 
olarak bk. Aksan 1976). Brands’dan sonra Frankfurt’ta Barbara 
Kellner-Heinkele ve Marcel Erdal görev yapar. Frankfurt’tan 
söz etmişken Türkoloji alanında önemli yayınlar yapan Bölüm 
sekreteri Ingeborg Hauenschild’i de anmak gerekir (bölümle 
ilgili bk. Kellner, 1987). Marcel Erdal emekli olduktan sonra 
Frankfurt’ta profesör kadrosuna yeni bir atama yapılmaz ve 
bölüm kapanır. 

Brands’ın Türkiye’de çalışan tek öğrencisi 36 yaşında 
hayata veda eden Dr. İlhan Çeneli’dir. 1950 yılında Tekirdağ, 
Hayrabolu’da doğan Çeneli, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 
bitirmesinden bir yıl sonra Almanya'ya gönderilir. Goethe 
Enstitüsündeki dil eğitiminin ardından Frankfurt J. W. Goethe 
Üniversitesine kaydolur ve burada H. W. Brands'ın öğrencisi 
olur. 1979'da tezini tamamlayarak yurda döner. 1983'te 
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünde göreve başlar, 6 Ocak 1986'da vefat eder. 
Doktora çalışmasının kitaplaştırılmış biçimi olan Formantien im 
Krimtatarischen [Kırım Tatarcasında Ekler] (Freiburg 1979) ve E. 
A. Gruber ile birlikte hazırladığı Krimtatarische Chrestomathie aus 
Gegenwarttexten [Günümüz Kırım Tatarcası Metinleri] 
(Wiesbaden 1980) adlı kitapları Dr. İlhan Çeneli’nin bilinen 
yayınlarıdır. İlk adı geçen eser Mustafa Argunşah tarafından 
Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri adıyla 1997 yılında (Ankara: 
TDK) Türkçeye çevrilmiştir. 

Frankfurt Üniversitesi ile Türkiye arasındaki daha uzun 
süreli köprülerden biri Doğan Aksan’dır. 1958 yılında 
doktorasının tamamlayan Doğan Aksan Alexander von 
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Humboldt bursu ile 1957-1958 Bonn Üniversitesi Dilbilim 
Enstitüsünde, misafir öğretim üyesi olarak 1963 ve 1967 
yıllarında iki defa Frankfurt Üniversitesi Doğu Dilleri 
Kürsüsünde bulunur. Bilindiği gibi Doğan Aksan Türkiye’de 
Türkolojinin çağdaş bir yüz kazanmasında, Türkoloji ile 
dilbilimin birleşmesine büyük emeği geçmiş bir isimdir. 
DTCF’de Dilbilim Bölümünü kurmak suretiyle de Türkoloji ile 
Dilbilim araştırmalarını birbirine yaklaştırmıştır. Yazdığı 
kitaplar hala dilbilim alanında temel başvuru kaynakları 
durumundadır. 

Giessen  

Giessen Üniversitesi Türk dili araştırmalarında 1972 
yılında Klaus Röhrborn’un profesör kadrosuna atanmasından 
sonra önem kazanır. Başta Eski Uygurca çalışmalarıyla tanınan 
Röhrborn 1992 Göttingen üniversitesine geçer. Giessen’de 
görev yaptığı sırada oraya Türkiye’den giden 
akademisyenlerden biri Kemal Eraslan’dır. Eraslan 1971-1973 
yılları arasında Alexander von Humboldt Vakfının bursiyeri 
olarak Almanya’da bulunur; Giessen, Justus Liebig 
Üniversitesi, Institüt für Orientalistik’te Türkiye Türkçesi ile 
Çağatay Türkçesi dersleri verir (Kocasavaş, 1918, s. 219). 
Giessen Üniversitesinde Türkolojiyi günümüzde doktorasını 
Johanson’un danışmanlığında Mainz üniversitesinde yapmış 
olan Mark Kirchner temsil etmektedir. 

Günümüz Hakkında 

Burada kadar, Türkiye’de Türk dili araştırmalarının 
başlangıç aşamasında Almanya’da eğitim alanların rolü, 
Türkiye’de Türk dili araştırmalarına hangi merkezlerin ve 
akademisyenlerin katkıda bulunduğu, çok kurucu kuşak ve 
kısmen onların akademik hayatın artık aktif olarak içinde 
olmayan öğrencileri üzerinden gösterilmeye çalışıldı. Ancak 
daha sonraki kuşaklarda Almanya Türkolojisi ile Türkiye 
Türkolojisi arasındaki bağ kopmuş değildir. Günümüzde çeşitli 
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üniversitelerde -örnek olarak Hacettepe, İstanbul Medeniyet, 
Muğla Sıtkı Koçman, Niğde Ömer Halisdemir, Çankırı 
Karatekin, Bolu İzzet Baysal- Mainz, Göttingen ve başka 
üniversitelerden doktoralarını almış öğretim üyeleri görev 
yapmaktadır. Bunların özgeçmişlerine bölümlerin sayfalarında 
ulaşmak mümkündür. Ayrıca başta da söylendiği gibi Türkiyeli 
genç Türkologlar yurt dışı deneyim kazanma konusunda her 
zamankinden daha istekli ve cesurdurlar. Bu yüzden adı geçen 
iki üniversite başta olmak üzere Almanya’da Türkiye’den genç 
akademisyenlerin deneyim kazanabileceği merkezler vardır. 

Sonuç 

Buraya kadar yazılanlardan, Türkiye’de Türk dili 
araştırmalarının kuruluşunda Almanya’da eğitim almış bilim 
adamlarının önemli bir rol oynadığı gösterilmeye çalışılmıştır. 
Kurucu kuşak ve öğrencileri, yazının akışında öne çıkarılamasa 
da Türk dilinin tarihi metinleri, çağdaş Türk dil ve lehçeleri, 
ağız araştırmaları ve Türkiye Türkçesi grameri hakkında 
önemli yayınlar yapmıştır. Bu yayınların bir kısmı günümüzde 
de aşılamamıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Alman 
Türkolojisiyle ilişkilerini koparmayan kuşak, öğrencilerini 
Almanya’da tecrübe kazanmaya teşvik etmişler, böylece Türk 
dili araştırmalarında Türk Almanya ilişkilerinin belli bir 
sürekliliği olmuştur. 

Şu anda akademik hayatın içinde olan Almanya 
doktoralıların Türkolojiye katkısının ne olduğunu zaman 
gösterecektir. Ancak yine de Türk dili araştırmalarında önemli 
bir rol oynadıklarını söyleyebiliriz. Kendi adıma, Türkiye’nin 
Türk dili araştırmalarında sadece dilin konuşulduğu değil aynı 
zamanda nitelikli araştırmaların yapıldığı bir merkeze 
dönüşmesi için çalıştığımızı belirtmeliyim.  

Almanya’da doktora yapmış olmak ya da orada deneyim 
kazanmak tek başına bir meziyet değildir. Bu deneyimi 
yansıtacak yayınlar yapmaya ve akademisyen yetiştirmeye de 
ihtiyaç vardır. Ne var ki Almanya doktoralıların her birinin ilgi 
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alanları, yetenekleri, kişilikleri ve imkânları farklıdır. Bu 
farklılık ister istemez çalışmalarına da yansımaktadır. 

Alman Türkolojisi günümüzde eski ihtişamlı günlerinden 
uzaklaşmış, Türkiye Türkolojisi ise, nitelikteki ciddi sorunlara 
rağmen, büyük bir gelişme kaydetmiştir. Türkiye, yavaş yavaş 
başka ülkelerden genç Türk dili uzmanlarının eğitim almak 
üzere geldiği bir ülkeye dönüşmektedir. Ayrıca genç kuşakların 
Türk dilinin bir sorununa belli bir teori çerçevesinde çözüm 
arama çabaları bu yönde umutlu olmamız için yeterli neden 
sunmaktadır. 
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TÜRK’ÜN ALMANCA İLE İMTİHANI 

Oğuzhan DURMUŞ* 

Giriş  

Eldeki çalışma, tarihsel süreç içinde pek çok dünya dili 
ile karşılaşıp gerek dil ilişkileri gerekse iki dillilik açısından 
mübalağasız bir şekilde dünyanın en önde gelen dillerinden 
birisi olan Türkçenin, Türkiye Türkçesi özelinde Almanca ile 
ilişkisi bu dilin öğrenimi çerçevesinde dil içi ve dil dışı olarak 
betimlemeyi amaçlamaktadır. İlerleyen satırlarda görüleceği 
üzere bu süreç ana dili Türkiye Türkçesi olan kişiler için oldukça 
sancılı geçtiği/geçmekte olduğu için yazının başlığı olarak 
Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı günlerini anlattığı eseri 
Türk’ün Ateşle İmtihanı adlı eserinden mülhem olarak seçilmiştir. 

 
* Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, TÜRKİYE. 
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Türkiye Türkçesi Konuşurunun Yabancı Dil 
Tercihlerinin / Zorunluluklarının Ana Çizgileri 

Türk dil tarihine kabaca bir göz attığımızda bu dilin pek 
çok konuşurunun eskiden beri farklı zamanlarda, farklı 
coğrafyalarda ikinci bir dil ile karşı karşıya kaldığını 
görmekteyiz. Bu noktadaki tarihsel verilerden Türklerin bu 
durum karşısında çok da zorlandıkları şeklinde bir netice 
çıkaramıyoruz. Aksine gittikleri yerlerde oranın dil ve kültürüne 
adapte olmakta son derece başarılı olduklarını söylemek 
mümkündür. Diğer taraftan özellikle havas kesimin böylesi 
etkileşimlere biraz da gönüllü oldukları anlaşılıyor. Örneğin, 
1480 tarihinde yazıya geçirilmiş “Türk iti şehre gelicek farisice 
ürer.” (İzbudak, 1936, s. 56) şeklindeki atasözü tarihsel çerçevede 
bakıldığında durumu oldukça güzel bir şekilde özetlemektedir. 

Mesele Anadolu Türklüğü çerçevesinde 
düşünüldüğünde müstakil bir tarih-toplum dilbilimsel çalışma 
yapılmış olmamakla birlikte özellikle Osmanlı dönemindeki 
coğrafi yayılıma bağlı olarak pek çok dil ile iki dillilik kazanmış 
Türk’ün mevcut olduğunu anlayabiliriz. Özellikle bu anlamda 
Balkan coğrafyasının başat bir rolde bulunduğu görülmektedir. 
Elbette Türkçenin sosyal açıdan baskınlığı tarihsel, sosyolojik ve 
politik koşullara göre dalgalanma göstermektedir. Buna bağlı 
olarak Balkanlarda özellikle son yüzyılda yaşayan Türklerin 
Yunanca, Bulgarca, Arnavutça, Makedonca, Romence gibi 
dillerle iki dilli olduğunu görüyoruz. 

Esasen resmin bütününe baktığımızda dünya 
Türklüğünün ancak yarısı tek dillidir, diğer yarısı ise Rusça, 
Farsça, Çince, Arapça gibi dillerle iki dillidir. 

Türkiye Türkçesi Konuşuru ve Almanca 

“Almanca” dendiğinde ilk akla gelen şey bu dili 
öğrenmenin çok “zor” olduğudur. Günümüzün ilk yabancı dili 
durumundaki İngilizceyi öğrenenler kız kardeş diller olması 
nedeniyle Almancanın da benzer özelliklere sahip olduğunu 



TÜRK’ÜN ALMANCA İLE İMTİHANI 

 81 

düşünerek bu dili öğrenmeye başladıklarında ne kadar 
yanıldıklarını çok geçmeden anlarlar ve çeşitli nedenlerle 
mecbur değillerse bir konuda ön yargılı olmanın ne anlama 
geldiğini bir kez daha tecrübe ederek bu süreci yarıda bırakırlar.  

Elbette bu dili şöyle ya da böyle, şu ya da bu düzeyde 
öğrenmiş kişiler seçilmiş insanlar olmadıkları için bunun 
büsbütün imkânsız olduğu söylenemez. Bu süreci esprili bir 
şekilde dile getiren Twain, yetenekli bir insana İngilizceyi yazım 
ve sesletim dışında öğrenmek için 30 saat, Fransızca için 30 gün 
süre biçerken Almanca için 30 yıllık bir süreç öngörmektedir 
(Twain, 2010, ss. 86-87). Twain’in önermesinde, abartı 
maksadıyla olacak, boş bıraktığı ay hanesini 30 olarak planlarsak 
daha gerçekçi bir öğrenme süreci tasarlamış olabiliriz. Ne var ki, 
a dilini B1 düzeyinde öğrenmek için harcanan zihinsel enerji 
birimi, iş Almancaya geldiğinde beklenenden çok daha fazla 
olabilmektedir1.  

Dünya diller liginde Almancanın öğrenim sürecindeki 
zorluğunun şöhreti ülkemizde de bu amaçla az çok gayret 
göstermiş kimselerin malumudur. İşin ilginç yönü, Almancanın 
bu anlamdaki namı bayağı eskilere dayanmaktadır. Türk kültür 
tarihinde konuyla ilgili ilk tespit 17. yüzyılda zamanının 
şartlarına göre olağanüstü bir eser olan Seyahatname’de Evliya 
Çelebi tarafından yapılmıştır. Evliya Çelebi, Almanca için şu 
kaydı düşmüştür: “Nemse lisânı gâyet ağır dildir.” (Dağlı, 
Kahraman ve Dankoff, 2003, s. 125). Evliya Çelebi’nin çeşitli 
konular hakkında verdiği bilgileri abartılı bulanlar olsa da 
kendisinin eserinin bütününde pek çok dile ilişkin gözlemlerde 
bulunup bunlardan çeşitli cümle ve kelime kayıtları verebilecek 
düzeyde linguistik bir dikkat ve gözlem yeteneğine sahip 

 
1 Basında çıkan 10 Temmuz 2019 tarihli bir habere göre, Türk-Alman 

Üniversitesinde uygulanan Almanca hazırlık programı sonucunda 
uygulanan TestDaF adlı sınavına giren 467 öğrenciden sadece 24 
öğrenci başarılı olmuştur. (https://www.aydinlik.com.tr/haber/turk-
alman-universitesinde-hazirlik-cikmazi-130194, Erişim Tarihi: 
24.03.2022) 
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olduğu ortadadır. Bu bakımdan Evliya Çelebi’nin Almanca 
hakkındaki tespitine de güvenebiliriz. İlaveten gezginin 
Almanca ile Farsça arasında benzerlikler bulunduğuna dair 
tespiti de karşılaştırmalı Hint-Avrupa dil araştırmalarının ortaya 
çıkmasından öncesine ait bir dikkat kaydı olması bakımından 
değerlidir (Dağlı ve diğerleri, 2003, s. 125).  

Türkiye Türkçesinin tarihinde ve günümüzde iki dillikle 
karşı karşıya kaldığı en güçlü dilin 60’lı yıllarda ‘misafir işçi’lik 
neticesinde Almanca olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu 
durumun dil tarihi açısından uzun zamanlı bir tarihsel geçmişi 
yoktur. Ancak Türkiye Türkçesinin iki dilliliği konusunda 
demografik olarak en koyu alan da burasıdır. 

Türkçenin Almanca ile karşı karşıya kaldığı bir diğer alan 
da yabancı dil öğretimi alanıdır. Özellikle Abdülhamit 
döneminde başlayan kuvvetli Türk-Alman ilişkileri burada 
önemli bir mihenk taşı olmuş ve bu süreç I. Dünya Savaşı’na 
değin sürmüştür. Yine de bu yakın temas Fransızcanın etki 
alanını daraltamamıştır. 80’li yıllara kadar Fransızca ve İngilizce 
ile birlikte Almancanın da birinci yabancı dil olarak öğretimi 
Türkiye’de yaygındır. Ancak 90’lardan sonra Fransızca ve 
Almanca özel durumu haiz birkaç okul dışında büsbütün 
terkedilmiş ve yerini İngilizceye bırakmıştır. Son yıllarda ise 
müfredatta yapılan güncellemelerle Almancanın ikinci yabancı 
dil olarak başrolde bulunduğu görülmektedir. Zorunlu eğitim 
çağının dışında da Almancanın son yıllarda yaygınlık 
kazandığını görmekteyiz. Almanya’nın aile birleşimi için A1 
düzeyinde dil bilmeyi şart koşması ve özellikle eğitimli zümre 
arasında Almanya’da yaşama ve çalışmanın popülerlik 
kazanmasıyla ülkemizde Almanca öğrenme eğiliminin 
kuvvetlendiğini görüyoruz.  

Bu noktada anmadan geçmememiz gereken bir alan da 
ülkemizde filoloji eğitimindeki Almancanın yeridir. 
Günümüzde Türkiye’de 35’in üzerinde dil-edebiyat, mütercim-
tercümanlık ve öğretmenlik gibi Almanca bölümleri 
bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren 
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Türk-Alman Üniversitesi ile Almanca yükseköğretimde de bir 
eğitim dili olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Almanca Neden “Ürkütücü”dür: 

Dilbilimsel olarak herhangi bir dil için güzel, zengin, 
kaba gibi değerlendirmelerin pek bir önemi yoksa da öğrenim 
süreci için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi bu anlamda Almancanın şöhreti ortadadır. 
Peki Almancayı bu kadar ürkütücü kılan hususlar nelerdir, diye 
bir soru akla gelmektedir. Bu sorunun cevabını iki ana başlık 
altında aramak daha doğru olur kanaatindeyiz: Dil içi ve dil dışı 
zorluklar. 

Dil içi zorluklardan kast olunan bu dili öğrenmeyi 
güçleştiren gramatik hususlardır. Almanca ve gramatik 
zorluklar denince ilk akla gelen hiç şüphesiz tanımlıklar (artikel) 
meselesidir. Bu sorun özellikle hâl ekli sıfat, iyelik ve edat 
gruplarında çok daha girift bir hâl almaktadır. Öğrenicilerin 
“das, die, der” şeklinde formülleştirdikleri bu sorun, ana dil 
olarak bu dili kullananlar için de karmaşıktır. Aşağıda, sosyal 
medyada dolaşan bir paylaşım, durumu gayet öz biçimde 
yansıtmaktadır2. 

 
2 Paylaşımın çevirisi şöyledir:  

Noel Baba: Genç adam, Noel için ne dilersin? 
Çocuk: Porsche 911 
Noel Baba: Gerçekçi ol lütfen! 
Çocuk: Bütün isimlerin tanımlıklarının hepsini bilmek istiyorum! 
Noel Baba: Porsche ne renk olsun? 
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Pek çok dünya dilinde basit şekilde kestirilebilir 
çokluklar bulunurken Almancada isim cinsinden bir kelime 
öğrenilirken ikinci bir iş olarak çokluk şeklini de öğrenmek 
zorunda kalınmaktadır. Benzer bir düzensizlik fiil çekimlerinde 
de görülmektedir. nehmen “almak” fiili, teklik 1. kişide şimdiki 
zamanda  “Ich nehme” olurken ikinci kişide “Du nimmst” 
şeklinde oldukça farklı bir biçimde karşımıza çıkabilmektedir.  
Geçmiş zamanda ise aynı biçimler sırasıyla “nahm” ve “nahmst” 
olabilmekte, yaygın şekliyle “genommen” şeklini de 
alabilmektedir. 

Bu dili öğrenmenin en büyük zorluklarından birisi de 
tutarlılık içinde tutarsızlık kazanmış sözdizimidir. Özellikle, ana 
cümleden farklı yan cümle dizimi, durup düşünmeyi 
gerektirdiği için yazmada nispeten kolay görünürse bile 
konuşma ve dinleme etkinliklerinde özel bir dikkat 
gerektirmektedir.  
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Yine Almancanın sıfat çekimi, ön takı sistemi, ayrılabilen 
fiilleri, sözcük yapısı ve sözcük bilgisi bakımından isim türünde 
kelimeleri daima ayırt etme zorunluluğu doğuran yazım sistemi 
gibi konular bu dili öğrenmede ciddi engeller doğurmaktadır. 

Dil dışı engeller bahsinde ise dilin kullanımında dilin iç 
yapısından kaynaklanmayan hususlardan ikisine dikkat çekmek 
istiyoruz. Bunlardan ilki hiç şüphesiz dört temel beceriden diğer 
dillerde pek ihtiyaç duyulmayan yazmanın Almancada daha sık 
kullanılmasıdır. Bilindiği üzere, özellikle Almanya’da, ciddî bir 
bürokratik hantallık söz konusudur. Dünyanın pek çok yerinde, 
özellikle Türkiye’de bir iki dakika içinde halledebileceğiniz 
resmî bir iş, burada pek çok evrak, yazışma ve posta süreçleriyle 
haftalar sürebilmektedir. Buna bağlı olarak Almanca 
öğretiminde yazma becerisine diğer dillere göre daha fazla 
ağırlık verilmektedir. Yazma becerisi dil öğrenim düzeyleri 
içinde en son ve zor gelişen süreç olduğu için dili yabancı dil 
olarak öğrenenler üzerinde baskı doğurmaktadır.  

Belirtmek istediğimiz diğer, belki de en önemli dil dışı 
engel ise bu dili ana dili olarak kullanan toplumun sosyolojik 
özelliğidir. Dünyaca meşhur olan bu durum insanlar arası 
iletişimdeki mesafelilik ya da halk tabiriyle Almanların soğuk 
oluşudur. Bu nedenle, Almanca öğrenenler Almanya’da 
yaşasalar ya da dil pratiği yapmak için bu ülkeye gitseler bile 
dinleme, konuşma ve iletişim kurma imkânları dünyanın diğer 
ülkelerine göre son derece az olmaktadır. Almanların 
iletişimdeki bu mesafeliliği yaşadıkları II. Dünya Savaşı 
travmasına bağlamak isteyenler olabilecektir. Ancak bu ülkede 
yaşayan ve burada bir süre eğitim gören Sebahattin Ali’nin, biraz 
ağır kaçabilecek 1928 tarihli aşağıdaki şiiri bu özelliğin daha yeni 
bir durum olmadığını göstermektedir (Sebahattin Ali, 2015, ss. 
155-6) 
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Bugün de Potsdam'dan süzerken Potsdam'ı, 
Yaktı yine içimi kimsesizliğin gamı. 
Gözlerim inhinâsız uzayan caddelerde, 
Dedim: Bu soğuk şehir nerde, İstanbul nerde?.. 
Ve istedim birazcık size de dert yanmağı, 
Hayalen memlekete doğru bir uzanmağı... 
 
Burda her şey: Şehirler ve insanlar nursuzdur; 
Alamanlar, adeta besili bir domuzdur. 
Sokaklar saatlerce uzanır bükülmeden 
Alamanlar dolaşır üzerinde gülmeden... 
Burda tebessümün de günü, saati vardır; 
Dükkanlar hep bir çeşit, evler hep bir karardır... 
/…/ 

İmtihanın Almanya’daki Kısmı 

Türklerin Almanca ile karşı karşıya kaldıkları en yoğun 
alan bu ülkeye yapılan işçi göçleri ile başlamıştır. İlk neslin bu 
dille mücadeleleri imtihanın ilk aşamasını oluşturmaktadır. 
Şimdilerde en genci 80’li yaşlarda olan ilk nesil “misafir işçi”lerle 
sohbet etme imkânı bulunduğunda bu dille yaşadıkları ilk 
karşılaşmayı ve yaşadıkları trajik, komik ya da trajikomik 
olayları peş peşe sıralayabilirler. Özellikle, şunu belirtmek 
gerekir ki bu ilk nesille yapılacak canlı tarih çalışmaları için çok 
geç kalınmadıysa da fazla vakit kalmadığı da gerçektir. İlk neslin 
Almanca ile mücadelesinde genel olarak başarılı olmadığı 
malumdur. Hatta bu mağlubiyeti bir gurur vesilesi yapıp “40 yıl 
kaldım da gâvurun dilini öğrenmedim.” diye övünerek izale 
etmek isteyenlere de rastlanır.     

İmtihanın ikinci aşamasında misafir işçilerin 
çocuklarının durumu karşımıza çıkmaktadır. İlk neslin Almanca 
ile yaşadığı acı tecrübe, beraberinde aileleri çocuklarına Türkçe 
konusunda hassasiyeti bir kenara bırakmaya zorlamıştır. Bunun 
neticesinde ise daha göçün ilk yıllarında ilk nesille takip eden 
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kuşaklar arasında bir kopukluk meydana gelmiştir. Bu 
kopukluk Cem Karaca’nın bir şarkısında şöyle dile gelmekteydi: 

Bebeler doğurduk gurbet ellere. 
Büyüdüler verdik taş mekteplere. 
Dilleri dönmez ki bizim dillere. 
Merhabayı bilmez, “guten tag” diyor. 

Almanya’da yaşayan Türklerin dil durumu elbette çok 
daha etraflıca incelenmiştir ve incelenecektir. Ancak burada 
belirtmek istediğimiz ana konu Almancanın Türk aileleri içinde 
ister istemez neden olduğu kopukluktur.  

Aşağıda da değineceğimiz aile birleşimi için A1 şartı, 
Türkiye’den evlenerek aile olmayı bekleyenler için Almanya’da 
ortaya çıkan bir sorun olarak buraya da kaydedilmelidir.   

İmtihan’ın Türkiye’deki Kısmı 

Türk’ün Almanca ile imtihanının Türkiye’deki ayağı ile 
ilgili olarak da önemli meseleler vardır. İlkin orta öğretimdeki 
duruma temas etmek istiyoruz. Türkiye’de günümüzde ilk, orta 
ve yüksek öğretim kurumlarında yabancı dil olarak İngilizce 
öğretilmektedir. Açıkçası İngilizce lehine olan bu 
tekdüzeleşmenin 90’lı yılların başında yaşandığını söylemek 
mümkündür. Bu tarihten önce öğrencilerin yabancı dil öğretimi 
planlaması beher orta okul düzeyinde mevcut yabancı dil 
öğretmeni kadrosuna göre, çoğu zaman da kura yoluyla 
şekillenmekteydi. Yani bir okulda İngilizce, Almanca ve 
Fransızca öğretmeni mevcut olması durumunda orta okul 1. 
sınıfa başlayan öğrenci kendisine idarece takdir edilen dili 
öğrenmek zorunda kalıyordu. Ülkemizde 2004-2005 eğitim-
öğretim yılından itibaren ikinci yabancı dil uygulamasına 
geçilmiş ve bu çerçevede Almanca, 90’lı yıllarda kaybettiği 
“popülerliğini” tekrar kazanmış görünmektedir. Burada bu dilin 
öğretiminin niteliği üzerine uzun uzadıya durmayacağız ancak 
bu faaliyette çok da başarılı olmadığımızı itirafa mecburuz. 
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Elbette bu durum, eğitim planlamasında ciddi 
sakıncalara yol açmaktadır. Yukarıdaki başlıkta değindiğimiz 
gibi ülkemizde yabancı dil olarak başta İngilizce, akabinde ise 
Almanca öğretilmektedir. Bu planlamada İngilizcenin yeri ve 
önemi konusu üzerinde genel bir uzlaşı olduğu için bu seçim 
tartışmadan hâlidir. Eğitim kurumlarında bir diğer yabancı dil 
olarak Arapça öğretilse de bu dil meslekî amaçlı olarak İmam-
Hatip okullarında görülmektedir.  

Bir eğitim-öğretim planlaması süreci kesinlikle rasyonel 
temellere dayanması gerekmektedir. Öğretimi yapılan “şey” 
kişinin, toplumun bir ihtiyacına cevap vermelidir. Aksi takdirde 
bu durum kişinin ve toplumun emeğini, zamanını ve parasını 
zayi etmek demektir.  

Ülkemizde halihazırda ikinci yabancı dil olarak 
Almancanın seçilmesinin açıkçası rasyonel temellendirmesi 
zayıftır. Coğrafi konumumuz gereğince Arapça ve Rusça gibi 
dillerin ikinci yabancı dil olarak öğretimi daha yerinde olacaktır. 
Bu çerçevede ikinci yabancı dil olarak Almancanın seçilmiş 
olması diğer dillerin öğretiminin önünü kesmektedir.  

