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Özet 

 

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaletinde Ortaokul Düzeylerindeki Türkçe Derslerinde 

ve Ders Müfredatlarında Tiyatronun Yeri  

 

Dil öğrenim ve öğretim sürecinde tiyatro yöntemlerinin kullanımı, yapılan 

birçok araştırmanın gösterdiği üzere, dil derslerinde etkili bir rol oynamaktadır. 

Öğrencilerin dilsel becerilerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini, derse katılımlarını 

etkilemektedir; başka bir deyişle çok yönlü eğitimi desteklemektedir.  

Alan yazınındaki bu araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda, Kuzey-Ren 

Vestaflya eyaletinin ortaokul ve lise düzeylerindeki Türkçe derslerinde ve ders 

müfredatlarında tiyatro yöntemlerine yönelik bir durum tespitinin eksik olduğu 

ve bu tez çalışmasında yapılması hedeflenmiştir.  

Türkçe derslerinde sıklıkla kullanılan yöntemlerine müfredatlarda belirgin bir 

şekilde yer verilmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca karşılaştırmalı müfredat 

incelemesi ve öğretmenlerle yapılan anketler sonucunda, öğretim görevlilerin 

üniversite düzeyinde aldıkları didaktik eğitimleriyle okullarda sundukları ders ve 

kullandıkları yöntemler arasında bir bağlantının var olduğu saptanmıştır.  

 

Anahtar sözcükler: tiyatro, Türkçe dersi, ders müfredatları 



 

 

 

Zusammenfassung 

 

Die Stellung des Theaters in den Sekunfarstufen sowie den Kernlehrplänen 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Fach Türkisch 

 

Verschiedene Forschungen haben bewiesen, dass die Verwendung von Theater 

als Methode während des Sprachlehr- und Lernprozesses eine 

ausschlaggebende Rolle spielt. Sie beeinflusst neben den sprachlichen 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, ihre persönliche Entwicklung 

sowie die Teilnahme am Unterricht. Auf diese Weise wird eine allumfassende 

Bildung gesichert.  

Diese Bachelorarbeit zielt basierend auf den bereits vorhandenen Forschungen 

im wissenschaftlichen Kontext auf die Untersuchung der Stellung des Theaters 

in den Sekundarstufen sowie den Kernlehrplänen des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Fach Türkisch.  

Auffallend ist, dass jene Unterrichtsmethoden, die häufig im Türkischunterricht 

angewandt werden explizit in den Kernlehrplänen Einzug finden. Außerdem 

wurde mithilfe einer kontrastiven Kernlehrplananalyse und einer Umfrage mit 

Lehrkräften festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen der didaktischen 

Auslegung der universitären Lehrerausbildung und den Unterrichtsmethoden 

besteht.  

  

Schlüsselwörter: Theater, Türkischunterricht, Kernlehrpläne 
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Giriş 

 

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında yapılan İşgücü Alımı Anlaşması’ndan 

sonra başlayan süreli göç serüveni 1973 yılında bitmeyip günümüze kadar devam 

etmektedir. Bugün Türkiye’den gelen bireylerin yanı sıra, Türkiye kökenli üçüncü 

hatta dördüncü kuşak Almanya’da yaşamaktadır. Bu süreçte iki toplumun 

birbiriyle etkileşimi sosyolojik, kültürel ve özellikle dilsel bağlamda, avantaj ve 

dezavantajları beraberinde getirmektedir. 

 İkidillilerin başta Almanya’daki eğitimleri, onlarca yıl sonra ise  

Herkunftssprache Türkisch dersi için değişik yasalar çıkarıldıktan sonra, bugün 

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bazı ilk-, orta- ve yükseköğretim kurumlarında 

Türkçe dersi verilmektedir. Çokdillilik hakkındaki tartışmaların sonucunda doğal 

çokdilliliğin öneminin bilinmesi Katılım ve Entegrasyon Yasası’nda (Ministerium 

des Inneren des Landes NRW, 2012: madde 2.3) şu sözlerle belirtilmiştir: 

 
Das Erlernen der deutschen Sprache ist für das Gelingen der 
Integration von zentraler Bedeutung und wird daher gefördert. Dabei 
ist das eigene Engagement beim Spracherwerb unerlässlich und zu 
fördern. Die Wertschätzung der natürlichen Mehrsprachigkeit ist 
ebenfalls von besonderer Bedeutung. 

 

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, 2004 yılından itibaren verilen bütün dersler için okul 

düzeylerine uyarlanmış ve derslerin temelini belirleyen müfredatlar 

sunmaktadır. Böylelikle eyalet çapında derslerin nitelik ve nicelik açısından 

eşgüdümlü ilerlemeleri, yani öğrencilerin gittikleri okullardan bağımsız bir biçimde 

aynı eğitim sürecinden geçmeleri ve okul bitirme sınavlarına eşit koşullarla girmeleri 

amaçlanmaktadır. 1990 yılında Türkçe dersleri için belirlenen ilk müfredattan 

sonra 2004 yılında yürürlüğe giren yasanın da etkisiyle yeni ders müfredetları 

oluşturulmuştur. 2014 tarihinden itibaren tüm ortaokul ve lise düzeyinde Türkçe 

artık yabancı dil dersi olarak verilmeye başlanmıştır. Ardından birçok tartışmaya 

yol açan Türkçenin anadili veya yabancı dil olarak tanımlanmasının yanı sıra 

Türkçe-Almanca ikidilli ve ikikültürlü olan öğrenci kitlesinin özel konumu ve 

gereksinimleri sorgulanmaktadır.  
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 Bu bağlamda öğrencilerin çok yönlü birey gelişimleri göz önünde 

bulundurularak öğrenim ve öğretim sürecinde müfredatların hedeflediği 

becerilerin kazanımlarını sağlayan yöntemlerin, gereksinimlere uygun bir şekilde 

belirlenmeleri öngörülmektedir. Birçok araştırmanın gösterdiği üzere tiyatro dil 

eğitiminde kapsamlı ve etkili bir yöntemdir.  

 Bu tez çalışması söz konusu tespitlere dayalı olarak şu soruları yanıtlamayı 

hedeflemektedir:  

1. Tiyatro yöntemi KRV eyaletindeki Türkçe ders müfredatlarında yer 

almakta mıdır?  

2. Türkçe derslerinde tiyatro yöntemine ne sıklıkla başvurulmaktadır? 

 Belirtilen soru üzerine kurulu bu tez çalışmasının ilk bölümünde öncelikle 

ikidilliliğin tanımı yapılarak Türkçe derslerinin hedef kitlesi tanıtılacak ve 

tiyatronun Türkçe dersindeki işlev ve amaçları gösterilecektir. İkinci bölümde 

Türkçe ile diğer dillerin müfredatları incelenecek ve tiyatro yönteminin konumu 

karşılaştırılacaktır. Üçüncü bölümde ise öğretim görevlileriyle söz konusu yöntem 

hakkında bir anket oluşturulup değerlendirilecektir.  

 Böylece bu çalışmanın sonunda Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde verilen 

Türkçe derslerinde ve ders müfredatlarındaki tiyatro yöntemlerinin olumlu ve/ 

veya olumsuz güncel durumlarının tespit edilmesi ve ileriye yönelik gerekli 

çalışma alanlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

1 Çalışmanın Kuramsal Arka Planı 

 

1.1 Türkçe-Almanca İkidillilerin Tanımı 

 

1.1.1 Tanım Sorunsalı   

İkidillilik, özellikle dilbilimi alanında birçok tartışmaya yol açmış ve güncel 

araştırmalarda da yol açmaya devam eden bir kavram olarak tanınmaktadır. Bu 

bağlamda ana sorunlardan en önemlisi, dilbilimcilerin ikidilliliğin tanım 

çerçevesini ya çok geniş ya da çok dar bir bakış açısıyla çizmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Örneğin Bloomfield, bazı dilbilimcilerin söylemlerinin aksine 

“the native-like control of two languages” (1965: 56) tanımı ile, ikidilliliğe ütopik 

denebilecek minimalist bir biçimde yaklaşmaktadır. Buna karşın Edwards’ın 

maksimalist yaklaşımı her bireyin ikidilli oluduğunu öne sürüp herhangi bir 

yabancı dilde bir veya iki sözcüğe hakim olmasıyla açıklamaktadır (2004: 7). 

 Dil edinim ve öğrenimin insan hayatı boyunca devam ettiği ve dış 

unsurlardan etkilenip dil seviyesinin sürekli bir değişim içinde olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, yukarıda verilen uç görüşlerin sadece teorik açıdan 

işlenilebilir olduklarını, bunun dışında bireysel ve toplumsal dil gerçeğinden uzak 

olduklarını söylemek mümkündür. Sayısız araştırmalardan yola çıkarak ikidilliliğin 

tanım yelpazesinin çok genilş olduğu göz ardı edilmemelidir.  

 Yukarıda verilen uç örneklerin en önemli eleştirmenleri Hamers ve Blanc 

Bilinguality and Bilingualism adlı eserlerinde yetersiz ve ütopik olduklarından 

dolayı maksimalist ve minimalist yaklaşımları gerekçeleriyle eleştirip, ikidillik 

kavramının görünümlerini ve türlerini geniş çaplı bir biçimde açıklamaktadırlar. 

Özellikle heterojenik olan öğrenci profillerinin incelenmesinde ve bunu temel 

alan araştırmalarda tanımların katı çizgilerden uzak, belirli bir ölçüde detaylı 

olmaları dil eğitiminin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır.  
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 Hamers ve Blanc ikidillik kavramını incelemeye bireysel ikidillilik, yani 

bilinguality ve toplumsal ikidillilik, bilingualism diye ayrımıyla başlamışlardır 

(2000: 6).  Söz konusu olan toplumsal ikidillilik, belirli bir toplum içerisinde iki 

dilsel kodun kullanılma imkanını kastetmektedir. Bunun için o toplmunun birçok 

üyesinin her iki dilsel koda erişebilme imkanına sahip olması gerekmektedir. 

Herkunftssprache Türkisch veya Türkisch als neu einsetzende/fortgeführte 

Fremdsprache derslerine katılan öğrencilerin büyük kısmının her iki dili, yani 

bilinçsiz bir biçimde dilin genel görünümlerini içselleştirdiklerinden ve bilinçli 

biçimde öğrenmediklerinden yola çıkarak ders ortamında bir yandan bireysel 

ikidillilik, yani öğrenci profili ve diğer yandan toplumsal ikidillilikten, söz gelimi 

ders ortamındaki doğal dil dağılımı, bahsedebilinmektedir. Derste çoğunluğun 

ikidilli olduğu sürece bu toplumsal ikidilliliği engellememektedir (a.y.). 

