
G
er

m
an

is
ti

k 
im

 D
ig

it
al

en
 W

an
d

el
 •

 D
iji

ta
l E

vr
im

in
de

 G
er

m
an

is
ti

k

������������������
�����������

Herausgegeben von:
Prof. Dr. Mukadder Seyhan Yücel
Prof. Dr.  Handan Köksal
Prof. Dr.  Mehmet Tahir Öncü

Prof. Dr. Hikmet Asutay

Germanistik im
Digitalen Wandel

Der digitale Wandel betri�t Fachgebiete grenzenlos, überall und jederzeit. Digitale 
Medien beein�ussen den beru�ichen Alltag enorm, so dass sich neue 
Herausforderungen und Chancen für Fachbereiche ergeben, in denen die deutsche 
Sprache sowohl Untersuchungsgegenstand als auch Unterrichtskontext ist. In den 
spezi�scheren Bereichen zur deutschen Sprache wie die Literatur-, die Sprach-, die 
Translations-, die Kulturwissenschaft sowie in den Forschungen zum Fremdsprachenunterricht 
sind heute grundlegende Veränderungen sichtbar geworden, die im gegenwärtigen 
Wissenschaftsdiskurs diskussionswürdig sind. Die Auswirkungen dieser neuen 
Erkenntnisse sollten im Wandel der Digitalisierung bzw. im Wandel des 
Paradigmenwechsels thematisiert werden, so dass daraus voraussehbare Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Bei diesen graduellen Entwicklungen, wo die 
‚Digitalisierung’ eine erhebliche Rolle spielt, ist es zielentsprechend, das Motto aus einer 
weit ausgedehnten Perspektive zu bearbeiten, sich mit der digitalen Welt in der 
zeitgenössischen Welt kritisch auseinander zu setzen, Denkanstöße zu geben und auf 
wissenschaftlicher Basis neue Erkenntnisse abzuleiten ggf. neue Fragen zu stellen.
Der vorliegende Sammelband widmet sich somit dem Thema „Germanistik im digitalen 
Wandel“. Die Themenschwerpunkt verteilen sich auf die Hauptgebiete Literatur und 

Germanistik‘ aus unterschiedlichen Perspektiven thematisieren. 

Dijital dönüşüm yer, zaman ve mekânlardan bağımsız olarak hemen hemen her alanı 
etkilemektedir. Dijital medyalar günlük çalışma hayatımızı etkilerken Alman Dili ve 
Edebiyatı alanında gerek konu, öğretim ve içerik gerekse de yapı ve biçim açılarından 

sunmaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı alanında dil, çeviri, kültürel araştırmaları ve yabancı 
dil öğretimi araştırmaları gibi alt disiplinlerde tartışmayı gerektirecek pek çok değişim ve 
dönüşümler gözlenmektedir. Tüm bu yeni teknolojiler, yeni deneyimler ve genel olarak 
dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler dijital döngü diyebileceğimiz yeni bir paradigma 
değişimini ortaya çıkarmaktadır. Bu koşullarda tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi Alman 
Dili ve Edebiyatı alanında da dijital döngünün sonuçları, etkileri ve yansımalarının 
eleştirel bir gözle tartışma gereği ortaya çıktığı söylenebilir.  
Bu nedenle önümüzdeki tematik kitap çalışması “Dijital Evriminde Germanistik” 
konusunu ele almaktadır. Kitapta yer alan konular edebiyat ve metin çalışmaları, dilbilim, 
yabancı dil metodolojisi ve didaktik, kültürel çalışmalar, medya ve iletişim gibi çalışmaları 

içermektedir.

Dijital Evriminde
Germanistik
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Textwissenschaft, Linguistik, Fremdsprachenmethodik und –didaktik, Kulturwissenschaft,
Medien, und Kommunikation. Der Sammelband enthält Beiträge, die den‚ Wandel in der

yeni açılımların doğmasını beraberinde getirmektedir ve aynı zamanda yeni olanaklar da

kapsamaktadır. Kitap, ‘Germanistik alandaki değişimi’ farklı açılardan ele alan makaleleri

Prof. Dr. Leyla Coşan
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Vorwort: Germanistik im digitalen Wandel 

 

 

Germanistik im digitalen Wandel als Leitthema dieses Buches, 
reflektiert schon in seiner Determination ihre feste Etablierung in 
unserem Privat-, Arbeits- und Sozialleben. Damit verbunden 
haben sich neue Ausblicke für die Germanistik ergeben; 
Digitalisierung wird als Forschungsgegenstand in den Fokus 
gesetzt, Recherchen werden multidimensional, interdisziplinäre 
Studien umfassen technologisches Wissen und Publikationen zur 
deutschen Sprache vernetzen sich weltweit. Die Digitalisierung als 
Herausforderung in der Germanistik, Linguistik, Methodik-
Didaktik, Übersetzungswissenschaft, Kulturwissenschaft und 
damit verbunden die Bezugswissenschaften brauchen neue 
Denkanstöße. Dieser Impuls ist als Zeitgeist in den Beiträgen 
spürbar. 

Hans-Heino Ewers beschäftigt sich mit dem Thema ‚Wandel der 
literarischen Kommunıkatıon im Zeitalter des Internets‘, indem 
die Relevanz der Erforschung des Literaturbetriebs erörtert wird. 
Vorerst wird die Gatekeeper-Funktion des Literaturbetriebs 
erarbeitet und demnach die Änderungen zu diesem Prozess durch 
das Aufkommen des Internets nachgefragt. Anschließend wird zu 
diesem Kontext die Rolle des Kinder- und Jugendliteraturbetriebs 
betont.  

Feruzan Gündoğar setzt sich mit dem Thema ‚Das DaF/DaZ-
Lehramtsstudium‘ vielseitig aus, indem Lehrkräftebildung mit 
den Bedingungen des Lehramtsstudiengangs Deutsch als 
Fremdsprache an türkischen Universitäten hinterfragt wird. 
Weiterführend werden im Beitrag mögliche Vorschläge für eine 
Optimierung der Lehrer-, Lehrerinnenbildung angeboten.  

Melik Bülbül konzentriert sich in seinem Beitrag mit der Thematik 
Digitalisierung im Literaturuniversum mit unterschiedlichen 
Perspektiven. Der Autor befasst sich vorerst mit den 
Herausforderungen der Digitalisierung in der deutschen Literatur 
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aus und erörtert zu diesem Kontext, wie Autoren mit seinen 
Werken im Zeitalter der Digitalisierung interpretiert werden 
können.  

Handan Köksal, Dilek Demirbaş und Ülkü İrem Alabayırlı richten 
anhand einer umfangreichen Analyse den Fokus auf die 
technologischen Kommunikationsmittel im 
Fremdsprachenunterricht und wie diese je nach Generationen 
bewertet werden können. Der Beitrag zielt darauf ab, Antworten 
auf die Frage zu finden, wie Individuen verschiedener 
Generationen Technologien beim Fremdsprachenlernen 
wahrnehmen.  

Nihal Ural und Hikmet Asutay vergleichen die Märchen von 
Gebrüder Grimm ‚Die wahre Braut‘ und von Christian Peitz ‚Der 
wilde Krieger‘ als Wortschatzverwendung und erörtern deren 
Bedeutung für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Mit 
einer Analyse des Wortschatzes dieser beiden Märchen wird 
dargestellt, wie Deutschlernende von diesen Märchen im Sinne 
Wortschatz profitieren können.  