Almanca, Türkiye’nin bilim/yüksek öğretim ve iş 
gücünde çeşitli sorunlara da yol açmaktadır. Yukarıda 
belirttiğimiz üzere günümüzde Türkiye’de 35’in üzerinde dil-
edebiyat, mütercim-tercümanlık ve öğretmenlik gibi Almanca 
bölümleri bulunmaktadır. Bir bölümün ortalama 50 öğrencilik 
bir kontenjanı olduğu düşünülürse yıllık ortalama 1500 
civarında kişi Almanca öğrenimi görmekte ve lisans mezunu 
verilmektedir. Bu dilin eğitimini almış kişilerin ülkemizde 
yapabileceği iş imkânlarının oldukça sınırlı olduğu, üstelik özel 
sektörde istihdam edilebilecekleri pek çok pozisyona hayatının 
belli bir aşamasını Almanya’da geçirmiş ve orada eğitime devam 
ederek bu dili öğrenmiş kişilerin de yerleşebildikleri göz önüne 
alınınca ciddi bir kariyer planlaması probleminin ortada olduğu 
görülmektedir. 
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Diğer taraftan söz konusu bölümlerin sayısının bu kadar 
çok olmasına rağmen bilimsel uğraşı alanlarının özellikle dil 
öğretimi ve edebiyatla sınırlanmış olması nedeniyle, 
Almanya’daki muadili Türkoloji bölümlerinin ortaya koyduğu 
katkıyı yapamamışlardır. Örneğin ülkemizde hazırlanmış ciddi 
ve bilimsel bir Adolf Hitler biyografisi, Almanya tarihi gibi bir 
eser kaleme alınmamıştır. II. Dünya Savaşı gibi son derece yıkıcı 
bir süreçten çıkan bu devletin, adeta küllerinden yeniden 
doğmasındaki hayranlığımız çay, kahve sohbetlerinin konusu 
olduğu kadar akademik çalışmaların konusu olamamıştır. 
Dahası, Almanya’da yaşayan yüzbinlerce Türk’ün sosyoloji, 
eğitim, din, sosyal psikoloji vs. konularına giren sorunları 
üniversitelerimizin hangi akademik birimleri tarafından ele 
alınacaktır? Benzer şartlar altında Türkiye’de yaşayan yoğun bir 
Alman nüfusu bulunsaydı mevzunun ne şekilde bir araştırma 
konusu olabileceğini Alman bilimsel zihniyetini tanıyan ve 
kurumlarını takip edenlerin kolaylıkla ortak bir tahminde 
bulunacaklarını zannederiz. 

Almancanın ülkemizde doğurduğu sosyolojik bir sorun 
da aile birleşimi ile ilgilidir. Bilindiği üzere Alman devleti 
tarafından aile birleşiminde vize şartı için A1 düzeyinde 
Almanca bilgisi aranmaktadır. Bu ön koşul elbette gidilecek 
ülkede yaşamını sürdürecek olan kişiler için asgari düzeyde 
faydalı olacaktır. Ne var ki bu düzeyde bir dil bilgisinin kişinin 
gündelik hayatında yeterli olamayacağı da açıktır. Bu çerçevede 
kişinin en az B1 düzeyine sahip olması yerinde olacaktır.  

Ancak bu düzeyin aile birleşiminde ön şart olarak ortaya 
konması oldukça büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Aile birleşimi 
yapacak kişiler pekâlâ bu düzey bir dil eğitimini hatta daha 
fazlasını ilgili ülkede alabilirler. Üstelik Almanya dil öğretimi 
konusunda ülke geneline yayılmış VHS gibi kurumlarla oldukça 
başarılıdır. Vizeye başvuracak her kişinin yaşadığı yerleşim 
biriminde Almanca kurs ya da öğrenim ortamı bulmasını 
beklemek zorlamadan öte bir şey değildir. Diğer taraftan eşini 
kaybetmiş ya da boşanmış ileri yaştaki kişilerden bu düzeyde de 



OĞUZHAN DURMUŞ 

 90 

olsa dil öğrenmeleri oldukça zordur. Zaman zaman şahit 
olduğumuz üzere Almanya’da mukim olan ileri yaştaki kişilerin 
evliliklerinde dil şartına bağlı olarak sorunlar çıkabilmekte, 
Almanya’da yaşayan, orada çalışan, ailesinin diğer bireyleri 
orada bulunan kişilerin ve aile düzenleri bu dil şartı nedeniyle 
alt üst olabilmektedir. 

Türkçenin Almancadan Öğrenecekleri 

Eğitimcilerin sıklıkla dile getirdiği gibi, bir imtihan 
aslında ölçme süreci olması yanında önemli bir öğretim aracı 
olarak kullanılabilmektedir. Bu çerçevede Türk dil biliminin 
Alman denginden öğreneceği pek çok şey sıralanabilir. Ancak 
bizce halihazırda en elzem alanın dil öğretimi alanında 
olduğunu düşünüyoruz. Yukarıda ana çizgilerini belirttiğimiz 
şekilde zor bir süreç olan yabancı dil olarak Almanca konusunda 
kendi nısbî ölçeğinde büyük bir başarı göze çarpmaktadır. Bu 
bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerinin 
yabancı dil olarak Almanca öğretimi alanından yöntem, 
materyal, planlama, organizasyon gibi pek çok bakımdan 
istifade edebileceği ortadadır. Yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi alanının diğer dillerin tecrübesinden yararlanma 
yolunda bir bakış açısı geliştirmesi gerekmektedir. 

Benzer şekilde, Türkoloji araştırmalarının Germanistik 
(Slavistik, Romanistik, Bizantinistik vb. dengi alanların) 
çalışmalarından konu, yöntem, yaklaşım, amaç gibi hususlar 
çerçevesinde kıyasî bir perspektif üzerinde düşünmesi de son 
derece faydalı olacaktır. 

Sonuç 

Bir ülkede yabancı dil öğretim planlaması ciddi bilimsel 
süreçler neticesinde şekillenmelidir. Hangi dilin; kime, ne 
amaçla, ne düzeyde, ne zaman ve ne şekilde öğretileceği ülkenin 
ve toplumun ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekmektedir. 
Kısacası, bu süreç rasyonel temellere dayanmalıdır. Aksi 
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takdirde bir araç olan dil öğretimi, zamanla amaç hâline 
gelebilmekte ve neticede süreç tavsayabilmektedir. 

Dil teması (language contact) şeklinde adlandırılan 
dilbilim çalışma alanının ele aldığı konular asgari düzeyde iki 
dilin dil sistemi içinde etkileşmesi neticesinde ortaya çıkan 
durumları tespit etmeye çalışırken herhangi iki dilin 
karşılaşması bunun ötesinde pek çok bilimsel alanın kapsamı 
içinde değerlendirilebilir. Bu noktada ana dili Türkçe 
konuşurlarının karşılaştıkları diller ile ilgili eğitim, bilim, 
istihdam, toplumsal yapı, ekonomi gibi bütün sosyal bilimler 
alanlarını içine alan bir “diller politikası” üretilmesi şarttır. 
Ülkemizde Türkçe dışındaki diller ile ilgili bilimsel ve politik bir 
çatı kurumun hâlâ mevcut olmaması aslında konuyla ilgili 
durumu ortaya koymaktadır. 

Bu yazıya konu olan Türkiye Türklerinin Almanca ile 
ilgili durumları, üzerinde durup düşünülmesi gereken, kuvvetli 
ve zayıf yönleri göz önünde bulundurularak bütünlüklü olarak 
ele alınması lüzumlu olan ve buna bağlı olarak çeşitli politikalar 
geliştirilmesi gereken bir “problem”dir. 



OĞUZHAN DURMUŞ 

 92 

Kaynakça 

Dağlı, Y., Kahraman, S. A. ve Dankoff, R. (2003). Evliyâ Çelebi b. 
Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, VII. 
Kitap, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 308 Numaralı 
Yazmanın Transkripsiyonu—Dizini. İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları. 

İzbudak, V. (1936). Atalar Sözü. İstanbul: TDK. 

Sebahattin Ali. (2015). Bütün Şiirleri. (A. Özkırımlı, Ed.) (18. 
baskı.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Twain. M. (2010). schreckliche Deutsche Sprache. Düsseldorf: 
Anaconda Verlag: Türkçe çevirisi: Twain, M. (2014). 
Ürkütücü Bir Dil Almanca. Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 24(2), M. H. Atli (Çev.). 19-29. 
doi:10.18069/fusbed.40404 

(https://www.aydinlik.com.tr/haber/turk-alman-
universitesinde-hazirlik-cikmazi-130194, Erişim Tarihi: 
24.03.2022) 



GÖÇÜN 60. YILINDA ALMANYA’DA TÜRKLER VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

 93 

DIE ARTIKULATIONSPROBLEMATIK DER KINDER 
TÜRKISCHER AUSWANDERER UND DIE 

DIESBEZÜGLICHEN VORSCHLÄGE 

Meltem EKTİ* 

 

Abstrakt 

Es ist offensichtlich, dass beim Fremdsprachenlehren und 
–lernen einer Zielgruppe viele Faktoren den Bildungsprozess 
beeinflussen, sei es in Bezug auf das Einsetzen der Materialen im 
Unterricht, bis hin zu dem Prozess des Lehrverfahrens. Daher ist 
es schwer, dass ‚wie‘ der Verwirklichung der prozessorientierten 
Didaktik beim Fremdsprachenerwerb, beziehend auf alle Arten 
von Materialien, Ansätzen oder Ähnlichem, eingrenzen zu 
können. Aber vor allem fungieren diese Sichtweisen auf die 
Zielgruppe, denn die Wahrnehmung von Erstsprachlern basiert 
auf anderen Aspekten, als die der bi- oder multilingualen 
Zielgruppe. Denn beim Sprachprozess der bi- oder 
multilingualen Zielgruppe spielen besonders Familie, 

 
* Doç.Dr. Meltem EKTİ. Hacettepe Universität, Abteilung für Deutsche 
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Freundeskreis, Schule o.ä. eine große Rolle und zählen als 
externe Aspekte, die dominanter geprägt sind und die 
fortwährend in Wechselbeziehungen zueinanderstehen. In 
vielen Ländern wurden bis heute unterschiedliche Studien, die 
jeweils auf verschiedene Form bearbeitet und synchronisiert 
sind, für die bilinguale Zielgruppe in Bildungssystemen 
eingeleitet. Diese Arbeit richtet sich anhand der oben erwähnten 
Studien auf das Artikulationsproblem des Spracherwerbs, 
besonders der Probleme der bi- und multilingualen Zielgruppe 
bei der Artikulation der Sprachlaute, bzw. der Phone, der 
kleinsten phonetischen Einheit der gesprochenen Sprache, in 
Relation mit der Bedeutung des Sprachrhythmus, die sodann 
ausgehend behandelt werden. Die Auswirkungen des 
Artikulationsprozesses auf die Gedankenwelt und auf das 
Sprachverhalten beim muttersprachlichen als auch 
fremdsprachlichen Erwerbs werden impliziert, um 
hervorzuheben, dass es als notwendig erscheint, das Thema 
Artikulation schon im frühen Alter in den Sprachunterricht mit 
einzubeziehen. Zu der diesbezüglichen Herangehensweise 
werden Beispiele einiger Aktivitäten für den Unterricht als 
Vorlage vorgestellt.  

Die Auswanderung ins Ausland, Identität und das 
Sprachproblem 

Migration entspricht einer räumlichen Veränderung, wie 
es Özer (2004, S. 11) auch definiert, aber vor allem dehnen sich 
diese Veränderungen auf die soziologischen, wirtschaftlichen, 
geographischen und ähnlichen Strukturen aus, die auch in der 
Gedankenwelt wiederzufinden sind. Jede Art von Migration, sei 
es die Binnen- oder die Emigration, reflektieren Veränderungen 
der Lebenswelten, die eine enorme Vielfalt und Verschiedenheit 
beinhalten und die sich dann auf die Sprache und diesbezüglich 
auf die Gedankenwelt ausweiten.  

Im Fokus dieser Arbeit steht nicht die Intentionen oder der 
Vorgang der Migrationsgeschichte der 1960 ausgewanderten 
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Türken, sondern die Auswirkungen der Einwanderung im 
Bildungsprozess. Zwar wurden in dieser Hinsicht 
unterschiedliche und fördernde Maßnahmen unternommen, 
aber vor allem soll mit dieser Arbeit eher auf einen besonderen 
Schritt, der als erforderlich erscheint, aufmerksam gemacht 
werden. Betrachtet man es aus der generationsorientierten 
Perspektive erkennt man, dass es für die 1. und 2. Generation 
erleichternde Maßnahmen zur Integration gab, im Gegenteil zu 
der 3. und danach folgenden Generation, denn erst durch die 
geforderten Gesetze, die in Kraft traten, begann eine indirekte 
und unbewusste Assimilation. Obwohl es so erscheint, dass das 
Sprachproblem der letzteren Generationen nicht mehr existiert, 
erkennt man, dass aus unterschiedlichen Gründen eine 
einhergehende Identitätsproblematik oder ein nicht 
identifizierbares Anpassungsproblem vorzufinden ist. Deshalb 
sollte sich jedes Subjekt erstmals mit einer ‚Identität‘ und 
dementsprechend mit einer ‚Muttersprache‘ identifizieren 
können, egal in welche soziale Umgebung und unter welchen 
Umständen es auf die Welt gekommen ist. Dieser Zustand 
könnte somit in Gang setzen, dass das Subjekt durch die 
Muttersprache sein nicht identifizierbares Anpassungsproblem 
löst und es dann auch übertragend im sozialen Umfeld 
impliziert. So ist es in diesem Falle als notwendig, dass bei 
zweisprachigen Kindern in Deutschland die Muttersprache, statt 
der Zweitsprache oder der Fremdsprache, buchstäblich in jeder 
Hinsicht als ein einheitliches System wahrgenommen und 
dementsprechend auch aufgefasst werden sollte. Mit System 
werden die kleinsten sprachlichen Einheiten bis zur 
umfangreichsten Bedeutung bezeichnet, wie z. B. Phon, Wort, 
Satz, Text, Kontext und dergleichen. Erst so kann sich die 
Identität, die Emotion, der Gedanke, ja sogar die Intuition 
entwickeln. In den Arbeiten von Habermas, Mead, Krappmann 
oder Erikson wird hervorgehoben, dass die Einheitlichkeit der 
Zeichen ein hohes Maß an Effektivität erreicht, die die 
Identitätsentwicklung, die Bildung des Selbst und das Entstehen 
des Selbstgefühls gegenüber sozialen und universellen Werten 
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korreliert. Wenn ein Subjekt in einem bilingualen Umfeld 
aufwächst, sollte einer der Sprachen dominierend und die 
andere wiederrum komplementär und komparierend sein, um 
eine gesunde Identität konstruieren und entwickeln zu können, 
denn wenn dies nicht der Fall ist, entwickelt und konstruiert das 
Subjekt sich zwei Identitäten, die dann als Anpassungsproblem 
empfunden wird (Habermas, J., 1996, Mead G.H., 1973, Erikson, 
Erik H., 1973). Ein anderer Anhaltspunkt wäre, dass sich dieses 
Verhältnis noch viel mehr verändern wird, wenn man die von 
Wittgenstein oder Locke definierte Begrenztheit der Welt der 
Sprache expliziert (Wittgenstein, L. 1984, Locke, J. 2000). 
Eigentlich beeinflusst diese Veränderung auch die 
Spracheinstellung. Crystal fasst in seinem Werk „An 
Encyclopedic Dictionary of Language and Languages” 
zusammen, dass Muttersprache oder andere Sprachen 
Gedanken sind, nach denen sich die Spracheinstellung des 
Subjekts richten (1993). Diese Gedanken können im positiven, 
wie auch im negativen Sinne sein. Spracheinstellungen sind 
emotionale, kognitive oder behavioristische Reaktionen auf 
unterschiedliche Sprachvariationen (Sakın, 2018, zitiert nach 
Ryan, Giles & Sebastian, 1982, S. 7).  

Bei der Entfaltung oder der Bestimmung der Einstellungen 
spielen differente Bestandteile eine wichtige Rolle: Lebensstil, 
gesellschaftliches und soziales Umfeld oder dergleichen sind 
einige davon. Allgemein bewertet kann man sagen, dass zwar 
die Sprache vom bestehenden Sprecher verändert wird (Akarsu 
1984), aber auch der Lebensstil der Gesellschaft, dem das 
Individuum ausgesetzt ist, fordert zur Innovation oder 
Veränderung auf. Im Weiteren soll der Akzent aus dieser 
Perspektive hervorgehend im Bereich der Artikulation liegen, 
denn wie Herr Balcı es betont, entstehen Einstellungen nicht von 
Geburt aus, sondern werden im Verlauf als Verhaltensweisen 
entwickelt (Balcı, 2012). So lässt sich erkennen, dass die 
bilingualen türkischen Kinder in Deutschland überwiegend die 
deutsche Sprache im Alltag als Kommunikationssprache 
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einsetzen, was daraus folgt, dass ihre Einstellungen sich auch in 
diese Richtung ausdehnen. Dieser Ansatz könnte vielleicht aus 
der Perspektive des Verhältnisses Erwerb und Kommunikation 
als ausreichend bewertet werden, aber, wenn wir dies aus der 
Perspektive der Spracheinstellungen bewerten, wo 
unterschiedliche Komponente wie Sprache oder Gedankenwelt 
oder Identitätskonstruktion von Bedeutung sind, so kann dieses 
Verhalten als nicht akzeptabel eingestuft werden. Denn dieses 
Verhalten der Kinder weist das Scheitern im Prozess der Analyse 
der wissenschaftlichen Schreib- und Sprechfähigkeiten auf. 
Letztendlich kann betont werden, dass dieses Verhalten von den 
Subjekten als Kommunikationsmittel angewendet wird, ohne 
die aus der psycholinguistischen Perspektive hervorgehenden 
Aspekte des Spracherwerbs oder Wahrnehmung des 
Spracherwerbs, Assoziations-, Informationsbearbeitungs- und 
Lernprozess berücksichtigt und vervollständigt zu haben. Wie 
kann man die Verhaltensweise der Individuen verändern, damit 
sie die Sprache nicht mehr nur als Mittel wahrnehmen, sondern 
vollständig und gesund lernen, und was könnte man für die 
Verwirklichung dieser These vollbringen. Im folgenden 
Abschnitt werde ich nach der Explikation zum Begriff 
Sprachsystem auf diesbezügliche Fragen eingehen.   

Das Sprachsystem und die Artikulation 

Das Lernen einer Fremdsprache bedingt ein gewisses 
Bestreben, was gleichzeitig auch bedeutet, dass es ein Bestreben 
der fremden Kultur bedeutet, die man zu verstehen und 
kennenzulernen versucht. Das Lernen einer fremden Sprache 
trägt dazu bei, dass im Bewusstsein des Lernenden mit jedem 
neuen Wort, jedem neuen Satz, der verständlich wirkt, jedem 
neuen Text, der bewältigt wird, neue Gedanken und neue Bilder 
sich herausbilden, die in Beziehung mit den Personen, die diese 
Sprache sprechen, und den Lebenswelten, die diese Personen 
reflektieren, in Verbindung gebracht werden (Eryiğit, 2012, S. 
107). Natürlich besteht dieses System nicht nur aus Bildern und 
Explikationen, sondern von der kleinsten bedeutungstragenden 
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Einheit ausgehend bilden sich Laute zu Wörter, die sich 
wiederrum zu Sätzen und Sätze sich zu Texten bilden. Saussure 
(1985) argumentierte wie bekanntlich, dass Sprache ein System 
darstellt, das die soziale Struktur der Sprache und die 
konventionelle Dimension synthetisiert und nannte konträr zur 
Sprache den Begriff Bezeichnung, die er wiederrum im Rahmen 
des Sprachgebrauchs bewertend formuliert. So ist zwar Sprache 
ein Zeichensystem, das unabhängig von externen Faktoren 
gesehen werden kann, aber man sollte nicht vergessen, dass 
sprachliche Zeichen nicht unabhängig sind und als Signifikant 
und Signifikat definiert werden und dass diese Zeichen 
individuelle, soziale, universelle Inhalte besitzen (Saussure 2001, 
Jäger 2010). Bevor dies in diesem Ausmaß behandelt wird, d.h. 
die Sprache mit abstrakten Wörtern, einfachen Sätzen und mit 
jeglichen Stilformen oder Bedeutungshorizonten, kulturellem 
Background erläutert werden, kann man festlegen, dass es eine 
Phase gibt, die die Grundlage für den zukünftigen Erfolg der 
Sprache bildet. Uslu argumentiert, dass diese Phase die 
Anfangsphase des Spracherwerbsprozesses ist (Uslu, 2007). Bei 
diesem Erwerb beginnt das Subjekt nur mit Phonemen, dann 
geht es über zu den Phasen, die im Abschnitt mit Saussure 
erläutert wurden. Wenn der Erwerbsprozess der zweiten 
Sprache nach dem 4. Lebensjahr beginnt, sollten, nach Uslu, 
diese Strukturen mit denen, die schon im Gehirn vorhandenen 
sind, integriert werden. Er stellt fest, dass im Grunde genommen 
ein Kind erst nach dem vierten Lebensjahr die Fähigkeit besitzt 
eine fremde Sprache zu lernen, weil es in dieser Phase 
sprachliche Elemente, Ausdrucksweise in der jeweiligen 
Sprache, Betonung und Artikulation von der Umgebung lernt, 
die dann bis zu seinem Lebensende unverändert bleiben, wie 
etwa seine Identität. Aus dieser Perspektive betrachtend geht 
hervor, dass ein Subjekt von Geburt an über eine Sprache 
verfügt, ja sogar verfügen sollte, aber man kann auch erkennen, 
dass es während des sozialen Prozesses mit dem Einfluss des 
gleichen sozialen Umfelds eigentlich eine andere, zweite oder 
fremde Sprache lernt, deshalb sollte das Subjekt die Sprache, die 
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es von Geburt an hat, bewusst wahrnehmen. So spielen primär 
Familie und später im formalen Sinne der Kindergarten eine 
große Rolle. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder unter 4 
Jahren im kognitiven Sinne keine vollständigen Wörter bilden 
können, sondern anhand von Lauten versuchen mit anderen zu 
kommunizieren und ihre Umgebung kennenzulernen, wird 
deutlich, dass sie die Unterstützung ihrer Umgebung brauchen, 
denn die kleinsten elementaren Teile der Sprache, der Phon, sind 
für den Erwerb einer Sprache von enormer Bedeutung. 
Grassegger stellt fest, dass Laute in diesem Alter nichts 
Konkretes bedeuten, aber dass Laute auch unterschiedliche 
Bedeutungsmerkmale besitzen und daher zu einem Phonem 
werden, wie es beim Unterschied zwischen „Mamaaa“ oder 
„Papaa“ der Fall ist. Im sprachlichen Entwicklungsprozess wird 
die Bedeutung von Lauten dadurch verstanden, dass die ersten 
Bedeutungsunterschiede an ihnen wahrgenommen werden. Die 
Motivation und die Aufmerksamkeit des Kindes sind beim 
Erwerb der Phoneme von Bedeutung. In Bezug auf das 
Sprachbewusstsein der Zukunft äußert Fox zum Thema 
folgendes: Die Differenz zwischen phonetischem und 
phonologischem Erwerb. Er argumentiert, dass es sich um einen 
phonetischen Erwerb handelt, wenn ein Kind einen Laut selbst 
richtig artikulieren kann, wenn jedoch der Laut von seiner 
Umgebung phonemisch konkret angewendet wird, kann man 
vom phonemischen Erwerb reden (Fox-Boyer, 2007). Wenn man 
bedenkt, dass diese Laute Bedeutungsunterschiede bewusst 
verwenden und dass diese Laute bedeutungstragende Wörter 
erzeugen, resultiert die Auffassung, dass die Anwendung eines 
Lauts in Zukunft tatsächlich ein Konzept im Rahmen des 
Bewusstseins hervorbringen wird. Dieses Bewusstsein wird 
dazu beitragen, dass das Kind anhand seiner Muttersprache all 
die anderen Sprachen, die Zweit- oder Fremdsprache, 
wahrnehmen und erfassen kann. Das sich kognitiv entwickelnde 
phonologische Repertoire eines Kindes spiegelt tatsächlich das 
System phonologischer Regeln wider, das es als Erwachsener in 
Zukunft verwenden wird. Natürlich sind viele phonologische 
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Prozesse vorhanden, die von Kauschke folgenderweise 
kategorisiert werden: Wort- und Silbenstrukturprozesse, 
Harmonisierungsprozesse, Assimilationsprozesse und 
Substitutionsprozesse (2012, S. 36). Eigentlich sind diese 
Prozesse von enormer Bedeutung und sollten vor dem Lehren 
des Artikulationsbewusstseins im Fremdsprachenerwerb 
bewusstgemacht werden. Wenn dieses Bewusstsein nicht 
hergestellt worden ist, sollte man im Spracherwerbsprozess 
besonders auf diese aufmerksam machen, damit man später die 
Laute einer Sprache bewusst verwenden kann.  

Angesichts dieser Perspektive sind die Harmonisierungs- 
und die Assimilationsprozesse besonders wichtig, denn mit 
diesen Prozessen erfasst das Subjekt die Eigenschaften des 
Lautes und den stimmlichen Einklang, die Synchronisation, 
Artikulation und Ausgangspunkte, die dann homogenisiert 
werden. Dieses Bewusstsein bedeutet den Rhythmus der 
Sprache zu perzipieren. Das sich Fortentwickeln dieses 
Prozesses in einem kognitiven Rahmen bedeutet, dass das 
Subjekt, auch wenn es in einem zweisprachigen Umfeld 
aufwächst, und auch wenn es beide Sprachen in einer 
gemischten Struktur verwendet, im Laufe der Zeit erkennen 
kann, was richtig ist, wo und welche Sprache bei der 
Anwendung bevorzugt wird und welcher Laut zu welcher 
Sprache angehört, welcher Laut wo und wie ausgesprochen 
wird und in welcher Sprache er sich manifestiert. Darüber 
hinaus kann betont werden, dass wenn Subjekte die Phase des 
flüssigen Sprachgebrauchs erreicht haben, können sie, weil sie 
die Lauteinheiten bewusst angewendet haben, erfolgreich in der 
Kommunikation und in der schriftlichen Sprache sein, d.h. sie 
verfügen über Sprech- und Schreibfähigkeiten. Die Realisierung 
dieses Prozesses ist möglich. İleri äußert sich hierzu 
folgendermaßen (İleri, 2000, S. 29): Die in den USA, in 
Südamerika, Vietnam, Kanada und Schweden durchgeführten 
wissenschaftlichen Arbeiten haben festgelegt, dass Kinder, die in 
zweisprachigen und multikulturellem Sprachraum aufwachsen, 
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das Lesen und Schreiben erstmals in ihrer Muttersprache 
beherrschen sollten und das gute Sprachkenntnisse in der 
Muttersprache in enger Beziehung mit dem Lernen der Sprache 
der Gesellschaft, die sie angehören, steht. Grundlage dieser 
Perspektive ist in erster Linie das Bewusstsein der Laute. Im 
folgenden Abschnitt wäre es angebracht sich kurz mit dem 
Thema Artikulation und deren Rolle im Prozess des 
Fremdspracherwerb auseinanderzusetzen, um Formulierungen, 
wie ‚Welche Rolle spielt die Artikulation im Bewusstsein?‘, oder 
‚Was können beim Fremdsprachenlehren oder bei einer 
zweisprachigen Zielgruppe ein artikulatorisches Bewusstsein 
sein?‘, zu implizieren.  

Artikulation und die Rolle der Artikulation im 
Sprachgebrauch 

Jede Sprache hat ihre eigene phonologische Struktur und 
eine Artikulation. Was hier betont werden muss, ist, dass dies 
anders bewertet wird, als die phonetische Sprache. Mit anderen 
Worten, jede Sprache besitzt ihre Eigenart vom Lese- und 
Schreibstil, d.h. manche werden so gelesen, wie sie geschrieben 
werden und manche wiederrum nicht. Im Allgemeinen kann 
man sagen, dass man Sprachen schreibt und all diese 
geschriebenen Sprachen dann auch gelesen werden können, 
aber dies ist nicht die Phonetik der Sprache. Denn die Phonetik 
hat ihre eigenen Regeln, nach denen sich die schriftlichen 
Sprachen richten sollten. Als Grundlage dessen was Sprache von 
der Schrift unterscheidet, d.h. die Abwendung vom 
phonetischen, kann als Differenziertheit der Artikulation in der 
gesprochenen Sprache, die mit der Zeit sich im 
Kommunikationsprozess des täglichen Lebens verändert, 
angesehen werden. Weil Subjekte in die Schrift das übertragen 
was sie hören, ist dies leider unvermeidlich. Wenn wir 
zweisprachige Kinder aus dieser Perspektive betrachten, ist zu 
erkennen, dass sie sich von der phonetischen Kohärenz beider 
Sprachen, die sie ausgewählt haben, d.h. beim ‚spoken language‘ 
des Kommunikationsprozesses, entfernen und dass sich diese 
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beiden Sprachen gleichzeitig auch gegenseitig beeinflussen. Bei 
der Übertragung in Schrift kann dies wiederrum weder als 
Schriftsprache noch als phonetische Sprache angesehen werden, 
ja sogar kann das Gesprochene nicht in die Schriftsprache 
umgesetzt werden. Um diese negativen Auswirkungen 
relativieren zu können, sollte jede Sprache in sich selbst das 
Augenmerk auf die eigene Struktur richten. Weil beispielsweise 
die Differenz der türkischen Schriftsprache und der Artikulation 
sehr gering ist, ist sie regulierbar, was daraus folgt, dass die 
kognitive Entfaltung dieses Prozesses eine gesunde 
Sprachentwicklung hervorheben kann. Ausgegangen von den 
Methoden und Ansätzen, die in den letzten Jahren eingesetzt 
und weiterentwickelt wurden, kann in Anlehnung der 
rhythmusorientierten Musik argumentiert werden, dass dieses 
musikalische als Mittel dazu dient, die Artikulationsweise des 
Fremdsprachenerwerb oder des Spracherwerbs zu stärken. 