 Anlam bulanıklığını önlemek için yapılan bu ayrımdan sonra, Hamers ve 

Blanc hem bireysel hem de toplumsal ikidilliliğin aşağıda sayılan altı temel 

boyutunu açıklayarak, tek yönlü bir kavram tanımının mümkün olmadığını 

göstermiş bulunmaktadırlar (25): 

 
(I) Dilsel yeterlik düzeyi, relative competence 
(II) Bilişsel yapılanış, cognitive organisation 
(III) Dil edinim yaşı, age of acquisition 
(IV) Toplumsal etmenler, exogeneity 
(V) Sosyokültürel statü, social cultural status 
(VI) Kültürel kimlik, cultural identity 

 

 

1.1.2 İkidillilik Olgusunun Altı Boyutu 

(I) Dilsel yeterlik açısından Hamers ve Blanc’a göre ikidilliler iki gruba ayrılabilirler; 

dengeli ikidilliler, balanced bilinguals ve baskın ikidilliler, dominant bilinguals. 

Dengeli ikidillilikle tanımlanması amaçlanan birey her iki dilde de okuma, yazma, 

dinleme ve konuşma becerilerinde eşit bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Bu 

bağlamda çokça yanlış anlaşılmaya neden olan ‘dengeli’ tabiri, dil seviyesinin aynı 

zamanda ‘yüksek’ olduğu anlamına gelmemektedir.  
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Diğer türde ise dengeli bir dil seviyesinden bahsedilememektedir. Bu durumda 

baskın olmayan dilin baskın dile karşın kullanımı her alan ve bağlamda mümkün 

değildir.   

(II) Bilişsel yapılanış açısından Hamers ve Blanc yine ikili bir ayrıma gitmektedirler. 

Çeşitli araştırmalar sonucunda bazı ikidillilerdeki görünüm, her iki dil için aynı 

anlam dizgegisini kullandıkları yönündedir. Yani aşğıdaki göserselde belirtilmiş 

olduğu gibi Türkçe-Almanca ikidilli bir bireye ‘masa’ veya ‘Tisch’ dendiğinde farklı 

dilsel kodlamaya nazaran anlam dizgesi aynı kalmaktadır. Bu duruma bileşik 

ikidillilik, compound bilinguality denmektedir.  

 Diğer rastlanılan durum ise sıralı ikidilliliktir, yani coordinate bilinguality. 

Burada farklı dilsel kodların kendilerine ait anlam dizgeleri bulunmaktadır (bkz. 

görsel 1).  

 

(1) bileşik ikidillilik  (2) sıralı ikidillilik 

            

  Anlam Dizgesi 

masa=Tisch 
   Anlam Dizgesi1 

masa  

Anlam Dizgesi2 

 Tisch      

               

                   

D1 

masa 
  D2 

 Tisch 
 D1 

masa 
 D2 

 Tisch     

            
Görsel 1 ‘Masa‘ sözcüğü örneğiyle bilişsel yapılanış açısından ikidillilik türlerinin görseli1 

 

(III) Alan yazınında ikidillilik bağlamı içerisinde çokça tartışılan bir sorun ise dil 

ediminin yaşı olmakla beraber genellikle D1 altında gösterilen anadili ve ikinci dil 

D2’nin tanımıdır. Dilbilimcilerin her ne kadar değişik görüşleri olsa da, önemli bir 

temel unsur, iki dilin doğal ortamda edinmiş olunmasıdır. Almanya’daki Türkçe-

Almanca ikidillilerin anadil tanımı bu yüzden son yıllarda sürekli bir değişim 

göstermektedir. Bu çalışmada Lenneberg’in açıklamaları temel alınarak, ergenlik 

dönemi (1967: 178-179), yani 12 yaş civarı dil edinimin kritik dönemi olarak 

görülecek, bu dönemden önce edinilen Türkçe ve Almanca, anadiller olarak 

tanımlanacaktır.  

 
1 Hamers ve Blanc’ın teorileri temel alınarak ikidillilik türleri görselleştirilmiştir. 
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 (IV) Üçüncü boyutta da değinildiği gibi, dilin doğal ortamındaki öğrenimi 

nitelik açıdan önemli bir rol almaktadır. Dil edinimi ve seviye araştırmalarında 

özellikle dilin toplum içerisinde konuşup konuşulmadığına, akademik ve ülkenin 

resmi dili olup olmadığına bakılıp dilde belirli sapmaların tespiti ve açıklamasının 

yapılması mümkündür (Hamers ve Blanc, 2000: 29). 

 (V) İkidillliğin diğer bir boyutu ise dil prestiji ve bununla bağlantılı olan 

bilişsel gelişimdir.  

 
Der  Status  und das Prestige  einer  Gruppe  ist  mit  dem Status  und  
dem  Prestige  eines  Individuums  interdependent  verbunden.  Dem 
Mitglied  einer  Gruppe,  die  den  Status  x  hat,  kommt  der  gleiche  
Status  zu (Zimmermann, 1992: 94).  

 

Sosyokültürel açıdan dile verilen değer, bireyin değer ve tutumunun yanı sıra 

bilişsel gelişimini de doğrudan etkilemektedir. Özellikle bireyin anadilinin toplum 

tarafından olumlu veya olumsuz tanımlandığında, sahip olduğu prestij, 

öğrencinin bilişsel gelişmesini ya destekleyen ya da yavaşlatan bir unsura 

dönüşmektedir (Hamers ve Blanc, 2000: 29).   

 (VI) Dil ile doğrudan bağlantılı olan bir faktör ise kültürdür. Hamers ve 

Blanc’a göre sosyokültürel açıdan birey, iki dilin toplumunun üyesi olduğu sürece 

ikikültürlü olarak tanımlanmaktadır. Özellikle dengeli ikidillilikle dengeli 

ikikültürlülüğün eş sürede geliştiği vurgulanmaktadır (30). Bu genel bakış açısının 

yanı sıra istisnai koşullarda iki dil toplumunun birisinin dışında kalan birey 

“tekkültürlü ikidilli” olarak tanımlanmaktadır (a.y.).  
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1.2 Dil Eğitiminde Tiyatro 

 

1.2.1 Tiyatro 

Tiyatro kavramı Türk Dil Kurumu’nun Tiyatro Terimleri Sözlüğü’nde  şu şekilde 

belirtilmiştir: 

 

Antik Yunan tiyatro birimi [1249 - 1265] tiyatrosunda yalnızca 
seyircilerin ‘oturdukları yer’ anlamına gelirken bugün genel olarak 
bütün dramatik gösterilerle ilintili çalışma alanını kapsar; tiyatro 
yapısını, eylemini ve kavramını karşılar. Tiyatro, kimi kez, ‘drama’ 
kavramına karşıt olarak bir temsilin metin dışında kalan bütün 
yönlerini belirtir. Ancak ‘drama’ yalnızca söz değildir, bunun yanı sıra 
oynayış anlamını da getirir; bunların ikisi birbirinden ayrılmaz. [...] 
(1966: 107-108) 

 

Bu çalışma bağlamında kullanılan ‘tiyatro yöntemi’ yukarıdaki tanımın yanı sıra, 

dramaturji ve tiyatro pedagojisini de içinde barındıracaktır. Söz konusu iki kavram 

alan yazınında tartışmalı tanımlara sahip olmaktadırlar: tiyatro pedagojisi 

bireylerin tiyatro oyununa odaklı sanatsal gelişimine önem verirken, dramaturji 

pedagojisi, Türk Dil Kurumu’unun yaptığı tiyatro tanımından bağımsız çok yönlü 

kişi gelişimini önemsemektedir (Fratini, 2009: 56-57). Bu bağlamda sanatsal 

boyut ikincil öğrenim olarak görülmektedir (a.y.). Derslerde bu bağlamda 

kullanılan yöntemler salt tiyatro eğitiminden kesitler olarak 

değerlendirilmektedirler. Aksi taktirde her çalışmanın sonunda bir oyunun 

sergilenmesi gerekir ki, bu dil eğitimi ve müfredatlar açısından mümkün değildir.  

 Dil dersi bağlamında yapabilinecek uygulamalı tiyatro, başka bir deyişle 

dramaturji bağlamında örneğin ‘aradaki boşluk’, ‘bilinç koridoru’, ‘bölünmüş 

ekran’, ‘dedikodu halkası’, ‘doğaçlama’, ‘donuk imgeler’, ‘pandomim’, ‘rol içinde 

yazma’, ‘rol oynama’, ‘sıcak sandalye’, ‘yarım kalmış materyaller’2 gibi çalışmalar 

entegre edilebilmektedir. Sayılan örnekler tiyatronun imkanlaştırdığı yöntem 

seçeneklerinden sadece birkaçını göstermektedir ve alan yazınında daha değişik 

ve kapsamlı versiyonları bulunmaktadır. 

 
2 Sayılan yöntemlerin açılımları Ek A bölümünde bulunmaktadırlar.  
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 Yukarıda yapılan tanımların açıklamasını temel alarak bu çalışmanın 

devamında ‘tiyatro’ ve ‘dramaturji’ kavramları eşanlamlı olarak kullanılacaktır. 

 

1.2.2 Tiyatronun Dil Eğitimindeki  Yeri ve Amaçları 

Tiyatro yöntemi  çeşitli amaçlar gütmekte olmasıyla, ders içi ve ders dışı temel 

amacı kuşkusuz öğrencilerin çok yönlü kişi gelişimini ve insanlararası bildirişimin 

öğrenilmesini sağlamaktır.  Bu bağlamda dil, 

 
[...] bireyleri birbirine bağlayan bir toplumu gelişigüzel insan yığını 
olmaktan çıkarıp birbirine kenetleyen en önemli etkenlerden biridir. 
Ana dil eğitimi bu açıdan ne kadar önemliyse, farklı toplumların 
tanınmasını sağlayan, onlara kaynaklık eden, bilgi paylaşmasını 
sağlayan yabancı dil öğrenimi ve öğretimi de o açıdan önemlidir 
(Altunbay, 2012: 753). 