Furkan Koca und Hikmet Asutay zielen mit ihrem Beitrag 
darzustellen, wie digitale Illustrationen in Kinderbüchern die 
Lesegewohnheiten der Kinder bewirken können. Der Beitrag 
fokussiert sich auf eine umfangreiche Literaturrecherche, wobei 
die Relevanz der Lesegewohnheiten der Kinder und die 
Illustrationen in Kinderbüchern detailliert betont wird.  

Selma Akol Göktaş befasst sich in ihrem Beitrag mit der Definition 
der großen Korpora in der deutschen Sprache und der aktuellen 
Korpuslinguistik. Im Hinblick dieser Thematik wird von der 
Autorin angedeutet, dass die Relevanz der Korpusanalyse 
besonders für Lerner*innen des fremdsprachlichen 
Deutschunterrichts bei der Entwicklung der Textkompetenz und 
des Wortschatzes hochbedeutend ist.  

İbrahim Özbakır setzt sich mit dem Werk ‚Die Heimkehr‘ von 
Bernhard Schlink auseinander. Zu diesem Kontext werden die 
Terminologien ‚Transformation‘ und ‚Transposition‘ 
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angesprochen. Analysiert werden die Rolle des Autors, die 
Beschaffenheit des Textes und die Funktion des Rezipienten.  

Kadriye Şengül Kutlay präsentiert in Ihrem Beitrag, welche 
türkische Identitäten im Roman von Deniz Utlu reflektiert werden. 
Die Autorin intendiert mit ihrer Analyse aufzuzeigen, welche 
Reflektionen von türkischen Identitäten im Roman zu erschließen 
sind.  

Yasemin Halıcı, und Yıldırım Tuğlu thematisieren in ihrem Beitrag 
den fernen Fremdsprachenunterricht und die 
Medientechnologien. Die Vor- und Nachteile dieses Prozesses 
werden anhand verschiedenen Literaturangaben und Beispielen 
deskriptiv zusammengefasst und zur Diskussion gestellt.  

Nur Cebeci und Işıl Gamze Yıldız gehen in ihrem Beitrag als 
Thema auf das ferne Schulpraktikum ein. Mit einer detaillierteren 
Analyse werden die Herausforderungen und Möglichkeiten des 
Schulpraktikums erarbeitet, wobei die Meinungen von 
Studierenden einen wichtigen Maßstab zu diesem Kontext 
erstellen.  

Recep Bodur befasst sich in seinem Beitrag mit der 
Kadettenliteratur und setzt sich mit einem Werk von Rainer Maria 
Rilke auseinander. Mit einer werkimmanenten Analyse wird vom 
Autor dargestellt, was für einen Beitrag dieses Werk für die 
türkische Literatur darbieten kann.  

Nihal Ural setzt sich in ihrem Beitrag mit dem Gedicht ‚Gestalte 
Mich Als Du‘ von Yüksel Pazarkaya auseinander. Mit einer 
textlinguistischen Analyse versucht die Autorin das Gedicht im 
Hinblick der Kohäsion und Kohärenz zu analysieren und 
darzustellen.  

Rahim Şentürk erstellt einen Beitrag zum Thema ‚Die 
Verwendung von digitalen Medien im DaF-Unterricht: Eine 
Untersuchung der Webseite „Deutsche Welle“‘. Anhand einer 
umfangreichen Analyse beschreibt der Autor, wie Digitale Medien 
als Mıttel im Fremdsprachenunterricht verwendet werden 
können.  
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Semra Çakır befasst sich in ihrem Beitrag mit dem Werk ‚Das 
Leben ist eine Karawanserei‘ von E. Sevgi Özdamar. Bei der 
Analyse dieses Werkes liegt der Fokus auf Sprichwörter und 
Redewendungen.  

 

Herausgegeben von: 

 

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN-YÜCEL,    Prof. Dr. Handan KÖKSAL 

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ,     Prof. Dr. Leyla COŞAN, 

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY 

 

Edirne, März 2022 
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WANDEL DER LITERARISCHEN KOMMUNIKATION 
IM ZEITALTER DES INTERNET1 

 

Prof. Dr. Hans-Heino EWERS2 

 

Die deutschsprachige germanistische Literaturwissenschaft hat sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten verstärkt der Erforschung des Literaturbetriebs 
gewidmet. Eine Auseinandersetzung mit den Strukturen und Institutionen des 
Literaturbetriebs ist nicht nur für die Literatursoziologie, sondern auch für die 
Literaturwissenschaft im engeren Sinne von Bedeutung. Der Literaturbetrieb 
dient nicht nur der Verbreitung literarischer Werke; er nimmt darüber hinaus 
auch Einfluss auf die Beschaffenheit der Produkte, die er vertreibt. Die Macht 
des Literaturbetriebs über die Literatur als solcher erklärt sich aus den 
mehrfachen Nadelöhren der literarischen Kommunikation, die in einem jeden 
Literaturbetrieb eingebaut sind.3 Einzelnen Instanzen des Literaturbetriebs 
kommt die Rolle von Gatekeepern zu; sie entscheiden mit anderen Worten 
über die Erfolgschancen einer jeden literarischen Massenkommunikation. 
Dass die Literaturproduzenten auf die Vorstellungen der der literarischen 
Gatekeeper zwangsläufig Rücksicht nehmen müssen, ist vielfach als misslich 
empfunden worden. Doch fragt es sich, ob nicht die Vorstellung eines 
vollends autonomen literarischen Schaffens immer schon illusionär gewesen 
ist. Im Folgenden soll es zunächst um die Gatekeeper-Funktion des 
Literaturbetriebs in seiner traditionellen Gestalt gehen, um in einem zweiten 
Schritt zu fragen, welchen Änderungen sich durch das Aufkommen des 

                                                           
1 Bei dem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und erweiterte Version des auf dem 

XV. Germanistikkongress an der Trakya Universität vom 30.09.-2.10.2021 vorgetragenen 
Artikel. 

2 Goethe-Universität, Frankfurt/Main E-Mail: ewers@em.uni-frankfurt.de 
3 Einen Ausgangspunkt der neueren Literaturbetriebsforschung bildet der Essay von Jens 

Jessen: Verdirbt der Literaturbetrieb die Literatur? Vorbemerkung zu einer Diskussion. In: 
Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, 51. Jg. (2007), S. 11-14. Vgl. hierzu auch David-
Christopher Assmann: „Nicht Fiction, sondern Action.“ F.C. Delius‘ Der Königsmacher oder: 
Beschädigt der Literaturbetrieb die Gegenwartsliteratur? In: Maik Bierwirth u.a. (Hgg.): Doing 
Contemporary Literature. Praktiken, Wertungen, Automatismen. München/Paderborn: Fink 
2012, S. 241-262. 
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Internet ergeben haben. Eine besondere Rolle soll im Folgenden der Kinder- 
und Jugendliteraturbetrieb spielen.4 

 

Traditionelle Nadelöhre der literarischen Kommunikation  

Das erste Nadelöhr des Literaturbetriebs bildet die Produktionssysteme der 
literarischen Massenkommunikation, die belletristischen Verlage; diese 
können ein Manuskript, eine Datei bzw. einen Illustrationsentwurf zur 
Veröffentlichung annehmen oder auch ablehnen.5 Im negativen Fall ist die 
massenkommunikative Umsetzung der literarischen Kommunikation als 
gescheitert anzusehen. Außeracht bleiben soll an dieser Stelle, ob die 
Ablehnung aus dem Lektorat, aus dem Vertrieb bzw. dem Marketing oder aus 
der Vertreterversammlung erfolgt.  