Darüber hinaus wurde auf der Grundlage vieler Studien 
darauf aufmerksam gemacht, dass auditive Fehler sogar vor 
dem Erwerb des Lesens und Schreibens vom Kind erkannt und 
unterschieden werden können, aber, dass auch durch das 
Erläutern der Bedeutung des auditiven Gedächtnisses ein 
Bewusstsein geschaffen werden kann, wobei betont wird, dass 
das Warten auf die Korrektur eines falsch erworbenen Lauts in 
Zukunft zu Verständlichkeitsproblemen führen kann, und dass 
die Kommunikation des Kindes oder des Erwachsenen mit 
anderen Personen somit negativ beeinflusst werden könnte. 
Man könnte auch hervorheben, dass es als notwendig erscheint, 
schon in der frühen Phase einzugreifen, falls eine Störung 
festgestellt wird, anstatt zu warten, dass sich dieser Fehler 
negativ auf den Spracherwerb und das Erlernen der Kinder in 
der Schulphase ausdehnt. So gesehen kann auch argumentiert 
werden, dass diese Störung möglicherweise nicht durch eine 
pathologische Auswirkung verursacht wird, sondern dass die 
interlinguale Artikulation nicht mit der geeigneten Auswirkung 
stimulierend korrigiert wird. Mit anderen Worten, selbst in einer 
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Definition über die Artikulation werden Laute der Sprache 
erwähnt, so ist es von belangen, dass wenn von zweisprachigen 
Subjekten mit den zur Sprache gehörenden Lauten die 
Übergänge unbewusst aktiviert werden, werden diese sich dann 
negativ auf die Fähigkeit des Sprachgebrauchsprozess 
auswirken. Gardner (1999a, 1999b) unterstreicht, dass Musik 
einen besonderen Stellenwert beim Erlernen einer Sprache hat 
und dass die Artikulation aus dieser Sicht die kinästhetische 
Intelligenz entfaltet. Basierend auf der Definition von 
kinästhetischer Intelligenz oder Kinästhetik als Bewegung kann 
gesagt werden, dass diese Bewegung bei allen Arten von 
Handlungen als wichtig erscheint. Das können körperliche 
Fähigkeiten, zerebrale Fähigkeiten wie Denkgeschwindigkeit 
oder analytische Fähigkeiten sein. Des Weiteren sollte das 
Thema der Organe, die während des Artikulierens eine 
besondere Rolle spielen, behandelt und herangezogen werden. 
Da sich die Artikulation jeder Sprache unterscheidet, wirkt sich 
dies auch gleichzeitig auf die Stimmbänder, die 
Artikulationsorgane wie Lippe, Zunge, Gaumen, Kehlkopf usw. 
aus, wobei auch zu sichten ist, dass viele Organe 
morphologischen Veränderungen zugrunde liegen. Wenn wir 
zum Beispiel nur von Konsonanten für einen türkischsprachigen 
Sprecher ausgehen, sind in der Artikulation der Sprache der 
Zahn und der Kehlkopf effektiv, wie z. B. beider Lippen 
Konsonanten, Zahn-Lippen Konsonanten, Zungenspitze-Zahn 
Konsonanten, Zahn-Gaumen Konsonanten, harter Gaumen 
Konsonanten, weicher Gaumen Konsonanten, Kehlkopf 
Konsonanten, wobei im Deutschen die Lippen und der Gaumen 
dominanter sind. Wenn wir die Importanz der Artikulation als 
Fertigkeit bewerten, könnte dies folgendermaßen 
zusammengefasst werden: 

Wenn wir uns damit auseinandersetzen was 
Sprechfähigkeitsmerkmale sind, könnte man in diesem Sinne 
und ausgehend von den Arbeiten Demirels, Köksals und Pestils 
sagen, dass dies der Tonfall, Satzbau, die Genauigkeit, der 
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Wortreichtum, die Betonung von Thema und Satz, Integrität und 
Konformität u.a. sind (Demirel 1993, Köksal & Pestil 2014, 
übertragen von Çelik). 

 2019). Bygate hingegen macht auf die Stadien der 
Bedeutung, Gestaltung, Applikation und persönliche Kontrolle 
im Sprachverhalten (Bygate, 2001) aufmerksam. Wie im 
Kommunikationsmodell von Saussure entschlüsselt unser 
Gehirn die Bedeutung des gesendeten Signals, d.h. der 
Nachricht, und sendet dann bewusst je nach Umgebung, 
Sprechton und Ablauf geplant diese Nachricht zurück; in der 
Gestaltungsphase werden die verwendeten Wörter, 
Redewendungen je nach bedeutungsgerechten sprachlichen 
Grammatikstrukturen zugeordnet; in der Applikationsphase 
versucht der Sprecher (Sender) seine Organe wie Mund, Zunge, 
Zähne, Atem und Ton angemessen einzusetzen; die 
Übergangsphase wiederrum basiert auf der Ebene der 
persönlichen Kontrolle, in der die phonetische Struktur der 
Nachricht automatisch auf Grammatikfehler, Wort- und 
Buchstabenfehler überprüft wird (Bygate, 2001). Wie man 
feststellt, sind in einem Kommunikationsprozess die 
Artikulation oder Phonetik in allen 4, von Bygate genannten, 
Phasen wirksam. Wenn diese vier Phasen nicht gesunder Weise 
relativiert werden, kann es sein, dass der 
Kommunikationsprozess und die beabsichtigte Nachricht nicht 
ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. Ton und Intonation, 
Betonung und Rhythmus, Artikulation und Stil, fließende 
Sprechfähigkeit, Satzbau, Korrektheit und dergleichen sind nach 
Köksal und Pestil besonders wichtige Strukturen für ein 
einwandfreies und gutes Reden, wobei beachtet werden sollte, 
dass auch hier der Akzent auf der Artikulation und im 
Rhythmus liegt (Köksal & Dağ Pestil, 2014 übertragen von Çelik 
2019). Aus dieser Perspektive kann leider in der informalen 
Umgebung der zweisprachigen Zielgruppe keine konkreten 
Lösungen auf die Frage ‚Was können Alternativmöglichkeiten 
sein?‘ gefunden werden, aber im Formalen, das eigentlich schon 
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im sehr frühen Lebensalter beginnt, sind Lösungsmöglichkeiten 
vorhanden, die eingeleitet werden können. Nach der Betonung 
der Artikulation ist zu sehen, dass viele Studien auf diesem 
Gebiet durchgeführt werden. In den Studien richtet man sich 
entweder nach Zielgruppen, wo dies thematisiert wird, oder 
nach den Bereichen der funktionalen Artikulation. 

Einige Beispiele hierfür sind: Gründe für das Schreiben 
von fehlenden Wörtern im Prozess des Fremdsprachenlernen 
und –lehren, egal ob die Zielgruppe zweisprachig ist oder nicht; 
Inkompetenz in Bezug der Leerzeichen zwischen Wörtern und 
Buchstaben; Artikulationsprobleme bei der Anwendung 
ungebundener Buchstaben; Artikulationsprobleme der Eltern; 
Korrelation zwischen Artikulation und Ausdruck; 
Differenziertheit der Artikulation im Sinne der Sprachform; 
Variabilität von Silbenprozessen; Angleichung der Klänge 
miteinander; Prozesse wie Substitution oder Verschiebung von 
Klängen (Stoel-Gammon, 1991).   

Jedoch sollte betont werden, dass keine ausreichenden 
Materialien, keine ausreichenden wissenschaftlichen Arbeiten, 
oder keine ausreichenden handhabenden Materialien für Lehrer 
vorzufinden sind. Ohne diesbezügliche Beispiele zu nennen, 
stellt Weinrich (1953), in Relation mit der Problematik der 
zweisprachigen Zielgruppe fest, dass beim Sprechen der 
Zweitsprache Überschneidungen zustande kommen, die bei 
beiden Sprachen phonologische Fehler verursachen und dass die 
Möglichkeit, die Fehler minimieren oder korrigieren zu können, 
davon abhängt, wie gut die Erstsprache von der Zielgruppe 
beherrscht wird. Dieser Interaktionsprozess wird stufenweise 
als Differenzierung, Differenzierung durch Manipulation, 
Umstrukturierung und wechselseitige Verwendung 
klassifiziert. Natürlich bestimmt diese ‚Wissensrate‘ auch die 
Sprachpräferenz des Subjektes in emotionaler und 
kommunikativer Hinsicht. Martin betont, dass, wenn das 
Subjekt sich seiner Muttersprache und der Sprache der 
Gesellschaft bewusst wird, diese dann in richtiger Form 



MELTEM EKTİ 

 106 

synthetisiert, kann es, abgesehen von beiden Sprachen, über 
Sprachkenntnisse verfügen (1999, S. 67), aber wenn dieses 
Bewusstsein oder die diesbezügliche kognitive Ebene nicht 
hergestellt wird, werden diese dann als Problemfaktoren bei der 
Auffassung der Sprachstrukturen und Assoziation und 
Anwendung gesichtet, was später zu 
Kommunikationsproblemen führen kann. In diesem Fall wäre es 
im Rahmen dieses Bewusstseins sinnvoller, im 
Sprachunterrichtsprozess vom Teil zum Ganzen zu gehen, 
anstatt sich vom Allgemeinem her zu bewegen. Weil zu Beginn 
des Schulalters besonders Muttersprachlichkeit und kognitive 
Einstellungen in einem sehr hohen Grad realisiert wird, sollte 
vor allem diese Phase und dieser Prozess evaluiert werden. Mit 
anderen Worten, können Übertragungen auf Silbenstrukturen, 
Analogieprozesse von Lauten, austauschbare Laute und sogar 
Änderungen von Lautorten vorgenommen werden. Während 
diese Übertragungen sowohl vom Subjekt, als auch vom 
Übermittler in geplanter und systematischer Weise im 
Einschulungsalter vorgenommen werden (Köksal & Pestil, 2014, 
S. 297-298), kann die Entfaltung des Artikulationsbewusstseins, 
zwar noch nicht selbst vom Kind, sondern eher in der Vorschule 
durch direkte Übertragungen der Umgebung, erreicht werden. 
Garcia und Ortiz (1988) haben in ihren wissenschaftlichen 
Arbeiten festgelegt, dass Kinder manchmal einen Satz in der 
offiziellen Sprache beginnen und mit ihrer eigenen Sprache den 
Satz dann beenden. Dies sollte als normal eingestuft werden, 
aber diese Übertragung kann auch das Erlernen der Sprache im 
negativen Sinne beeinflussen. Berücksichtigt man diesen 
gesamten Prozess, werden nun im Folgenden Anregungen dafür 
gegeben, was in dieser Hinsicht unternommen werden kann. 

Was kann unternommen werden 

Bevor ich eine Antwort auf die Frage ‚Was kann 
unternommen werden‘ eingehe, wäre es angebracht, erstmal zu 
klären, ab welchem Alter Kinder, die zweisprachig sind, in der 
Lage sind diese Fähigkeiten zu erwerben. Wenn wir uns dieser 
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Frage im Allgemeinem stellen, geht hervor, dass das geeignete 
Alter das 4. Lebensjahr ist. Grund für diese Festlegung ist der 
oben erwähnte Prozess, denn in dieser Phase verursacht die 
Artikulation eine Art Bedeutungsunterschied und in dieser 
Phase ist auch die Rolle der Sprache das vorrangige Ziel der 
Kommunikation. Dies trifft auf die Vorschulzeit, d.h. dem 
Kindergarten zu. Im Folgenden werden die diesbezüglichen 
wissenschaftlichen Arbeiten zusammengefasst und Anregungen 
dafür gegeben, was man in dieser Hinsicht unternehmen könnte: 

In Übereinstimmung und mit der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung sollen, die vom 
Vorstand für Bildung und Disziplin, die das Ziel anstreben, dass 
die türkischen Kinder, die im Ausland leben, ihre eigene Kultur 
und Identität erkennen, wahren und entwickeln, und vom 
zuständigen Bildungsministers anerkannte Beschluss, der am 
03.08.2009 und mit der Nr. 112, (Yıldız, 2012) die 
Unterrichtsstunden der „Programme für den Unterricht 
Türkisch und Türkische Kultur“, verlängert werden. In diesem 
Zusammenhang, wenn es möglich wäre, kann 
Türkischunterricht länger als zwei Stunden unterrichtet werden. 
Sogar mit der Konfrontierung von den zuständigen Behörden 
kann dieser Unterricht auch im Kindergarten eingesetzt werden.  

Übereinstimmend mit dem für die türkischen Kinder im 
Ausland entwickelten Programm wurden 
Unterrichtsmaterialien, die für die Klassenstufen 1. bis 3., 4. bis 
5., 6. bis 7, und 8. bis 10. und für die Fächer Türkisch und die 
türkische Kultur, sowie für die gleichen Klassenstufen Türkisch 
und die türkische Kultur Arbeitsbuch und Lehrerhandbuch (1. 
bis 10. Klasse), vorbereitet. Diese Unterrichtsmaterialien sollten 
vor allem in der Vorschulzeit auch eingesetzt werden. 

Es sollten Seminare für Eltern veranstaltet werden, in 
denen sie über die Bedeutung der Gedankenwelt in der 
Muttersprache aufgeklärt, aber auch darüber informiert und 
aufmerksam gemacht werden, dass beim Sprechen der 
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Muttersprache der Sprachstil und die Artikulation besonders 
wichtig sind. 

In den entwickelten Materialien sollte zusätzlich auditiv 
orientierte, d.h. die Hörfähigkeit unterstützende Materialien 
integriert werden. Jede Art visueller oder auditiver Materialien, 
oder Materialien für die Nachahmung oder dergleichen, sind 
besonders für das Alter, in dem die Artikulation beginnt, von 
Bedeutung und sollten gefördert werden. 

Man sollte unterstreichen, dass Zweisprachigkeit kein 
Nachteil ist, sondern, wenn man den Erwerb und das Lernen 
richtig auffasst und es sich aneignet, dass sie, nach Luchtenberg, 
vorteilhaft werden kann, wie z. B. das Wechseln in die 
Metasprachphase (Luchtenberg, 2002, S. 49-50). 

Wie İleri (İleri, 2000, S. 29) auch in dieser Hinsicht 
argumentiert, sollten Kinder, die in einem bi- und 
multilingualen Sprachraum aufwachsen, in ihrer Muttersprache 
das Lesen und Schreiben lernen, und sie sollten auch entdecken, 
dass gute Sprachkenntnisse in der Muttersprache in Relation mit 
dem Erwerb der Gesellschaftsprache steht, um diese dann im 
Artikulationsprozess realisieren zu können.  

Es sollten Aktivitäten veranstaltet werden, in denen die 
Kinder den Laut ihrer Muttersprache entdecken können; 
fördernde Materialien vorbereitet werden, in denen auf eine 
gute und gerechte Artikulation aufmerksam gemacht wird, und 
so sollte man diese dann auch anwenden. 

Man geht davon aus, dass im Alter von 4 Jahren die Phase 
des kognitiven Bewusstseins sich entwickelt, deshalb sollte man 
ab diesem Alter das Bewusstsein, die Wahrnehmung, die 
Assoziation der Muttersprache dem Kind übertragen. Im 
späteren Alter, in der assoziativen Phase, kann festgelegt 
werden, dass das Kind Informationen lernt und schließlich auch 
lernen wird. Auf diese Weise können dann Laute vom Kind 
koordiniert, sprachlich unterschieden und erkannt werden, 
welche Stimmorgane beim Stimmlaut aktiviert wurden. So kann 
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es dann bemerken, dass es sein sprachliches Bewusstsein in 
vieler Hinsicht entwickelt hat.  

Wie Demirel (1999) es auch hervorhebt, sollte der Schüler 
über akustische Verbindungen zwischen den Lauten der 
Ausgangssprache und der Zielsprache und über die 
Gegensätzlichkeit und Abweichungen zwischen den Lauten der 
Zielsprache und der Muttersprache aufmerksam gemacht 
werden. In diesem Prozess tragen die Lehrenden eine große 
Verantwortung, deshalb sollten in erster Linie die Familie, die 
im informellen Bereich den Lehrenden reflektieren, und die 
Lehrenden im formellen Bereich, jeweils im Rahmen dieses 
Prozesses, aufmerksam und auf ihre Verantwortung bewusst 
gemacht werden. 

Insbesondere sollten Eltern und Lehrer in der 
Vorschulphase und den ersten 4 Jahren der Grundschule 
gemeinsam handeln und diesbezüglich Programme planen und 
gestalten, damit die Entwicklung des Kindes in dieser Richtung 
gefördert und unterstützt werden kann. Außerdem sollte 
beachtet und, wie Çakır (2002) es auch formuliert, darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass, wenn ein Subjekt in der 
Entwicklungsphase seine Muttersprache unzureichend oder 
sogar gar nicht entwickeln kann, die Gefahr besteht, dass es sich 
gegenüber seinem bi- oder multilingualen und seinem 
multikulturellen Umfeld gegenüber, aber vor allem sich selbst 
gegenüber entfremden kann. Es sollten spezielle 
Zeichentrickfilme für ausländische Kinder, sowie Jugendserien 
entwickelt werden, wobei man besonders auf den Sprachstil und 
-gebrauch achten sollte. Wenn nötig sollte man das Lehren der 
Muttersprache, wie die des Fremdsprachenunterrichts 
betrachten und diesbezügliche Methoden und Ansätze im 
Sprachunterricht einsetzen. Im Rahmen des entwickelten 
Programms, bzw. der Curricula des Unterrichts für die türkische 
Sprache, sollten nicht nur die Themen Kultur und Familie 
behandeln, sondern auch das Thema der Artikulation integriert 
werden. Genau wie im Fremdsprachenunterricht sollten 
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zusätzliche Materialien, Aktivitäten und Online-Übungen, die 
sich auf die vier grundlegenden Fertigkeiten fokussieren, 
entwickelt und dieses Thema in den Bildungsprozess und in den 
Prozess der beruflichen Qualifikation impliziert werden. Die 
Materialien und Methoden für Lehrer sind besonders wichtig 
und sollten beachtet werden. Man könnte als Schwerpunkt die 
Hör-Sprech-Fertigkeitsmethode oder die auditiv-sprachliche 
Methode, sowie die auditiv-linguistische Methode 
miteinbeziehen oder ausgehend von der Aktion-Reaktion 
Methode eine Besserung einschließend behandeln (Demirel, 
1999). Als Materialien können auch mechanische und 
kommunikative Übungen gemacht werden. Beispielsweise gibt 
es auf der Wordwall-Seite diesbezüglich viele Aktivitäten. 

 

Auf der oben erwähnten Seite gibt es ein Rad, auf denen 
Wörter gekennzeichnet sind. Auf diesem Rad können Wörter, 
genauso wie man im Fremdsprachenunterricht in Niveaus wie 
A1, A2 oder B1 und B2 einstuft, nach altersspezifischen 
Wortgruppen eingeteilt werden, um Artikulationsaktivitäten in 
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Gruppen oder einzeln durchführen zu können. Hier kann man 
auch die Aktion-Reaktion Methode anwenden.  

Diese Aktivität ist für jede Altersstufe geeignet.   

 

Auf der gleichen Weise und auf der gleichen Seite ist 
dieses Mal eine Aktivität vorzufinden, die sich auf den Laut 
bezieht, und zwar z. B. über den Y-Laut, der erstmals erkannt 
und dann von anderen Lauten unterschieden werden soll, d.h. 
die Person, die diese Übung macht, kann die Differenz zwischen 
seiner Ziel- und Muttersprache erkennen. In jedem Dropdown-
Feld erscheinen Wörter, die den Y-Laut verstärken und mit 
verschiedenen Lauten verknüpfen. Dabei kann die Person 
erkennen, wie der Laut erzeugt wird, welche 
Artikulationsorgane aktiv sind und gleichzeitig mit den Lauten 
verbinden, welche von ihnen im Artikulationsprozess betont 
oder nicht betont werden oder er wird vom Lehrenden darauf 
aufgewiesen 
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Ebenso wird oben eine Entdeckungsaktivität zum Z-Laut 

bereitgestellt. Auch hier kann, wie beim Y-Laut, die Person 
bewusst aufmerksam auf die Sätze gemacht werden, indem man 
z. B. auf die Artikulation des Z-Lautes achten kann, wenn dieser 
Laut neben Vokalen oder Konsonanten ausgesprochen wird, 
oder wie die Silben von diesem Laut getrennt werden und wie 
er dementsprechend betont wird. Ein weiteres Beispiel für die 
Entdeckungsaktivität des Z-Lauts ist unten angegeben, bei dem 
die Person erkennen soll, ob im Wort der Z-Laut vorkommt oder 
nicht.  
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Hier werden Bilder gezeigt, um feststellen zu können, 
unter welchen von ihnen der Z-Laut zu erkennen ist. Diese 
Aktivität kann man mit allen Buchstaben unternehmen. In 
diesem Fall kann sichergestellt werden, dass die Person die 
Indikatoren in einem kognitiven Rahmen verwendet, indem eine 
Beziehung zwischen dem Bild und dem Deskriptor, in Form von 
Laut und Artikulation, hergestellt wird. Mit anderen Worten, 
wenn die Person ein Bild auf Türkisch sieht und seinen 
Deskriptor mit einer deutschen Artikulation erstellt, kann dies 
vermieden werden. Oder natürlich umgekehrt. Das folgende 
Beispiel kann angewendet werden, wenn gemeinsame Laute, die 
verwechselt werden, ausgesondert werden sollen.    

 
Hier kann der Ü-Laut, anstelle des U-Lauts, betont 

werden. Da hier ein visueller Sender eingesetzt wird, kann der 
Lehrende dies artikulatorisch unterstützen. Klänge wie ç, ş, sch, 
z, ts, die verwechselt werden, können somit bewusst übermittelt 
werden. 

Die Rolle des Hörverstehens im Artikulationsprozess ist 
zweifellos sehr wichtig. Es gibt in vielen Sprachen Audio-Texte 
zum Hören, oder auch Podcasts, besonders im mittlerem 
Niveau. Ein Beispiel hierfür auf Deutsch ist die von der 
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‚Deutschen Welle‘ bereitgestellte Internetseite ‚langsam 
gesprochene Nachrichten‘. Auf dieser Website 
https://www.dw.com/de/nachrichten/s-8030 werden 
Nachrichten im Niveau B1, B2 und C1 langsamer als gewöhnlich 
vorgetragen. Zu jeder Nachricht gibt es ein bestimmtes 
Vokabular und eine bestimmte Grammatik. Man kann mit der 
Audio-Datei somit eine korrekte Artikulation erreichen, weil es 
möglich ist, Begriffe, deren Erklärungen dem Kontext 
entsprechend gegeben werden, mit ihren Funktionen zu lernen. 
Eine weitere Alternative für artikulationsfördernde Programme 
ist die Seite http://www.acapela-group.com. Die auf dieser Seite 
geschriebenen Texte können mit Menschen aus verschiedenen 
Ländern in unterschiedlichen Akzenten artikuliert werden. 
Nach der Sprachauswahl spricht eine Stimme den ausgewählten 
oder geschriebenen Text.  

 
Der Text wird dann jeweils mit dem Akzent der Sprache 

gesprochen. Dies kann als Beispiel für Einzel- oder 
Gruppenarbeit angesehen werden. Das letzte Beispiel zum 
Thema Artikulation wäre die Seite http://paul.igl.uni-
freiburg.de/puzzle/2.html, in der sowohl der kognitive Umgang 
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mit Lauten, als auch ortsbezogenes Lernen in der richtigen 
Betonung ermöglicht wird. 

 
Wie zu sehen ist, können Aktivitäten durchgeführt 

werden, die unterschiedliche artikulatorische Funktionen, wie z. 
B. ob Töne dämpfend oder nicht dämpfend, oder wie die Laute 
t/ts artikuliert werden, haben können. 

Abschließend kann festgelegt werden, dass sich der 
Spracherwerbsprozess von zweisprachigen Subjekten, von 
denen der Einsprachigen unterscheiden. Dies sollte als Vorteil 
angesehen werden, denn im Zeitalter der Technologie und 
diesbezüglich der globalen Netzwelt ist es möglich, Lernenden 
differente Möglichkeiten und Angebote bereitzustellen, um 
kognitives und bewusstes Lernen anstreben und fördern zu 
können. Laute bilden die kleinste bedeutungstragende Einheit 
einer Sprache, gleichzeitig hat auch jede Sprache ihren eigenen 
Sprachrhythmus. Wenn das Subjekt diese Laute und Rhythmen 
richtig wahrnimmt und auffasst, lernt es die Buchstaben der 
Sprache in den folgenden Jahren des Erwerbsprozesses 
bewusster, was bedeutet, dass es dann in der Lage ist, beim 
Fremdsprachenerwerb die Differenzen der Buchstaben 
zwischen seiner Muttersprache und Zielsprache wahrnehmen 
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zu können. Man sollte aber nicht vergessen, dass hier dann die 
Muttersprache der Ausgangspunkt des Lernens ist. Demzufolge 
erkennt man, dass kognitives Lernen von Lauten und 
Buchstaben die Verwendung korrekter Wörter und Sätze 
bedingen. Eigentlich bereiten Buchstaben einer Sprache die 
Subjekte auf die nächste Stufe vor, wo Wörter und Sätze gebildet 
werden. Aus diesem Grund haben Buchstaben einen besonderen 
Stellenwert beim Spracherwerbsprozess. Zusammenfassend 
und ausgehend von der kleinsten Einheit der Sprache kann 
festgelegt werden, dass der systematische Fortschritt des 
Erwerbs und Lernens, diesen Prozess erleichtern und es dem 
Subjekt ermöglichen wird, beide Sprachen im kognitiven Sinne 
besser zu nutzen, um sie dann in die Metaebene zu übertragen. 
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ALMANYA‘DA TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRMELER 

Bülent GÜL* 

Tarihsel Gelişim1 

Kumanların ve Türk dilinin önemli sözlüğü Codex 
Cumanicus’un (XIV. yy.) bir defterinin de Kumanca-Almanca 

 
* Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, TÜRKİYE. 
1 Almanya’da Türkolojinin tarihsel gelişimi ve Alman Türkologlar ile 

ilgili olarak bu çalışmada da faydalandığımız çalışmamıza bakılabilir: 
Gül, Bülent (2020). “Almanya’da Türkoloji”, Avrupa’da Türkoloji, Ed. 
Öztürk Emiroğlu, Ankara: Akçağ Yay. ss. 1-68. Almanya’daki 
Türkoloji için ayrıca şu çalışmalara da bakılabilir: Herzog, Christoph 
(2010). “Notes on the Development of Turkish and Oriental Studies in 
the German Speaking Lands”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 
c.8, sy.15, s. 7-76. (Aynı makalenin yine aynı sayıdaki çeviri için bkz. 
Christoph Herzog, “Almanca Konuşulan Ülkelerde Türkiyat ve 
Şarkiyat Çalışmalarının Gelişimi Üzerine Notlar” Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, 2010, c.8, sy.15, s. 77-148.); Majer, Hans 
Georg (1976). “Arbeitsschwerpunkte der deutschen Osmanistik”, 
Südosteuropa und Südosteuropa-Forschung. Symposion des Südosteuropa-
Arbeitskreises der Deutschen Forschungsgemeinschaft in West-Berlin vom 
17-19. Oktober 1975, Herausgegeben von Klaus Detlev Grothusen, 
Hamburg: 207-232.; Stein, Heidi (1987). “Zur Geschichte türkischer 
Studien in Leipzig (von 1612 bis ins 20. Jahrhundert)”, Germano-
Turcica, Bamberg: 41-56. 
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sözlük olması, Almanca ve Türkçe bağlantısını eskiye 
götürmektedir. 

Alman bilim adamlarının Doğu’ya ve Osmanlı 
İmparatorluğu’na olan ilgisinin XVI. yüzyıldan itibaren 
başladığı bilinmektedir. Avrupa’da da bu yüzyıldan itibaren 
Türkolojiye olan ilginin başladığını biliyoruz.  

İtalyan Filippo Argenti’nin 1533 yılında yazdığı Regola del 
parlare turcho adlı eser, Avrupa’da yayımlanan ilk Türk 
grameridir. Bu grameri Milan Adamović, 2001 yılında 
yayımlamıştır: Das türkische des 16. Jahrhunderts, Nach den 
Aufzeichnungen des Florentiners Filippo Argenti (1533), Göttingen, 
2001. 