 

Özellikle kültürlerarası edinçlerin üzerene yoğunlaşılması müfredata bağlı olarak 

(bkz. 2.1, II) şarttır. Tiyatronun dil öğrenim ve öğretim sürecinde çeşitli etki ve 

katkılarını Altunbay (2012: 751-752) üç alana ayırmaktadır: bilişsel, duyuşsal ve 

sosyal. Bilişisel ve duyuşsal alanlar kişisel gelişimi doğrudan etkilemektedirler. Dil 

becerilerinin yanı sıra psikomotoriğin gelişimi çok yönlü eğitimin 

gerçekleşebilmesi için şarttır. Bu başlık altında ayrıca önem verilen çözümleme, 

yorumlama, ifade ve sesletim becerileriyle aynı zamanda yaratıcı düşünme,  

öğrencilerin kişiliklerini güçlendirmek için sürekli dikkate alınmaları 

gerekmektedir. Tiyatronun kişisel gelişime diğer bir katkısı ise empati kurmayı 

öğretip geliştirmesidir. Böylelikle insanlararası bildirişim ve ilişkiler için koşulsuz 

büyük önem taşıyan bir unsurun temelini sağlamaktadır. Tiyatro eğitimi soysal 

alanda kültürlere özgü ve kültürlerarası değerleri gösterip içselleştirilmesi için 

olanak sunmaktadır.  

 Ayrıca dil öğrenim ve öğretiminde tiyatro çoğu zaman öğrencilerin 

motivasyon ve cesaret kaynağını oluşturmaktadır. Dilsel açıdan harekete 

geçmek, yani dilin sürekli kullanımı, dil edinimi ve öğreniminden ayrı tutulması 

mümkün olmayan bir durumdur (Tselikas: 1999, 29). Böylece tiyatroda her 

öğrenci dil düzeyinden bağımsız bir biçimde kendini özgürce ifade edebilme 

imkanına sahip olmaktadır. Bunun beraberinde derste arka planda kalan başarı 
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düzeyi düşük ve/veya utangaç olan öğrenciler de dersin etkin bir üyesi olma 

şansını elde etmektedirler. Bu olanağın yanı sıra özellikle söz konusu olan 

öğrencilerin kendilerine güveninin sağlamlaştırılması ve hem okul ortamında 

hem de okul dışı Türkçe kullanımlarının yoğunlaşması için tiyatro eğitimi yardımcı 

öğe olarak görülebilmektedir. Öğrencilerin burada değişik rolleri canlandırmaları, 

o roller üzerinden çıkarımlar yapmaları, kendi davranışları için çeşitli örnekler 

sergilemektedir (Heising: 1991, 44). Söz konusu olan dil ile dilsel koşulların 

bağlantısını Tselikas şöyle anlatmaktadır: 

 
Auf der einen Seite steht die Sprache mit ihren Strukturen und 
Konventionen da (Grammatik, Syntax etc.), den Ritualen, die befolgt 
werden müssen. Auf der anderen Seite liegt die Herausforderung an 
die Sprechenden, etwas Neues zu sagen, fliessend kreativ, 
fantasievoll und spontan zu sprechen […]. Die Sprechenden über sich 
in einer Bewegung zwischen spontan-kreativem sprachlichem 
Handeln einerseits und nach Regeln und Konventionen – sprich 
Ritualen und Zwängen – strukturiertem sprachlichem Handeln 
andererseits (1999: 28). 

 

Yukarıda tiyatronun olumlu yönleri gösterilmiş olmasına rağmen, öğretmenlerin 

ders esansında karşılaşabilecekleri sorunlar da göz ardı edilmemektedir. Özellikle 

yıllarca klasik öğrenim, yanı bilişsel gelişim odaklı ders yöntemleri ile okulu 

bağdaştıran öğrencilerin, tiyatro yöntemleriyle derse katılımlarında sorunların 

oluşabileceği unutulmamalıdır. Örneğin öğretim görevlisinin otoriter ve üstün bir 

birey değil de öğrenim partneri olarak kabul görmesi ve dersin aktif bölümünün 

öğrenciler tarafından üstlenilmesi, dersin başta ciddiye alınmamasını 

beraberinde getirebilir (Fratini, 2009: 62). Diğer bir etken ise, bu tür yöntemlerin 

diğer öğretmenler tarafından verimli  ve yetersiz olarak görülüp yadırganması 

(63). Tiyatronun dil dersinde kullanılmasında özellikle dikkat edilmesi gerek unsur 

ise zamandır. Çalışmaların klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında daha detayla ve 

uzun bir planlama süreçlerinin oldukları görülmektedir. Aynı şekilde ders 

ortamındaki hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri de zaman 

almaktadır. Okullardaki ders saatlerinin uzunluğu ve dil dersine tanınan haftalık 

saatin bu bağlamda ciddi planlamayla kullanılmaları gerekmektedir (a.y.).  
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 Yukarıdaki bulgulara dayanarak, tiyatroda yaratılan somut dil ortamları 

sayesinde ve birden çok duyu organına hitap ederek öğrencilerin kişisel ve 

toplumsal gelişimlerini olumlu biçimde yönlendirlmelerinin hedefelendiği 

söylenilebilmektedir.  

 

1.2.3 Tiyatronun Dil Becerileri Üzerindeki Etkisi 

 

1.2.3.1 Bildirişimsel Beceriler 

Okuma ve okuma-anlama becerisi dil öğreniminde çok yönlü etkisi olan bir 

alandır. Metin okuma sürecinde ve çözümlemesinde metnin yüzey ve derin 

yapılarında bulunan bilgiler, öğrencilerin kişisel ve dilsel gelişimlerini 

etkilemektedir; bir yandan salt dil biligisini öğrenirken diğer yandan sözcük 

dağarcıklarını ve dünya bilgilerini genişletmektedirler. Edebi metinlerin 

okunması, dile özgü yapılarının ve kültür bağlamında birçok değer ve normların 

öğrenilmesini sağlamaktadır. Özellikle sahnelenmiş veya sahnelenmemiş tiyatro 

metinlerinin okunmasında “Türkçenin yazıldığı gibi okunması ancak konuşmada 

[...] farklılıklar [göstermesi]” (Altunbay, 2012: 756) ikidilli öğrencilerin bu konuyu 

daha iyi algılamaları için bir olanak sunmaktadır. Almancada da bu tür 

farklılıkların olmasına rağmen birinci sınıftan itibaren görülen kesintisiz dil 

eğitiminden dolayı öğrenciler bu görünümün bilincidedirler. Diğer metin 

türlerinde oluğu gibi, tiyatro metinlerinin de hedefli okuma startejileri ile 

gerçekleşmesi, yani okuma öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrencilere 

yönlendirici soruların sorularması, içeriğin anlaşılmasını ve ayrıca çözümleme 

ve/veya sahneleme sürecini kolaylaştırmaktadır (Altunbay, 2012: 756-757). 

Bunun diğer bir gerekçesi ise genellikle tiyatro eserlerindeki dil kullanımının 

öğrencilerin doğal dil ortamlarında kullandıkları dilden çok farklı olmasıdır. 

 Tiyatro ayrıca yazma becerisini de çeşitli boyutlarda etkileyebilmektedir. 

Tiyatro metinlerinin okunmasında alınan notlar, araştırılan bilinmeyen sözcükler, 

yapılan özetler ve eleştiriler, öğrencilerin yaptıkaları ayrıntılı araştırma ve 

çalışmalarda metnin yüzey ve derin yapıları ile ilgili bulgularda bulunmaktadırlar 

(a.y.). Bir diğer unsur ise tiyatro metninin yazım sürecinde etkin bir rol 

alınmasıdır. Burada özellikle yukarıda değinilen Türkçenin yazılım ve telafuzu 
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arasındaki farkları görüp içselleştirmeleri hedeflenmektedir. 2007’de Uluçam’ın 

yaptığı araştırmada belirttiği gibi bu tür hataların ikidillilerde istisnai olmadıkları 

görülmektedir: 

 
Bu çalışmada ulaşılan bulgular, ikidillilerin uyumluluk ve bağdaşıklık 
düzlemlerinde bulunan ikidilliğe özgü sapmalarının oldukça büyük bir 
kısmının, yazı diline olduğu gibi taşınan sözlü dile özgü görünümler ve 
dillerarası girişim örneklerinden oluştuğunu göstermektedir. İkidilli 
denekler, bir yandan Türkçenin yazı diline özgü görünümlerini tam 
olarak tanımadıkları ve Türkçeyi daha çok sözlü dilin aracı olarak 
kullandıkları için, sözlü dil görünümleri [...] yazı diline taşınmaktadır.  
(41) 

 

Öğrencilere yaşlarına uygun bir tiyatro gösterisinin izletilmesi veya örneğin 

radyoda dinletilmesi, yoğun bir dil girdisi sağlamaktadır. İzlenilen tiyatro gösterisi 

ise hem görme hem de duyma organlarına hitap ettiğinden, öğrenilen dilsel ve 

kültürel bilgilerin daha kolay içselleştirilmeleri ve unutulma risklerinin azaltılması 

söz konusudur. Sahnelenmiş tiyatro eserleri, öğrencilerin Türkçedeki sözlü 

anlatım biçimlerini bu yoldan öğrenmeleri için görsel bir örnek sunmaktadırlar. 

Ayrıca oyuncuların konuşma biçimlerinden öğrencilerin, “karakterlerin yapısı, 

sosyo-ekonomik özellikleri, kültürel yapısı vs. hakkında bilgi edin[ebilmelerini]” 

(Altunbay, 2012: 755) sağlamaktadır. 

 Konuşma becerisi diğer temel becerilerin sözlü yansıtması olarak görülüp, 

öğrencilerin dilsel düzeyleri hakkındaki ilk bilgiyi vermektedir. Dil öğrenim ve 

öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesi için yine tiyatro araç olarak 

kullanılabilmektedir. Tiyatro metninin sesli okunmasında ve sahneleştirilmesinde 

diksyon, telafuz, tonlama, es gibi öğelere özenle dikkat edilmektedir. Bunların 

temelini oluşturan ise, kontrollü nefes alıp verişin öğrenilmesidir. Sadece tiyatro 

metinleri için değil, doğal dil kullanımı için de nefes çalışmalarının ders 

kapsamında yapılması, öğrencilerin sözlü bildirişimlerini kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca metin okumasında ve provalarda yapılan sürekli tekrarlar dilsel kalıpların 

öğrencilerde yerleşmelerini ve sürekli kullanabilmelerini sağlamaktadır (a.y.). 
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1.2.3.2 Kültürlerarası Beceri 

Yukarıda açılımları yapılan somut dilsel beceriler ve tiyatro unsurunun üzerindeki 

etkilerinin yanı sıra birçok defa göz ardı edilen veya dil becerileriyle doğrudan 

bağlantısı kurulmayan kültürlerarası beceri de dil edinim ve öğrenim sürecinde 

tartışmasız bir etkendir. Özellikle ikidilli ve ikikültürlü yetişen öğrencilerin 

yaşamları boyunca ister istemez bu becerilerine sıkça başvurmaları kaçınılmazdır. 