Die nächsten Hürden für die literarische Massenkommunikation bilden die 
Distributionssysteme. Der einzelne Buchhändler oder die Auswahlgremien 
von Buchhandelsketten entscheiden darüber, welche Titel aus den 
Programmangeboten der Verlage in das jeweilige Sortiment aufgenommen 
werden.6 Eine ähnliche Selektion findet im Bibliothekswesen statt. Hier 
entscheiden die Lektorate der örtlichen Büchereien bzw. der 
Einkaufszentralen, welche Titel aus den Programmangeboten der Verlage in 
den eigenen Bestand aufgenommen werden. Die Endverbraucher stoßen also 
in dem Sortiment einer Buchhandlung, in den – analogen oder digitalen – 
Katalogen der Versandunternehmen wie in den zur Benutzung bzw. Ausleihe 

                                                           
4 Die Kategorie des Literaturbetriebs schließt sowohl Formen der (inter)personalen wie der 

Massenkommunikation ein. Eine Unterscheidung der auf dem Buchmarkt anzutreffenden 
Kommunikationshandlungen in personale und massenkommunikative Formen wird mit 
großer Ausführlichkeit vorgenommen von Anke Vogel: Der Buchmarkt als 
Kommunikationsraum. Eine kritische Analyse aus medienwissenschaftlicher Perspektive. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011.  

5 Zum Vertrieb als Nadelöhr vgl. Ulrich Störiko-Blume: Kinder- und Jugendbuchverlage. 
Macher, Märkte Medien. Frankfurt/Main: Bramann 2021, S. 42ff. 

6 „Die Selektionsfunktion kommt im verbreitenden Buchhandel mehrfach zum Tragen: 
Zunächst wählt der Buchhändler aus dem Angebot der Verlage, aus den Vorschauen oder im 
Vertretergespräch die Titel aus, die auf Lager genommen werden. […] Eine zweite Selektion 
findet im Beratungsgespräch statt; der Buchhändler sucht im optimalen Fall Bücher aus, die 
zur Motivlage des potenziellen Kunden passen. Der Buchhändler wirkt dabei als Gatekeeper, 
denn bei „der Beratung von Kunden steht das eigene Urteil des Buchhändlers an erster Stelle. 
Es werden meist die Bücher empfohlen, die der Buchhändler selbst gelesen hat und die ihm 
persönlich gefallen“. Darnton bezeichnet den Buchhändler auch als Kulturagenten „als 
Mittelsmann, der entscheidender Berührungsstelle zwischen Versorgung und Nachfrage“ 
vermittelt. Vgl. Anke Vogel (Anm. 4), S. 149. 
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vorgehaltenen Büchereibeständen stets auf ein mehrfach gefiltertes 
Angebot, ohne im Normalfall in der Lage zu sein, die vorgängigen 
Filterungsprozeduren nachzuvollziehen.  

Alle hier namhaft gemachten Selektionen beruhen auf Bewertungen, die 
systemintern getätigt werden und in der Regel nicht nach außen gelangen. 
Die bei den Auswahlentscheidungen zum Tragen kommenden Kriterien sind 
von großer Mannigfaltigkeit. In vielen Fällen geht es lediglich um die 
Herbeiführung einer größeren Zielgenauigkeit der literarischen 
Kommunikation: Verlage kennen in der Regel den Abnehmerkreis ihrer 
Programmangebote, Buchhandlungen die Zusammensetzung und die 
Interessen ihrer lokalen Kundschaft, Bibliotheken die Gewohnheiten und 
Vorlieben ihres jeweiligen Publikums. Die getroffenen 
Auswahlentscheidungen dienen der Erhöhung der vor Ort bestehenden 
Erfolgsaussichten der literarischen Kommunikation und dürfen nicht schon 
als ein Werturteil über das Medienprodukt als solches angesehen werden.  

Daneben beruhen Auswahlentscheidungen auch auf Qualitätsbeurteilungen. 
Dabei geht es um die literar- bzw. medienästhetische Qualität des jeweiligen 
Produkts. Es kann aber auch dessen ideologische Ausrichtung eine Rolle 
spielen. Auswahlentscheidungen nach Qualitätskriterien haben ihren 
prominentesten Ort in den Produktionssystemen der literarischen 
Massenkommunikation, den belletristischen Verlagen. 
Qualitätsgesichtspunkte machen jedoch auch die für Auswahlentscheidungen 
verantwortlichen Akteure der Distributionssysteme geltend: Im Buch- und 
Medienhandel wie im Bibliothekswesen erfolgt in der Regel eine weitere 
Filterung, die sich auch auf die Qualität der jeweiligen Medienprodukte 
bezieht und die Verlagsangebote einer kritischen Überprüfung unterzieht. 
Sieht man einmal von ideologischen Ausrichtungen ab, dann dienen die 
mehrfach gestaffelten Selektionsprozeduren in beträchtlichem Maße der 
Qualitätssicherung, der Leserangemessenheit und damit der Erhöhung der 
Erfolgsaussichten der literarischen Kommunikation.  

Die Selektionsmechanismen des Kinder- und Jugendliteraturbetriebs weisen 
eine problematische Seite auf. Diese besteht darin, dass es sich bei den für 
die Auswahlentscheidungen verantwortlichen Akteuren nahezu 
ausschließlich um Erwachsene handelt, während das eigentliche 
Zielpublikum, die kindlichen und jugendlichen Leser, hieran gar nicht oder nur 
in geringem Maße beteiligt ist. Massenkommunikativ erfolgreich ist demnach 
die Kinder- und Jugendliteratur, die die Filterungen der zugehörigen 
Produktions- und Distributionssysteme passiert, weil sie den Vorstellungen 
der erwachsenen Gatekeeper entgegenkommt. Infolgedessen kann es zu 
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einer Diskrepanz zwischen dem von Erwachsenen dominierten kinder- und 
jugendliterarischen Angebot auf der einen, den Erwartungen der und der 
tatsächlichen Nutzung durch die Zielgruppe auf der anderen Seite kommen, 
die unterschiedlich groß ausfallen kann. Seitens der Erwachsenen ist dabei 
seit jeher der Erziehungs- und Bildungsfunktion eine stärkere Beachtung 
geschenkt worden, während der Zielgruppe in der Regel mehr an dem 
Unterhaltungscharakter gelegen war.  