Codex’in Alman bölümü 27 yapraktır ve Kıpçakça-
Almanca, Kıpçakça-Latince iki söz listesini içermektedir. Bu 
listelerin ardından Kıpçakçaya çevrilmiş dualar, İncil’den 
parçalar, ilahiler, Kıpçakça bilmeceler, atasözleri ve bazı dil 
bilgisi kuralları yer alır. Eserin İtalyan bölümü, büyük ihtimalle 
İtalyan kolonilerinin yerleştiği Karadeniz’in kuzeyinde Kırım 
civarında; Alman bölümü ise misyonerlik faaliyetlerinin 
yürütüldüğü Kıpçak şehirlerinden birinde yazılmış olmalıdır.  

Almanlarla savaş alanlarında karşılaşmalar Osmanlı 
döneminde de devam etmiştir. Haçlı seferi olarak kabul edilen 
Niğbolu (1396) kuşatmasında karşı cephede Alman birlikleri de 
hazır bulunmuştur.  

Bu seferde Türk ordusuna esir düşerek Anadolu’ya gelen 
Johannes Schiltberger, Suriye, Mısır, Türkistan, Sibirya ve İdil-
Ural bölgesine kadar Türk yurtlarını görme fırsatı bulmuş ve 
yaklaşık otuz yıl sonra vatanına dönmüştür.  

Schiltberger memleketine döndükten sonra 1427 yılında 
burada gördüklerini ve başından geçenleri kaleme alsa da 
anılarının kitap olarak basılması ölümünden sonra mümkün 
olabilmiştir. İlk baskısı 1460 yılında Ausburg’ta yayımlanan 
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eserin o dönemin şartları altında aynı yıl içinde beş baskı 
yapması eserine verilen önemi göstermektedir.  

Kimi araştırmacılarca Johannes Schiltberger “Avrupa’nın 
ilk Türkoloğu” ya da “Almanların Marco Polo’su” olarak kabul 
edilmektedir.  

1562’de Heidelberg Üniversitesinde Alman tarihçisi ve 
dilcisi Johannes Leunclavius, 1584’de diplomat Heinrich von 
Liechtenstein ile birlikte İstanbul’a gitmiş ve İstanbul’da kaldığı 
süre içinde Türkçeyi ve yazmaları okumayı öğrenmiş ve 
dönüşünden sonra, 1588 yılında Frankfurt’ta‚ Annales 
Sultanorum Othmanidarum a Turcis sua lingua scripti, (2. baskı 
1596) başlıklı tarihsel yapıtını yayımlamıştır. Almanya’da 
Türklerle ilgili yapılan ilk çalışma, Leunclavius’un yukarıdaki 
eseridir. Ancak asıl önemli çalışmayı hazırlayan ve ilk Alman 
Türkologu olarak tanınan kişi, Hieronymus Megiser’dir (? 1554-
1619).  

Türkçenin basılı ilk gramerlerinden biri, Leipzig 
Üniversitesinde Hieronymus Megiser (1554-1619) tarafından 
1612 yılında yayımlanmıştır: Institutionum linguae turcicae libri 
quator. Quorum I. Continet Partem Isagoges Grammaticae Turcicae 
Priorem, de orthographia TurcArabica. II. Verò Isagoges Grammaticae 
Turcicae Partem Posteriorem, de Etymologia Turcorum. III. 
Complectitur diversa linguae Turcicae Exercitia, et duas Proverbiorum 
Turcicorum Centurias. IV. Dictionarium est Latino-Turcicum et 
viciβim Turcico-Latinum. 

Megiser’in birinci kitabında eski yazı ve Türkçe telaffuz 
üzerinde durulur. Bu eserde kullanılan Arapça kalıplar 
Breslau’da Doktor Peter Kirsten tarafından hazırlanır. Bu 
kalıplar Almanya’daki ilk Arapça kalıplardır (Stein, 1987, s. 48). 
Megiser, ikinci kitapta gramerle ilgilenir. Üçüncü kitapta ise, 220 
tane atasözü vardır. Megiser’in dördüncü kitabı olan Latince-
Türkçe/Türkçe-Latince sözlüğünde 2500 tane Türkçe sözcük yer 
alır. 



BÜLENT GÜL 

 124 

Leipzig Üniversitesinden bir diğer isim, Johan Christian 
Clodius (1676-1745)’tur. 1730 yılında Latince-Türkçe-Almanca 
büyük bir sözlük yayımlamıştır: Compendiosum Lexicon Latino-
Turcico-Germanicum. Clodius, bazı Türkçe yazmaları da 
Latinceye çevirmiştir. 

Almanya’da ilk şarkiyat enstitüsü 1845 yılında Leipzig’de 
kurulmuştur: Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alman Doğu 
Kurumu). Bu kurumun Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG) adlı bir dergiyi -ilk 
sayısının 1847 yılında- yayımladığını görüyoruz. Türk-İslâm 
tarihi ve Türk dili ve edebiyatı açısından çok önemli makalelerin 
yayımlandığı bu dergi, bugün de alanındaki en önemli 
dergilerden biri olma hüviyetini korumaktadır. 

Orta çağda özellikle bazılarına temas ettiğimiz Latin harfli 
transkripsiyon metinlerinin Almanya coğrafyasında ortaya 
konulan eserleri Türkçenin gelişim evrelerini göstermesi 
bakımından da önem arz etmektedir.  

Aynı zamanda Şarkiyat çalışmalarının bir alt disiplini 
olarak gelişen Türkoloji çalışmaları uzun yıllar boyunca 
Türkolojide bir Alman ekolünü doğurmuştur.  

Almanya’daki Türkoloji çalışmalarının başlangıcı 
açısından temsilî bir başlangıç noktası olarak Fransız Şarkiyatçı 
Silvestre de Sacy’nin (1758-1838) kişiliği ve bilimsel programının 
tesiri söz konusu olmuştur. 

Bu bağlamda terimsel bir kullanım olarak Şarkiyat 
çalışmaları “Orientalische Studien” 19. yüzyılın ilk yarısında 
kullanılmaktaydı.  

Ecole spéciale des langues orientales vivantes’de 1795 yılından 
beri Arapça kürsüsü başkanı olan ve 1806’da Collège de France’da 
ders veren Arabist Sacy’nin çalışmaları kurumsal anlamda 
Avrupa’daki diğer Şarkiyat çalışmalarının da çerçevesini 
belirlemiştir.  
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Onun yetiştirdiği öğrenciler Alman ekolü olarak gelişecek 
Şarkiyat’ın da Almanya’da kurumsal anlamda şekillenmesinde 
rol oynayacaklardır. Tıpkı Fransa’da olduğu gibi Almanya’da 
Şarkiyat ilahiyattan koparak bağımsız bir yön tayin edecektir.  

Herzog bu süreci bir filolojileşme çerçevesi ile 
açıklamaktadır. Bu filolojileşme süreci kendini modern 
anlamdaki dilbilimsel Türkolojide kendini gösterecek, 
karşılaştırmalı filolojinin Bang tarafından kurulması ile Alman 
ekolünün Türkolojideki tartışılmaz derinliği ortaya çıkacaktır. 

19. asrın sonlarından itibaren Almanya’da Türkolojinin 
bağımsız bir bilim dalı haline gelmeye başladığı görülür. Hitit, 
Sümeroloji ve Eski Mısır Medeniyetine bile ilgi duyan Almanlar, 
üç kıtada medeniyet kurmuş Türklerin dil, tarih ve kültürlerine 
kayıtsız kalmamışlardır. 

Daha çok alan araştırmasını öne çıkaran Petersburg 
Türkoloji okuluna karşı Berlin Türkolojisi “masa başı” 
çalışmalarıyla öne çıkmıştır.  

Berlin Türkoloji okulunun gelişmesinde en büyük rol Willi 
Bang-Kaup’undur. Saha çalışmaları için diğer tarafta yine 
Alman asıllı Rus Türkolog Radloff bulunmaktadır. 

Bang Öncesi Türkoloji Çalışmaları  

Almanya’da Türkoloji çalışmalarının başlangıcında yer 
alan isimlerden biri Heinrich Julius von Klaproth’tur (1783-
1835). Klaproth, Reise in den Kaukasus und nach Georgien in den 
Jahren 1807 und 1808, I-II, Halle-Berlin, 1812-1814 adlı eserinde 
Kafkasya’ya yapmış olduğu gezi sonucunda elde ettiği 
malzemeleri yayımlamıştır. Asia Polyglotta, 1823, adlı eserinde de 
Başkurt, Kazak, Kırgız, Yakut ve Tunguz dilleri ile ilgili bilgi 
vermiştir.  

Almanya’da Türkolojinin kurucuları arasında yer alan 
isimlerden biri de Wilhelm Schott’tur (1802-1889). Schott 
tarafından ortaya konulan ses denklikleri, Altay Dil Teorisi’nin 
temel taşlarını oluşturmuştur: Türkçe z = Çuvaşça r; Türkçe ş = 
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Çuvaşça l. Schott, De lingua Tschuwaschorum, 1841, adlı 
çalışmasında Çuvaşçanın bir Türk diyalekti olduğunu 
kanıtlamıştır. Schott’un Über die jakutische Sprache, 1843, adlı 
çalışması Yakutça’nın grameri üzerine yapılan ilk çalışmadır. 

Julius Theodor Zenker (ölm. 1884), yapmış olduğu 
çalışmalarla öncülük etmiş Türkologlardan biridir: Türkisch-
arabisch-persisches Handwörterbuch, I-II, Leipzig, 1866-1876 ve 
Allgemeine Grammatik der Türkisch-Tatarischen Sprache von Mirza 
A. Kasem-Beg, Leipzig, 1848. Zenker’in hazırladığı ve Zenker 
Sözlüğü olarak da bilinen Türkisch-arabisch-persisches 
Handwörterbuch adlı sözlüğü, Doğu Türkçesi ve özellikle de 
Çağatayca üzerinde araştırmalar yapanlar için önemini 
muhafaza eden bir sözlüktür.   

Otto von Böthlingk (1815-1904), Yakutçanın ilk bilimsel 
gramerini hazırlamıştır.  Bu çalışmada özellikle Yakutçadaki 
uzun ünlü olayının ortaya konulmuş olması ve Yakutçanın Türk 
dilleri arasında özel bir yerinin bulunduğunun tespit edilmesi 
dolayısıyla, bu eser, değerini yitirmemiştir: Über die Sprache der 
Jakuten Grammatik, Text und Wörterbuch, I-II, St. Petersburg, 1848-
1851. 

K. Foy, Osmanlı Türkçesiyle Azeri Türkçesine Güney 
Türkçesi adını vermiştir. Köktürk Türkçesinde kelimenin kök 
hecesindeki ä, e ve i ünlüleri ve bu ünlülerin ayrımı ile ilgili olan 
araştırması, “Türkische Vocalstudien, besonders das 
Köktürkische und Osmanische betreffend”, MSOS, III, 1900, s. 
180-215., çok önemlidir.  

Bang’ın Çağdaşları ve Uyguroloji Çalışmaları  

XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başında Orta Asya’ya 
yapılan bilimsel araştırma gezilerinin sonucunda kâğıda yazılı 
metinler bulunmuştur. Almanların 1902’den 1914 yılına kadar 
A. Grünwedel ve A. von Le Coq’un yönetiminde yaptıkları 
çeşitli seferler sonucunda bulunan eserlerin büyük bir 
çoğunluğu, bu araştırıcılar tarafından Almanya’ya getirilmiştir.  
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Almanya’ya getirilen bu yazmaların bir kısmı, 
Uygurolojinin kurucuları sayılan A. von Le Coq, F. W. K. Müller, 
W. Bang-Kaup, A. Von Gabain ve Reşid Rahmeti Arat gibi 
Türkologlar tarafından incelenmeye başlanmıştır. Türkçe 
olanları Uigurica (4 cilt), Manichaica (3 cilt) ve Türkische Turfantexte 
(10 cilt) başlıklı seriler hâlinde yayımlanmaya başlanmıştır. 

Albert von Le Coq (1860-1930), Uygurca alanında çalışmış 
çok önemli bir Alman Türkologudur. Le Coq, 1904-1905 ve 1913-
1914 yılları arasında yapılan Turfan seferlerine başkanlık yapmış 
ve bu kazılar ve araştırmalar sonucunda toplanan materyalleri 
de Berlin‘e getirmiştir. Uygurcayla ilgili birçok yayın yapmıştır. 
Bunlardan en bilinenleri: Türkische Manichaica aus Chotscho, I, 
ABAW, 1911 Anhang, Berlin, 1912, 61 s.; II, ABAW 1919, 15 s.; III, 
ABAW, 1922, 49 s. 

Friedrich Wilhelm Karl Müller (1863-1930) de hazırladığı 
Uigurica adlı diziyle tanınmıştır (I, 1908; II, 1910; III, 1922; IV, 1931 
son cildi Gabain yayımlamıştır).  

Mani yazısıyla yazılmış Türkçe metinleri de yayımlayan 
Müller, Uygurca alanıyla ilgili önemli bir isim olmuştur. Bu 
yönüyle Türkoloji alanında Uyguroloji kolunun kurucusu olarak 
kabul edilmiştir. 

Carl Brockelmann (1868-1956), özellikle onun Divanü 
Lugati’t-Türk üzerine yapmış olduğu çalışmalar ve bu dönemde 
yazılan eserleri “Orta Türkçe” olarak değerlendirmesi bilim 
çevrelerince kabul edilmiştir. Onun özellikle şu üç çalışması hâlâ 
değerini korumaktadır: “Mahmud al-Kasghari über die 
Sprachen und die Stämme der Türken im 11. Jahrhundert”, 
KCsA, I, 1921, s. 26-40; Mitteltürkischer Wortschatz nach Mahmud 
al-Kasgaris Divan Lugat at-Turk, Budapest-Leipzig, 1928; 
Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen 
Mittelasiens, Leiden, 1954, VIII+429 s. 

Willy Bang-Kaup (1869-1934), Eski Türkçe üzerine çok 
önemli eserler vermiştir. Onun Türkolojiye yönelmesiyle 
özellikle eski Uygur Türkçesi ve karşılaştırmalı Türk lehçeleri 



BÜLENT GÜL 

 128 

çalışmaları yoğunluk ve yeni bir yön kazanmıştır. Onun açtığı 
ekol sayesinde, eski Uygur Türkçesi çalışmaları bugünkü 
duruma gelmiştir. J. Marquart ile birlikte hazırladığı Osttürkische 
Dialektstudien, Berlin, 1914; Studien zur vergleichenden Grammatik 
der Türksprachen, I-II, 1916-17; Vom Köktürkischen zum 
Osmanischen. Vorbereiten zu einer vergleichenden Grammatik des 
türkischen, I-VI, 1923 adlı eserleri ve Türkische Turfan-Texte 
dizisinde yayımladığı metinler çok önemlidir.  

W. Bang, öğrencileri A. Von Gabain ve Reşit Rahmeti Arat 
ile birlikte meşhur Türkische Turfan-Texte dizisini yayımlamıştır. 

Uyguroloji’nin Almanya’daki annesi olarak kabul edilen 
ve birçok öğrenci yetiştiren Annemarie von Gabain (1901-1993), 
Bang ile birlikte Türkische Turfan-Texte (1929-1934) adlı diziyi 
hazırlamıştır. Eski Türkçe ve Uygurca üzerine birçok çalışma 
yapan Gabain’in öğrencileri arasında Şinasi Tekin de 
bulunmaktadır. Onun şu eserleri hâlâ değerini korumaktadır: 
Die uigurische Übersetzung der Biographie Hüen-Tsang (1935); 
Alttürkisches Schriftum (1950); Die Frühgeschichte der Uiguren 
(1952); Alttürkische Grammatik (Leipzig, 1941); Özbekische 
Grammatik (Leipzig-Wien, 1945).  

Johannes Benzing (1913-2001), Türkistan ve Volga bölgesi 
dil ve kültür alanları üzerinde çalışmıştır ve özellikle de Türk 
dillerinden Çuvaşça ile ilgilenmiştir. Über die Verbformen im 
Türkmenischen, MSOS, 42, 1939, II, s. 1-56 adlı doktora 
çalışmasından sonra ağırlıklı olarak Çuvaşça çalışmıştır.  

Gerhard Doerfer (1920-2004), çok önemli eserlere imza 
atan değerli bir Türkologdur. Onun çalışmaları Türkolojinin en 
temel başucu kaynakları olmuştur. Hazırlamış olduğu Türkische 
und Mongolische Elemente im Neupersischen. Band 1-4, Wiesbaden, 
1975-1983, adlı eserinde Türkçe ve Moğolcanın Yeni Farsçaya 
vermiş olduğu alıntılar üzerinde durmuştur.  

Doerfer, Halaçlar ve Halaçça üzerinde de çok çalışmıştır: 
Khalaj Materials, Bloomington, 1971; Wörterbuch des Chaladsch. 
Dialekt von Charrâb, Budapest, 1980, 231 s. (Semih Tezcan ile birlikte). 
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Doerfer, eski Türk şiirinin yapısal özellikleri ile ilgili çok 
önemli bir çalışmayı da 1996 yılında yayımlamıştır: Formen der 
alteren türkischen Lyrik, Studia Uralo-Altaica 37, Szeged, 1996. 

Milan Adamović, Almanya’da çalışmış başarılı bir 
Türkologdur. Türkoloji dünyasında önemli bir yeri olan 
Materialia Turcica dergisini de yöneten Adamović, Genel 
Türkoloji üzerinde çalışmış ve emekli olmuştur. Özellikle 
Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache, Leiden, 1985, 337 s. 
adlı eseri çok önemlidir. Yayımladığı Das türkische des 16. 
Jahrhunderts, Nach den Aufzeichnungen des Florentiners Filippo 
Argenti (1533), Göttingen, 2001, adlı eser de Türkçenin Avrupa‘da 
yayımlanan ilk gramerlerden olan Floransalı Flippo Argenti’nin 
eseri ile ilgili yaptığı çalışmadır. 

Almanya’da Mainz Üniversitesinde çalışmış ve emekliye 
ayrılmış bulunan İsveçli Türkolog Prof. Dr. Lars Johanson, 
Almanya’da Türkolojinin gelişmesine katkı sağlayan 
Türkologlardandır. Turcologica yayın dizisini ve Turkic Languages 
adlı dergiyi yönetmektedir.  

Onun en önemli çalışmalarından birisi Aspekt im 
Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürkischen 
Aspektsystems, (Studia Turcica Upsaliensia, 1), Uppsala, 1971. 
künyeli çalışmasıdır. Yetiştirdiği öğrencilerle Mainz ekolünün 
kurucularından kabul edilmektedir. 

Peter Zieme (d. 1942), Uygurca alanında çok önemli bir 
araştırmacıdır. Uygurca yazmaların düzenlenmesi, 
kataloglanması ve tasnifi hususlarında gayret gösteren Zieme, 
bu alanda çok değerli araştırmalar yapmıştır. G. Hazai ile birlikte 
hazırladığı Berliner Turfantexte adlı dizide, çok önemli eserlerin 
yayımlanmasını sağlamıştır.  

Eski Uygur Çalışmalarında Berlin ekolünün önemli bir 
temsilcisi sayılabilecek Peter Zieme de yine Turfan Araştırmaları 
Bölümünde fahri olarak görev yapmakta ve fragmanların 
yayımlanmasına katkı sağlamaktadır. En son çalışması 2020 
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yılında Berliner Turfantexte serisinde yayımlanmıştır: Uigurorum 
veterum fragmenta minora. 

Marcel Erdal (d. 1945), Eski Türkçe, Türk dilbilimi, 
Karayca gibi çeşitli Türk dilleri üzerine çalışmıştır. Frankfurt 
Üniversitesinden emekli olmuştur. Daha sonra Kıbrıs Rum 
Kesimi, Çin ve Türkiye‘de dersler vermiştir. Onun eserleri 
Türkolojinin en temel kaynakları arasına girmiştir: Old Turkic 
Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon, Wiesbaden, 
1991; A Grammar of Old Turkic, Brill, 2004; Die Sprache der 
wolgabolgarischen Inschriften, Turcologica 13, Harrassowitz, 
Wiesbaden, 1993. 

Claus Schönig (1955- 2019) tarihi-karşılaştırmalı Türkoloji, 
Kuzeydoğu ve Sibirya Türk dilleri üzerine çalışmıştır ve 
kendisinin pek çok önemli çalışması vardır. Berlin Freie 
Üniversitesinde dilbilimsel Türkolojinin yürütülmesinde son 
derece önemli bir rol üstlenmiştir. Özellikle şu eseri ile 
tanınmaktadır: Hilfsverben im Tatarischen. Untersuchungen zur 
Funktionsweise einiger Hilfsverbindungen, Steiner, Wiesbaden, 
1984, XXIII+327 s 

Almanya’da Bugünkü Durum ve Almanya’da Türkoloji 
Eğitimi Veren Kuruluşlar 

1. Türkoloji temel eğitimi yanında hazırlık eğitimi olarak 
Türkçe eğitimi: Berlin Freie, Frankfurt, Giessen, Göttingen, 
Hamburg, Mainz ve Münih Türkoloji bölümlerinin yer aldığı bu 
grupta, adı geçen üniversite bölümlerinin eğitimi sonunda 
Magister Artium (M.A.) ve daha sonraki doktora programı 
sonucunda da Doctor Philosophiae (Dr. Phil.) unvanı verilmiştir. 
2000‘li yıllara kadar faal olan Frankfurt‘taki bölüm günümüzde 
kapatılmıştır. 

2. İslâm bilimleri çerçevesinde Türkçe eğitimi: Bu 
bölümlerde sadece Türkoloji eğitimi söz konusu olmamakla 
beraber, İslâm bilimleri bağlamında Türkoloji eğitimi de 
verilmektedir. Bu bölümlerde de eğitim sonunda M.A. veya 
doktora eğitimi sonunda Dr. Phil. unvanları verilmektedir. Bu 



ALMANYA‘DA TÜRKOLOJİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 

 131 

tür bölümler, Bochum, Bonn, Erlangen-Nürnberg, Freiburg, 
Heilderberg, Köln gibi üniversitelerdeki bölümlerdir. 

3. Üniversitede yer alan fakültelerdeki dinleyiciler için 
Türkçe eğitimi: Bielfeld, Erfurt, Konstanz, Mannheim, Tübingen 
ve Wuppertal gibi pek çok üniversitede verilen Türkçe kursları. 
Bu bölümdeki üniversitelerin sayısı oldukça fazladır. Bu 
bakımdan Almanya Türkiye‘den sonra yabancı dil olarak 
Türkçenin en yoğun biçimde öğretildiği ikinci ülkedir. 

4. İlk ve orta dereceli okul eğitmenleri için Türkçe: 
Bochum, Bremen, Duisburg-Essen ve Oldenberg 
üniversitelerinin yanı sıra, Dortmund Ruhr Pedegoji 
Yüksekokulunda ve Germersheim vb.  

Bu bölümdeki üniversitelerden günümüzde en faal olanı 
kuşkusuz Duisburg-Essen Üniversitesidir. Üniversite 
bünyesindeki Türkistik Enstitüsü özellikle Türkçe öğretmeni 
yetiştirmek açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır.   

Ayrıca Germersheim‘da Mainz Üniversitesine bağlı 
Çeviribilim, Dilbilim ve Kültürbilimleri Fakültesinde Türkçe Dil, 
Kültür, Çeviri Lisans Programı açılmıştır. 

Bu bölüm Almanya‘da çeviri eğitimi kapsamında açılan ilk 
ve tek bölüm olma özelliğine sahiptir. Bu programla 2008 yılında 
ana dili Türkçe olanlara yönelik açılan çeviri yüksek lisans 
programının yanı sıra artık ana dili Türkçe olmayanların da 
eğitim alabilecekleri bir içerikte program hazırlanmıştır.  

Bu bakımdan karşılaştırmalı edebiyat ve kültür çalışmaları 
açısından program önemli bir boşluğu dolduracaktır.  

Bugün Almanya’da Türkoloji ile ilgili çalışma yapan 
birçok kuruluş ve enstitü vardır. Bu enstitülerden bazılarında 
doğrudan Türkoloji eğitimi yapılırken bazılarında da İslâm 
araştırmaları veya Orta Asya çalışmalarına bağlı olarak eğitim 
verilmektedir.  

Meselâ; (Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften (BBAW), Turfanforschung) Berlin Brandenburg 
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Akademisi Turfan Araştırmalarında özellikle eski Uygur 
Türkçesi üzerine çalışılırken, (Humboldt-Universität zu Berlin 
Seminar für Mittelasienwissenschaft) Berlin Humboldt 
Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Enstitüsünde Orta Asya 
çalışmaları; Heildelberg’de ise İslâm araştırmaları çerçevesinde 
Türkoloji ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  

Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften’da, Turfanforschung (Turfan Araştırmaları) adı 
altında bu kütüphanelerde bulunan binlerce yazmanın ve 
parçanın hem tasnifleme hem de yayıma hazırlama çalışmaları 
da devam etmektedir. Burada pek çok dilden yaklaşık 40.000 
adet parça bulunmaktadır.  

Bu koleksiyonun Türkçe ile ilgili kısmı Abdurishid Yakup, 
Ayşe Kılıç Cengiz ve Peter Zieme, Soğdca parçalar Alishir 
Begmatov ve Desmond Durkin-Meisterernst tarafından 
araştırılmaktadır. 

Web sayfasında bu koleksiyonda yer alan parçaların 
mikrofilmleri de yer almaktadır.  

Almanya’da bulunan Doğu yazmalarının kataloglama 
çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu 
amaçla, Die Katalogisierung der Orientalischen Handschriften 
(Almanya’da Bulunan Doğu Yazmalarının Kataloglama Projesi) 
adlı bir proje yürütülmektedir.  

1989’a kadar Alman Araştırma Kurumu (Deutschen 
Forschungsgemeinschaft) tarafından finanse edilen proje, 
1990’dan itibaren de Göttingen İlimler Akademisi tarafından 
(Akademie der Wissenschaften zu Göttingen) tarafından finanse 
edilmektedir. Alman Devlet Kütüphanesi Doğu Bölümü ile 
birlikte yapılan bu projede, Eski Türkçe yazmaları Prof. Dr. 
Klaus Röhrborn tarafından, Eski Türkçe parçalar da Dr. Simone-
Christiane Raschmann ve Dr. Orçun Ünal tarafından, Farsça 
yazmalar da Christiane Reck tarafından kataloglanarak 
hazırlanmaktadır. 
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Bu projelerin yanı sıra Prof. Dr. Klaus Röhrborn 
yürütücüğülünde Uigurisches Wörterbuch adlı Uygurca Sözlük 
projesi uzun yıllardır devam etmektedir. Projede Zekine 
Özertural, Jens Wilkens gibi isimler de görev almaktadır. 
Wilkens’in Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü de alandaki önemli 
boşluğu doldurmuştur, ki bu projenin bağlamsal sözlüklü ayağı 
daha da devam edecektir.  

Görüldüğü üzere gerek Berliner Turfantexte gerek 
Uigurisches Wörterbuch gerekse de Alttürkische Handschriften 
çalışmaları uzun soluklu projelerdir. Bunlar günümüzde de 
devam ettirilmektedir.  

Bu eksende Türkoloji çalışmaları özellikle de Eski Uygurca 
araştırmaları için Almanya geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
en önemli merkezlerden biridir2.  

Bugüne Dair Gözlemler 

Almanya’daki Bamberg, Berlin Freie, Berlin Humboldt, 
Bochum, Duisburg-Essen, Freiburg, Giessen, Göttingen, 
Hamburg, Köln, Mainz ve Münih’teki Enstitülerde Türkoloji 
çalışmaları olgunlaşmış bir şekilde devam etmektedir.  

Bu enstitülerden Bamberg ve Münih’teki enstitüler Türk 
dili, tarihi ve kültürü üzerine çalışırken Berlin, Göttingen ve 

 
2 Artık Uygurca çalışmalarında metin yayımı, metinlerin neredeyse 

tamamının yayımlanmasından dolayı eski değerini kaybetmiştir. 
Ceval Kaya’nın Altun Yaruk ile ilgili yaptığı son çalışma gibi 
çalışmalar- bütün fragmanlar Petersburg nüshası ile karşılaştırmalı 
incelenmiş- tabi ki yapılmalıdır. Son dönemde yapılan -Almanya, 
Türkiye- metin yayımlarında görülen bir özellik ile ilgili de şunu 
söylememiz gerekiyor. 1910’lu yıllarda yapılan metin yayımlarının 
yeni okumalar ile yeniden yapılması kabul edilebilir, çünkü, o 
zamanın bilgisi ile bazı farklı okumalar yapılmıştır. Ancak, 1980’li 
1990’lı yıllarda yayımlanan metinlerin de yeniden yayımlandığını ve 
ilk yayımlayandan farklı okumaların olmadığını görüyoruz. Metne 
yeni fragmanlar ekleniyorsa belki bu bir ölçüde kabul edilebilir. 
Ancak yeni fragman yoksa bu çalışmalar gereksizdir. 
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Mainz’daki enstitüler Türk dilleri ve edebiyatları üzerine 
çalışmaktadır. Hamburg Üniversitesindeki enstitünün 
çalışmalarına bakıldığında da daha çok Türk dili ve edebiyatı ile 
tarih üzerine çalışıldığı görülmektedir.  