Kessler, kültürlerarası konuşmacıyı şu şekilde tanımlamaktadır:  

 
Ein interkultureller Sprecher ist erst derjenige, der die zuvor 
dargelegten Einstellungen, Fähigkeiten und Wissensbestände 
[sprachliche Fähigkeiten, Kommunikation, emotionale Offenheit] mit 
linguistischen Fähigkeiten verbinden kann (2008: 25).  

 

Bu amaca ulaşabilmek için tiyatro yöntemi ile dilsel kodlamaların kültürel 

boyutlarındaki anlam ve imalar gösterebilinmektedir. Drama metinleriyle yapılan 

çalışmalar, öğrencilerin kendilerini belirli bir metin gerçekliğine sokarak uyum 

sağlamalarını bekleyip kendi hayatlarına ve bununla eşleşmeyen birine değişik bir 

bakış açısıyla bakmalarını sağladıklarından kültürlerarası anlayışın 

içselleştirilmesi ve geliştirilmesi için önemli etkendirler (Nünning ve Surkamp, 

2006: 146). Ayrıca 2.1’de de açımlanacağı gibi, öğrencilerin çok yönlü ve sağlam 

bir kişiliklerinin gelişmesi için bu bağlamda iki dil ve kültür arasında kalmamaları, 

her ikisiyle de sorgulayarak özdeşleşmelerini kolaylaştırmaktadır (Kessler, 2008: 

25).  

 

1.2.3.3 Yöntemsel Beceriler 

Dil derslerinin gerektirdiği çeşitli öğrenim stratejileri öğrencilerin eğitim ve iş 

hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları bir unsur olarak tanımlanabilmektedir.  

Geleneksel ders verme tekniklerin genellikle ezber odaklı olmalarına karşın 

tiyatro yöntemi ile gerçekleşen dil derslerinde, öğrencilerin metin ve medya 

kullanımının birden fazla metotla sağlayabilceklerinin farkına varmaları ve ileriye 

yönelik bireysel açıdan kendileri için en uygun olanlarını seçmeleri 

hedeflenmektedir (Even: 2003, 97).  
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1.2.4 Kurumsal Tiyatro Çalışmalarına Örnek Olarak TÜBİ Köln3 

Türkçe Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (Türkisch Bildungs- und Forschungsinstitut) 

[TÜBİ] 2013 yılında Cuma Ulusan öncülüğünde Duisburg-Essen Üniversitesi, 

Türkisitk Enstitüsü mezunları ve diğer gönüllü eğitimciler tarafından KRV 

eyaletinin Köln şehrinde kurulmuştur. Türkçe eğitimini bütünsel bir işlev olarak 

kabul ederek, çok yönlü öğrenim ve öğretim temelinde hem yetişkinlere hem de 

çocuklara ve gençlere Türkçe dil derslerinin yanı sıra koro ve tiyatro eğitimi 

sunmaktadır. Bir yandan Türkçenin özellikle örgün eğitim bağlamında 

yaygınlaşması, nitelik ve niceliğinin artması, diğer yandan ise okullarda Türkçe dil 

dersi alamayan öğrencilere çok yönlü bir eğitim olanağının verilmesi, başka bir 

deyişle Almanya’da yaşayan Türk azınlık toplumuna bütünsel ve karşılaştırmalı 

Türkçe eğitiminin sunulması TÜBİ’nin temel amacını oluşturmaktadır.  

 Dil dersleri KRV Türkçe müfredatlarının temelinde ikidilli ve ikikültürlü 

öğrencilerin gereksinimlerinin, çok yönlü ve Türkçe-Almanca karşılaştırmalı 

öğrenim ve öğretim sürecinin sağlanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu 

bağlamda öğrencilerin dış dünya gerçeklikleri büyük önem taşıdığından dil 

eğitiminin farklı ve özellikle işlevsel yöntemler aracılığıyla verilmesine özen 

gösterilmektedir. Derslerde hemen hemen her konuda tiyatro yöntemlerinin 

kullanımlarının, eğitimciler tarafından yapılan gözlemlere dayalı olarak 

öğrencilerin öğrenim süreçlerinde olumlu bir etkileri oldukları dilsel ve kültürel 

açıdan içeriklerin algılanmasının ve içselleştirilmelerine büyük katkıda 

bulunduklarını söylenmektedir. Söz konusu bulgulara dayanarak tiyatro eğitimin 

ayrı bir ders olarak da verilmesi, böylelikle öğrencilerin dengeli kişilik 

gelişimlerinin sağlamlaştırılması hedefiyle Türkçe derslerinden sonra Türkçe 

dilinde gerçekleşen tiyatro eğitimi verilmektedir.  

 Özellikle oyun ve tiyatro arasındaki bağa vurgu yapan TÜBİ, tiyatronun 

öğrencilerin dilsel becerilerinin yanında, motoriğin, vücüd dilinin ve sorgulama 

kabiliyetlerinin gelişiminde önemli bir rol aldığını öne sürmektedir. Ayrıca dil 

derslerinde konuşma kaygısı hatta korkusu olan öğrencilerin, ders içi tiyatro 

yöntemleri ve tiyatro eğitimine katıldıklarında kendilerine olan güvenlerinin 

 
3 TÜBİ Köln hakkında verilen genel bilgilere enstitünün internet sayfasından ulaşabilinmektedir: 
http://www.tübiköln.de/ 
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yapılan gözlemlere ve değerlendirmelere dayalı olarak hızlı bir şekilde geliştiğini 

belirtmektedir. Yani, dil öğrenim ve öğretim sürecinde sağlanması gereken dil 

bilincinden yola çıkarak tiyatronun bu bağlamda kapsamlı bir rol oynadığı 

söylenmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalar sürecinde öğrencilerin Türkçenin farklı 

boyutlarıyla karşılaşıp, çözümleyip içselleştirmeleri ve sonrasında dışdünya 

gerçekliğinde durum bağlamına uygun ve özgü biçimde kullanmaları, yani dilin 

bilinçli bir kullanımı sağlanmaktadır. Ayrıca ikidilli öğrencilerin TÜBİ kurumunda 

karşılaştırmalı giden dil öğrenim ve öğretim süreçlerinde dil bilincine ve bu 

bağlamda Türkçenin güncel dil prestijinin sorgulanmasına dikkat edilmektedir. 

Böylelikle Türkçenin örneğin müfredatlarda tanıtıldığı gibi presitijinin düşük 

olduğu (bkz.2.2) gibi yargıların kaldırılması için, öğrencilerin her iki dile yetkin ve 

bunların bilincinde olmaları için çeşitli tiyatro çalışmaları yardımcı olmaktadırlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

2 Kuzey Ren-Vestfalya Türkçe Müfredatları 

 

2.1 Genel Beklentiler 

Kuzey Ren-Vestfalya [KRV] eyaletinde her lise düzeyine özgü toplamda dört4 

Türkçe müfredatı bulunmaktadır. Ders ve okul düzeyinden bağımsız olarak bütün 

müfredatlar beceri seviyelerini temel alıp öğrencilerin sınıf ve okul formlarını göz 

önünde bulundurarak geliştirip ulaşmaları gereken beceri seviyelerini 

tanıtmaktadırlar. Ayriyetten konu ağırlıkları ve işlenmesi gereken unsurlar da 

belirtilmektedir. Bu bağlamda ön planda somut öğrenim sonuçları, dersle ilişkin 

bilişsel ve didaktik açıdan gerekçelendirilmiş beceri seviyeleri ve ölçme ve 

değerlendirme koşulları bulunmaktadır. Bunların dışında müfredatta öğrenim ve 

öğretim yöntemleri belirlenmeyip, okul ve öğretim görevlisinin sormluluğu olarak 

gösterilmektedirler. Aynı şekilde sosyal ve bireysel gelişim ile bağlantılı olan ve 

ders alanının dışında kalan genel unsurlar, müfredatların okullara sundukları 

serbest alanlarda işlenmeleri öngörülmektedir. Böylelikle eyalet çapında 

becerilerin öğrenim ve öğretim sürecinde belirli standartların ve kalitenin 

sağlananıp korunması amaçlanmaktadır (Ministerium für Schule und 

Weiterbildung des Landes NRW [MSWL NRW], 2013a: 3; 2013b: 3; 2014c: 4). 

 Türkçe müfredatları, diğer dillerde de olduğu gibi üç ana bölüme 

ayrılmıştır: Türkçe derslerinin işlevleri ve amaçları, beceri düzeylerin 

betimlenmeleri ve değerlendirme unsurları. Sek II müfredatının son bölümünde 

ayriyetten Abitur sınavlarıyla ilgili bir ek bulunmaktadır. Türkçe dersinin işlevleri 

ve amaçlarına giriş bölümünde ilk olarak doğal ve bireysel çokdilliliğin önemi 

vurgulandıktan sonra Türkçenin evrensel açıdan kısa bir tanıtımı yapılmaktadır. 

Ardından Türkçe öğrenim ve öğretiminin ana amacı ile ilişkili olan etmenler şu 

şekilde betimlenmektedir:  

 
4 Bu araştırmanın odak noktası Sekundarstufe [Sek] I ve Sek II eğitimi olduğundan Hauptschule 
için yayınlanmış Türkçe müfredatı, çalışmanın devamında dikkate alınmayacaktır.  
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Leitziel des Türkischunterrichts [der Gesamtschule oder] des 
Gymnasiums ist die interkulturelle Handlungsfähigkeit, die im 
Zusammenspiel mit den Bereichen der kommunikativen und 
methodischen Kompetenzen wie auch den Bereichen der 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und der Sprachbewusstheit 
entwickelt wird (2013a, b: 8).  

 

Bunun beraberinde işlenen konular ve soruların dil becerilerini temel almalarının 

yanı sıra gerçekliğe yakınlıkları ve uygulamaya yönelik olmalarına önem 

verilmektedir.  