 

Literarische Kommunikation im digitalen Zeitalter 

Mit der Etablierung des Internets und den dadurch ermöglichten vielfältigen 
Formen der digitalen Direktkommunikation haben sich neue Wege der 
Produktion, Distribution und Evaluation von Medienprodukten ergeben. 
Begonnen sei mit den neuen Möglichkeiten, die sich für die Sender bzw. 
Urheber kinder- und jugendliterarischer Botschaften ergeben haben. Bisher 
traten Autor*innen auf massenkommunikativer Ebene allein dann in 
Erscheinung, wenn sie ihre literarischen Produkte selbst verlegten. 
Abgesehen davon war es ihnen nicht möglich, sich direkt an ein disperses 
Publikum zu wenden; eine Kommunikation mit Lesern bzw. Leserinnen war 
nur in personaler Form möglich. Eine nicht unbedeutende Rolle spielten und 
spielen hier Leserbriefe gerade auch von Kindern und Jugendlichen, die von 
den Autor*innen persönlich beantwortet werden mussten. Von Bedeutung 
waren und sind darüber hinaus die Life-Auftritte von Autor*innen vor einem 
kindlichen bzw. jugendlichen Publikum. 

 

Neue Kommunikationspfade für Autor*innen 

Das Internet bietet den Autor*innen nun die Möglichkeit, sich direkt an ein 
Massenpublikum zu wenden. Zahlreiche Autor*innen haben eine allgemein 
zugängliche persönliche Homepage eingerichtet, auf der sie eine 
umfangreiche literarische Begleitkommunikation entfalten.7 Dazu gehört 
zunächst eine Präsentation der eigenen Publikationen, ggfls. ergänzt durch 
Informationen über deren Entstehung und durch Leseproben, sodann eine 
Darstellung der schriftstellerischen Laufbahn und des eigenen künstlerischen 
Profils, die Wiedergabe von Würdigungen anderer und von Einzelkritiken, die 

                                                           
7 Vgl. Luigi Ghezzi: Homepages von Schriftstellern. Zur Konstruktion einer literarischen Identität 

im Netz. In: Erhard Schütz, Thomas Wegmann (Hgg.): Literatur.com. Tendenzen im 
Literaturmarketing. Berlin: Weidler 2002, S. 24-42. In einem Projektseminar des Zentrums 
für Buchwissenschaft der LMU wurden zahlreiche Autorenhomepages untersucht.  



 

18 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Aufzählung erhaltener Auszeichnungen und Literaturpreise, Hinweise 
schließlich auf eigene Aktivitäten, Lesungen und sonstige Auftritte.8  

Die aktuellen Homepages speziell von Kinder- und Jugendbuchautor*innen, 
die wir in einem Projektseminar untersucht haben, sind in Umfang und Inhalt 
höchst vielfältig. Sie lassen sich nach Urhebern unterscheiden: teils handelt 
es sich bei den Einrichtern um die Autor*innen selbst (auktoriale 
Autorenhomepages), teils haben dies die jeweiligen Verlage übernommen 
(verlegerische Autorenhomepages9), teils unabhängige Agenturen 
(allographe Autorenhomepages10). Denkbar ist auch eine Unterscheidung 
nach hauptsächlichen Zielgruppen: Autorenhomepages können sich 
vornehmlich an erwachsene Vermittler richten, wobei neben Presse und 
Buchhandel oft auch der Schulbereich eine besondere Rolle spielt. Es können 
aber auch nicht-professionelle Vermittler, also Eltern und sonstige 
Familienangehörige angesprochen sein. Schließlich können 
Autorenhomepages sich auch an die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 
wenden. Hier werden oft die eigene Persönlichkeit und die privaten 
Lebensumstände ins Spiel gebracht. Darüber hinaus werden Spiele und 
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten. Unterschiedlich sind die 
Autorenhomepages nicht zuletzt auch hinsichtlich ihres interaktiven 
Charakters; sie können eine personale Kommunikationsebene eröffnen, aber 
auch allgemein zugängliche Ebenen des Gedankenaustauschs in Gestalt von 
Chatrooms anbieten. Einzelne Autor*innen sind auch in den Sozialen Medien 
(Social media) aktiv und werden so zum Vermarkter ihrer selbst. 

Sind die Autorenhomepages weitgehend der Begleitkommunikation 
vorbehalten – in der Begrifflichkeit von Gérard Genette: dem Epitext – und 
bieten aus den Werken selbst allenfalls Leseproben, so steht den Autor*innen 
im digitalen Zeitalter daneben auch die Möglichkeit offen, ihre literarischen 
Produkte in vollem Umfang mittels des Internets zu veröffentlichen, ohne die 
Dienstleistungen eines Verlags in Anspruch zu nehmen. Sie können ihr offline 
erstelltes literarisches Werk als digitalen Datensatz in das Netz stellen und 

                                                           
8 Vgl. Christoph Jürgensen, Gerhard Kaiser (Hgg.): Schriftstellerische Inszenierungspraktiken – 

Typologie und Geschichte. Heidelberg: Winter 2011; Stefan Neuhaus: Der Autor als Marke. 
Strategien der Personalisierung im Literaturbetrieb. In: Wirkendes Wort 61 (2011), H. 2, S. 
313-328. 

9 Dass es sich um solche handelt, wird in der Regel nicht offen gesagt. Bei den Homepages 
bspw. von Andreas Steinhöfel und Ursula Poznanski spricht jedoch vieles dafür. 

10 Ein Beispiel hierfür ist die Janosch-Website, die von der Janosch film & medien AG, Berlin, 
und der Bavaria Media GmbH, München, verantwortet wird. 
https://www.janosch.de/impressum.html (aufgerufen 13.6.2021). 
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dort einer unbegrenzten Zahl von Leser*innen zugänglich machen. Hierfür 
stehen verschiedenartige Internetplattformen zur Verfügung. Für Abnehmer, 
die weiterhin die Buchform bevorzugen, kann der jeweilige digitale Datensatz 
mittels Digitaldrucktechnik ausgedruckt und als Book on Demand vertrieben 
werden. Hierfür sind eigene Print on Demand-Plattformen entstanden, die 
den Autor*innen lediglich formale und gestalterische Vorgaben machen, 
ansonsten aber von jeglicher Bedarfs- und Qualitätsprüfung absehen.11 

Das Internet dient jedoch nicht nur als vorübergehender Ort, als Medium des 
Bereithaltens von digitalen Datensätzen für eine evtl. Druckausgabe. Es kann 
auch als mehr oder weniger dauerhafte öffentliche Positionierung von 
literarischen Werken fungieren, die, obwohl offline produziert, doch online 
rezipiert werden sollen – mit anderen Worten: für die Bildschirmlektüre 
gedacht sind (womit nicht ausgeschlossen ist, dass sie später auch einmal 
ausgedruckt werden können). Wir haben es hier mit dem zu tun, was seit 
geraumer Zeit unter dem Schlagwort Literatur im Netz läuft.12 Das Internet 
stellt in diesem Fall ein preisgünstiges Publikations- und Distributionsmedium 
für selbst verfasste Texte von unbegrenzter Reichweite und allgemeiner 
Zugänglichkeit dar.13 Unter den Selfpublishing-Plattformen ragen die sog. 
Literaturplattformen heraus, die sich zumeist auf ein Literaturgenre 
beschränken (Gedichte, Fantasy, Kurzgeschichten etc.). Diese werden „von 
einer Vielzahl von Nutzern zur Veröffentlichung ihrer literarischen Texte 
genutzt“ und bieten darüber hinaus „Raum für den Austausch über eigene 
und fremde Texte mit anderen Teilnehmern“. Für eine bloß „rezeptive 
Nutzung“ sind sie „öffentlich, also für Besucher einsehbar“, während nur 
registrierte Mitglieder „Schreibrechte“ besitzen.14  