Ancak son yıllarda genel anlamda bölümlerin öğrenci 
azlığı, üniversite politikalarının değişmesi, alanların daha çok 
filoloji ya da dilbilimden ziyade günümüz perspektifini de 
yorumlayan tarih çalışmalarına doğru bir yönelim gösterdiği 
söylenebilir. 

Diğer taraftan ülkedeki yoğun Türk nüfusundan kaynaklı 
olarak ana dili ya da ikinci dil olarak Türkçe öğretimi için de 
bölüm ve merkezlerin açıldığı gözlemlenmektedir. Duisburg-
Essen Üniversitesi bunun en güzel örneğidir. Hamburg ve 
Tübingen’de de bu tip girişimler söz konusu olmuştur.  

Alman Türkolojisi günümüzde kurumsal anlamda 
değişmeye başlamıştır. Bir profesörün ölmesi ya da emekliye 
ayrılması sonucunda üniversite yönetimlerinin anlayışına bağlı 
olarak ilgili kürsü değişim gösterebilmektedir. Örneğin C. 
Schönig vefat ettikten sonra bir süre vekaleten Elisabetta 
Ragagnin ilgili kürsüyü vekaleten yönettiyse de bugün hala 
sürecin nasıl tamamlanacağı belli değildir. Ancak eskisi gibi 
karşılaştırmalı dilbilim ve Türk dillerine yönelik çalışmaların 
azalacağı aşikârdır.  

Hakeza Berlin Humboldt Üniversitesinde de Prof. I. 
Baldauf ile Göttingen Üniversitesinden J. P. Laut emekliye 
ayrılmışlardır. Temennimiz sonrasındaki süreçte de 
Türkolojinin aynı seviyede temsil edilmesidir. 

Bu kabuk değiştirme daha çok dil çalışmalarından ziyade 
yakın dönem Türkiye tarihini anlamaya çalışmakla ilişkilidir. 
Aynı zamanda uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve sosyoloji 
bağlamında çalışmalara doğru da bir yönelim söz konusudur. 

Ayrıca bölümler öğrenci sayısı bakımından da sorunlar 
yaşamaktadır. Meslekî bakımdan iş kaygısı, bölümlerin zorluğu 
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(pek çok dil öğrenme gereksinimi) vb. nedenlerle öğrenciler 
Türkoloji bölümlerine sınırlı sayıda kayıt yaptırmaktadır. Bu da 
üniversite yönetimlerinin bölümlere yönelik yaklaşımlarını 
olumsuz anlamda etkilemektedir. 

Alman Türkolojisi hâlâ Eski Uygurca çalışmaları açısından 
en önemli merkez olma özelliğindedir. Bunun arkasında hem 
fragmanların orada muhafaza edilmesi hem de bunların uzun 
soluklu projelerle çalışılmasıdır. Turfan Araştırmaları 100 yıla 
yakın bir süredir çalışmalarını devam ettirmektedir. Türkiye 
Türkolojisinin bu tip uzun soluklu projeleri destekleyecek 
mekanizmalara ihtiyacı bulunmaktadır. 

Örneğin uzun yıllardır Göttingen’de yürütülen Uigurisches 
Wörterbuch projesi çeyrek asır daha devam edecektir. Bu eksende 
Göttingen ve Berlin ekolleri Uygurca çalışmalarının en önemli 
merkezleridir. 

Sonuç olarak bakıldığında Alman Türkolojisinin Türkiye 
Türkolojisini de önemli ölçüde etkilediğini belirtmek gerekir.  

Alman Türkolojisi saha araştırmalarından, karşılaştırmalı 
dilbilim araştırmalarına kadar hâlen etkilidir.  

1960’lı yıllara kadar Bang, Le Coq, Gabain, Arat; 1970’li 
yıllardan 2000’li yıllara kadar Zieme, Kara, Hazai, Röhborn, 
Maue gibi Türkologların çizdiği Alman Türkolojisi, 2000’li 
yıllardan sonra özellikle Marcel Erdal ile Lars Johanson’un 
dilbilimsel çalışmaları ile daha farklı bir yola girmiştir. Artık 
Alman Türkolojisi daha çok karşılaştırmalı dilbilim üzerinden 
Türkoloji yapmaktadır. 
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HANS SCHİLTBERGER’DEN BUGÜNE ALMANYA’DA 
TÜRKÇE: BAVYERA’DA ÜNİVERSİTELERDE TÜRKÇE 

ÖĞRETİMİ 

Ergün ÖZSOY* 

Giriş: 

Dil öğretimi konusuna geniş tarihsel bir perspektiften bakmak 
dil öğretiminin öneminin ve değerinin daha iyi kavranmasını 
sağlar, araştırmacıların, öğretmenlerin ve öğrencilerin, strateji 
kullanımını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen çeşitli tarihi 
ve kültürel faktörleri anlamalarına yardımcı olabilir. Bu 
makalede, Hans Schiltberger seyahatnamesinden itibaren 
özellikle Türkçe ibarelerin olduğu üç eser seçilerek tarihsel bir 
perspektifle Almanya’da Türkçe ve günümüzdeki Türkçe 
öğretimi genel çerçevede değerlendirilecektir. Schiltberger ile 
birlikte Arnold von Harff ve Bartholomäus Georgievics’in 
eserlerinde yer alan Türkçe örnekler ele alınacak ve daha sonra 
günümüzde üniversitelerdeki Türkçe öğretimi, dersler, dil 
seviyeleri ve kullanılan ders kitapları üzerine değerlendirmeler 
yapılacaktır. Türkler hakkında ilk dönemlerde yazılmış eserlerin 
bakış açıları ve oluşturduğu anlayışlar ile günümüzde Türkçe 

 
* Dr., Augsburg Üniversitesi Dil Merkezi, ALMANYA. 
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derslerinin durumu birlikte değerlendirilerek Türkçe öğretimi 
konusuna tarihsel bir perspektiften farklı bir açıdan bakmak 
hedeflenmiştir. 

Almanya’da Türkler ve Türkçe hakkındaki temel fikirlerin 
oluşmasını Schiltberger’den başlamak üzere yazılan eserler 
sağlamıştır. İstanbul’un fethi ile artan yayınlar Mohaç Savaşı ve 
Viyana kuşatması ile başka bir havaya bürünerek çoğaldı. 
Özellikle on altıncı yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’a gelen 
Habsburg elçi heyetleri ile bu heyetlerde bulunan kişilerin 
yazdıkları eserler bugüne kadar izleri sürülebilen Türk imajının 
temellerini oluşturdular. 15. ve 16. yüzyılda ilk kez Türklerle 
karşılaşan bu kişiler Türk kültürünü toplumunu siyasi 
durumunu yoğun bir biçimde ele aldılar, analiz ettiler ve 
sonuçlar çıkarmaya çalıştılar. Genel olarak nihai hedefleri Türk 
İmparatorluğu’nun nasıl olup da bu kadar güçlenmiş 
olduğunun anlaşılması ve daha sonra da ona karşı mücadele 
edilebilecek bir yolun bulunabilmesi idi. Bu dönemdeki yoğun 
araştırma inceleme ve analizler hem ilk olmaları bakımından 
hem de oldukça dikkatli ve ayrıntılı gözlemlerin ortaya konmuş 
olması bakımından etkili olmuştur. Öyle ki bu yayınlarda 
sergilenen anlayışların izlerini günümüzde bile görmek 
mümkündür. Bu yazarların tamamı kendilerine göre Türklerin 
askeri ve siyasi üstünlükleri ile zayıf yönlerini dile getirirler. 
Bunun yanında sosyal yaşam, ülkenin dini ve kültürel çeşitliliği, 
gelenekler, adetler önemli konulardır. Seyahatnamelere tarihsel 
kaynak olarak Türk tarihçiliğinde ilk dikkat çekenler ve ilk 
yayınları yapanlar İlber Ortaylı ile Semavi Eyice olmuştu 
(Ortaylı, 1972, ss. 135-159; Eyice, 1975, ss. 85-126). Günümüzde 
seyahatnameler giderek artan bir ilgi ile yayınlanmakta ve 
incelenmektedir.  
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1. Almanya’da Türkçe: İlk Örnekler 

Hans von Schiltberger uzun yıllar süren esaretinin ardından 
anavatanına döndükten sonra yazdığı kitabında Türklerden 
bahsetti, ilk olarak kapsamlı biçimde Türklerden bahseden, ilk 
Türkçe kelimelere yer veren eseri Almanca dil araştırmaları ve 
Türk tarihi araştırmalarının önemli kaynaklarından biridir. 
(Langmantel, 1885)  1396 yılındaki Niğbolu seferinde esir düşen 
Hans von Schiltberg yaşının genç olması nedeniyle hayatının 

Resim 1  - Hans Schiltberger seyahatnamesinin kapağı, Nürnberg 1549. 
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bağışlanması sayesinde Anadolu topraklarında ve daha sonra da 
çeşitli yerlerde dolaştıktan sonra Bavyera’ya dönerek 
seyahatnamesini yazmıştır. Bazı tarihçiler tarafından Bavyeralı 
Marko Polo adıyla da anılır, eserinde yer adlarını Türkçe 
telaffuzları ile vermiş genelde Avrupalı yazarların yaptığı gibi 
Latince adları ile değil Türkçede telaffuz edildiği şekliyle Gonya, 
Adalya, Donguzlu, Anthap, Urum biçiminde kaydetmiştir. Yerel 
söylenişleri kulağıyla duyduğu gibi kaydetmiş olması onun bu 
seyahati gerçekten yapıp yapmadığı konusundaki şüpheleri de 
ortadan kaldıran bir kanıttır (Özsoy ve Wolf, 2020, ss. 229-242).  
Schiltberger’in yazdıkları daha sonraki eserlere de kaynaklık 
edecek bir temel oluşturacaktır. 

Schiltberger’den sonra eserinde Türkçe bilgiler bulunan diğer 
yazar pek fazla bilinmeyen Arnold Harf üzerinde kısaca durmak 
gerekir (Groote, 1860).  

Arnold von Harff bir şövalye, maceracı ve hacıydı. Çok kapsamlı 
hac yolculuğuyla ilgili seyahatnamesi farklı ilgi alanlarına ve 
diğer hacılardan daha fazlasını araştırma ve tecrübe etme 
yönündeki isteğini gösterir.  Daha kolay ya da daha ucuza 
seyahat edebilmek, yerel hayata daha yakın olabilmek ya da 
başka yerlerdeki merakını giderebilmek için birkaç kez kılık 
değiştirmiştir.  Bu onun seyahat ve kültür izahatını oldukça 
renkli bir hale getirir ve anlatımları heyecan vericidir, öyle ki bu 
hacının seyahat anlatısında birçok yerde din geri planda kalır. 
Anlaşıldığına göre Harff muhtemelen yola çıkmadan evvel 
Köln’deki çalışmaları sırasında yolculuğuna iyi hazırlanmıştı. 

Arnold von Harff'ın raporuna eklediği dokuz ayrı yabancı 
dildeki açıklamalar eserinin gerçekliğine katkıda bulunur ve 
Arnold von Harff'ın yabancı kültürlere olan büyük ilgisini 
gösterir. 
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Arnold von Harff'ın konuşma örnekleri, günlük yaşamda 
kısmen dilde hala hayatta kalan en eski sözcük ve sözceler 
olduklarından, çeşitli yönlerden araştırmacılar, özellikle 
filologlar için ilginçtir, kayıtlar hangi kelimelerin ve deyimlerin 
önemli olduğunu ve hangi ülkelerde kullanıldığını gösterir. 
Seyahatname en az 14 el yazması mevcut olmasına rağmen, 
ancak daha sonra, 19. yüzyılın sonlarına doğru ilk kez 1860 
yılında basılmasından sonra ilgi çekebilmeyi başarmıştır. 
Harff’ın Türkçe kayıtları erken bir dönem olması bakımından 
özellikle önemlidir (Groote, 1860, s. 209). Seyahat kayıtlarının 
209-210. Sayfalarında Türkçe 56 kelime ve on cümle 

Resim 2 Arnold von Harff seyahatnamesinde Türkçe sözler 



ERGÜN ÖZSOY 

 142 

kaydetmiştir. (Stumme, 1914, s. 134) Aşağıdaki tabloda bu 
kayıtlardan bazı örnekler gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Arnold Harff'ta Türkçe kelimeler 

Turcksche spraich 

Arnold von Harff Modern 

Türkisch Deutsch Türkisch Deutsch 

meck broyt Ekmek  Das Brot 

sarap wijn Şarap Wine 

schauwe wasser Su Wasser 

heet fleysch Et Fleisch 

peuir keess Peynir Käse 

gemortar eyer Yumurta Eier 

stircke essich Sirke Essig 

jaesche guet Yahşı (güzel) Gut 

jheramasch buess Yaramaz Böse 

gelgitalim Eyn wijff Gel gidelim  

Adam  Eyn mynsch Adam Ein Mensch 

jur wesschen Yur (yıkar) Waschen 

beuym mijn benim Mein 

goneck Eyn hempt gömlek Ein Hemd 

 

İlk dönem örnekleri olarak kısaca değinmek istediğimiz 
kayıtlardan üçüncüsü aslen Polonyalı olan Bartholomeus 
Georgievics tarafından kaleme alınmıştır. (Georgijevits, 1558, 
1664) 15 yaşındayken 1526 Mohaç Savaşı sırasında esir olarak 
Türk topraklarına gelmiş, çeşitli işlerde dokuz veya on üç yıl 
arasında bir süre çalıştıktan sonra ülkesine dönmüştür. 1555 
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yılında Napoli’de Latince olarak yayınlanmış eseri 1558 yılında 
Almancaya çevrilmiştir. Eser Melek Aksulu tarafından kapsamlı 
bir incelemesi ile birlikte Türkçe yayınlanmıştır (Aksulu, 1998). 
Barbara Flemming’in Türkçe bilen Katolik hümanist olarak tarif 
ettiği Georgievics, Mayıs 1547’de Türk âlim Derviş Çelebi ve 
Nagyvarad Fransiskanları arasındaki dini tartışmayı organize 
etmiş olan kişidir (Flemming, s. 242).  

 

 

Resim 3 Bartholomeus Georgievics’in eserinde Türkçe sözler 
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Georgievics eserinde bazı teolojik meseleler üzerinde durmuş ve 
o devrin anlayışı uyarınca Türkler hakkında bilgiler vermiştir. 
Bunlar yanında birçok Türkçe kelimeyi Almanca karşılıkları ile 
birlikte yine Schiltberger de olduğu gibi kulağıyla duyduğu 
biçimiyle vermiş Türkçenin Latin alfabesi ile yazımı örneklerini 
oluşturmasının yanında o dönemde nasıl sesletildiği konusunda 
da önemli bir kaynak olmuştur (Georgijevits, 1545, 1558, 1664). 
Metinde ayrıca aşağıdaki dörtlükte görülebileceği gibi bugün 
bile rahatça anlayabileceğimiz bir şiir bulunur. 

Bir iken beş on eyledim derdumi 
Yaradandan istemişem yardumi 
Terk eyledum zahmanumi yurdumi 
Neyleyim yenemezsem gönlümü (Georgijević, 

Lugdunum 1555, s. 26) 
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Resim 4 - Türkçe dörtlük, Georgijević, Bartolomej, De Turcarum 
moribus epitome, Lugdunum 1555 

 

Alman kaynaklarında Türkler hakkındaki bilgilere ilk olarak 
askeri ve siyasi sonra diğer gerekçelerle rastlanmaktadır. 15 ve 
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16. yüzyılda yazılan eserler arasında özellikle Busbecq, Gerlach, 
Dernschwamm ve Schweigger, Reinhold Lubenau gibi kişilerin 
yazdıkları seyahatnameler dikkat çeker. Bu yazarların 
kendilerinden önce bu konuda yazılmış olan eserlerden bazı 
bilgileri ve bölümleri doğrudan kopyaladıkları ya da benzer 
biçimde tekrarladıkları bilinmektedir. Özellikle Schiltberger ve 
Georgijevics’in anlattıklarının daha sonraki dönemler için örnek 
teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Böylece bilgiler şablonlar hâlinde 
tekrarlanarak sonraki kuşaklara aktarılır ve yeterince 
tekrarlanmış olmaları da göz önünde tutulursa artık 
kanıksanmış adeta kesin bilgiler haline dönüşürler. İlmi 
anlamda Türkler ve Türk tarihi ile ilgili incelemeleri ise Hammer 
ve Diez ile başlatmak doğru olur. Yaşadıkları dönemde şiddetli 
kavgaya tutuşmuş olan biri Prusyalı diğeri Avusturyalı bu iki 
tarihçi Almanya toplumunda Türkçeye Türk tarihine ve 
kültürüne karşı önceki dönemlerde ön yargılardan 
kurtulamamış düşman bakış yerine daha farklı yaklaşmışlar, 
derinlemesine bir tanıma faaliyetine girişmişler, eserler 
vermişlerdir. Elbette bakış açıları ve kaynaklarının en az iki yüz 
yıl eski olduğunu unutmamak gerekir. Hataları eksikleri ve bazı 
ön yargıları olsa da Hammer’in Osmanlı Tarihi ve Diez’in Dede 
Korkut konusundaki çalışmaları onların Türk dili ve tarihi 
araştırmalarında ayrı bir yere konulmasını gerektirir. Haçlı 
savaşlarının ardından gelen uzun dönem özellikle İstanbul’un 
fethedilmesinden sonra başlayarak Türkenzeit olarak adlandırılır 
ve bu en keskin biçimde kendini sürekli olarak Türk tehdidi 
altında hissetmiş olan Avusturya topraklarında günümüzde de 
somut biçimde gözlenebileceği üzere en güçlü yansımasını 
bulur. Avrupa’da Türkler hakkında farklı dönemlerde farklı 
anlayışlar da gözlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde örneğin 
Prusya topraklarındaki anlayış biraz daha farklıdır. 

Burada kısaca değinilen bu ve benzeri yayınlarda dil öğretimi 
metotları ya da teknikleri artık geçerli olmamakla birlikte, bu 
eserlerin oluşturmuş oldukları anlayış ve çizdikleri çerçeve çok 
güçlüdür. Dil öğretiminin bir parçası olan kültür aktarımı 
sırasında karşılaşılan muhtemel ön yargıları ve temellerini 
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anlayabilmek için bu eserleri tanımak yararlı olabilir. Tarihsel bir 
perspektifle meselelere bakıldığında güncel meseleler üzerinde 
aranan çözümlerin bazı izlerinin geçmişten yararlanılarak 
bulunabileceğini göz önünde tutmak gerekir.  

Buraya kadar anlatılan eserler tarihsel metinler ve kaynaklar 
olarak yerini almış ve geçen zamanla Türkçe öğretimi 
Türkiye’de ve dünyada olduğu gibi Almanya’da da diğer dünya 
dilleri yanında öğrenilen ve öğretilen bir dil haline gelmiştir. 
Özellikle son otuz yıl içinde dünyadaki değişimlere de uygun bir 
biçimde Türkçe öğretiminin geçirdiği dönüşüm ve geldiği nokta 
gerçekten dikkat çekicidir (Köse ve Özsoy, 2020). Almanya’da 
Türkçe konusuna ana hatları ile tarihsel bir perspektif 
sağlandıktan sonra Türkçe öğretiminin güncel durumu yeni bir 
bakış açısıyla ele alınabilir. 

2. Almanya’da Türkçe Öğretimi 

Almanya’da Türkçe Öğretimi her biri ayrı bir araştırma ve 
inceleme konusu olması gereken aşağıdaki ana başlıklar altında 
ele alınabilir.  

1. Okullarda Türkçe Öğretimi (İlköğretim Ortaöğretim / 
Grundschule und Gymnasium) 

2. Üniversitelerde Türkçe Öğretimi (Sprachenzentrum) 
3. Türkoloji Bölümlerinde Türkçe Öğretimi 
4. Halk Yüksekokulunda Türkçe Öğretimi 

(Volkshochschule / vhs) 
5. Türkiye’ye ait Kurum ve Kuruluşlarda Türkçe Öğretimi 

(Yunus Emre Enstitüsü) 
6. Almanya’da yaşayan Türklere ait çeşitli kurum ve 

kuruluşlarda Türkçe Öğretimi (Dernekler, Camiler, vb.) 
7. Özel Dil kurslarında Türkçe Öğretimi 
8. Bireysel girişimler ve diğerleri 
9. Online Türkçe Öğretimi 

Almanya’da on bir adet Türkoloji bölümü bulunmaktadır. 
Türkoloji bölümlerinin yoğunlaştığı konular üniversitelere göre 
farklılıklar gösterir. Örneğin bir üniversitede Türk edebiyatı bir 
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diğeri eski Türkçe bir başkası ise Osmanlı İmparatorluğu 
ağırlıklı olarak çalışmalarını sürdürür. Bu konulardaki 
tartışmalar hangi konuya ne ölçüde ağırlık verileceği 
biçimindeki değerlendirmeler oldukça güncel bir biçimde 
devam etmektedir. Bu bölümlerde Türkçe derslerinin yanısıra 
Osmanlıca da öğretilir. Bu çalışmanın konusu olmayan Türkoloji 
bölümleri hakkında araştırmalar yapılmaktadır (Gül, 2020, ss. 1-
65).  

3. Bavyera Eyaleti’nde Üniversitelerde Türkçe Öğretimi  

Alman Üniversitelerinde verilen yabancı dil dersleri modül adı 
verilen üniversitenin bilimsel ilkelere göre oluşturduğu standart 
yönergelere göre yapılır. Dil merkezleri modülleri oluştururlar 
ve bu modülde o dilin haftada kaç saat olacağı, kredisi (ECST 
Punkte veya LP Punkte (Leistungspunkte) hangi seviyeye 
karşılık geleceği (GER) hangi kitabın kullanılacağı ve kısaca 
içeriği gibi önemli bilgiler yer alır ve dersler bu modüllere yani 
yönergelere göre uygulanır. Modüllerde sık sık değişiklik 
yapılmaz. Modülde yer alan bilgiler aynı zamanda 
üniversitelerin hukuken öğrencilere taahhüt etmiş olduğu 
bilgiler olduğundan önem verilir. Öğrenciler gerekirse modüle 
aykırı durumlara itiraz edebilir ve haklarını hukuk yoluyla 
arayabilirler. 

Aşağıdaki tabloda 2021 yaz döneminde Bavyera Eyaleti’nde 
bulunan dokuz üniversitedeki Türkçe dersleri üniversitelere 
göre haftada kaç saat ders verildiği Hangi seviyelerde kurs 
düzenlendiği hangi ders kitabının kullanıldığı bilgileri 
gösterilmiştir. 

Bavyera’da biri LMU Yakın Doğu Enstitüsü bünyesinde diğeri 
ise Bamberg İki adet Türkoloji bölümü bulunmaktadır.  
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Tablo 2 Bavyera Eyaleti Üniversitelerinde Türkçe Dersleri 

Üniversite Ders 
saati 

Seviyeler Ders Kitabı/ Lehrwerk 

Augsburg 4 Türkisch 1, Türkisch 2, 
Türkisch 3, Türkisch 4, 
(A2+) 

Kolay gelsin! Neu, Klett-
Sprachen 

LMU 
München 

2 A1.1., A1.2, A2.1, A2.2 Langenscheidt Türkisch mit 
System, Langenscheidt 
München 2012 

 Würzburg 5 A1.1., A1.2, A2.1, A2.2, "Güle güle - Türkisch für 
Anfänger", Max Hueber 
Verlag  

Friedrich-
Alexander-
Universität 
Erlangen 
Nürnberg 

4 

4 

4 

4 

Türkisch: Elementarkurs I, 
II, III, IV 

BA: Märchen und Mythen 
in der türkischen Literatur 
Online), Einführung in das 
Türkische Recht I 
(Blockveranstaltung), 
Türkisch 4 (für 
Muttersprachler),  
Türkisch A1.1 Blended 
Learning Kurs mit 
mündlichem 

 Kolay gelsin! Klett-Verlag 

Regensburg 3 

3 

Türkisch A1.1, Türkisch 
A1.2, Türkisch A2.1, 
Türkisch A2.2, Türkisch-
Tandem, Intensivkurse 
(Vorlesungsfreie Zeit) 

Ne güzel! A1 Kurs- und 
Arbeitsbuch mit 2 Audio-
CDs  Hueber-Verlag 

Bayreuth 4 Grundkurs 1 (Niveau A 
1.1) nur im WS, Grundkurs 
2 (Niveau A 1.2) nur im 
SoSe, Grundkurs 3 
(Niveau A 2) nur im WS, 
Grundkurs 4 (Niveau B1) 
nur im SoSe  

Kolay gelsin! neu, (Lektion 1-
5), Klett,  ISBN 978-3-12-
528661-0 

TU München 2  A1.1., A1.2, A2.1, A2.2, Alev Tekinay, Günaydın 
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Erfurt 4 A1,A2,B1.1, B1.2 Yeni İstanbul Öğrenci Kitabı, 
Margarethe Ersen-Rasch: 
Türkische Grammatik für 
Anfänger und 
Fortgeschrittene (A1 - B1),  
Esin Ileri: Lehrbuch der 
türkischen Sprache für 
Türkisch II,  Texte und 
Geschichten von Hitit 1 - 2 für 
Türkisch III 

Universität 
Passau 

 4  A1,A2,B1.1, B1.2 

Kombikurs C1/ C2 
"Türkische Kultur und 
türkische Literatur" 

  

Dil merkezi (Sprachenzentrum) bulunduğu halde Türkçe dersi bulunmayan 
üniversiteler:  

Katholische Universität Eichstatt Ingolstadt, Technische Hochschule Ingolstadt 

 

Üniversitelerde verilen Türkçe dersleri genel olarak dil 
öğretimine yönelik olmakla birlikte bazı durumlarda ülke 
hakkında genel bilgiler tarih ve hukuk gibi konularda 
çeşitlenmektedir. Örneğin Münih LMU üniversitesinde verilen 
bazı Türkçe derslerinin adları şu şekilde sıralanmaktadır: İleri 
Düzey Türkçe, Yurt Dışında Dil Kursu, Türk Hukuk terminolojisine 
giriş, Tarihte ve Günümüzde Türk Alman Karşılaşmaları, Türkçe-
Almanca karşılaştırmalı Dil Öğretimi dersi, Osmanlıca Belgeler, Eski 
Türkçe Metinler, Türk Dünyası, vb. 

Tablodan anlaşılacağı gibi üniversitelerde özellikle Almanya’da 
Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere yazılmış Almanca 
açıklamalı Türkçe öğretimi kitapları kullanılmaktadır. 
Kitapların adları özellikle kültüre uygun güzel çağrışımlar 
yapmaları bakımından dikkat çekicidir: Günaydın, Kolay Gelsin, 
Ne Güzel, Güle Güle. Her ne kadar kitap adları özenle seçilmiş ise 
de fotoğraf ve görsel malzemeler Arapça gibi dillerle ortak bir 
havuzdan kullanılmakta, görseller tekrarlanmakta, Paşa, Fes, 
Aladdin‘in lambası gibi Oryantalist ve Turquerie alışkanlıkları 
gözlenmektedir (Köse ve Özsoy, 2017, ss. 156-163). Kitapların 
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içeriği kimi zaman doğal değildir, doğallık sorunu özellikle 
dinleme metinlerinde daha fazla gözlenir. Konuların ve 
ünitelerin desenlenmesi geliştirilebilir. Bütün eksiklere rağmen 
Almanya’da Türkçe öğretimi alanında kullanılan kitapların belli 
bir kaliteyi tutturduğunu söylemek mümkündür. 