 Sek I öğretimi dört ana beceri bölümüne ayrılmıştır: (I) bildirişimsel, (II) 

kültürlerarası beceriler, (III) dilsel araç gereçlerin ve dil bilincinin 

kullanabilirlilikleri ve (IV) yöntemsel beceriler (11). (I) Bildirişimsel becerilerle 

özellikle günlük hayatta istisnasız var olan duyma, konuşma, okuma, yazma 

anlayışları ve mediasyon kastedilmektedir.  Duyma ve okuma becerilerinin çeşitli 

duyuşsal ve okuma odaklı araç gerçlerle geliştirilmesi ve bu bağlamda anlamayı 

kolaylaştıracak bazı duyma ve okuma tekniklerinin öğrenilmesi, öğrencilerin 

başta salt sözlü ve yazılı metin algılama ve anlamlandırabilmelerinden sonra 

değerlendirme ve farklı yargılara varabilmeleri, yani metin üretimi süreci için 

şarttır. Öğrencilerin konuşma yetilerinin Türkçe dilinde de geliştirilmesi 

bildirişimlerde yetkin bir konuşucu olarak yer alabilmeleri için eğitim süreçleri 

boyunca, özellikle diğer bildirişimsel beceriler gibi planlama ve düzeltme 

imkanlarının olmamasından, özel bir yer almaktadır. Yazma sürecinde bu 

duruma, sözel olmayan unsurların yazıyla betimlenebilmesi gibi bir zorluk 

eklenmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin dili yazılı bir bildirişim unsuru olarak 

anlamlı ve yetkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Çokdilli bir 

dışdünya gerçekliğinden yola çıkarak diller ve kültürlerarası bildirişimin somut 

tercümenin yanı sıra önemli bir unsuru mediasyondur. Öğrencilerin özellikle okul 

sonrasındaki iş ve özel hayatlarında dışdünyanın gerektirdiği çokdilli ortamlarda 

yetkin bir birey olabilmeleri için kapsamlı bir öğrenim ve öğretim süreci 

gerekmektedir (11-12). (II) Kültürlerarası beceri bağlamında öğrenciler 

sosyokültürel bilgilerini temel alarak Türkçe konuşan toplulukların kültürel 

normlarını öğrenmeleri ve bununla birlikte yeniliklere ve uyuma açık olmaları ve 
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kendilerine yabancı olan unsurlara hoşgörüyle yaklaşmaları hedeflenmektedir. 

Söz konusu kültürlerarası anlayışı irdelemek için, müfredatın bu bölümünde sınıf 

düzeyine uygun konu ağırlıkları gösterilmektedir (bkz. 13-14). (III) Türkiye 

Türkçesi temel alınarak öğrencilerin dilsel repertuarlarının, yani sözük dağarcığı, 

yazım kuralları, dilbilgisi ve diksyon gibi unsurların geliştirilmeleri ve derslerde 

sürekli odak noktaları olmaları beklenilmektedir. Ayriyetten öğrencilerin dil 

bilincini sağlamlaştırmak, yetkin bir dil konuşucusu için gözarada edilemeyecek 

önemli bir süreçtir (14). Müfredatta dilbilinci şu şekilde betimlenmektedir: 

 
Sprachbewusstheit bedeutet das ‘Nachdenken über Sprache und ihre 
Funktionalität.’ Sie beinhaltet das Erkennen und Reflektieren von 
Strukturen und Regelmäßigkeiten im System der zu lernenden 
Sprache und Einblicke in ihre Funktionsweise im Gebrauch. Sie trägt 
dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler bewusst mit Elementen und 
Varianten der Sprache umgehen und sensibel werden für Stil und 
Register. Sprachbewusstheit trägt dazu bei, dass Schülerinnen und 
Schüler ihre mündlichen und schriftlichen Kommunikationsprozesse 
sowie ihr Sprachenlernen zunehmend selbstständig planen, 
gestalten und reflektieren können (a.y.). 

 

(IV) Yöntemsel beceriler, öğrencilerin dil öğrenim sürecinde metin ve medya 

kullanımında çeşitli çalışma ve öğrenim stratejilerini içselleştirmeleri ve bunun 

sonucunda bağımsız ve kendilerine özgü bir biçimde dil öğrenimlerini 

planlamaları amaçlamaktadır (14-15). Yukarıda açılımları yapılan dil becerileri 

müfredatın ilerleyen bölümlerinde sınıf düzeylerine göre detaylı bir biçimde 

betimlenmektedir. Sek I öğrenim ve öğretim sürecinin sonunda öğrencilerin 

Türkçede, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın [CEFR] belirlediği B1 düzyine 

ulaşmış olmaları öngörülmektedir (10).  

 Sek I eğitiminin sonunda ulaşılan seviyenin devamı olarak görülen Sek II 

eğitiminin amaçları meta boyutunda gösterilmektedirler. Yine kültürlerarası 

davranış becerisi temel alınarak öğrencilerin etkin, kooperatif ve bireysel 

çalışmaları hedeflenmektedir. Söz konusu amaçlara ulaşmak için öğrenim ve 

öğretim sürecinde eleştirel bir bakış açısıyla cinsiyetçi ve kültürel stereotiplerin, 

değer eğitiminin, empatinin, sosyal sorumluluğun, demokratik toplum 

yapılanmasının ve yaşam koşullarının korunmasının sorgulanması 
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öngörülmektedir (2014c: 13). Sek I eğitiminde belirlenen beceriler, değişik bir 

yapılanma altında da olsa Sek II’de de var olmaktadırlar: işlevsel-bildrişimsel, 

kültürlerarası-bildirişimsel, metin ve medya, dil öğrenim becerileri ve dil bilinci 

(16). Bu becerilerin tanımlarının temelleri Sek I eğitimindekilerle 

örtüşmektedirler. Söz konusu düzeyde ayriyetten dikkate alınan önemli bir unsur 

becerilerin işlevsellikleridir. Böylece Türkçe dersi, öğrencileri eğitimlerinin son üç 

yılında karmaşık ve çokdilli dışdünya gerçekliğine hazırlamayı hedeflemektedir.  

Sek II öğrenim ve öğretim sürecinin sonunda Türkçe dersine başlangıç süresine 

göre öğrencilerin CEFR’nin belirlediği B1 veya B2 seviyesine ulaşmış olmaları 

öngörülmektedir (14).  

 

2.2 Türkçenin Profili 

Türkçe dersi KRV eyaletinde modern diller kategorisinde Sek I ve Sek II 

okullarında diğer dillerle eş değerli verilmektedir. Özellikle İngilizce ve Fransızca 

müfredatlarını temel alarak oluşturulan Türkçe müfredatlarında beceri 

düzeylerinin tanımları ve beklentileri diğer modern dillerin müfredatlarıyla 

birebir aynı olmaktadırlar. Yapılan karşılaştırmalarda sadece işlenmesi gereken 

konuların Türkiye coğrafyasına göre uyarlandıkları saptanmıştır. Başka bir 

deyişle, Türkçe dili öğrenci kitlesinin yabancı dil öğrencilerine nazaran 

bulundukları özel durumları hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmamaktadır. 

Tam aksine Türkçenin müfredatlarda tanımlandığı gibi yabancı dil dersi olarak 

verilmesi ikidilliliğin beraberinde getirdiği bilişsel ve kültürel gereksinimleri 

dikkate almamaktadır. Bu bağlamda özellikle Rusça ve İtalyanca dilleriyle benzer 

tarihsel koşulları paylaşan Türkçe, müfredatların giriş kısımlarındaki söz konusu 

olan dilin evrensel biçimde kısa tanımlarında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 

İtalyanca kültür dili olarak tanımlanıp diğer dersler için önemi müfredatlarda 

birçok kez vurgulanırken, Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya’ya göç eden ve bu 

bağlamda İtalyanların en büyük yabancı sayısını temsil ettikleri, dolayısıyla KRV 

eyaletinde kültürel etkileşimlerinin yoğunluğu şu sözlerle belirtilmektedir: 

 
Die italienische Sprache ist eine bedeutende Kultursprache […]. 
Unter den ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der 
Europäischen Union, die in Deutschland leben, stellen die 
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Italienerinnen und Italiener die bei weitem größte Gruppe dar und 
prägen durch ihre Präsenz die deutsche Alltagskultur (2009a: 7; 
2009b: 10). Italienisch ist die Sprache eines wichtigen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, mit dem die Bundesrepublik Deutschland 
und besonders Nordrhein-Westfalen enge kulturelle und 
wirtschaftliche Beziehungen unterhalten. Zudem sind die deutsche 
und die italienische Geschichte seit Jahrhunderten eng verflochten 
[…] Die Kontakte mit Italien haben sich durch die Präsenz italienischer 
Einwanderinnen und Einwanderer in Deutschland noch verstärkt, 
Italien ist einer der wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik 
Deutschland. (2014a: 11).  

 

Diğer bir köken dili olarak tanımlanabilecek Rusçanın Almanya’daki anadili 

konuşucu sayısı müfredatlarda vurgulanmaktadır: 

  
In der Bundesrepublik Deutschland leben vier Millionen Menschen, 
die Russisch als Muttersprache sprechen (2009a: 7).  
In der Bundesrepublik Deutschland leben mehrere Millionen 
Menschen, die auf Grund ihrer Herkunft über Russischkenntnisse 
verfügen (2014b: 11). 

 

Bu dil tanıtımlara karşın, Türkçe müfredatların dil dersinin amaçları bölümlerinde 

odak noktası sadece beceriler ve konular olarak göze çarpmaktadır. Dil hakkında 

verilen genel bilgiler aşağıdaki alıntıda da görüldüğü gibi hiçbir şekilde Türk-

Alman tarihi ve/veya öğrencilerin bireysel ikidillilikleriyle, yani başka bir değiyşle 

Türkçenin Almanya’daki konumuyla ilişkilendirilmemektedirler: 

 
Türkisch ist nicht nur die offizielle Landessprache der Türkei, sondern 
als Verkehrssprache auch in anderen Teilen der Welt verbreitet. Etwa 
85 Millionen Menschen sprechen Türkisch in West- und 
Mitteleuropa, darunter 65 Millionen als Muttersprache und 20 
Millionen als Zweitsprache. Türkisch ist somit ein wichtiges 
Verständigungsmittel in vielen Teilen der Welt (2013a, b: 8). 