                                                           
11. Vgl. Jan-Felix Schrape: Der Wandel des Buchhandels durch Internet und Digitalisierung. SOI 

Discussion Paper. Stuttgart 2011 (Stuttgarter Beiträge zur Organisations- und 
Innovationsforschung), S. 26: „Wie bereits angedeutet, bietet BoD auch unbekannten 
Autoren die Gelegenheit, ihre Bücher zu veröffentlichen – serienmäßig ohne Lektorat und 
Layout-Arbeiten, aber inklusive ISBN und mit Preisen ab 40 Euro im Vergleich zu 
Zuschussverlagen relativ günstig. Einige Autoren melden erstaunliche Verkaufserfolge […].“ 

12 In terminologischer Abgrenzung von einer Netzliteratur, die im Internet selbst, d.h. online, 
unter Inanspruchnahme der hier gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten erstellt worden ist 
und auch nur online rezipiert werden kann. Vgl. Martin Fritz: Chancen und Grenzen 
intermedialer Vermittlung von Literatur im Web aus medienkomparatistischer Sicht. In: 
Stefan Neuhaus, Oliver Ruf (Hgg.): Perspektiven der Literaturvermittlung. Innsbruck u.a.: 
Studien Verlag, 2011, S. 133-147, insbes. 138f. 

13 Genannt seien hier nur die Selfpublishing Plattformen Amazon Kindle Direkt Publishing und 
epubli. Ihr online-Partner für Buchdruck und Veröffentlichung.  

14 Gesine Boesken: Literarisches Handeln im Internet. Schreib- und Leseräume auf 
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Alle genannten Publikationsweisen umgehen die traditionell nur schwer zu 
überwindende Hürde der Entscheidung eines Verlags, ein literarisches Werk 
zu verlegen. So kann es nicht verwundern, dass der Anteil von Hobby-
Autor*innen hoch ist. Im Jahr 2014 stellen diese „mit mehr als 42 Prozent 
noch die größte Gruppe […], allerdings mit fallender Tendenz“.15 Die Zahlen 
deuten darauf hin, dass mit dem Umgehen der Hürde der 
Verlagsentscheidung allem Anschein nach eine Reduzierung von 
Qualitätsstandards einhergeht. Die Schwelle zur Publikation ist nicht nur in 
ökonomischer Hinsicht niedriger, sondern auch von den literarischen 
Anforderungen her. Nichtsdestotrotz kann das Selfpublishing im Netz „für 
manche Autoren ein lukrativer Weg in die Öffentlichkeit“ sein. Ein Erfolg als 
Selfpublisher kann die Aufmerksamkeit etablierter Verlage erregen, die sich 
entschließen können, Werke dieser Autor*innen in ihr Programm 
aufzunehmen.16 

Für Kinder- und Jugendbuchautor*innen ergibt sich nicht nur die Möglichkeit, 
an Verlagen vorbeizuagieren; sie können darüber hinaus auch mit den 
Endverbrauchern, d.h. der eigentlichen Zielgruppe direkt in Kontakt treten 
und damit weitere Zwischeninstanzen wie bspw. Eltern, Lehrer*innen und 
Pädagog*innen umgehen.17 Von besonderer Bedeutung ist hier die Präsenz in 
den Sozialen Medien, die bei jungen Menschen attraktiv sind – wie bspw. 
Instagram. Damit kann rein theoretisch ein grundlegendes Dilemma der 
kinder- und jugendliterarischen Kommunikation – die Zwischenschaltung 
zahlreicher erwachsener Gatekeeper nämlich –, wenn nicht aus der Welt 
geschafft, so doch abgemildert werden. In welchem Ausmaß dies tatsächlich 
auch geschieht, hängt von der Bereitschaft der Vermittler*innen in welcher 

                                                           
Literaturplattformen. Konstanz: UVK Verlagsges. 2010, S. 66. 

15 Ute Schneider: Ein System geprägt von Wertigkeiten: das Buch und sein Markt. In: LFL 
Literatur für Leser 2/2015, S. 95: „2013 waren es noch über 70 Prozent. Verdoppelt hat sich 
der Anteil der Berufsautoren, für die die schriftstellerische Tätigkeit Haupteinnahmequelle 
für ihren Lebensunterhalt ist. Das waren 2013: 17,4 Prozent, und 2014 schon 36,5 Prozent. 
Autoren für Sach- und Fachbücher sind mit ca. 21 Prozent vertreten.“ Die 
„Büchercommunity“ LovelyBooks bietet „die Top 200 meistgelesenen Selfpublisher*innen 
der Woche - immer montags aktualisiert.“ 
https://www.lovelybooks.de/selfpublisher/meistgelesen/ (aufgerufen 10.6.2021). 

16 „Die Attraktivität des Publikationsortes Verlag, der mit seinem Namen für Qualität bürgt, ist 
jedoch ungebrochen und Verlage haben Anziehungskraft auch für unabhängige Autoren.“ 
Ute Schneider (siehe Anm. 17), S. 95. 

17 Generell sind kinder- und jugendliterarische Angebote auf den Selfpublishing Plattformen 
allerdings nur schwach vertreten. Bei epubli bspw. hat die Warengruppe „Kinder- und 
Jugendbuch“ im Zeitraum 2011-221 nur einen Anteil von 5,62 % (Titelzahl: 31.520). 
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Position auch immer ab, kindliche und jugendliche Rezipienten auf diese 
direkten Kommunikationsmöglichkeiten aufmerksam zu machen.  

Resümierend lässt sich konstatieren, dass Belletristikautor*innen in 
Ermöglichung durch das Internet auch auf massenkommunikativer Ebene als 
Produzenten in Erscheinung treten können, als Erzeuger und Anbieter von 
Kinder- und Jugendmedienprodukten gegenüber einem dispersen Publikum. 
Darüber hinaus können sie auch die Distribution ihrer im Netz deponierten 
Medienprodukte dadurch in eigene Regie nehmen, dass sie diese einer 
unbegrenzten Zahl von Usern zur Bildschirmlektüre oder zum Download 
überlassen. Um die Zielgruppe zu erreichen, sind sie weder auf Verlage noch 
auf den Buchhandel angewiesen. Es kann im digitalen Zeitalter mithin von 
einem zweiten massenkommunikativen Produktionssystem gesprochen 
werden, das gleichzeitig die Charakteristika eines Distributionssystems 
aufweist. Dabei gehen diesem Produktions- und Distributionssystem alle 
Selektionsmechanismen ab; es kennt keine Nadelöhre, keine Gatekeeper, 
keine institutionalisierte Qualitätskontrolle; die in Anspruch genommenen 
Internetplattformen machen nur formale bzw. technische Auflagen.  