4. Sonuçlar, değerlendirme ve öneriler: 

Sonuç olarak Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan 
üniversitelerin tamamında çeşitli seviye ve yoğunluklarda 
Türkçe dersleri verilmektedir. Bu derslerin Türkiye’den 
herhangi bir kurumla organik bağı bulunmamaktadır. Örneğin 
Bavyera eyaletinde ortaöğretim kurumlarında verilen Türkçe 
dersleri Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından 
verilirken üniversite seviyesinde herhangi bir benzer durum söz 
konusu değildir. Üniversitelerde öğretilen Türkçe dersleri 
yaklaşık olarak A2 seviyesinde kalmaktadır. Daha ileri seviyede 
kurslar pek bulunmamaktadır. Türkoloji bölümlerinde 
Osmanlıca dersleri gibi Türkçe dersleri olmakla birlikte genel dil 
öğretimi alanı temel seviyede kalır.  Kullanılan ders kitapları 
Almanya’da yazılmış, Almanca açıklamalı ve Almanya’ya 
uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarıdır. Kitaplar biçim ve 
içerik açısında iyi durumda olmakla birlikte özellikle kültür 
aktarımı konusunda bazı klişelerin tekrarlandığı görülmektedir. 
Kullanılan ders kitapların genel olarak Avrupa Diller Ortak 
Başvuru Metnine uygun hazırlanmıştır. Dersler genel olarak 
anadili konuşurları tarafından verilmektedir ancak bu öğreticiler 
arasında herhangi bir koordinasyon bulunmamaktadır. 
Oluşturulacak bir lektörler konferansının yılda bir kez 
toplanarak değerlendirmeler yapması önerilmektedir. 
Üniversitelerde Türkçe öğretimi materyaller bakımından da 
desteklenmelidir. Bunun yanında Almanya’daki üniversitelerle 
iş birliği imkanları geliştirilerek Türkiye’deki üniversitelerden 
Türkçe öğretimi verebilecek daha fazla öğretim üyesi 
Almanya’ya gönderilebilir. 

Avrupa’da ve Almanya’da sık sık Türklerin imajının kötü 
olduğundan şikâyet edilir. Bu imajın son altmış yılda özellikle 
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Türk göçmenlerin sayısının artması ile oluştuğu 
zannedilmektedir. Türk imajının Avrupa üzerinde daha eski 
kökleri bulunmaktadır. Tarihsel bir perspektifle konuya 
yaklaştığımızda bunu daha net görebiliriz. Her toplum ve kültür 
hakkında olduğu gibi Türkler hakkında da çok sayıda önyargılar 
bulunmaktadır bu önyargıların en azından belli bir kısmı daha 
eski dönemlerde yazılmış olan kaynaklara dayanır. Özellikle 15. 
Yüzyıldan itibaren yapılan yayınlar bu konuda Avrupa 
kültürünün Türkler hakkındaki temel düşüncelerini 
oluşturmuştur. Ön yargılarla mücadele etmek çoğu kez oldukça 
zor olsa da çözüm kaynağının genellikle ülkelerin kanaat 
yönlendiricileri olan eğitimli insanlarından geçtiğini 
unutmamak gerekir. Bu nedenle Avrupa ve Almanya’da 
üniversitelerde Türkçe öğretimi çalışmalarına daha fazla destek 
verilmesi uygun olacaktır. 
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ALMANYA ÖRNEKLEMİNDE İKİ DİLLİ TÜRK 
ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARI 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Ülker ŞEN* 

Giriş 

Dünyanın birçok ülkesinde Türk vatandaşları ve Türkiye 
kökenliler yaşamlarını sürdürmektedir. Yurt dışındaki Türk 
varlığı ekonomik, siyasi, eğitimsel ve sosyolojik sebeplerle 
gerçekleşen göçlerle şekillenmiştir. Bu göçler, nitelikleri 
açısından değerlendirildiğinde “işçi göçü”nün yurt dışındaki 
Türk varlığının temelini oluşturduğu görülmektedir. 1960’lı 
yıllarda başlayan yurt dışına Türk işçi göçü (Abadan-Unat, 2006) 
günümüzde de devam etmektedir1. İlk kitlesel işçi göçü 

 
* Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, TÜRKİYE 
1 Türkiye İş Kurumu verilerine göre 1961 yılından 2021 yılına kadar 

kesintisiz olarak Almanya’ya işçi gönderildiği görülmektedir. 2021 
yılında 2.687 erkek, 1 kadın işçi, Almanya’ya Türkiye İş Kurumu 
tarafından gönderilmiştir. 60 yıllık işçi göçü sürecinde en çok işçi 
1973 yılında 79.526 erkek, 24.267 kadın işçi ile gerçekleşirken en az 
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Almanya ile 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan iş gücü 
anlaşmasını müteakip 11923 erkek, 578 kadın işçi ile başlamıştır 
(Türkiye İş Kurumu, 2021). Almanya ilk kitlesel ve iki taraflı 
resmî kurumlar aracılığıyla gerçekleşen işçi göçünün 
gerçekleştiği ülke olmasının yanı sıra günümüz Türk varlığının 
en yoğun olduğu ülke olma özelliğini de taşımaktadır. Yurt 
dışında yaşayan Türklerin yaşadıkları ülkelerdeki dağılımına 
bakıldığında ilk sırada Almanya’nın geldiği görülmektedir.   

Tablo 1. Ülkelere Göre Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının 
Sayıları 

 Kadın Erkek Toplam 
Almanya 714.680  761.730  1.476.410  
Amerika Birleşik 
Devletleri 

107.735  114.858  222.593  

Avustralya 44.166 42.016 86.182 
Avusturya 59.894 57.337 117.231 
Fransa 117.000 132.100 249.100* 
Hollanda 36.432 37.405 73.837 
İsviçre 32.388 36.615 69.003 
İsveç 4.860 7.388 12.248 
Belçika 17.809 18.424 36.233 
İngiltere 40.985 50.130 91.115** 

*31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Başkonsolosluk kayıtlarına göre 
vatandaşların (çiftte vatandaşlar dahil) sayısı 719.083'dür. 

** 2011 yılı verisi. 

Kaynak: Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza İlişkin Gelişmeler ve 
Sayısal Bilgiler 2018 Yılı Raporu’ndan derlenmiştir. 

Tablo 1 yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna 
sahip vatandaşların sayısını vermektedir. Buna göre 
Almanya’da 1.476.410 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Öte yandan 
Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısı ise 2.038.131 
kişidir (Çakır, 2021, s. 12). Türkiye kökenliler ve Türk 
vatandaşlarının toplam sayısı 3.514.541 kişiyi bulmaktadır. Bu 

 
işçi gönderimi 14 erkek, 3 kadın; 16 erkek, 1 kadın işçi ile 1984 ve 1986 
yıllarında gerçekleşmiştir.  
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nüfus verisi, Almanya’yı Türk varlığı açısından önemli kıldığı 
gibi Türkçenin varlığı ve yeni nesillere öğretimi konusunda da 
önemli bir yere taşımaktadır.  

Almanya’da eyaletlere göre farklılıklar göstermekle 
birlikte tarihî süreçte Türkçe öğretimi üç şekilde yürütülmüştür. 
Ana dili olarak Türkçe dersleri “ana dilinde tamamlama 
(takviye) dersi” (Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht) adı 
altında haftada 2-5 saat arasında isteğe bağlı ek ders olarak 
öğrencilere sunulmuştur. İkinci Türkçe öğretimi şekli Türkçenin 
“ikinci yabancı dil” olarak seçmeli ders olarak verilmesidir. 
Üçüncü şekli ise 90’lı yıllarda ortaya çıkan iki dilli sınıflar 
gösterilebilir (Yıldız, 2012, s.8). Türkiye ve Almanya arasındaki 
kültür iş birliği anlaşmaları kapsamında Millî Eğitim 
Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler yerel okullarda ana 
dilinde tamamlama, eğitim müşavirlik ve ataşelikleri 
bünyesinde Türkçe ve Türk kültürü derslerini verebilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti açısından tarihi 1969 yılına kadar dayanan 
Almanya’da Türkçe öğretimi (Şen, 2016) için dersler verilip 
öğretim programları, ders kitapları, okuma kitapları 
oluşturulurken diğer yandan Almanya’da Türkçe öğretiminde 
yaşanan sorunları tespit etmek ve sorunlara çözüm üretmek 
üzere akademik çalışmalar da yapılmaktadır. Akademik 
çalışmalar bilimsel kitaplar, makaleler, bildiri, poster ve 
sunumlar, lisansüstü tezler ve projeler kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. Almanya özelinde Türkçe öğretimi 
çalışmaları tarandığında birçok akademik çalışmaya 
rastlanmaktadır (Bekar, 2016). Ancak bu çalışmalar üzerine 
değerlendirme ve eleştiri yapılan çalışmalar sınırlıdır. Alandaki 
çalışmaları değerlendirmek ve bunları bilmek ileriye dönük 
yapılacak çalışmalar için fikir vermesi ve alandaki mevcut 
durumu ortaya koymak açısından önemlidir. Literatürdeki ilgili 
çalışmalara bakıldığında Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp (2019), 
yurt dışında yaşayan Türk çocuklarını dil açısından ele alan 
2000-2018 yılları arasında TR-Dizinde taranan dergilerde 
yayımlanmış 19 makale ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez 
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Merkezinden belirlenen 18 lisansüstü tezi olmak üzere toplam 
37 çalışmayı değerlendirmiştir. Küçükkıratlı (2019), Duisburg 
Essen Üniversitesi Dil ve Eğitimi desteklemek için sivil inisiyatif 
bünyesinde 2008 yılında yayıma başlayan ve 42 sayısı bulunan 
Die Gaste adlı Türkçe yayımlanan gazetenin sayılarını göçmen 
Türk çocuklarının dil durumu ve dil edinim/öğrenim sorunları 
kapsamında değerlendirmiştir. Sönmez (2020) ise çalışmasında 
Avrupa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe eğitimi 
üzerine yapılan araştırmaları özellikleri ve sonuçları açısından 
incelemiştir. Son olarak Bekar (2016), Almanya’da Türkçenin ana 
dili olarak öğretimiyle ve Türklerin Türkçe kullanımlarıyla ilgili 
Türkiye’de ve Almanya’da yayımlanmış çalışmalara ilişkin bir 
kaynakça oluşturmuştur. Literatür özetinde de görüleceği üzere 
doğrudan Almanya’da yaşayan Türklere Türkçe öğretimi ile 
ilgili akademik yayınlardan lisansüstü tezleri değerlendiren bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bilgiler ışığında çalışmanın 
amacı, Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi ile ilgili lisansüstü tezleri değerlendirmektir. 
Araştırmanın amacından hareketle aşağıdaki sorulara yanıtlar 
aranmıştır:  

Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların; 

1. Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların türlerine göre 
dağılımı nasıldır? 

2. Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların yıllara göre 
dağılımı nasıldır? 

3.  Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların yapıldığı 
üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 

4. Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların anahtar 
kelimelerinin dağılımı nasıldır?  
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5. Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların kullandıkları 
yönteme göre dağılımı nasıldır?  

6.  Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların veri 
kaynaklarına/çalışma grubuna göre durumu nasıldır? 

7. Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların veri toplama 
araçlarına göre durumu nasıldır? 

Yöntem 

Çalışmada Almanya örnekleminde iki dilli Türk 
çocuklarına Türkçe öğretimi ile ilgili lisansüstü tez 
çalışmalarının değerlendirilmesi hedeflendiğinden çalışma nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde belgesel kaynak 
taraması veri toplama tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 
içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. 

Veriler, 1 Haziran - 10 Haziran 2021 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Veri kaynağının belirlenmesinde Ulusal Tez 
Merkezi detaylı taramada konu alanı «eğitim ve öğretim»; 
dizinde «Almanya», özette «Türkçe» «Türkçe eğitimi» «Türkçe 
öğretimi», «anadil» «ana dili» «iki dilli» «iki dillilik» anahtar 
kelimeleri esas alınmıştır. Ulusal Tez Merkezi taramaları 
neticesinde çalışma konusu ile ilgili 16 lisansüstü çalışma tespit 
edilmiştir. 5 tez, erişeme kapalı olduğu için araştırma sorularına 
ilişkin verilerin toplanmasında teze ait özet bilgilerden 
yararlanılmıştır (anahtar kelimeler, araştırma yöntemi 5 tezde; 
veri toplama aracı, veri kaynağı 2 tezde ulaşılamadı). 

Araştırmanın çalışma nesnesi/grubu, Almanya 
örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılmış Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi 
veri tabanına kayıtlı 16 lisansüstü tezden oluşmaktadır.  
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Bulgular 

1. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan lisansüstü çalışmaların türlerine yönelik bulgular 

 
Grafik 1. Lisansüstü Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımı 

Grafik 1’e bakıldığında Almanya’daki Türkçe öğretimini 
konu alan lisansüstü tezlerin %75 oranında yüksek lisans, %25 
oranında ise doktora düzeyinde yapıldığı görülmektedir. 

2. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan lisansüstü çalışmaların yıllarına yönelik bulgular 

 
Grafik 2. Lisansüstü Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Almanya’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların 1992 yılında 
başladığı, konu ile ilgili en çok çalışmanın 2016 yılında yapıldığı 
söylenebilir. Bununla birlikte yıllara göre dağılımda lisansüstü 
çalışmaların yılara göre bir çalışmayla sınırlı kaldığı 
görülmektedir.  
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3. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan lisansüstü çalışmaların üniversitelerine yönelik 
bulgular 

 
Grafik 3. Lisansüstü Çalışmaların Üniversitelerine Göre Dağılımı 

Çalışma nesnesi oluşturan 16 lisansüstü tezin 
üniversitelere göre dağılımında Gazi Üniversitesi üç yüksek 
lisans, bir doktora tezi ile ilk sırayı almaktadır. Gazi 
Üniversitesini, ikişer tezle Ankara ve Marmara Üniversitesi 
takip etmektedir. Anadolu, Atatürk, Bahçeşehir, Hacettepe, 
İstanbul, Necmettin Erbakan, Okan ve Sakarya 
Üniversitelerinde birer tez yapılmıştır.  
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4. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan lisansüstü çalışmaların anahtar kelimelerine yönelik 
bulgular 

Tablo 2. Lisansüstü Çalışmaların Anahtar Kelimelerine Göre Dağılımı 

Anahtar Kelimler f % 

Göç 3 7 

İki dillilik 3 7 

Öğretmen 2 4 

Almanca 1 2 

Almanya 2 4 

Ana Dil Eğitimi 1 2 

Ana Dil Öğretimi 1 2 

Anadil 1 2 

Anadilsel Kayıp 1 2 

Çocuk 1 2 

Çok Kültürlülük 1 2 

Dil Sorunu 1 2 

Dinleme 1 2 

Dinleme Becerisi 1 2 

Dinleme Eğitimi 1 2 

Dinleme Etkinlikleri 1 2 

Eğitim İhtiyaç Analizi 1 2 

Eğitsel Oyun 1 2 

Erken Çocukluk Dönemi 
Eğitimi 

1 2 

Göç Kökenlilik 1 2 
Hizmet İçi Öğretmen 
Eğitimi 

1 2 



ALMANYA ÖRNEKLEMİNDE İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 163 

İki Dilli 1 2 
Konuşma Becerisi 1 2 
Kültürlerarasılık 1 2 
Malzeme 1 2 
Oyun 1 2 
Öğrenci  1 2 
Tek Dillilik 1 2 
Temel Dil Becerileri 1 2 
Türk Dili ve Kültürü Eğitimi 1 2 
Türkçe 1 2 
Türkçe Ders Kitabı 1 2 
Türkçe Öğretimi 1 2 
Türkçe ve Türk Kültürü 
Dersi 

1 2 

Türkçe ve Türk Kültürü 
Öğretmeni 

1 2 

Uyum 1 2 
Yaşanan Sorunlar 1 2 
Yurt Dışı Görevi 1 2 
Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçe 
Öğretimi  

1 2 

Yurt Dışında Türkçe 
Öğretimi 

1 2 

Toplam 46 100 

 

Lisansüstü çalışmalarda “göç”(f:3), “iki dillilik” (f:3), 
“öğretmen” (f:2), “Almanya” (f:2) anahtar kelimeleri sıklık 
açısında ön plana çıkmaktadır.  
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5. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan lisansüstü çalışmaların yöntemlerine yönelik bulgular 

 

 
Grafik 4. Lisansüstü Çalışmaların Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmalarda nitel, nicel ve 
karma araştırma yöntemleri ekseninde gerçekleştirildiği 
anlaşılmaktadır. Bu yöntemler içinde nitel araştırma yöntemi 
(%36) ilk sırada yer almaktadır. Tezlerde çalışma yöntemi 
belirsiz olan çalışmaların çokluğu (%29) da dikkat çekicidir. 
Tezlerin %28’inde nicel, %7’sinde ise karma yöntem 
kullanılmıştır. 
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Grafik 5. Lisansüstü Çalışmaların Desenlerine Göre Dağılımı 

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmalarda 
betimsel tarama, olgubilim, doküman incelemesi, durum 
çalışması desenleri; nicel araştırma yönteminin benimsendiği 
çalışmalarda deneysel desen tercih edilmiştir.   
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6. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan lisansüstü çalışmaların veri kaynağına yönelik 
bulgular 

 
Grafik 6. Lisansüstü Çalışmaların Veri Kaynağına Göre Dağılımı 

Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların veri 
kaynaklarına göre dağılımına bakıldığında verilerin üç 
kaynaktan toplandığı görülmektedir. Veri kaynağını olarak ilk 
sırada öğrenciler (%54) oluşturmuştur. Öğrencilerden toplanan 
verileri öğretmenlerden toplanan veriler (%33) izlemektedir. 
Diğer bir veri kaynağı ise dokümanlardır (%13). 

  

Öğrenci
54%Öğretmen

33%

Doküman
13%

Öğrenci Öğretmen Doküman



ALMANYA ÖRNEKLEMİNDE İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 167 

7. İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan lisansüstü çalışmaların veri toplama araçlarına 
yönelik bulgular 

Tablo 3. Lisansüstü Çalışmaların Veri Toplama Araçlarına 
Göre Dağılımı 

Veri toplama araçları f % 

Dinleme metinleri ve metne ait sorular 1 5 

Peabody Resim-Kelime Testi 1 5 

Lügatçe Ve Dil Testi 1 5 

Descoeudres’in Lügatçe Testi 1 5 

Bilgi/Kişisel Bilgi Formu 2 10 

Türkçe C Testi 1 5 

Almanca C Testi 1 5 

Anket 5 20 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu 3 10 

Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Sınav 
Formu 

1 5 

Eğitsel Oyun Tutum Ölçeği 1 5 

Öğretmen görüşme formu 1 5 

Descouedres Lügatçe Testi 1 5 

Peabody Resim Kelime Testi 1 5 

Metropolitan Olgunluk Testi 1 5 

 Toplam 22 100 

Tablo 3’e göre tezlerde en sık veri toplama aracı olarak 
anket (f: 5) kullanılmıştır. Anketleri, yarı yapılandırılmış 
görüşme formaları ile kişisel bilgi formaları takip etmiştir. Ancak 
şunu da eklemek gerekir ki veri toplama araçları anketler, testler, 
formlar, ölçekler, testler başlığı altında toplanarak bir 
değerlendirme yapıldığında testler veri toplama araçlarında ilk 
sırayı alacaktır. 
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Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada Almanya örnekleminde iki dilli Türk 
çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezler 
incelenmiştir. İnceleme yapılırken tezlerin türüne, yıllarına, 
yapıldığı üniversitelere, anahtar kelimelerine, yöntemine, veri 
kaynağına, veri toplama araçlarına yönelik elde edilen veriler 
grafik ve tablolarla sunulmuştur. 

Yapılan incelemelerde lisansüstü tezlerin %75 oranında 
yüksek lisans düzeyinde yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun 
temel sebebinin Türkiye’de 2011 yılında Gazi Üniversitesinde, 
2018 yılında Sakarya, Hacettepe, Yıldız Teknik, Akdeniz, 
Necmettin Erbakan Üniversitelerinde yurt dışındaki Türk 
çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programlarının 
açılmış olması, 2022 yılı itibarıyla henüz yurt dışındaki Türk 
çocuklarına Türkçe öğretimi doktora programının / 
programlarının olmayışı gösterilebilir.  

28 yılda 16 tez çalışmasının yapılmış olması dikkate değer 
bir diğer sonuçtur. Almanya’nın Türkçe ve Türkler açısından 
önemine rağmen 16 tezin yeterli sayıda olduğu söylenemez. 
Çalışmada elde edilen bu sonuç, Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp 
(2019) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile uyumludur. 
Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp (2019) yurt dışındaki Türk çocukları 
ile ilgili yüksek lisans, doktora tezi ve makale düzeyinde 37 
çalışma tespit etmiş ve bu sayının yeterli olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır. Öte yandan Sönmez (2020) ve Ortaköylü, Satılmış ve 
Eyüp’ün (2019) çalışmalarının sonuçları arasında Avrupa 
ülkeleri bağlamında iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretiminde en çok Almanya üzerinde durulduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Alandan elde edilen sonuçlar yorumlandığında 
Avrupa’da iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
yapılan çalışmalar açısından Almanya ilk sırada yer alsa da 
Almanya ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı son derece 
yetersizdir. 
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Çalışmada lisansüstü tezlerin 11 üniversite bünyesinde 
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Gazi Üniversitesi Almanya 
örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine 
hem doktora hem yüksek lisans düzeyinde çalışmaların 
yapıldığı hem de en çok çalışmanın yapıldığı üniversite olarak 
ilk sırada gelmektedir.  Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp’ün (2019) 
yapmış olduğu çalışmada da Gazi Üniversitesi yurt dışındaki 
Türk çocuklarına yönelik çalışmalar açısından beş yüksek lisans 
ve dört doktora çalışmasıyla ilk sıradadır. Daha önce de ifade 
edildiği gibi Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 
yüksek lisans programı ilk kez 2011 yılında Gazi Üniversitesi 
bünyesinde açılmıştır. Bu durumun yüksek lisans düzeyindeki 
çalışmaların Gazi Üniversitesinde yoğunlaşmasına sebep 
olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeleri açısında tezler değerlendirildiğinde 39 
farklı anahtar kelime, toplamda 46 sıkla kullanılmıştır. Kullanım 
sıklığında iki dillilik, göç, Almanya, öğretmen anahtar kelimeleri 
göze çarpsa da çalışmaların belli bir konuda veya anahtar 
kelimede yoğunlaştığını söylemek güçtür. Bununla birlikte 
Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp (2019) yurt dışındaki Türk 
çocuklarına yönelik yapılan çalışmalarda dinleme becerisinin 
ihmal edildiğini ifade ederken bu çalışmada Almanya ile ilgili 
tezlerde dinleme ve konuşma becerileri çalışılmışken okuma ve 
yazma becerileri anahtar kelimelerde kendine yer bulamamıştır. 
İki dillilik kavramının en sık kullanılan anahtar kelime olması 
sonucu Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp’ün (2019) çalışmalarının 
sonucu ile uyumludur. 

Tezler yöntemleri açısından değerlendirildiğinde nitel 
yöntemin nicel yönteme göre daha çok tercih edildiği tespit 
edilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken noktanın hiç 
azımsanmayacak oranda yöntemi belirtilmemiş tez 
çalışmalarının olmasıdır. Benzer duruma Ortaköylü, Satılmış ve 
Eyüp’ün (2019) çalışmalarında da rastlanmıştır. Yöntem, 
akademik çalışmaların rotasını oluşturur. Tezlerde yönetimin 
belirtilmemiş olması çalışmanın niteliğini etkilerken 
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araştırmacının yöntem bilgisinin veya ilgisinin olmadığı 
kanaatini oluşturabilir. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama 
çalışmasının en çok tercih edilmesi sonucu Sönmez’in (2020) 
çalışmasında ulaştığı sonuç ile uyumludur. 

Almanya örnekleminde iki dilli Türk çocuklarına Türkçe 
öğretimi üzerine yapılan tezlerin yarından fazlasında çalışma 
grubu/veri kaynağını öğrenciler oluşturmaktadır.  Sönmez 
(2020) ve Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp’ün (2019) araştırmaların 
da yurt dışındaki Türk çocukları üzerine yapılan çalışmalarda 
çalışma grubu/veri kaynağını ilk sırada öğrenciler 
oluşturmuştur. Bu çalışmada ikinci sırada öğretmenlerden son 
sırada dokümanlardan veri toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Velilerden veya iki dilli Türk çocuklarına eğitim, öğretimden 
sorumlu kişilerden veri toplanan bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Araştırmaya konu olan tezlerde veri toplama aracı olarak 
en çok anket, bilgi formu, görüşme formu ve testler 
kullanılmıştır. Sönmez (2020) de inceleme yaptığı çalışmalarda 
en çok görüşme formu, anket, test ve sorunun veri toplama aracı 
olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Ortaköylü, Satılmış ve Eyüp 
(2019) tarafından incelenen çalışmalarda en çok anket/ölçek, en 
az görüşme formunun veri toplama aracı olarak kullanıldığı 
sonucuna ulaşılmıştır.  
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“TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ” DERSİ 
ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM MALZEMESİNE İLİŞKİN 

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Feride TEKELİ*, Nazmiye TOPÇU TECELLİ** 

1. Giriş 

Almanya İstatistik Kurumunun (Statistisches Bundesamt) 
31.12.2020 tarihli verisine göre Almanya’da 1.461.910 Türk 
vatandaşı vardır. Türkler bu sayıyla Almanya’daki yabancı 
nüfusunun %12,8’ini oluşturmaktadır. Alman vatandaşlığına 
geçmiş olan Türkler bu sayıya dâhil edildiğinde ülkedeki Türk 
nüfusu 3 milyona ulaşmaktadır. Almanya’daki Türklerin 
çoğunluğu, 30 Ekim 1961 tarihinde “İşgücü Değiş Tokuş 
Anlaşması” ile resmen başlayan işçi göçüyle ülkeye yerleşmiştir 
(Mortan ve Sarfati, 2011, s.1). Bu anlaşmada işçilere en fazla iki 
yıl ikamet edebilme ve ailelerini yanlarında götürememe 
şartları koşulmuştur. İşçi alımı 1973 yılında durdurulmuş, 1974 
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yılında ise aile birleşimi kararı çıkartılmıştır. Aile birleşimi 
sonrası Almanya’da doğan veya buraya yerleşen çocuklar için 
Türkçe derslerine ihtiyaç duyulmuştur. 

Türkçe öğretimi ihtiyacının artması üzerine hukuki 
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar 
kapsamında Avrupa Topluluğuna Üye Devletlerin Dışişleri 
Bakanları Kurulunun 25.07.1977 tarihli aktif iki dilliliği öngören 
talimatnamesi üzerine Federal Almanya Cumhuriyeti Eyalet 
Kültür Bakanları (KMK), 26.10.1979 tarihinde bir yönetmelik 
hazırlamıştır. Bu yönetmeliğe göre yabancı uyruklu 
öğrencilerin ana dili bilgisini muhafaza edebilmeleri ve 
geliştirebilmeleri için onlara ana dili dersleri verilebilecektir. 
Beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu derslerde zaman 
içerisinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. 1970’li yıllardaki 
ana dili derslerinin amacı ülkesine döneceği düşünülen 
öğrencilerin döndükten sonra uyum sorunu yaşamamalarını 
sağlamakken, 1980’li yıllardan itibaren onları Alman eğitim 
sistemine adapte etme amacının öne çıkmaya başladığı 
görülmektedir (Subklew, 2001, ss.38-49). 

Türkçe derslerinin hem derslerin verildiği ülkelerin hem de 
öğrencilerle velilerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını 
karşılaması zaruridir. Bu nedenle dersler bu beklenti ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmeli, mevcut sorunlara 
çözümler üretilmeli ve olası sorunlar engellenmelidir. Bu 
bağlamda değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya’da yürütülen “Türkçe ve 
Türk Kültürü” derslerinde öğretim malzemesine ilişkin bazı 
eksiklikler ve sorunlar tespit edilmektedir. Hem malzeme 
tasarımı hem de tasarlanan malzemelerin derslerde kullanımı 
esnasında gözlemlenen bazı eksiklik ve sorunlar derslerin 
verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa derslerde 
kullanılan malzemeler, öğretimin etkinliğini belirleyici en 
önemli unsurlardır. Bu nedenle kullanılacak malzemelerin 
isabetle seçimi ve geliştirilmesi, öğretim hedef ve kazanımlarına 
ulaşılması, öğrencilerin motivasyonlarının artması ve daha 
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kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi için elzemdir. Richards 
(1995), kaliteli öğretim malzemelerinin, öğretim hedef ve 
kazanımları ile öğrenci seviyesine uygun olması; öğrencilerin 
ilgi ve dikkatini derse çekebilmesi, ihtiyaçlarını karşılaması ve 
öğrenmelerine katkıda bulunması gerektiğini savunmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı, Almanya’daki Türkçe derslerinde 
kullanılan malzemelerin eksikliklerinin giderilmesi ve malzeme 
sorunlarına çözümler üretilmesi önemlidir. Bu saptamalar 
doğrultusunda daha önce yapılmış kapsamlı bir araştırma ile 
(Tekeli, 2017; Topçu Tecelli ve Tekeli, 2021) Almanya’daki 
“Türkçe ve Türk Kültürü” derslerinde malzeme seçimi ve 
kullanımına ilişkin sorunlar incelenmiş ve çözüm önerileri 
sunulmuştur. Bu çalışmada ise ilgili ilk araştırmanın bir 
bölümünden elde edilen verilerden hareketle Almanya’daki 
“Türkçe ve Türk Kültürü” derslerinde görev alan 
öğretmenlerin öğretim malzemesi seçimi, geliştirilmesi ve 
kullanımına ilişkin görüşleri; karşılaştıkları sorunlar ve bu 
sorunların çözümüne ilişkin önerileri ele alınacaktır. 