 

Sadece Sek I müfredatlarında “ggf. mit Türkisch als Herkunftssprache” (a.y.) 

olarak öğrencilerin olası bir ikidilliliğine kısa bir vurgu yapılmakta ama detayına 

inilmemektedir. Bunun beraberinde anadil, birinci dil ve ikinci dil tanımlarının 

açılımı yapılmadan, öğrencilerin anadili Almanca olarak belirlenmektedir. Yapılan 

karşılaştırmalı incelemenin sonucunda, Türkçeyle diğer köken ve/veya yabancı 

dillerin prestijinin aynı olmaması, öğrencilerin ikidilli birey statülerinin dikkate 



21 
 

alınmadıkları söylenebilmektedir. Sonuncu değinilen konu diğer köken dillerinde 

de rastlandığı gibi Türkçenin yabancı dil dersi tanımı altında verilmesi, bilişsel 

gelişim ve didaktik açıdan büyük bir sorun olarak nitelendirilebilmektedir. Bu 

bağlamda müfredatlarda hiçbir anadili veya yabancı dil tanımının yapılmaması, 

üstelik derslerin hem anadili Türkçe olanlara hem de yabancı dil olarak Türkçeyi 

baştan öğrenmek isteyen öğrencilere açık olması, okul ve eğitimcilerin 

müfredatlarda beklenilen amaçlara ulaşmalarını anlam bulanıklıklarından dolyı 

zorlaştırıp dilin kaliteli öğrenim ve öğretim sürecini etkilemektedir. İkidilliliğin 

yanı sıra, ikikültürlü öğrenci kitlesinin değer eğitimi de diğer modern dil 

müfredatlarından birebir alındığı için, örneğin Sek I müfredatlarında şöyle bir 

beklenti bulunmaktadır: 

  
Die Schülerinnen und Schüler können fremden Werten, Haltungen 
und Einstellungen mit Toleranz und Respekt und ggf. mit kritischer 
Distanz begegnen (2013a, b: 31). 

 

Türkçe-Almanca ikidilli öğrencilerin özellikle bilişsel gelişimleri açısından önemli 

olan karşılaştırmalı dil eğitimine Türkçe müfredatlarında hiçbir yerin 

verilmemesi, ayriyetten dil prestijinin diğer modern dillere karşın düşük bir 

biçimde tanımlanmasıdan, çok yönlü, dengeli ve yetkin ikidilliliği ve 

ikikültürlülüğü olumsuz bir biçimde engelleme riskinden söz edebilinmektedir.  

 

2.3 Tiyatro Bağlamında İnceleme  

Müfredatlar, odak noktalarını her ne kadar beceri, konu, ölçme ve 

değerlerndirme düzeyleri ve bunlara bağlı amaçlara yöneltseler de bazı 

bölümlerinde yöntemsel öneriler de vermektedirler.  

 Sek I Türkçe ders müfredatlarına bakıldığında ağırlıklı olarak konuşma 

becerisine yönelik kısa rol oyunları yardımıyla günlük ortamlarda sözel bildirişim 

biçimlerinin öğrenilip içselleştirilmesi öngörülmektedir (2013a, b: 17, 23, 35, 40). 

Bunun yanı sıra kültürlerarası becerinin altında bulunan değer, norm ve 

tutumların öğrenilmesinin ‘rol oyunları’ ve ‘sahneleşmiş okuma’ stratejileri ile 

geliştirilmesi, böylelikle farklı bakış açılarının algılanması söz konusudur (19, 37). 

Dolayısıyla 3.1’de açılımaları yapılan becerilerden sadece bildirişimsel 
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becerilerinin konuşma edinci ve kültürlerarası becerisinde tiyatro yöntemlerine 

rastlanılmakta, diğer becerilerde ise hiçbir biçimde ele alınmamakta oldukları 

söylenebilmektedir. KRV eyaletinde verilen diğer yabancı dil derslerinin 

müfredatları incelendiğinde ayriyetten ‘sketç’ (2009a, d: 25; b, e: 25, 48, c: 22) ve 

‘drama çalışmaların’ da mevcut olduğu saptanmaktadır (2007b: 24, 38). 

Öğrencilerin ikidilliliği bağlamında bu karşılaştırma Sek I Almanca müfredatlarıyla 

yapıldığında dikkat çeken okuma edinci ve metin ve medya ile çalışmalar başlığı 

altında kapsamlı biçimde tiyatro yönetemlerine yer verilmekte olmasıdır (2004: 

35, 38; 2007a: 28, 44). Bu saptama söz konusu olan ikidilli öğrencilerin anadil 

eğitimlerinde bir dengesizlik olduğunu göstermektedir. Bir yandan zaten edinim 

ve öğrenim sürecini dile hakim olan toplumun coğrafyasında geçirip ayrıca 

eğitimde uygulamalı bir biçimde dil becerilerini geliştirmekte olan öğrenciler, 

diğer yandan ise Türkiye’de yaşamamalarından dolayı ölçünlü Türkiye Türkçesi 

ile güncel hayatta daha az etkileşimlerinin olması ve üstelik dil eğitimlerinde de 

uygulamalı çalışmaların yetersiz kalmasından, bu anadilinin gelişim süreci daha 

az efektif geçmesi, yani öğrencilerin dilsel ve kişisel gelişimleri için (bkz. 1.2.3) 

dezavantaj oluşturduğu söylenebilmektedir.  

 Sek II Türkçe ders müfredatları incelendiğinde benzer sonuçlara 

varılmaktadır. Burada özellikle metin ve medya becerilerinde sınıf düzeylerine 

göre kısa drama, çağdaş dram, sketç ve senaryo metinlerinin işlenmesi 

vurgulansa da yöntemsel açıdan bir kullanım söz konusu olmamaktadır (2014c: 

26, 36, 63). Konuşma becerisi altında ise Sek I düzyeninde olduğu gibi ‘rol 

oyunlarıyla’ söyleşi, tartışma ve mülakat türlerinin öğrenilmesi (29, 57) 

öngörülmektedir. Ayrıca başarılı bir mediyason için gerekli jest ve mimik 

kullanımı belirtilmektedir (51). Bu bağlamda diğer Sek II düzeyindeki yabancı 

dillerin ve Almanca ders müfredatlarına bakıldığında tiyatro yöntemlerinden 

sadece rol oynamaya rastlanmaktadır. Dolayısıyla genel bir bakış sonucunda lise 

düzeyindeki dil derslerinde tiyatro yöntemleri yetersiz bir çapta dikkate alındığı 

söylenebilmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

3 Türkçe Derslerinde Tiyatro Bağlamında Durum Tespiti 

 

3.1 Yöntem 

Çalışma esnasında varılan bulguların yanı sıra, özellikle KRV eyaletinde verilen 

Türkçe derslerindeki güncel durumun tespiti, öğretmenlerle yapılan bir anketin 

sonucunda ortaya koyulması ve bu bağlamda eksiklerin ve gerekli değişimlerin 

saptanması hedeflenmektedir. Dolayısıyla soruların genel bir amaç güdmekte 

olmalarının beraberinde çalışmada bahsedilen tanımları ve yöntemleri temel 

almaktadırlar.  

 Yapılan anket üç ana bölüme ayrılmıştır; anketin ilk bölümünde öğretim 

görevlilerin kişisel bilgileri, çalıştıkları okul seviyeleri ve ders verdikleri sınıflar 

sorgulanmaktadır (bkz. (A1)-(A5)). İkinci bölümde ise kendi öğretmenlik 

eğitimleri boyunca tiyatro öğretim yöntemlerine dair gördükleri dersler hakkında 

öznel bir değerlendirme yapmaları istenmektedir (bkz. (B1)-(B3)). Ardından 

öğretim görevlisi olarak Türkçe derslerinde tiyatroya ne denli yer verdikleri ve söz 

konusu yöntemlerin öğrencilerin üzerindeki etkilerini değerlendirmeleri 

istenmektedir (bkz. (C1)-(C3)). (C2) sorusundaki gerekçelendirme kısmının 

doldurulması zorunlu değildir.  

 Böylelikle öğretmenlerin kişisel bilgileri ve dersleri hakkında olası bir 

bağlantının olup olmadığı, ayrıca eğitim süreçleri ve müfredatlara ilişkin söz 

konusu yöntem arasındaki ilişkilerin gösterilmesi amaçlanmaktadır.  

 

3.2 Veri Tabanı 

Veri tabanını [eski adıyla Gesamthochschule Essen] Duisburg-Essen 

Üniversitesi’nin Turkistik Öğretmenlik Bölümü’nden mezun olan ve KRV 

eyaletinde etkin bir biçimde ortaokul ve lise düzeylerinde Türkçe dersleri veren 

yirmi öğretmen oluşturmaktadır.  Çalışmanın devamında anket sayısında verilen 

rakama göre, örneğin Katılımcı 3 [K3] olarak belirtileceklerdir.  
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3.3 Anket 
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3.4 Anket Sonuçları 

Tez çalışması kapsamında yapılan ankete on biri kadın, dokuzu erkek olmak üzere 

toplamda yirmi öğretmen katılmıştır. (A3) sorusunun sonuçlarına bakıldığında 

sekiz öğretmenin 2002 yılından önce, diğerlerinin sonrasında mezun oldukları 

görülmektedir. Bu saptama, yukarıda belirtilen sorunun cevabının 

‘Gesamthochschule Essen’ ya da ‘Duisburg-Essen Üniversitesi’ şeklinde 

verilmesinden çıkarılmıştır. Aşağıda bu bulguların göreselleştirilmiş hali 

bulunmaktadır. (A1)’de öğretmenlerin cinsiyetleriyle, derslerindeki canlandırma 

yöntemini kullanımları arasında hiçbir bağlantıya rastlanmamıştır. Öğretim 

görevlilerin on dördü Gesamtschule altısı Gyamnasiumlar’da ders vermektedir. 

(A1) sorusundaki gibi (A4) ve (A5)’te tespit edilen okul formları ve sınıf 

düzeyleriyle öğretim görevlilerin canlandırma yöntemlerine yönelik verdikleri 

cevapların arasında hiçbir bağlantıya rastlanmamıştır.  

Özellikle mezuniyet yıllarının çalışmanın devamında varılan saptamalar bağlamında 

önem tanşımasından, anket değerlendirilmesinde sürekli göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu bağlamda öğretim görevlilerin yaşları (bkz. soru (A2)) ve 

yöntem kullanımları incelendiğinde aşağıda belirtileceği gibi çeşitli bulgulara 

varılmaktadır. 

 

 

Görsel 2 (A1) & (A3) Cinsiyet ve Üniversite 
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Gesamthochschule Essen Duisburg-Essen Üniversitesi
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Bu bağlamda öğretmenler (B1) ve (B2) sorularında üniversite ve stajyer 

öğretmenlik dönemlerinde almış oldukları eğitimlerde, tiyatro yöntemlerine 

yönelik yeterli bilgi edinip edinmediklerine dair değerlendirmeleri görsel 3’te 

belirtildiği gibi genellikle olumsuz yönde olmuştur. Dikkat çeken ise 2002’den 

önce mezun olan sekiz öğretim görevlisinden yedisinin üniversitede tiyatro 

yöntemleri hakkında yeterli çapta eğitim gördüğünü belirtmiş olmasıdır. 2002 

sonrasında üniversitede eğitim gören öğretmenler ise bu konuya yönelik eğitimin 

yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Stajyer öğretmenlik döneminde 

öğretmenlerin, mezuniyet yıllarından bağımsız bir biçimde gördükleri tiyatro 

öğretim yöntemlerine dayalı eğitimlerinin yetersiz olduğunu söylemektedirler.  