Neue Kommunikationspfade für Verlage 

Auch für die Hersteller von Literatur- und medienprodukten bieten sich im 
digitalen Zeitalter neue Kommunikationspfade.18 Die meisten Verlage sind 
dazu übergegangen, einen Teil ihrer Neuerscheinungen nicht nur in 
Buchform, sondern auch in elektronischer Form als sog. E-Books 
herauszubringen, worunter elektronische Publikationen für die 
Bildschirmlektüre zu verstehen sind.19 Für letztere ergeben sich andere 
Distributionswege, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie am 
Buchhandel vorbeiführen. Eine Möglichkeit besteht darin, die eigenen 
elektronischen Publikationen auf im Netz eingerichtete E-Book-
Handelsportale zu stellen.20 Es können aber auch einzelne Verlage eigene 

                                                           
18 Vgl. Ernst Fischer, Anke Vogel: Die digitale Revolution auf dem Buchmarkt. In: Christine 

Grond-Rigler (Hrsg.): Literatur und Digitalisierung. Berlin u.a.: De Gruyter, 2013, S. 97-142; 
Wolfgang Straub: Die deutschsprachige Verlagsbranche und die digitalen Bücher. In: ebd., S. 
143-161. 

19 Vgl. Christine Grond-Rigler: Der literarische Text als Buch und E-Book. In: Ebd., S. 7-20. 
20 Vgl. Jan-Felix Schrape (siehe Anm. 59), S. 40: „Die bekanntesten E-Book-Handelsportale 

waren 2010 in der BRD Ciando, Thalia, Libri, Hugendubel/Weltbild und für das Apple iPad das 
hauseigene iBooks sowie Texttunes. […] Dabei zeigt sich, dass die Zahl der verfügbaren 
deutschsprachigen Titel mittlerweile bei den meisten Anbietern kaum mehr Wünsche 
offenlässt: Sowohl Ciando, Thalia, Libri und iBooks bieten eine breite Auswahl über alle 
Bereiche, darunter auch die meisten Titel der Bestsellerlisten.“ Die Angaben dürften 
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Handelsplattformen für E-Books einrichten.21 Wenn sie dann in ihren 
Internetauftritten noch die Möglichkeit eröffnen, auch die eigenen 
Buchpublikationen, die verlagseigenen gedruckten Bücher, online zu 
beziehen, haben die Verlage die Eigenschaften eines Distributionssystems 
zugelegt. Die von ihnen produzierten Medienprodukte können dann sowohl 
in Buch- wie in elektronischer Form von einem unbegrenzten Publikum direkt, 
d.h. ohne Nutzung von Zwischeninstanzen, beim Hersteller erworben 
werden. Dies gilt sowohl für private wie für institutionelle Endverbraucher.22 

Daneben eröffnet sich die Möglichkeit, auf einer verlagseigenen Homepage 
eine umfangreiche Begleitkommunikation zu den jeweiligen 
Neuerscheinungen wie auch zur Backlist zu eröffnen. Gleichzeitig bietet sich 
hier die Gelegenheit, das eigene Unternehmen zu portraitieren und dessen 
Geschichte darzustellen. Hiervon machen nahezu alle Verlage einen mehr 
oder weniger reichhaltigen Gebrauch. An welche Benutzergruppen die 
Websites von Kinder- und Jugendbuchverlagen, die wir ebenfalls untersucht 
haben, gerichtet sind, ist zumeist nur indirekt auszumachen. In besonderer 
Weise scheinen Buchhändler*innen angesprochen zu sein, denen zusätzlich 
zum Vertreterbesuch fortlaufende Informationen über das 
Programmangebot gegeben werden sollen. Daneben werden auch 
Vermittler*innen aus dem Kindergarten-, Vorschul- und Schulbereich 
angesprochen, für die auf Sonderseiten spezielle Angebote gemacht werden. 
Bisweilen werden auch Unterrichtsmaterialien vornehmlich für die 
Sekundarstufe I angeboten. Daneben sind auch erwachsene 
Familienmitglieder als die eigentlichen Käufer von Kinder- und 
Jugendmedienprodukten anvisiert. Einzelne Firmen geben sich darüber 
hinaus besondere Mühe in der direkten Ansprache der eigentlichen 
Zielgruppe, vornehmlich von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter. Hier 
werden einzelne Titel in kurzen Videos präsentiert und eine Vielzahl von 
Spielen, Rätseln und kleinen Preisausschreiben geboten, um den kindlichen 
Besuch von Verlagshomepages ein Stück weit zu einer unterhaltsamen 
Freizeitbeschäftigung zu machen. Dass die Verlagshomepages überall dort, 

                                                           
mittlerweile veraltet sein. Das größte E-Book-Handelsportal dürfte nach wie vor Amazon 
sein. 

21 „Neben den hier betrachteten großen Portalen bieten zahlreiche Verlage wie z.B. der 
Rowohlt-Verlag oder Bucheinzelhändler elektronische Bücher an.“ Ebd., S. 42. 

22 Dies dürfte allerdings vorwiegend für Fachverlage gelten. Bei Publikumsverlagen spielt laut 
Störiko-Blume das E-Book nach wie vor eine geringe Rolle (5% Umsatzanteil), mehr noch bei 
Kinder- und Jugendbüchern. Auch sei der Direktvertreib für Publikumsverlage völlig 
nebensächlich und uninteressant; darin sehe auch niemand ernsthaft die Zukunft. 



 

23 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

wo es angebracht ist, Links zum Online-Erwerb der präsentierten 
Medienprodukte enthalten, dürfte sich von selbst verstehen.  

Bisher konnten Verlage ihre Novitäten wie ihre Backlist nur in den 
halbjährlichen Programmvorschauen bekannt machen, die an den 
Buchhandel, das Bibliothekswesen, an Fachzeitschriften und Rezensenten 
verschickt wurden und damit innerhalb einer Fachöffentlichkeit blieben. 
Daneben gaben sie Sonderprospekte zu einzelnen Autoren oder speziellen 
Buchgruppen wie auch Taschenbuchverzeichnisse heraus. Hinzuzuzählen 
wären Werbeanzeigen und -aktionen in Print- und sonstigen Medien. Die 
Netzauftritte erweitern die Öffentlichkeitsarbeit der Verlage in 
beträchtlichem Maße. Dank der durch das Internet ermöglichten digitalen 
Kommunikation sind auch die Verlage, in der Lage, ihr gesamtes 
Programmangebot ungefiltert einer allgemeinen Öffentlichkeit zu 
präsentieren, ohne dabei von den Auswahlentscheidungen von Buchhandel 
und Bibliothekswesen abhängig zu sein. Den Endverbrauchern wiederum 
wird es dadurch – rein theoretisch zumindest – ermöglicht, sich eigenständig 
ein Bild vom Gesamtangebot der Verlage zu machen und sich damit einen 
Zugriff auch auf Titel zu verschaffen, die von den Distributoren nicht gelistet 
worden sind. Die Endverbraucher sind somit ein Stück weit unabhängiger von 
den Selektionen der Distributionssysteme geworden. Eine besondere 
Beachtung verdienen die Bemühungen, die eigentliche Zielgruppe der Kinder 
und Jugendlichen stärker einzubeziehen und diese zu motivieren, an der 
Auswahl ihrer Lektüre aktiv mitzuwirken und sich eigenständig über das 
Angebotene zu informieren. 