2. Yöntem 

Araştırmanın ilk aşamasında, Almanya’da Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak açılan 
“Türkçe ve Türk Kültürü” derslerinde kullanılan öğretim 
malzemelerini, bu malzemelerin kullanım sebeplerini ve 
malzemeye ilişkin sorunları saptamak amacıyla 2016-2017 
eğitim öğretim yılında derslerde görev alan öğretmenlere bir 
anket uygulanmıştır. Araştırmaya derslerde en az bir yıldır 
görev alan öğretmenler dâhil edilmiştir. İkinci aşamada, anketi 
yanıtlayan 86 öğretmeni temsil edecek 20 kişilik bir örneklem 
belirlenmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden 8 öğretmen ile 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak mülakat 
yapılmıştır. Görüşülen öğretmenler araştırma tarihinde; 
Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Mainz ve Stuttgart Eğitim 
Ataşeliklerine bağlı olarak görev yapmaktadır. Öğretmenlerin 
4’ü kadın, 4’ü erkektir. Öğretmenlerin 6’sının branşı İngilizce, 
1’inin Sınıf, 1’inin ise Almancadır. Öğretmenlerin tamamı 
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İngilizce bilmektedir. 1 öğretmen hem İngilizce hem Almanca 
bilmektedir. Bütün öğretmenler Grundschule’de (ilkokul) 
Türkçe öğretmektedir. 3 öğretmen Gymnasium (akademik lise), 
5 öğretmen Realschule (süper lise), 1 öğretmen ise 
Gesamtschule (farklı seviyelerdeki öğrencilerin bir arada 
bulunduğu lise) okul türünde “Türkçe ve Türk Kültürü” 
derslerinde görev almaktadır. Öğretmenlere, öğretim 
malzemesine ilişkin 10 soru sorulmuştur. Öğretmenlerin 
yanıtları, nitel içerik analizi yöntemi olarak da adlandırılan 
tematik analiz yöntemi (Drisko ve Maschi, 2016) kullanılarak 
analiz edilmiştir. Mülakata katılan öğretmenler, katılım 
sıralarına göre K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 olarak 
kodlanmıştır. 

3. Almanya’da Ana Dili Olarak Türkçe Dersleri 

Almanya’daki ana dili (köken dili) dersleri “Muttersprachlicher 
Ergänzungsunterricht” (“Ana dili takviye dersleri”) adı altında, 
haftada 2-5 saat arasında açılmaktadır. Dersler çoğunlukla alt 
sınır olan 2 saatlik zaman diliminde yapılmaktadır 
(Damanakis’ten aktaran Yıldız ve Çakır, 2016, s. 28). Velilerin 
dilekçe vermeleri ve katılmak isteyen en az 12 öğrenci 
bulunması durumunda ana dili dersi açılmaktadır (Arıcı ve 
Kırkkılıç, 2017, s. 482). 

Almanya’daki ana dili olarak Türkçe dersleri ise iki koldan 
yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı 
ve Almanya’daki tüm eyaletlerde bulunan Almanya Eğitim 
Bakanlıkları ayrı dersler açmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Millî 
Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de öğretmenlik yapan kişileri bu 
dersleri vermek üzere göndermektedir. Almanya eyaletlerinin 
Milli Eğitim Bakanlıkları ise hâlihazırda Almanya’da yaşayan 
kişileri öğretmen olarak görevlendirmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığının ve Almanya eğitim 
birimlerinin Türkçe dersi açma durumu eyaletlere göre 
değişkenlik göstermektedir.  
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Gazetecilere bilgi sağlamak amacıyla kurulan Medien-Dienst 
Integration platformu, Almanya’daki ana dili derslerine ilişkin 
araştırmalar yapmaktadır. Medien-Dienst Integration, 
konsoloslukların dersler için çoğunlukla okul binalarını 
kullandıkları, derslerin büyük bir kısmının ilkokullarda 
yapıldığı, öğretmenlerin, ders malzemelerinin ve masrafların 
konsolosluklar tarafından karşılandığı, derslere katılımın ise 
gönüllülük esasına dayandığı bilgisini aktarmaktadır. 2018-
2019 Eğitim-Öğretim yılında Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nierdersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein eyaletlerinde 
konsolosluklar tarafından ders açıldığı ifade edilmektedir. 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nierdersachsen, Nordrhein Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen eyaletlerinde Alman 
bakanlıkları ana dili dersleri vermiştir. Sachsen-Anhalt ve 
Thüringen eyaletlerinde ise ana dili dersi verilmemiştir. 2019-
2020 eğitim öğretim yılında bir önceki yıla göre birkaç 
değişiklik olmuştur. Bu dönemde, Schleswig-Holstein 
eyaletinde Alman yetkililere bağlı olarak ana dili dersleri 
verilmeye başlanmıştır. Saarland eyaletinde ise konsolosluklara 
bağlı olarak ders açılmamıştır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, bu çalışmada Millî Eğitim 
Bakanlığının “Türkçe ve Türk Kültürü” dersleri incelenmiştir. 
Alman bakanlıklarının verdikleri dersler çalışma kapsamı 
dışında bırakılmıştır.  

4. “Türkçe ve Türk Kültürü” Öğretmenlerinin Seçimi ve 
Görevlendirmesi 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, yurtdışında 
görevlendireceği öğretmenleri seçmek için her yıl bir kılavuz 
yayımlamaktadır. Kılavuzda göreve başvuru şartları, görev 
süresi, mesleki yeterlilik sınavı, temsil yeteneği mülakatı ve 
uyum semineri konularında bilgiler verilmektedir. 
Öğretmenlerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Millî 
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Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kadrolarda fiilen çalışması ve en 
az beş yıl hizmetinin bulunması gerekmektedir. Görev süresi 
bir yıldır ve uygun görülmesi durumunda en fazla dört defa 
uzatılabilmektedir. Öğretmenlerin bir defada yurtdışı 
görevinde kalabilecekleri azami süre beş yıldır. Kılavuzda, 
öğretmenlerin en fazla iki defa yurtdışına görevlendirilebileceği 
belirtilmektedir. Meslek Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği 
Mülakatında başarılı olan öğretmenler, katılımın zorunlu 
olduğu yurt dışı görevine uyum seminerine alınmaktadır. 

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışında Görevlendirilecek 
Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzlarında 2016-2021 
yılları arasında Almanya’da görevlendirilen öğretmen sayısı 
açıklanmıştır. Buna göre; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 198, 
2017-2018’de 228, 2018-2019’da 197, 2019-2020’de 203 öğretmen 
Almanya ve İsviçre’de Almanca dil belgesiyle 
görevlendirilmiştir. 2020-2021’de 120 kişi Almanya’da, 4 kişi 
İsviçre’de; 2021-2022’de ise 142 kişi Almanya’da, 8 kişi 
İsviçre’de yine Almanca dil belgesiyle “Türkçe ve Türk 
Kültürü” derslerinde görevlendirilmek üzere seçilmiştir. 
Almancanın yanı sıra İngilizce dil belgesiyle de Almanya’nın 
dâhil olduğu ülkelere öğretmen gönderilmiştir. Bu öğretmenler, 
tablodaki sayılara dâhil edilmemiştir. 
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5. “Türkçe ve Türk Kültürü” Derslerinde Öğretim 
Malzemesine İlişkin Sorunlar  

“Türkçe ve Türk Kültürü” derslerinde öğretim malzemesine 
ilişkin birtakım sorunlar tespit edilmiştir. Karadağ ve Baş (2019, 
ss. 435-436), literatür taraması sonucu sorunları “Türkçe ve 
Türk Kültürü dersi, ders kitabı ve dersin öğretim programına 
yönelik temel sorunlar (öğretim programındaki kazanımların 
hedef kitleye göre olmaması, ders kitaplarının hedef kitlenin 
seviyesinin çok üzerinde olması vb.), öğrencilere ve velilere 
yönelik temel sorunlar (öğrenci ve velilerin Türkçe ve Türk 
Kültürü dersine yönelik farkındalık geliştirememesi, 
öğrencilerin iki dilli olmalarından kaynaklanan problemler vb.), 
öğretmenlere yönelik temel sorunlar (motivasyon kaybı, 
öğretmen sayısındaki yetersizlik vb.), diğer sorunlar (eğitim ve 
öğretim için gerekli kitap, malzeme araç ve gereç sağlamasında 
yaşanan güçlükler, yeni teknolojiler doğrultusunda materyal 
temin etme ve materyal geliştirmeye yönelik yetersizlikler, 
velilere yönelik sosyal organizasyon yetersizliği, ülkelerin ve 
ülkelerdeki eyaletlerin eğitim politikalarından kaynaklanan 
problemler vb.)” başlıkları altında sınıflandırmıştır. 

Öğretmenlerin; derste ve ders dışında karşılaştıkları sorunlar 
ile dersin statüsüne, fiziki şartlara ve öğrenci düzey 
farklılıklarına ilişkin sorunların öğretim malzemesine dair 
sorunlarla bağlantılı olduğu ve öğretim malzemesi sorununu 
etkilediği söylenebilir. Bu nedenle öğretim malzemesine ilişkin 
sorunlar, derslerle ilgili diğer sorunlardan bağımsız olarak 
değerlendirilemez. Öğretim malzemesiyle bağlantılı sorunlar; 
öğretmenlerin sorunları, dersin statüsüne ilişkin sorunlar, fiziki 
şartlara ilişkin sorunlar ve öğrenci düzey farklılıklarına ilişkin 
sorunlar alt başlıklarıyla incelenebilir. Öğretim malzemesi 
sorunlarını ise malzeme üretimine, malzeme seçimine ve ders 
kitabına ilişkin sorunlar alt başlıklarıyla incelemek 
mümkündür.  
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5.1 Öğretmenlerin Sorunları 

“Türkçe ve Türk Kültürü” derslerinde görev alan öğretmenler 
derslerde ve ders dışında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. 
Öğretmenlerin ders dışı sorunları, ülkeye ve eğitim sistemine 
uyum(suzluk), geçicilik, yabancı dil bariyeri ve barınmadır. Bir 
yıllık görevlendirmelerle ülkede bulunan öğretmenler, ertesi yıl 
orada olup olmayacaklarını bilememektedir. Bu da hem ev 
kiralama gibi barınma sorunlarına neden olabilmektedir hem 
de öğretmenlerin ülkede kalıcı olmadıkları için Almanya’daki 
Türkçe öğretimine dair bilgi ve tecrübelerini artırma isteklerini 
köreltebilmektedir. Almanca dışındaki dil belgeleriyle göreve 
gelen öğretmenler dil bariyeri nedeniyle topluma uyum 
sağlayamamakta ve öğrenciler ile onların dil kullanımlarını her 
zaman anlayamamaktadır. Derslere ilişkin sorunlar ise 
velilerden dilekçe toplamak, kimi zaman tatillerde öğretmenlik 
dışı işlerde görevlendirilmek gibi ders dışı görevler, 
öğrencilerin sayı azlığı ve motivasyon eksikliği, Türk ve Alman 
yetkililerden ve okul idarelerinden gerekli desteği 
görememektir. Tüm bu sorunların, öğretmenlerin öğretim 
malzemesi tasarlama ile ilgili bilgi ve tecrübelerini 
artırmalarının önünde birer engel oldukları söylenebilir.  

Cevahir (2013, s. 68), öğretmenlerin uyum, yabancı dil problemi 
ve barınmanın yanı sıra ders esnasındaki iletişim, öğrencilerin 
ilgisizliği ve derslere katılacak öğrenci bulamama gibi 
sorunlarla da karşılaştıklarını aktarmaktadır. Arıcı ve Kırkkılıç 
(2017, s. 494), öğretmenlerin yurt dışı temsilciliklerimizin 
derslere istenen boyutta destek vermediğini düşündükleri 
bilgisini aktarmaktadır. Buna göre öğretmenler, Türk sivil 
toplum kuruluşlarının, DİTİB hariç, derslere verdikleri desteği 
yetersiz bulmaktadır. Öğretmenler, görev bölgelerinde yerel 
makamların ve okulların derslere tavrının ise olumsuz 
olduğunu söylemektedir. Ayrıca öğretmenler ders dağılımının 
adil bir şekilde yapılmadığını düşünmektedir ve tatil 
dönemlerinde farklı şekillerde görevlendirilmelerinin 
verimlerini düşürdüğünü ifade etmektedir.   
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Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 
görev yapan öğretmenler en fazla beş yıllığına Almanya’ya 
gelmektedir. Gemici (2003, s. 167), öğretmenlerin geçici görevle 
gelmelerinin bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Buna göre, 
öğretmenlerin bu ülkedeki geçiciliklerinin yanı sıra Almanca ve 
Alman eğitim sistemi hakkında yeterince bilgi sahibi 
olmamaları birtakım sorunlara sebep olmaktadır. Çözüm, 
öğretmenlere ilk altı ay yoğun Almanca kursu vermek, sonraki 
altı ayda ise Alman okullarında mesleki uygulamalara ve 
seminerlere katılmalarını sağlamak olarak ifade edilmiştir.  

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’deki eğitim 
kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 
seçilerek yurt dışındaki Türkçe derslerinde görevlendirilen 
öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının; dolayısıyla 
karşılaştıkları sorunların, Türkiye’de görev yapan 
öğretmenlerden farklı olduğunu göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. Şen ve Burgul Adıgüzel (2018, s. 70), yurt 
dışındaki Türkçe dersi öğretmenlerinin görev ve 
sorumluluklarının Türkiye’den farklılık gösterdiğini ifade 
etmektedir ve Türkiye’deki öğretmenlerin bir okulda 
görevlendirildiğini, yurt dışında ise birden fazla okulda ders 
verdiğini örnek göstermektedir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin 
ana dili dersi talep dilekçelerini toplama, öğrenci istatistiğini 
tutma ve bulundukları ülkenin eğitim sistemini yakından takip 
etme gibi sorumlulukları da vardır. Başta öğretim malzemesi 
sorunları olmak üzere, Türkçe derslerindeki sorunların 
tespitinde ve çözümünde öğretmenlerin yurtdışındaki görev ve 
sorumluluklarının Türkiye’deki ile aynı olmadığı da dikkate 
alınmalıdır. 

5.2 Dersin Statüsüne İlişkin Sorunlar 

Dersin statüsüne ilişkin sorunlar; katılımın gönüllülük esasına 
dayanması, dersten alınan notun sınıf geçmeye etki etmemesi, 
ders saati (öğleden sonra, diğer dersler bittikten sonra) ve 
birleştirilmiş sınıflardır. Derslere devam zorunluluğunun 
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olmaması ve birleştirilmiş sınıflar, öğretmenlerin kaç/hangi 
düzeydeki öğrenciye ders vereceklerini ve malzeme 
hazırlayacaklarını bilememelerine neden olmaktadır. Dersten 
alınan notun sınıf geçmeye etki etmemesi ve derslerin öğleden 
sonra yapılması ise öğrencilerin öğretmenlerin hazırladıkları 
derslere ve öğretim malzemelerine yeterli ilgiyi 
göstermemelerine, dolayısıyla dersin veriminin düşmesine 
sebep olabilmektedir. 

Türkçe derslerinde devam zorunluluğunun bulunmaması, 
öğrencilerin gönüllülük esasına dayalı olarak katılması ve 
dersten alınan notun sınıf geçmeye etki etmemesi hem derslere 
katılımı hem de öğrencilerin motivasyonunu olumsuz 
etkileyebilmektedir. Türkçe derslerinin, diğer derslerin 
ardından yapılması da öğrencilerin katılımını ve ilgisini 
düşürebilmektedir. Öğrenci katılımının düşmesi ve öğrenci 
sayısının azlığı nedeniyle uygulanan birleştirilmiş sınıflar, 
öğrenciler ve öğretmenler için öğretimi etkin şekilde 
sürdürmenin önünde bir engeldir. Öğrenciler düzey ve yaş 
farklılığından dolayı dersten istenen verimi alamamakta, 
öğretmenler ise ders planlama ile malzeme tasarlamaya dair 
zorluklar yaşayabilmektedir.  

Derslerin statüsüne ilişkin sorunlara konuya dair yapılan 
çalışmalarda da dikkat çekilmektedir. Şen (2015, s. 102), 
derslere katılımın zorunlu olmaması, dersten alınan notların 
sınıf geçmeye etki etmemesi, derslerin diğer dersler bittikten 
sonra yapılması, sınıflarda yaş, sınıf ve seviye farklarının 
olması (derslerin birleştirilmiş sınıflarda yapılması) sorunlarına 
dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra velilerin ilgisiz olması, 
öğretmenlerin hedef kitleyi tanımaması, hazırbulunuşluk 
düzeylerinin düşük olması, yurtdışı göreve hazırlık 
seminerinin yetersiz kalması ve öğretim malzemesi eksikliği 
diğer sorunlara örnektir. Kalenderoğlu ve Zorluoğlu (2018, s. 
594) ile Arıcı ve Kırkkılıç (2017, ss. 494-593) da Şen’in 
bulgularına benzer şekilde farklı yaş ve sınıftaki çocuklarla 
birleştirilmiş sınıflarda, öğrencilerin algısının ve ilgisinin zayıf 
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olduğu saatlerde derslerin yapıldığına dikkat çekmektedir. 
Sınıflarda gerekli araç ve donatıların yeterince bulunmadığını 
belirterek daha ilgi çekici dersler yapılabilmesi için görsel 
kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini ve teknolojiden 
(tablet, akıllı telefon, işlevsel yazılım) yararlanmanın zaruretini 
ifade etmektedir. Buna paralel olarak, Yıldız ve Çakır (2016, s. 
27) da 2013-2014 eğitim-öğretim yılında derslerde görev alan 
öğretmenlere yaptıkları anket sonucunda öğretmenlerin, 
velilerin ve öğrencilerin derslere karşı ilgisiz olmasından, 
okullardaki fiziki altyapı yetersizliğinden, okul yönetimlerinin 
iş birliği isteksizliğinden ve öğretim malzemesi yetersizliğinden 
yakındıkları sonucuna ulaşmıştır.  

5.3 Fiziki Şartlara İlişkin Sorunlar 

Öğretmenler, fizikî şartlardan kaynaklanan zorluklar 
yaşamaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Almanya’da 
görev yapan öğretmenlerle gerçekleştirilen araştırma (Tekeli, 
2017) kapsamında 8 öğretmenle yapılan mülakatlar konuya 
ilişkin bilgi vermektedir. Görüşülen bir öğretmen (K3), yaşadığı 
sorunları şu cümlelerle aktarmaktadır: “Okullarda mevcut olan 
malzemeleri kullanmak maddi olarak bir külfet getirmiyor tabii 
ki. Ancak manevi olarak beni zaman zaman yıprattığını 
söyleyebilirim. Malzemeyi kullanabilmek için yabancı bir dilde 
düzenleme yapılmasını istemek, kurulumunu temin etmek gibi 
pek çok şeyi ayarlamak durumunda kaldım. Sınıflarda standart 
olarak projeksiyon, bilgisayar, akıllı tahta gibi materyaller 
mevcut değil. Bilgisayarınızı kendiniz getirebiliyorsunuz ama 
örneğin projeksiyon için birçok prosedür yerine getiriliyor. 
Derslerimin öğleden sonraları olduğu okullarda ise okul 
elemanlarını okulda bulamadığım için bu düzenlemeleri 
yapma daha da zor oluyor.” Görüşülen sekizinci öğretmen (K8) 
de aynı probleme işaret ederek “Okullarda kullanılan medya 
çantalarını (içinde bilgisayar, projeksiyon ve hoparlörlerin 
bulunduğu medya box diye adlandırılan çantalar) kullanmak 
istediğinizde haftalar öncesinden listeye adınızı yazıp 
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kullanacağınız tarihi bildirmeniz ve sizin kullanmak istediğiniz 
tarihte başka bir öğretmenin” talepte bulunmamış olması gibi 
koşulların zorluklara neden olduğunu ifade etmektedir. 

K8, teknolojik araçların temini güç olduğu için “sınıflarda 
tebeşir ve kara tahta düzeninin hâlâ devam etmesi, tepegöz ile 
yapılacakların kısıtlı olması” sorunlarının sürdüğünün altını 
çizmektedir. Bir günde birden fazla okulda derse girmek 
zorunda kaldıklarını ve malzemelerin taşınmasının güç 
olduğunu söylemektedir: “Bir günde birden fazla okulda derse 
girmek zorunda kaldığımız için bin bir zahmetle hazırladığımız 
malzemeleri, yine bin bir zahmetle yanımızda taşımak zorunda 
kalmak çok büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Çoğu okulda 
kendimize ait dolaplarımızın olmaması materyallerimizi 
sürekli yanımızda taşıma zorluğu yaşatmaktadır.” 

K2 de fiziki şartların olumsuz etkisinden bahsetmektedir ve 
okul idarecilerinin tutumunun her zaman olumlu olmadığını, 
bu nedenle zorluklar yaşandığını söylemektedir. “Dil 
becerilerinin geliştirilmesi için önemli olan şarkı, film gibi 
ögeleri kullanırken fiziki şartların yeterli olmamasından 
kaynaklı oldukça zorlanıyorum. Ayrıca 23 Nisan Çocuk 
Bayramı için kardeşlik vurgusunu sağlamak için ‘Hayat 
Bayram Olsa’ adlı şarkıda okuldaki tüm öğrencilerle bir 
etkinlik planlıyorum ancak bazen okul müdürleri bu tarz 
etkinliklere soğuk yaklaşabiliyor.”  

Öğretmenler, Türkçe derslerinin diğer dersler bittikten sonra, 
öğleden sonra yapılmasından da yakınmaktadır. K4, 
“Öğrenciler, sabah asıl derslerini aldıktan sonra, seçmeli ders 
olarak geliyorlar Türkçe dersine ve bu ders de öğleden sonra 
oluyor genellikle” cümlesiyle ders saatinin Türkçe derslerini 
olumsuz etkileyebildiğini belirtmektedir. 

5.4 Öğrenci Düzey Farklılıklarına İlişkin Sorunlar 

K8, farklı Türkçe düzeylerine sahip öğrenciler ile derse katılım 
isteğinin düşük olmasının da zorluklara neden olduğunu 
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belirtmektedir. “Öğrencilerin seviyeleri çok çeşitlilik 
göstermektedir. Sınıfların birleştirilmiş sınıflar olması büyük 
bir sorun. Hatta tek sınıf kademesi de olsa aileler arasında 
Türkçe kullanım farklılıklarından oluşan seviye farkları 
derslerin her materyal için çok verimli kullanılmasını 
engellemektedir. Öğrencilerin birçoğunun çok isteksizce derse 
katılmaları, geliştirdiğiniz malzemelere beklediğiniz ilgiyi 
göstermemeleri ve malzemeler ile yapılan derslerden beklenen 
verimin alınamaması zorlukların başında gelmektedir.” 

K2 ise ders verdiği sınıfların karma olduğunu; Türkçeyi kısmen 
bilerek derse kaydolan öğrenciler olduğu kadar, hiç Türkçe 
bilmeyen Türk öğrenciler ve Türkçe öğrenmek isteyen Suriyeli 
öğrenciler de olduğunu belirtmektedir. “(…) her sınıf için üç 
farklı seviyeye uygun ders planı hazırlamak ve uygulamak 
gerekiyor (…) hiçbir program ve kitap (…) altyapıya sahip 
değil” diyerek karma sınıflarda ders yapmanın zorluğunu ve 
karma sınıflar için program ve ders kitabı noksanlığını 
vurgulamaktadır. 

5.5 Öğretim Malzemesine İlişkin Sorunlar 

Doğrudan öğretim malzemesine ilişkin sorunlar; malzeme 
üretimine, malzeme seçimine ve ders kitabına ilişkin sorunlar 
olarak üçe ayrılabilir. Malzeme üretimine ilişkin sorunlarda 
hazır malzeme bulunmadığı, öğretmenlerin kendilerinin 
malzeme hazırlamak veya satın almak mecburiyetinde 
kaldıkları ve bunun için gerekli bütçenin bulunmadığı görüşleri 
öne çıkmaktadır. Malzeme seçimine ilişkin sorunlarda, öğrenci 
düzey ve yaş farklılıklarının/öğrenci profili çeşitliliğinin 
malzeme seçimini zorlaştırdığı görüşünün savunulduğu 
görülmektedir. Almanya’daki Türkçe derslerinde yalnızca 
kitabın yeterli olmadığının, ilgi çekici ve öğretim etkinliğini 
artıracak malzeme kullanılmasının zaruretinin ifade edildiği de 
dikkat çekmektedir. Ders kitabına dair öğretmenler tarafından 
2017 yılında en fazla dile getirilen görüş, mevcut kitapların 
öğrenci seviyesine uygun olmadığıdır. Öğretmenler 
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öğrencilerin “seviye, beklenti ve durumlarına uygun kitaplar” 
hazırlanması ve mevcut kitapların güncellenmesi gerektiğini 
savunmuştur. 

5.5.1 Malzeme Üretimine İlişkin Sorunlar 

Araştırma kapsamında görüş belirten 6 öğretmen “Türkçe ve 
Türk Kültürü” dersleri için malzeme ürettikleri, 2 öğretmen 
üretemedikleri bilgisini paylaşmıştır. Malzeme üretmediğini 
söyleyen 1 öğretmen, mevcut malzemelerden uyarlamalar 
yaptığını belirtmiştir. 3 öğretmen malzeme üretimi ve 
kullanımı ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini, 3 öğretmen kısmen 
takip edebildiğini ve 2 öğretmen takip edemediğini söylemiştir. 
K1, tatillerde en az bir gününü kırtasiye, yayınevleri ve 
oyuncak mağazalarını gezmek için ayırdığını ve Türkçe 
derslerine adapte edebileceği malzemeler aradığı bilgisini 
aktarmıştır. K2, öğretmen arkadaşlarının malzeme 
kullanımlarını gözlemlediğini ve Almanya’da katıldığı dil 
kursunda gördüğü farklı teknikleri sınıfta uygulamaya 
çalıştığını ifade etmiştir.  

K1, “Karşılaştığım en büyük sorun, amacıma uygun 
malzemeleri hazır olarak bulamayıp çoğunlukla kendim 
hazırlamak zorunda kalmam” diyerek mevcut öğretim 
malzemesi eksiğine ve öğretmenlerin malzeme hazırlamak 
durumunda kaldığına dikkat çekmektedir. K3, “(…) gerek 
Türkiye’den gerekse buradan pek çok malzeme temin etmek 
mümkün; fakat bu malzemelerin maddi boyutu çoğu zaman 
bütçemi zorlayacak boyutta olabiliyor. İhtiyacım olan 
malzemelere kolaylıkla erişemiyorum” cümleleriyle 
malzemeye erişimde ve malzeme hazırlamak için gerekli 
bütçenin sağlanmasında zorluklar yaşandığını söylemektedir. 
K5, “Hazırladığım malzemelerin çoğunu kendi bütçemle 
alıyorum. Çünkü öğrenciler çoğu zaman onlardan istediğim 
malzemeleri bulamayabiliyorlar ya da getirmeyi unutuyorlar” 
diyerek bütçe ile ilgili yaşanan sıkıntıya işaret etmektedir. 
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5.5.2 Malzeme Seçimine İlişkin Sorunlar 

K8, “Öğrenciye göre seçimimi yapıyorum. Her sınıf ve okul 
düzeyinde hatta bölge bölge (mahalle-semt) öğrenci profilleri 
çeşitlilik göstermektedir” diyerek öğrencilerin profilini doğru 
tespit etmenin ve öğrenci profiline uygun malzeme seçmenin 
önemine işaret etmektedir. K5, malzemeler ne kadar güncel, 
renkli, öğrencilerin seviyesine ve ilgi alanına uygun olursa 
derslere o kadar katkıda bulunduğunu söylemektedir. K6, 
kullanılan malzemelerin öğrencilerin seviyelerine uygun 
olmasının zaruretinden bahsetmektedir. K1, “(…) özellikle 
küçük yaş grubu çocuklarda dikkatin çok çabuk dağıldığını” 
ifade ederek malzeme kullanımının öğrencilerin öğrenmesini 
kolaylaştırdığını belirtmektedir. K3, “Özellikle Almanya’da 
‘Türkçe ve Türk Kültürü’ derslerinde sadece kitap kullanılarak 
öğrencilerin ilgisini çekmek neredeyse imkânsız” diyerek 
Almanya’daki Türkçe-Almanca iki dilli öğrencilere Türkçe 
öğretiminde kullanılan malzemelerin önemine işaret 
etmektedir. K3, öğrencilerin Türkçeyi etkin bir şekilde 
kullanmalarını sağlamak için öğretim malzemeleri kullandığı 
bilgisini vermektedir ve öğretim malzemeleri sayesinde 
“Öğrencilerin sıkıldıklarını söylemeleri şeklindeki şikâyetleri 
azaldı” diye eklemektir. 