 

 

Görsel 3 (B1) & (B2) Tiyatro öğretim yöntemleri bağlamında yeterli eğitim aldınız mı? 

 

İstisnasız bütün katılımcıların verdikleri cevaplardan KRV eyaletinin ders 

müfredatlarında tiyatro öğretim yöntemlerine gereken önemin verilmediği 

(B3)’te saptanmıştır.  

 Anketin üçüncü bölümünde, yani öğretim görevlilerin verdikleri Türkçe dil 

derslerinde canlandırma yöntemlerinin ne sıklıkla ve neden kullandıklarını, ayrıca 

öğrencilerin üzerindeki etkilerinin sonuçları, başka bir deyişle tiyatronun Türkçe 

derslerindeki yeri görsel 4’te kapsamlı bir biçimde gösterilmiştir. Toplam yirmi 

katılımcıdan ikisi derslerinde hiçbir biçimde tiyatro yöntemlerinden 
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faydalanmamaktadır. Diğer on sekiz katılımcı derslerinde en azından iki ya da 

daha fazla yöntem kullanmaktadır. 

 Neredeyse hiçbir katılımcı (C2)’de verilen on iki yöntem arasından ‘bilinç 

koridoru’, ‘bölünmüş ekran’ ve ‘sıcak sandalyeyi’ derslerinde kullanmamaktadır. 

Gerekçeleri incelendiğinde, sayılan öğretim yöntemlerinin tanınmaması veya 

örneğin ‘bilinç koridorunda’ gerekli olan sahne kurgusunun ders kapsamında 

fazla zaman almasından dolayı kullanılmadıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar 

arasında az tanınan diğer iki yöntem ise ‘aradaki boşluk’ ve ‘dedikodu halkasıdır’. 

Derslerine söz konusu iki yöntemi entegre eden öğretim görevlileri, bunları bir 

öğretim yarıyılında en azından bir ila iki ya da daha fazla kullandıklarını 

belirtmektedirler. ‘Aradaki boşluk’ özellikle karakter analizi bağlamında, 

‘dedikodu halkası’ ise değişik bakış açılarının irdelenmesi için işlenmektedir. 

Sonuncusu [K6], [K10] ve [K13]’ün de belirttikleri üzere dilbilgisel konularda, 

örneğin dolaylı anlatıda veya [K14]’ün gerekçelendirdiği gibi kültürel becerinin 

gelişimi için de kullanılmaktadır. ‘Doğaçlama’, ‘donuk imgeler’ ve ‘pandomim’ 

yöntemleri ise katılımcılar tarafından genellikle bir öğretim yarıyılında bir veya iki 

defa kullanılmaktadır.  Her üçünün motivasyon ve hayal gücü gelişimine positif 

etkileri, öğretim görevlilerin derslerinde bu metotları kullanmlarında etkili 

olmuştur. Bunun dışında gerekçe olarak ‘doğaçlamanın’ iletişim becerilerine ve 

özgüven gelişimine olan katkısının vurgulanmıştır. En çok baş vurulan tiyatro 

öğretim yöntemleri ‘rol içinde okuma’, ‘rol içinde yazma’, ‘rol oynama’ ve ‘yarım 

kalmış materyalleri tamamlama’ oluşturmaktadır. Söz konusu yöntemlerin 

kullanımı bildirişimsel becerilerden özellikle okuma, okuma-anlama, yazma ve 

konuşma becerilerini geliştirdikleri belirtilerek açıklanmıştır. Bildirişimsel 

becerilerin yanı sıra bakış açısı değişikliğine, bu bağlamda farklı rollerde düşünme 

böylelikle tolerans ve hoşgörüye sürekli vurgu yapılmaktadır.  
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Görsel 4 (C2) Aşağıda sayılan tiyatro yöntemlerini bir öğretim yarıyılında ortalama ne sıklıkla 
kullanmaktasınız? 

 

Anket sonuçları bölümünün başında vurgulandığı gibi öğretmenlerin mezuniyet 

yıllarına dayalı farklı bulgulara varılması  ve yukarıda genel açıdan incelenen (C2) 

soruların cevaplarında rastlanmaktadır. Gesamthochschule Essen ve Duisburg-

Essen Üniversitesi mezunlarının (C2)’de verdikleri cevaplar görsel 5 ve 6’da 

karşılaştırılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi ‘aradaki boşluğun’ az tanınan 

yöntemlerin arasında yer aldığı saptanmıştır. Karşılaştırmalı yapılan incelemede 

ise, bu yöntemin 2002’den önce mezun olan öğretmenler tarafından bir öğretim 

yarıyılında bir ila iki defa kullanıldığı, diğer öğretmenlerin ise söz konusu yöntemi 

tanımadıkları görülmektedir. Göze çarpan bir diğer fark ise ‘doğaçlamanın’ 

2002’den önce mezun olan öğretmen  grubunun %88’inin, diğer grubun sadece 

yarısının bu yöntemi derslerine entegre ettiğidir. Aynı şekilde ‘donuk imge’ 2002 

yılından önce mezun olan tüm katılımcılar tarafından kullanılırken, 2002 

sonrasında göreve başlayan öğretmenlerin %41’i bu yönteme dersinde hiçbir 

şekilde yer vermemektedir. Türkçe derslerinde en çok kullanılan tiyatro öğretim 

yöntemleri arasında bulunan ‘rol içinde okuma’, ‘rol içinde yazma’ ve ‘rol 

oynama’ her iki grup tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır.  
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 Dolayısıyla KRV eyaletinin Türkçe ders müfredatları temel alındığında, 

tiyatro öğretim yöntemlerinin Türkçe derslerindeki kullanım sıklıkları ve 

nedenleri incelendiğinde göze çarpan ‘sahneleşmiş okuma’, yani ‘rol içinde 

okuma’ ve ‘rol oynama’ yöntemlerinin, öğretim görevlilerin sıklıkla baş vurdukları 

birer öğretim metotları olmalarıdır. Bu durumda ders müfredatlarında bulunan 

yöntemlerin genel çapta derslerde kullanıldığı saptanmıştır. Söz konusu  bu iki 

yöntemin dışında ankette bulunan yöntemlerin daha az veya hiç kullanılmamaları 

bir yandan müfredatta olmamalarıyla, diğer yandan üniversite ve stajyer 

öğretmenlik dönemindeki yetersiz eğitimden dolayı kaynaklandığı olasıdır. Ayrıca 

belirtilen yöntemlerin genellikle motive edici oldukları, hayalgücü gelişimine 

katkı sağladıkları, bildirişimsel ve kişisel gelişimi destekleri için dil derslerinde 

kullanılabilirlikleri ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun oldukları 

gösterilmektedir. 
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Görsel 5 Gesamthochschule Essen ve Duisburg-Essen Üniversitesi Mezunlarının (C2)'ye verdikleri cevapların 
karşılaştırması- 1.bölüm 
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Duisburg-Essen Üniversitesi Mezunları 
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Görsel 6 Gesamthochschule Essen ve Duisburg-Essen Üniversitesi Mezunlarının (C2)'ye verdikleri cevapların 
karşılaştırması - 2.bölüm 
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Müfredatlarda betimlenen beceriler, motivasyon kavramı ve derse katılım kaygısı 

temel alınarak, canlandırma yöntemlerinin derste kullanımları ve bununla ilişkili 

öğrencilerin üzerindeki etkileri katılımcılar tarafından (C3)’te gösterilmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere söz konusu yöntemleri derslerinde kullanmayan iki 

öğretmenden birisi bu sorudaki bütün şıklarda, yöntemlerin öğrencilerin 

üzerindeki etkilerini bilmediğini, diğeri ise hiçbir etkileri olmadıklarını belirtmiştir. 

Diğer katılımcılar etkilerinin genellikle orta veya çok olduğunu söylemektedirler. 

Katılımcıların %70’i dil bilincinin üzerindeki etkisinin çokça, %20’si ise orta çapta 

olduğunu belirtmektedirler. Canlandırma yöntemlerinin en çok dil bilincine ve 

hemen arkasından katılımcıların %60’nın belirttiği üzere konuşma becerisi ve 

motivasyona katkısı bulunmaktadır. Ayrıca yöntemsel becerilerin gelişiminde de 

etkilerinin orta ve çok olduğu bütün katılımcılar tarafından saptanmıştır.  

 2002 öncesinde ve sonrasında mezun olan öğretmen gruplarının cevapları 

ayrı biçimde incelendiğinde, sonuçların yüzdesinde küçük ve kayda değer 

olmayan sapmaların mevcut bulunduğu görülmektedir. Sonuç olarak iki grubun 

arasında tespit edilen yöntem çeşitliliği ve kullanım sıklığı  arasındaki farklılıklar 

bağlamında, öğretmenlerin genel anlamda tiyatro öğretim yöntemlerinin 

öğrencilerin üzerindeki etkilerinin çok olduğu yönünde saptanmıştır. 

 

 

Görsel 7 (C3) Tiyatro yönteminin derste kullanılması sürecinde yaptığınız gözlemlere dayalı, söz konusu 
yöntemlerin öğrencilerin üzerindeki etkisi hangi boyuttadır? 
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Sonuç 

 

Türkçe-Almanca ikidilli öğrenci kitlesinin, KRV eyaletinin değişik seviyedeki 

okullarında yabancı dil olarak Türkçe dersine katılması, bir yandan bilimsel 

araştırmalar sonucunda çokdilliliğin bilişsel gelişime olan faydalarının sürekli 

vurgulanmasından, diğer yandan Almanya’nın toplumsal gerçekliğinin bir parçası 

olmasından dolayı  yıllardır geliştirilen hak ve yasalar aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Dengeli bir dil edinim sürecinin gerçekleşebilmesi için Hamers ve Blanc’ın 

açıkladıkları ikidillilk olugunun altı boyutu önem taşımaktadır (bkz. 1.1.2).  