Buchhandel im digitalen Zeitalter 

Neben dem Aufkommen des eBooks stellt seit den 1990er Jahren die 
Ausbreitung des Internetbuchhandels die einschneidendste Veränderung auf 
der Ebene des Buchhandels dar. Der Marktanteil des Sortimentsbuchhandels 
ist dadurch von 54,8 % im Jahr 2005 auf 46,2 % im Jahr 2018 gesunken, 
während der Anteil des online-Buchhandels im selben Zeitraum von 13,9 % 
auf 20,0 % gestiegen ist.23 Zahlreiche stationäre Einzelbuchhandlungen, 
allemal große Buchhandelsketten wie Thalia und Hugendubel, nutzen beide 
Distributionsformen parallel. Im Vergleich zum stationären Buchhandel und 
dem dort vorgehaltenen Sortiment ist die Zahl der angebotenen Titel der 
großen Internetbuchhandlungen wie bspw. Amazon um ein Vielfaches höher, 
so dass hier von einer geringeren Selektion gesprochen werden kann.24 Eine 

                                                           
23 Störiko-Blume (siehe Anm. 5), S. 34. 
24 Durch das Barsortiment des off-line Buchhandels ist allerdings gewährleistet, dass praktisch 
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Sortierung kann dennoch stattfinden – und zwar auf einer anderen Ebene: Sie 
betrifft die den Kunden angezeigten Titel. Ein Algorithmus präsentiert diesen 
unbemerkt eine Titelauswahl, die sich an deren bisherigen Bestellungen 
orientiert. Die fehlende Möglichkeit eines individuellen Verkaufsgesprächs 
sucht der Internetbuchhandel darüber hinaus durch reichhaltige 
Suchfunktionen25 wie durch die Präsentation von Käuferbeurteilungen zu 
kompensieren, deren Authentizität allerdings nicht immer festzustellen ist. 
Aufs Ganze gesehen, hat sich jedoch der stationäre Buchhandel im 
deutschsprachigen Raum in seinem Grundbestand behauptet, was stärker 
noch für das Teilgebiet des Kinder- und Jugendbuchs gelten dürfte.26  

Evaluationssysteme im digitalen Zeitalter 

Hier stoßen wir auf ähnliche Phänomene wie beim Selfpublishing. Hat sich 
dort die Schwelle zur Publikation eines literarischen Werks als äußerst niedrig 
erwiesen und haben sich dort aufgrund des Fehlens aller Gatekeeper ein Heer 
von Hobbyautor*innen in das internetbasierte Marktgeschehen einbringen 
können, so zeigt sich nun, dass auch die Etablierung eines 
Empfehlungswesens im Netz ebenfalls einen relativ geringen Aufwand 
erfordert und von jeder Einrichtung bzw. jeder einzelnen Person, die sich dazu 

                                                           
jedes lieferbare Buch über Nacht beschafft werden kann. 

25 „Sie können bei Thalia zum Beispiel nach Alter sortiert passende Kinderbücher finden oder 
Bücher für Kinder von einem bestimmten Autor sowie zu einer bestimmten Kinderfigur. Alles 
ist übersichtlich sortiert. Wenn Sie ein bestimmtes Kinderbuch finden wollen, können Sie 
auch praktisch die allgemeine Suchfunktion nutzen. Stöbern Sie jetzt durch die vielfältige 
Kinderliteratur bei Thalia und werden Sie fündig!“ 
https://www.thalia.de/kategorie/kinderbuecher-970/ (aufgerufen 16.7.2021). 

26 Folgende 2011 getätigte Äußerung dürfte im Wesentlichen immer noch Bestand haben: „[…] 
der Online-Buchhandel (führte) entgegen manchen Vermutungen aber nicht zu einer 
Internationalisierung des deutschen Buchhandels, zu einer Abschaffung der 
Buchpreisbindung oder zu radikalen Verschiebungen in der Distributionskette: Die historisch 
gewachsene Trias aus Verlags-, Zwischen- und Einzelbuchhandel blieb bislang stabil […]. 
Derzeit stellt sich der Buchhandel im Web vielmehr als »Parallelwelt« zum klassischen 
Bucheinzelhandel dar und es sieht nicht danach aus, dass es in absehbarer Zeit zu einer 
Vollsubstitution anderer Vertriebswege durch das Internet kommen könnte.“ Vgl. Jan-Felix 
Schrape (siehe Anm. 13), S. 44. „Die Bücherkonsumenten spalten sich in pragmatische Leser, 
die auf eine schnelle Verfügbarkeit und effiziente Archivierung von Inhalten Wert legen und 
daher auf digitale Bücher setzen, sowie Genussleser, die auf gedruckte Bücher als lineare und 
entschleunigende Freizeitlektüre zurückgreifen. In diesem Falle könnte sich sukzessive ein 
voll ausgebildeter Markt für E-Books stabilisieren, ohne dass es zu radikalen Erosionen in der 
parallel dazu weiter existierenden klassischen Produktions- und Distributionskette kommt.“ 
Ebd., S. 49. - Am 6. Juli 2021 erschien in der FAZ, S. 18, ein Artikel von Sarah Obertreis über 
den unerwartet geringen Erfolg des E-Books, der fragt, ob es sich nicht gar um ein 
„Auslaufprodukt“ handelt.  



 

25 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

berufen fühlen, in Angriff genommen werden kann.27 So kann es nicht 
verwundern, dass die Zahl der Literatur empfehlenden und besprechenden 
Websites in jüngster Zeit in die Höhe geschossen ist.28 Im Folgenden soll es 
um die auf Bilder-, Kinder- und Jugendbücher sich beziehenden Websites 
gehen, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen, zumal diese sich mit 
bildungspolitischen Lorbeeren schmücken lassen, dienen sie doch 
vermeintlich ganz selbstlos dem im digitalen Zeitalter allseits anerkannten 
Ziel der Leseförderung. Das hier sich eröffnende Feld ist nahezu 
unüberschaubar und gleichzeitig äußerst instabil, da viele einschlägige 
Websites ebenso schnell auftauchen wie auch wieder verschwinden, sei es 
wegen fehlende Betreuungskapazität, sei es wegen nicht ausreichender 
Userzahlen. So kann an dieser Stelle nur eine Momentaufnahme geboten 
werden, die zudem von einem Gesamtüberblick weit entfernt ist. 

Die Kinder- und Jugendbücher empfehlenden und besprechenden Websites 
lassen nach ihren jeweiligen Urhebern klassifizieren. Infrage kommen 
staatliche Organe, angesiedelt zumeist auf Länderebene, wo die Kulturhoheit 
angesiedelt ist und vielfach sog. länderspezifische Bildungsserver eingerichtet 
wurden. Der länderübergreifende Deutsche Bildungsserver des Deutschen 
Instituts für pädagogische Forschung DIPF hat eine Auswahl online 
verfügbarer Kinder- und Jugendbuchempfehlungen ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit zusammengestellt.29 Als länderspezifisches Beispiel sei der 
Ideenpool Lesen. Fachportal des Landesbildungsservers Baden-
Württemberg30 angeführt, auf dem monatlich ein bis zwei Kinder- und 
Jugendbücher empfohlen und ausführlicher rezensiert werden und daneben 
eine umfangreiche, nach Autoren geordnete Liste von Klassikern der Kinder- 
und Jugendliteratur geboten wird.31 Sodann wäre das bundesstattlich 

                                                           
27 Die Kostenfrage sei hier außeracht gelassen.  
28 Vgl. den Abschnitt über Rezensionsorgane bei Gesine Boesken (siehe Anm. 16), S. 55-58; vgl. 

allgemein Thomas Wegmann: Warentest und Selbstmanagement. Literaturkritik im Web 2.0 
als Teil nachbürgerlicher Wissens- und Beurteilungskulturen. In: Matthias Beilein, Claudia 
Stockinger, Simone Winko (Hgg.): Kanon, Wertung und Vermittlung. Literatur in der 
Wissensgesellschaft Berlin u.a.: De Gruyter, 2012, S. 279-292; Thomas Ernst: Wer hat Angst 
vor Goethes PageRank? Bewertungsprozesse von Literatur und Aufmerksamkeitsökonomien 
im Internet. In: ebd., S 305-320. 