5.5.3 Ders Kitabına İlişkin Sorunlar  

K3, 1-3. ve 4-5. sınıflar için hazırlanan kitapları derslerde 
rahatlıkla kullanabildiğini; fakat üst sınıflar için hazırlanan 
kitapların öğrencilerin seviyesinin üstünde olduğunu 
söylemiştir. K3, bu kitaplardaki metinleri basitleştirerek ve ön 
çalışma yaparak kullanabildiği bilgisini vermiştir. K5, 
kitaplardaki eksiklikleri kaynak kitaplarla tamamlamaya 
çalıştığını aktararak, kitapların en büyük eksikliğinin her sınıf 
için ayrı ayrı basılmamış olduğunu söyleyerek 1-3. sınıflar için 
hazırlanan kitapta 1. sınıfların yapabileceği neredeyse hiç 
etkinlik bulunmadığını ifade etmiştir. 1. sınıfların yapabileceği 
etkinliklerle dolu bir kitap hazırlanması gerektiğini 



FERİDE TEKELİ & NAZMİYE TOPÇU TECELLİ 

 190 

belirtmiştir. K4, “Maalesef kitap seviyesi öğrencilere hiç 
uygun değil. (…) Buradaki öğrencilerin seviye, beklenti ve 
durumlarına uygun kitaplar hazırlanmalı ve sadece bu kitap 
ile ders işlenmelidir. Bu aynı zamanda bütün okullara ve 
bütün öğrencilere aynı konuların aynı şekilde verilmesini de 
sağlayacaktır” diyerek öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
yeni bir kitap hazırlanmasını önermiştir. K8 de kitabın 
“öğrencilerin seviyelerinin çok çok üstünde” olduğu 
söyleyerek her sınıf düzeyine ayrı malzeme bulunmamasının 
eksikliğine dikkat çekmiştir. K6, Türkiye’den gönderilen ders 
kitabını yardımcı kitaplar ve diğer malzemelerle birlikte 
kullandığı bilgisini vererek her sınıf için ayrı kitap 
hazırlanmasının ve kitaplarda bol ve çeşitli etkinliklere yer 
verilmesinin faydalı olacağı görüşünü ifade etmiştir. K5, farklı 
kaynaklardan çektirdiği fotokopileri öğretim malzemesi 
olarak kullandığı bilgisini vermiştir. “Kullanılan kitapların 
güncellenmeye ihtiyacı olduğu için” yardımcı kaynaklardan 
yararlandığını ve kitaptaki eksiklikleri bu şekilde gidermeye 
çalıştığını açıklamıştır. K8 de K5’e benzer olarak “ders kitabını 
kullanmaya çalışıyorum ama kitaplar ne yazık ki öğrencilerin 
seviyeleri ve işlenecek konular için çok yetersiz” yanıtını 
vermiştir.   

6. Öğretmenlerin Öğretim Malzemesi Sorunlarına 
İlişkin Çözüm Önerileri 

Araştırma kapsamında görüşülen öğretmenlere öğretim 
malzemesi sorunlarına ilişkin çözüm önerileri sorulmuştur. 
Öğretmenlerin önerileri; uygun öğretim malzemeleri 
hazırlanması, mevcut malzemelerin güncellenmesi, malzeme 
havuzu oluşturulması ve malzeme hazırlamak için bütçe 
ayrılmasıdır. 

K1, malzeme hazırlanmasına dair üç öneride bulunmuştur: “a) 
Bakanlığın eğitimciler, yayınevleri, tasarımcılar ve oyuncak 
üretimi konusunda deneyimli insanlarla bir komisyon 
oluşturarak malzeme hazırlatıp bunları ataşelikler aracılığıyla 
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öğretmenlerimize iletmesi. b) Üniversitelerdeki ‘Türkçenin 
Yabancı Dil Olarak Öğretimi’ ile ilgili bölümlerinde okuyan 
öğrencilere, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme 
dersleri kapsamında materyal hazırlama projeleri verilerek 
bunların arasından konulara göre seçilen projelerin yurt 
dışında görevli öğretmenlerle paylaşımı sağlanabilir. c) 
Almanya’daki Türkçe yayınlar ve kitaplar hazırlayan 
yayınevleriyle görüşülüp Alman okul sistemindeki 
materyallere benzer Türkçe materyaller hazırlanabilir ya da 
öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda kartlar, 
posterler ve oyun malzemeleri hazırlanabilir.” K8 de K1’e 
benzer şekilde, malzeme hazırlanması önerisinde 
bulunmaktadır: “Öğretmenlerinizin yararlanabileceği kaynak 
kitaplar öğretmenlerimizin hizmetine sunulmalı, yayınevleri 
ile anlaşılmalı ve kaynaklar öğretmenlere dağıtılmalıdır.” K4, 
“(…) kitaplardaki konulara uygun malzemeler geliştirilebilir” 
diyerek kitabı destekleyecek malzemeler hazırlanmasını 
önerirken; K6, “Ders ve etkinlik kitapları yanında konuya 
uygun özellikle görsel-işitsel materyallerin bulunması çok 
isabetli olacaktır” diyerek benzer bir öneride bulunmaktadır. 
K8, malzemelerin komisyonlarca hazırlanmasını tavsiye 
etmektedir: “Kaynakların bireysel çabalar ile değil 
komisyonlarca hazırlanması gerekli. Materyal geliştirme başlı 
başına farklı bir bilim dalı. Bu iş, profesyonelce oluşturulan 
komisyonlar tarafından yapılıp öğretmenlerin hizmetine 
sunulmalıdır. Bu şekilde, öğretmenlerin üzerindeki 
sorumluluk biraz olsun paylaşılmalıdır.”      

K5, mevcut ders kitaplarının güncellenmesini tavsiye 
etmektedir: “Bu alanda görev yapan öğretmenlerin 
görüşlerinden faydalanılarak, gerekirse bir komisyon kurarak, 
gönüllü ve bu işi yapabileceğine inanan öğretmenlerle 
yurtdışındaki Türkçe ders kitapları yeniden elden geçirilerek 
güncellenmelidir Böylelikle (…) Türkçe öğretmenleri (…)  
başka kaynaklardan fotokopi çekerek sarf edecekleri zamanı 
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öğrencilerle daha verimli bir ders yapmak için 
harcayabilirler.” 

K2 ve K3, malzeme havuzu oluşturulması önerisini 
sunmaktadır. K3: “Belli başlı malzemelere internet ortamından 
ulaşımımız sağlanabilir. Bu materyaller haritalar, bayraklar, 
çeşitli resimler, çizimler ya da kitaplar olabilir. Bu malzemeleri 
bilgisayarımıza indirerek öğrencilerle olan çalışmalarımızda 
verimli şekilde kullanabiliriz” diyerek görüş bildirmektedir. 

K3, malzeme üretilmesi ve mevcut malzemelerin geliştirilmesi 
için gerekli olan kaynağa dikkat çekmektedir ve “Bu konuda 
maddi kaynak sıkıntısı çok var. Görevli öğretmenlerin kendi 
bütçelerinden bu kaynak teminine sürekli bir miktar 
ayırabilmeleri maddi şartlar göz önüne alındığında pek 
mümkün görünmüyor. Çalıştığımız bölgelerde Okul Aile 
Birliklerimiz mevcut; fakat onlardan maddi destek talep 
etmenin de sıkıntı oluşturabileceğini düşünüyorum” 
cümleleriyle görüşlerini aktarmaktadır. 

7. Sonuç  

Almanya’daki Türkçe dersleri iki koldan yürütülmektedir. 
Alman eğitim bakanlıkları hâlihazırda Almanya’da bulunan 
kişileri öğretmen olarak görevlendirirken, Türkiye 
Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye’de görev yapan 
öğretmenleri geçici süreyle Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerine göndermektedir. Bu çalışmada Almanya’da T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak “Türkçe ve Türk 
Kültürü” derslerinde görev yapan öğretmenlerin öğretim 
malzemesine ilişkin sorunları ve öğretmenlerin bu sorunların 
çözümü için sundukları öneriler saptanmaya çalışılmıştır. 
Öğretim malzemesine dair sorunlar; malzeme üretimine, 
malzeme seçimine ve ders kitabına ilişkin sorunlar alt 
başlıklarıyla incelenebilir. Ancak bu araştırmada doğrudan 
öğretim malzemesine ilişkin sorunlar kadar, öğretim 
malzemesiyle bağlantılı sorunların da derslerin verimini 
azalttığı saptanmıştır. Buna göre sorunlar: öğretim 
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malzemesiyle bağlantılı sorunlar, öğretmenlerin derste ve ders 
dışında karşılaştıkları sorunlar, dersin statüsüne ilişkin 
sorunlar, fiziki şartlara ilişkin sorunlar ve öğrenci düzey 
farklılıklarına ilişkin sorunlar başlıkları altında 
değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın başında da belirtildiği gibi, sorunların 
çözümünde öğretmenler önemli bir role sahiptir. Bu nedenle 
bu çalışmada Almanya’daki “Türkçe ve Türk Kültürü” 
derslerinde görev yapan öğretmenlerin mülakatlar esnasında 
sundukları çözüm önerileri paylaşılmıştır. Öğretmenlerin 
sorunlara çözüm önerilerini; uygun öğretim malzemeleri 
hazırlanması, mevcut malzemelerin güncellenmesi, malzeme 
havuzu oluşturulması ve malzeme hazırlamak için bütçe 
temin edilmesi başlıkları altında değerlendirmek 
mümkündür. Önerilerin bir kısmının mülakatların 
gerçekleştirildiği 2016-2017 eğitim öğretim yılından sonraki 
gelişmelerle hayata geçirilmeye başlandığı söylenebilir. Yıldız, 
Arslan ve Thomas (2021)’ın da belirttiği gibi, Berlin Eğitim 
Müşavirliğinin bir malzeme havuzu oluşturması ve bu 
malzemeleri derslerde görev alan tüm öğretmenlerin erişimine 
açması, öğretmenlerin hayata geçirilen önerilerinden biridir. 
Öğretmenler, araştırmanın ilk aşamasını oluşturan anketlerde, 
hizmet içi eğitimlerin artması ve öğretim malzemelerinin 
geliştirilmesi gerektiği görüşünü bildirmişlerdir. Son yıllarda 
hizmet içi eğitimlerin artması ve öğretim malzemelerinin 
güncellenmesi de öğretim malzemesine ilişkin sorunların 
çözümü bağlamında atılan önemli adımlardır. Her ne kadar 
sorunların çözümüne yönelik olumlu yönde bir gidişat söz 
konusu ise de öğretim malzemesi sorunlarının çözüldüğünü 
söylemek henüz mümkün değildir.   

Sonuç olarak, Almanya’daki Türkçe derslerinde öğretim 
malzemesi kullanımına ve malzeme geliştirilmesine yönelik 
çalışmaların nicelik ve nitelik bakımından artması/gelişmesi 
gerektiği söylenebilir. Ders kitabı ile kitabı destekleyici 
öğretim malzemelerinin üretimi ve geliştirilmesi için alan 
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uzmanlarının görev alacağı komisyonlar kurulması, 
öğretmenlere öğretim malzemesi geliştirmeye yönelik 
eğitimler sağlanması ve malzeme üretimi için bütçe 
oluşturulması derslerin niteliğinin artması bakımından faydalı 
olacaktır.  
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SPRACHPOLITISCHE ASPEKTE DES TÜRKISCH-
UNTERRICHTS IN DEUTSCHLAND 

Nihat ÜLNER* 

 

Sprachpolitik ist ein wesentlicher Aspekt der 
Außenpolitik. Wie an den weit verbreiteten Weltsprachen 
offenbar zu sehen ist, ist es leicht, eine Korrelation zwischen der 
Verbreitung einer Nationalsprache und der internationalen 
politischen Macht dieser Nation herzustellen. In den letzten 
Dezennien ist eine solch rasante Verbreitung des Englischen 
eingetreten, dass man auch auf der Ebene der internationalen 
Beziehungen einen wachsenden Einfluss der USA sprechen 
kann. Das Türkische dagegen hat in sprach-politischer Hinsicht 
keine solch großen Ambitionen. Im Folgenden wird von diesen 
bescheideneren strategischen Zielen die Rede sein. 

  

 
* Doç. Dr., Hacettepe Universität, Abteilung für Deutsche Sprache und 

Literatur, TÜRKEI. 
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Einleitung 

Unter dem sprachpolitischen Aspekt des Türkisch-
Unterrichts in Deutschland kann man historisch zwei 
wesentliche Phasen erkennen, die unmittelbar mit den 
jeweiligen bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und 
der Türkei zusammenhängen. Die erste Phase des Türkisch-
Unterrichts begann, als das Osmanische Reich sich nach der 
Französischen Revolution von Frankreich ab- und dem 
Deutschen Reich zuwandte. Vor allem im Bereich der 
militärischen Zusammenarbeit entstanden deutsche 
Einrichtungen, an denen Offiziere, die in der Osmanischen 
Armee eine aktive Rolle übernehmen sollten, Türkisch bzw. 
Osmanisch lernen konnten, bevor sie in der Armee des 
damaligen osmanischen Sultans ihre Aufgabe übernahmen. Die 
Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen und dem 
Osmanischen Reich gipfelte im Ersten Weltkrieg und kam 
danach zum Stillstand, da beide Reiche untergingen und zwei 
Republiken gegründet wurden (wenn auch der Name 
„Deutsches Reich“ in Deutschland beibehalten wurde).  

Der nächste wichtige Schritt in den deutsch-türkischen 
Beziehungen war das Abkommen zwischen der BRD und der 
Republik Türkei Ende der fünfziger Jahre, das zu einer massiven 
Migration ganzer türkischen Familien nach Deutschland mit sich 
brachte. Leider konnte der Türkisch-Unterricht für die in 
Deutschland aufwachsende sog. Zweite und Dritte Generation 
nicht gewährleistet werden. Auf diese Weise entstand auch das 
stereotype Bild von türkischen Migrantenkindern, die ihre 
Muttersprache nicht, kaum oder nur sehr schlecht sprechen 
konnten. Diese Problematik ist immer noch ein wesentlicher 
Aspekt der türkischen Sprachpolitik. Deshalb hat dieser Aspekt 
eine strategische Bedeutung für die türkische Sprachpolitik in 
Deutschland überhaupt, zumal es hierbei um Generationen von 
deutschen Bürgern mit türkischem Migrationshintergrund geht.  
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Ein weiterer strategischer Aspekt der türkische 
Sprachpolitik ist die in den letzten Dezennien sich 
ausdifferenzierende Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Republiken auf allen Ebenen. Angefangen. Von den bilateralen 
Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland bis zu hin 
den oft kontroversen Gesprächen auf multi-, trans- und 
supralateraler Ebene ist es ein wichtiger Aspekt, dabei den Status 
der türkischen Sprache zu beachten und auszudifferenzieren. 
Das Recht auf Türkisch-Unterricht ist dabei einer der 
wesentlichen Aspekte der Sprachpolitik. 

Eine wichtige Zielgruppe für den Türkisch-Unterricht sind 
Studierende, die an deutschen Universitäten Türkisch lernen 
bzw. die jeweils angebotenen Türkisch-Kurse besuchen. Diese 
Studierenden sind auch potentielle Teilnehmer an von 
türkischen Universitäten angebotenen Sommerschulen. Auch 
hier handelt es sich um einen strategisch wichtigen Aspekt der 
Sprachpolitik. Zu diesen drei Themen können folgende 
Feststellungen gemacht werden. 

1. Türkisch-Unterricht für Kinder und Jugendliche mit 
türkischem Migrationshintergrund in Deutschland  

 Diese strategisch wichtige Zielgruppe für den Türkisch-
Unterricht wurde leider in den ersten Dezennien nach dem 
deutsch-türkischen Abkommen sehr vernachlässigt. Diese 
Situation verbesserte sich erst in neuerer Zeit. Und obwohl auch 
in diesem Bereich beachtliche Fortschritte zu verbuchen sind -
wie z. B. durch die Einführung von Türkisch als Wahlfach an 
deutschen Schulen- ist die Perspektive der jetzigen Sprachpolitik 
zu sehr und immer noch von der Problematik der „Anpassung“ 
einerseits und der „Assimilation“ andererseits bestimmt. Im 
Vordergrund bei der türkischen Seite steht die Intention, einer 
„vollkommenen Assimilation“ der nächsten Generationen 
entgegen zu wirken, was aber wiederum von deutscher Seite als 
ein Gegenpol zur Anpassung teilweise skeptisch betrachtet 
wird. Beide Ansätze sind allerdings sehr einseitig. In diesem 
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Falle sollte der ideal-typische Lerner nicht von der 
identitätskonstituierenden Funktion der (türkischen) Sprache 
her, sondern von der performativen Funktion der Sprache her 
modelliert werden. Performativ gesehen ist ausschlaggebend, 
dass idealtypisch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
deutschen und türkischen Sprachkenntnissen erreicht wird, das 
man als bilingual bezeichnen könnte. 

Dieses bilinguale Vermögen bleibt allerdings nicht auf 
Sprachkenntnisse beschränkt: spontan wächst durch diese 
Performanz als solche das Potential, sich in beiden Lebenswelten, 
d.h. sowohl in der türkischen als auch in der deutschen Kultur, 
heimisch zu werden. Zweisprachigkeit bildet deshalb ein 
unvergleichliches Fundament für interkulturelle 
Kommunikation und interkommunikatives Handeln. Wie 
wichtig kommunikatives Handeln für demokratische Prozesse 
und die Vermeidung von Vorurteilen bzw. Konflikten ist, hat 
schon Jürgen Habermas in seiner Theorie des kommunikativen 
Handels zu zeigen versucht. Den besonderen Fall der 
zweisprachigen Türken behandelt er in seiner allgemeinen 
Theorie natürlich nicht. In diesem Zusammenhang ist der 
Ausdruck einer deutschen „Leit-Kultur“ ebenfalls veraltet, da er 
in letzter Instanz die Dominanz (nur) einer Kultur vorsieht. Das 
sprach-politische Ideal müsste sich der zeitgenössischen 
Situation anpassen, in der nicht ein „entweder - oder“ sondern 
das „und“ idealtypisch ist. Dies wäre meines Erachtens auch ein 
Ausweg, um die Dichotomie von „Anpassung“ und 
„Assimilation“ zu überwinden.  

Es ist allerdings der Fall, dass in Zusammenhang mit der 
„Anpassung“ der türkisch-stämmigen Bevölkerungsgruppen in 
Deutschland eine gewisse Skepsis gegenüber der Erlernung der 
Muttersprache auftreten kann. Dabei wird erwogen, dass es 
wesentlich wichtiger ist, die deutsche Sprache zu beherrschen als 
die türkische Muttersprache. Diese skeptische Haltung (die bis 
dahin geht, muttersprachlichen Sprachunterricht an Schulen zu 
verhindern) verstößt jedoch nicht nur gegen menschenrechtliche 
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Prinzipien, sondern auch gegen die sprach-didaktische Tatsache, 
dass die Muttersprache einen entscheidenden Einfluss auf das 
Lernen und das Beherrschen einer anderen Sprache hat. Je besser 
die Muttersprache beherrscht wird, desto leichter und besser 
lernen die Lernenden eine zweite Sprache. Dabei gilt es zu 
beachten, dass nach der sog. „zweiten Generation“ die Türkisch-
Kenntnisse der Eltern immer geringer werden, so dass von 
Generation zu Generation die „Muttersprache“ sich quasi 
zurück entwickelt.  

Die Skepsis hinsichtlich muttersprachlichen Unterrichts 
sowohl auf deutscher Seite als auch bei Eltern von Schülern, die 
Türkisch-Klassen besuchen, beruht auch auf der Sorge, dass 
Jugendliche beim Sprachunterricht gleichzeitig ideologische 
indoktriniert werden können. Deshalb wäre es ein wichtiges Ziel 
der Sprachpolitik von beiden beteiligten Ländern, dieser Skepsis 
überzeugend entgegen zu arbeiten. Es wird allerdings nicht 
leicht sein, in diesem Bereich eine Einigung zu erreichen, zumal 
von beiden Seiten Konzessionen notwendig sind, um die 
mancherorts bestehende Skepsis hinsichtlich eines ideologisch 
einseitigen Türkisch-Unterrichts an deutschen Schulen zu 
überwinden. Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass 
die Einsichten der Forschung auf dem Gebiet der 
interkulturellen Kommunikation bei der Überwindung von 
gegenseitiger Skepsis hilfreich sein können.   

2. Türkisch-Kurse an deutschen Universitäten 

Die Türkisch-Kurse, die an deutschen Universitäten 
angeboten werden, sind in weiteres Feld des türkischen 
Sprachunterrichts in Deutschland. Eine auf diese Lernenden 
gerichtete Sprachpolitik hat viele Aspekte, auf die hier 
wenigstens hingewiesen werden soll. 

Es geht zunächst darum, bestimmte Prinzipien bzw. 
Kriterien festzulegen, an denen man ermessen kann, ob 
Fortschritte gemacht werden und worin dieser Fortschritt 
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besteht. Dabei ist das erste Kriterium, das evident den 
Stellenwert des Türkisch-Unterrichts an türkischen 
Universitäten ersichtlich macht, ist die Quantität der Lernenden 
im Vergleich mit anderen Sprachen, die an den Sprachenzentren 
angeboten werden. Es ist klar, dass ein Vergleich mit den 
europäischen Hauptsprachen wie Englisch oder Französisch das 
Türkische einen geringeren Prozentsatz am Gesamt des 
Fremdsprachenunterrichts erreicht, allerdings scheint es, dass 
das Türkische eine hinsichtlich der Lerner-Zahlen zum 
mindesten eine steigende Tendenz hat. Diese Zahl bzw. diesen 
prozentualen Anteil zu erhöhen ist ein wichtiger quantitativer 
Indikator für den Stellenwert des Türkischen bei den Lernern 
von Fremdsprachen parallel zu einem akademischen Abschluss. 

Neben dem strategischen Ziel, die Zahl (also die Quantität) 
dieser Lernenden nachhaltig zu erhöhen, spielt das Kriterium 
der Qualität ebenfalls eine wesentliche Rolle. In diesem Falle ist 
eine der praktischsten Methoden, das Curriculum der 
angebotenen und belegten Türkisch-Kurse an Hochschulen 
unter der Perspektive der Kriterien des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (CEFR) zu 
betrachten und als Qualitätskriterium das jeweilige Kursniveau 
(von A1-C2) zu bestimmen. Qualität hängt also in diesem 
Zusammenhang sowohl von der Zahl der Sprachniveaus, die 
angeboten werden, 

als auch von der dahingehenden Leistung der Lernenden 
ab, die höheren Sprachniveaus zu erreichen. Die Fragen zur 
Bewertung eines Sprachkurses wären dann: 1) Auf welchen 
Niveaus von A1-C2 werden angeboten; 2) bis zu welchen 
Sprachniveaus gibt es Lernende der türkischen Sprache auf 
diesen Niveaus. Die Breite des Spektrums des Angebots an 
Sprachniveaus und die Höhe der von den Lernern belegten 
Niveaus ergeben zusammen das Kriterium der Qualität, an dem 
die jeweiligen Sprachkurse gemessen werden können. Das 
strategische Ziel wäre in diesem Falle daran zu arbeiten, dass ein 
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breites Spektrum an Sprachniveaus angeboten wird und die 
Lernenden ein so hoch wie mögliches Sprachniveau erreichen. 

Das nächste Kriterium für sprachpolitische Erwägungen 
ist auf die Zielgruppe der Lernenden gerichtet. Die Lernenden 
haben meist sehr verschiedene Gründe, warum sie Türkisch 
lernen. Um hier eine sprachpolitische Strategie ausarbeiten zu 
können, muss ein differenziertes Bild der Zielgruppe entworfen 
werden.  

Die qualitativ höchste Ebene des Türkisch-Unterrichts (C1-
C2) werden vor allem diejenigen Studierenden erreichen wollen, 
die Türkisch in ihrer beruflichen Zukunft professionell 
einzusetzen gedenken. Dies können Türkisch-Lerner aus 
verschiedenen Fachbereichen sein (Geschichte, Orientalistik, 
Turkologie, aber auch Internationale Beziehungen und andere 
Fachbereiche aus den Sozialwissenschaften und der Pädagogik). 
Trotz dieser Divergenzen ist das Gemeinsame, dass alle diese 
Fachbereiche in letzter Instanz darauf hinauslaufen, eine Basis 
für interkulturelle Kommunikation zu schaffen. Dies gilt sowohl 
intern für die deutsche Gesellschaft als auch für die 
internationalen Beziehungen zwischen der Türkei und 
Deutschland. Während die türkische Seite ein großes Angebot 
von deutscher Seite zur Verfügung hat, um die deutsche Kultur 
kennen zu lernen, ist eine Vertrautheit mit der türkischen Kultur 
nicht in diesem Maße leicht zu erlangen. Im Vergleich zu einer 
ganzen Industrie von „Deutsch als Fremdsprache“, einer 
jahrzehntelang durchkonzipierten deutschen Sprachpolitik, 
einem System von international erkannten Prüfungen und 
einem ausdifferenzierten Fachdeutsch-Programm von den 
Kultur- und Sozialwissenschaften bis zur Medizin ist die 
Aneignung von kommunikativ verwendbaren Kenntnissen der 
türkischen Sprache und Kultur noch in der Entwicklung 
begriffen. Vor allem auf dem Gebiet Fach-Türkisch und 
international anerkannten Prüfungen ist noch viel zu tun, 
weshalb diese beiden Themen einen wichtigen Teil der 
sprachpolitischen Strategie ausmachen.  
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Diese Aspekte verweisen alle auf die Bedeutung einer 
solchen Gruppe von Lernenden, die vorhat, Türkisch-
Kenntnisse in der Zukunft professionell anzuwenden. Deren 
Bedeutung erwächst aus der Tatsache, dass diese auch 
anderweitig intellektuell ausgebildeten Akademiker in vielen 
Bereichen der deutsch-türkischen Beziehungen in und mit 
Deutschland eine Rolle spielen und auf Basis ihrer 
Sprachkenntnisse interkulturell viel leichter und differenzierter 
agieren können als Akteure ohne Türkisch-Kenntnisse. Und dies 
gilt sowohl für deutsch-stämmige als auch für türkisch-
stämmige Migrantenkinder, die kein oder nur ein rudimentäres 
Türkisch können. Es würde sich bei dieser strategisch wichtigen 
Gruppe auch nachhaltig lohnen, sie durch Fördermittel zu 
motivieren. 

Genauso wichtig wie die Lernenden sind die Lehrenden 
im Bereich des Türkisch-Unterrichts an Hochschulen. 
Abgesehen davon, dass die Türkisch-Lehrenden an den 
verschiedenen Hochschulen meist isoliert voneinander ihren 
Sprachunterricht veranstalten, gibt es auch außer dem 
Europäischen Referenzrahmen keine strategischen 
Orientierung, die diesen einzelnen pädagogischen Bemühungen 
in seiner nationalen (deutschlandweit) und (in Zusammenhang 
mit der Europäischen Union) supra-nationalen Dimension 
Anhaltspunkte anbietet.  

Noch wichtiger ist der Aspekt der Sommerkurse in der 
Türkei, und zwar vor allem an türkischen Universitäten. Vor 
allem in diesem Bereich kann man vor Ort, also an deutschen 
Universitäten, konkret beobachten, wie solche Sommerkurse 
organisiert werden. Die deutschen Universitäten veranstalten 
solche Kurse seit Jahrzehnten, und haben darin eine große 
Erfahrung. Wenn man die Kapazität der türkischen 
Universitäten für Sommerkurse in Betracht zieht, wird 
ersichtlich, wie niedrig besetzt solche Sommerkurse sind. 
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Dabei spielen die Lehrenden allerdings eine überaus 
wichtige Rolle. Es sind vor allem die jeweiligen Lehrenden, die 
ihre Studentinnen und Studenten motivieren, an einer 
Sommerschule teilzunehmen und auch eine beratende Funktion 
dabei erfüllen. Wenn also strategisch vorgegangen werden soll, 
müssen die Lehrenden des Türkischen dahingehend motiviert 
und ermutigt werden. 

Als letztes sei bemerkt, dass ein Informationszentrum in 
Deutschland für solche Sommerschulen an türkischen 
Universitäten in Deutschland äußerst hilfreich wäre.  
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