 Tiyatro yöntemlerinin bilişsel ve kişisel açıdan özellikle güncel dil 

derslerindeki kullanımlarının öneminden yola çıkarak bu başlık altında diğer 

yabancı dil derslerinin müfredatlarıyla karşılaştırmalı incelenen Türkçe ders 

müfredatlarında bazı eksiklere ve sorunlara rastlanılmıştır. Temel bir anlam 

bulanıklılığını beraberinde getiren Türkçenin yabancı dil olarak tanımı, yani genel 

öğrenci kitlesinin Türkçe-Almanca ikidilli olmasının göz ardı edilmesi ve bu 

bağlamda müfredatın, özellikle karşılaştırmalı eğitimi kapsamamasından dolayı 

didaktik açıdan yetersizdir. Ayriyetten Türkçenin tanımı, Hamers ve Blanc’ın 

vurguladıkları dil prestiji ile dil edinim sürecinin bağlantısı göz önünde 

bulundurularak incelendikten sonra, diğer köken dilleri gibi Almanya’nın 

toplumsal gerçekliğinin dışınında bırakıldığı saptanmıştır. Müfredatlarda 

kültürlerarası beceriye ve uygulamaya odaklı eğitime birçok defa vurgu yapılarak 

önem gösterilse de, bunları destekleyen yöntemlerin hemen hemen hiç 

bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Her ne kadar müfredatların giriş bölümlerinde 

metotlara yer verilmeyeceği, bu konunun okulların ve öğretmenlerin 

sorumluluklarının altına girdiği söylense de bazı yöntemler örnek olarak 

gösterilmektedir. Özellikle tiyatro yöntemleri incelendiğinde, Türkçe ders 

müfredatlarında ‘rol oyunları’ ve ‘rol içinde okuma’ yöntemleri dışında sadece 

metin türü olarak tiyatronun yer aldığı saptanmıştır. Diğer incelenen dillerin ders 

müfredatlarında ise daha fazla metotlara rastlanılmaktadır; özellikle Almanca 

derslerinde tiyatro yöntemlerine kapsamlı bir biçimde yer verilmiştir.  

 Teorik açıdan varılan bulguların okul gerçekliğinde ne çapta var oldukları 

öğretmenlerle yapılan anketin sonucunda ortaya çıkarılmıştır. KRV eyaletinde 
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verilen Türkçe derslerinde tiyatro yöntemlerinden sıklıkla ‘rol oyunları’, ‘rol 

içinde okuma’, ‘rol içinde yazma’ ve ‘yarım kalmış materyalleri’ tamamlama 

yöntemleri kullanılmaktadır. Genel olarak kullanılan veya kullanılmayan tiyatro 

yöntemlerinin, öğretim görevlilerin üniversite ve stajyerlik döneminde aldıkları 

eğitimle bire bir ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, öğretmenlik 

eğitiminde didaktik açıdan bazı değişikliklerin gereksinimi ortaya çıkmıştır. 

 Genel bir durum tespitini hedefleyen bu tez çalışmasının sonunda, dil 

eğitiminde tiyatro yöntemlerinin KRV eyaletinin Türkçe derslerinde yetersiz 

olduğu, ikidilli öğrenci kitlesinin anadili eğitiminde bir dengesizliğin mevcut 

olduğu kanısına varılmıştır.  

 “Kuzey-Ren Vestfalya Eyaletinde Ortaokul Düzeylerindeki Türkçe 

Derslerinde ve Ders Müfredatlarında Tiyatronun Yeri” adlı tez çalışmasında 

yapılan durum tespitinden yola çıkarak ve bu alanda şimdiye tek hiçbir bilimsel 

araştırmanın mevcut olmadığı göz önünde bulundurularak, aşağıda yapılması 

önerilen birtakım soruları yanıtlayacak alan araştırmalarının yapılması somut 

sonuçlar ve beraberinde getirdikleri değişiklikler için gerekmektedir: 

▪ KRV Türkçe ders müfredatlarında işlenmeleri öngörülen konulara yönelik, 

hangi tiyatro yöntemleri nasıl kullanılabilir? 

▪ Türkçe-Almanca ikidillilerin Türkçe derslerinde tiyatro yöntemlerinin 

kullanımı, öğrencilerin dilsel becerileri üzerindeki etkisi hangi boyuttadır? 

▪ Türkçe ders kitaplarında tiyatro yöntemlerine yönelik alıştırmalar mevcut 

mudur; mevcut ise hangi biçimdedir? 

▪ KRV eyaletinin okuliçi Türkçe ders müfredatlarında tiyatro yöntemlerine yer 

verilmekte midir? 
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Ekler 

 

Ek (A) 

Aradaki Boşluk:  

Öğrencilerin karakterleri birbirine olan yakınlık derecelerini göz 
önüne alarak mesafelendirip düzenlerler [ ] (Ne kadar yakın? Ne 
kadar uzak? .. Kim kime yakın? ...)[.] Ayrıca zaman içinde bu boşluğun 
değişimini [g]öz ününde bulundurabilirler (Karakterler birbirine 
yaklaşacak mı uzaklaşacak mı?). Diğer taraftan öğrenciler bu 
mesafeyi isimlendirebilirler de (güç, korku, ihanet, gelenek, vb.) 
(Uşaklı: 2007, 93). 

 

Bilinç Koridoru: 

Bir karakterin yaşamındaki bir ikilem olduğunda ya da bir seçim 
yapması gerektiğinde kullanılabilen bir tekniktir. Önce öğrenciler, 
birer duvar gibi karşılıklı dizilerek bir koridor oluştururlar. Karakter 
öğrencilerin oluşturduğu koridorda yavaş yavaş ilerlerken, 
öğrencilerin her biri farklı düşünce ve duyguları yansıtan birer cümle 
söyleyerek karakterin vicdanının sesi olurlar. Burada, her öğrencinin 
farklı öneriler sunma olasılığı vardır. Karakter koridorda ilerlerken, 
sesleri şiddeti artar, hatta giderek yükselir. Bu süreçte, koridor 
boyunca önerilen düşünceler ve duygusal uyarımlar karakterin bir 
karara varmasına yardımcı olmaktadır (a.y.). 

 

Bölünmüş Ekran: 

Öğrenciler farklı zamanlarda ve yerlerde gerçekleşen iki veya daha 
fazla sahne planlarlar, daha sonra filmlerde olduğu gibi bu iki sahne 
arasındaki olayları, ileriye ya da geriye gitme biçiminde çalışırlar. Bu 
iki sahnenin kurgusu, bağlantıları, karşılıklı ilişkileri çok dikkatli bir 
şekilde hazırlamalıdır (a.y.). 

 

Dedikodu Halkası: 

Karakterin daranışları, topluluğun içinde söylenti ve dedikodunun 
yayılması şeklinde yorumlanır. Halkanın etrafında söylentiler 
yayılırkeni abartılı hale getirilerek, çarpıklaştırılır [...] (94). 

 

Doğaçlama: 

Bir oyunculuk yöntemi; daha önce belli bir sözel ya da mimiksel-
davranışsal sahne saptaması olmaksızın oyun oynama […]. 
Doğaçlama, kalıpları önceden belirlenmeksizin ve belli düzenleme 
işlemlerine bağlı kalmaksızın hayal gücüne dayalı bir şekilde özgür 
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yaratma eylemi olarak kendini göstermektedir [...]. Doğaçlamanın, 
öğrencilerin kendiliğindenliğini geliştirdiğine dikkat çekerek, 
doğaçlama sırasında bireyin yaşantışarı ve gerçek olaylar arasında 
ilişki kurarak, zihin ve duyul arasında hızlı bağlar kurduklarını 
vurgulamışlardır. Diğer taraftan doğaçlama, öğrencilerin, duruma 
uygun biçimde konuşmaları için doğal bir gereksinimi ve çaba da 
yaratmaktadır (a.y.). 

 

Donuk İmgeler: 

Drama sırasında önemli bir etkinlik gerçekliştirilirken, katılımcıların 
donuk bir fotoğraf oluşturmasıdır. Öğretmen liderliğinde 
gerçekleştirilen bu fotoğraflar, fotoğraf dışında kalan diğer 
katılımcılar tarafından anlaşılabilmelidir (a.y.). 

 

Pandomim: 

[= Sözsüz oyunu.] Pandomim çocuklara, bir taraftan bedenlerini 
tanıma ve beden dilini etkili biçimde kullanma fırsatı verirken diğer 
taraftan belli bir etkinliğe odaklanarak iyi birer gözlemci olmalarına 
yardımcı olmaktadır […]. Basit tekerlemeleri, halk öykülerini ve 
günlük faaliyetleri, sözsüz oyunla ifade etme alıştırmaları jest ve 
mimik yoluyla çocukların iletişim becerilerini geliştirmede yararlı 
olmakta, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermektedir (96). 

 

Rol İçinde Yazma: 

Çocukların/Katılımcıların, ele alınan içerik doğrultusunda ve 
canlandırılan roldeki kişinin ağzından rapor, mektup, kartpostal, çağrı 
yazısı, mahkeme kararı yazısı, toplantı duyurusu vs. yazmalarıdır. 
Bunu ayrı ayrı yapabilecekleri gibi, ikili üçlü gruplar halinde ya da tek 
bir grup olarak yababilmektedirler. Çocukların okuma-yazma 
becerilerini geliştirmeye elverişli, etkili ve yaygın bir tekniktir (95). 

 

Rol Oynama: 

Pantomimle benzer bir şekilde rol oynama, öğrencilerin kendileri 
olarak söylyemediklerini ve yapamadıklarını girdikleri rol içinde 
mimiklerini maksimum düzeyde kullanmalarını kolaylaştırır, onlara 
güç, cesaret ve güvenle kendilerini ifade etme etme fırsatı verir. 
Öğrenciler bir role büründüklerinde belli bir durumu ortaya koyarlar. 
Oynamak öğrencilerin olabildiğine yaratıcı ve hareketli olacakları 
güvenli bir ortamda bir role bürünmeleri anlamına gelir. Ders 
sırasında rol oynama etkinliği yapan öğrencilerile ‘öğretmencilik’ ya 
da ‘doktorculuk’ oynayan çocuklar arasında bir[çok] benzerlik vardır. 
Her ikisi de kendi gerçeklerini yaratır ve yansıtırlar, gerçek dünyayla 



43 
 

ilgili bilgilerini denerler ve insanlarla iletişim kurma yeteneklerini 
geliştirirler (96). 

 

Sıcak Sandalye: 

Karakter öğrencilerin karşısına bir sandalyeye yüzü dönük olarak 
oturtulur. Karaktere, gruptaki üyeler tarafından, onun değer yargıları, 
güdüleri, ilişkileri ve davranışlar konusunda sorular sorulur. Sorulan 
sorular ve verilen yanıtlar yoluyla karakterin pek çok yönünü 
bulmasına olanak sağlamada oldukça etkili bir tekniktir […] (a.y.). 

 

Yarım Kalmış Materyaller: 

Gruba tamamlanmamış yazı, resim veya şema sunulur. Onların görevi 
bunu tamamlamak veya bitmesine sebep olan problemi çözmektir 
(97).  
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Ek (B) 
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