29https://www.bildungsserver.de/Kinder-und-Jugendbuchempfehlungen-2445-de.html 
(aufgerufen 8.6.2021). 

30 https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/ideenpool-lesen/buchtipps-und-links 
(aufgerufen 8.6.2021). Der Landesbildungsserver Baden-Württemberg wird vom Institut für 
Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) betreut und weiterentwickelt. 

31 „Der Begriff Klassiker meint im Folgenden keine bestimmte musterhafte Epoche der Kinder- 
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geförderte Goethe-Institut zu nennen, das mit einer Website Literatur für Kids 
& Co aufwartet.32 Hinweise auf aktuelle Themen und Trends werden durch 
Rezensionen von Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern ergänzt. Adressaten 
sind in erster Linie die Goethe-Institute im Ausland.33  

Erwähnt seien an dieser Stelle die Internetauftritte der bibliothekarischen 
Einkaufszentralen: So bietet die Website des Borromäusvereins 
Empfehlungslisten von Bilderbüchern (206 Titel), Kinderbüchern (414 Titel) 
und Jugendbüchern (219 Titel; stand jeweils Juni 2021) und Leselisten zu 
zahlreichen Themen, die nicht nur von den angeschlossenen 
Einzelbibliotheken, sondern auch öffentlich eingesehen werden können.34 
Nicht weniger umfangreich sind die allgemein zugänglichen „Lesetipps“ des 
St. Michaelbunds, die über einen angeschlossenen Versandbuchhandel 
versandkostenfrei zu beziehen sind.35 Das Evangelische Literaturprotal „gibt 
Buch- und Hörbuchempfehlungen und Tipps zur Leseförderung und 
Literaturvermittlung in Bücherei, Gemeinde, Kita und Schule“; die ebenfalls 
allgemein zugänglich sind.36 Dank ihrer öffentlichen Netzauftritte treten die 
Einkaufszentralen aus ihrem bislang rein verbandsinternen Wirkungskreis 
hinaus und machen ihre umfangreichen Auswahlentscheidungen 
einschließlich ihrer Begründung in Rezensionen einer Allgemeinheit 
zugänglich.  

Als Urheber von internetbasierten Empfehlungssystemen kommen sodann 
Rundfunkanstalten, Akademien, Stiftungen, Verbände und gemeinnützige 
Vereine infrage. Monatliche Kinder- und Jugendbuch- und -

                                                           
und Jugendliteratur, sondern weist auf Bücher hin, die sich als Lieblingsbücher von Kindern 
und Jugendlichen manchmal auch gegen negative Werturteile von Eltern und Pädagogen 
sowie gegen literaturkritische Verrisse bis heute behauptet haben. Darunter sind auch 
manche Bücher der Erwachsenenliteratur, die sich in verschiedensten Adaptionen als Kinder- 
und Jugendbücher eingebürgert haben. Selbstverständlich spiegelt die Liste bis zu einem 
gewissen Grad auch den Geschmack des/der Auswählenden wider.“ https://www.schule-
bw.de/themen-und-impulse/ideenpool-lesen/buchtipps-und-
links/klassiker_der_kinder_und_jugendliteratur (aufgerufen 8.6.2021). 

32 https://www.goethe.de/ins/fr/de/kul/ser/kij.html (aufgerufen 8.6.2021). 
33 Dies geht aus Folgendem hervor: „Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und lernen Sie 

die Vielfalt deutschsprachiger Kinder- und Jugendbücher kennen sowie spannende digitale 
Angebote!“ Ebd. 

34https://www.borromaeusverein.de/medienprofile/kinderbuecher/ und 
https://www.borromaeusverein.de/medienprofile/jugendbuecher/ (aufgerufen 19.7.2021). 

35 https://www.michaelsbund.de/kinder-jugendbuecher/ (aufgerufen 19.7.2021). 
36https://www.eopac.net/eliport/?q=kinder-+und+jugendb%C3%BCcher&SearchButton= 

(aufgerufen 19.7.2021) 
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medienempfehlungen werden geboten u.a. von: Die besten 7 Bücher für 
junge Leser (Deutschlandradio), Hörbuch Bestenliste (Hessischer Rundfunk), 
Luchs des Monats/des Jahres (Radio Bremen/Die Zeit), Buch des Monats 
(Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V., Volkach), sodann 
die Lese- und Medienempfehlungen der Stiftung Lesen, Mainz.37  

Eine Reihe von unabhängigen Einrichtungen und Vereinen widmet sich der 
Vermittlung von Kinder- und Jugendmedien zu bestimmten Themen. Hierzu 
einige ausgewählte Beispiele: Das Verzeichnis Kolibri (in Printversion und als 
Datenbank) von Baobab Books, Basel, verzeichnet Kinder- und Jugendbücher, 
„die Kindern und Jugendlichen eine offene Begegnung mit anderen Kulturen 
ermöglichen und Aspekte der kulturellen Vielfalt und des inter-kulturellen 
Zusammenlebens differenziert aufzeigen“.38 Die Website des Berliner 
Instituts für Situationsansatz (als Teil der Internationalen Akademie Berlin für 
innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie GmbH – INA) enthält 
Empfehlungslisten, „in denen Rezensionen von Kinderbüchern zu finden sind, 
die Vielfalt repräsentieren“ und „die wir für die vorurteilsbewusste, inklusive 
Praxis empfehlen“. Daneben sind Kinderbuchlisten zu bestimmten Themen 
zusammengestellt.39 Der Heidelberger Verein zur Förderung der Sprach- und 
Lesekultur bei Kindern e.V. bietet umfangreiche online-
40Buchempfehlungslisten, gegliedert nach Altersstufen und Motiven bzw. 
Themen. Die „professionellen Empfehlungen für die besten Kinderbücher“ 
stammen von der ehemaligen Besitzerin eines Kinderbuchladens, die in 
Kurzvideos ihre Begründungen vorträgt. 

Sodann sind Unternehmen unterschiedlicher Branchen als Urheber von 
Empfehlungswebsites zu verzeichnen. Die von einem Tochterunternehmen 
der Holtzbrinck-Gruppe etablierte Buchcommunity LovelyBooks fordert zum 
Stöbern in einer Fülle von Kinderbuch- und Jugendbuchlisten41 auf, die 
allerdings nicht schon als Empfehlungslisten qualifiziert werden können, da 
von einer Auswahl nach psychologischen, pädagogischen und/oder 

                                                           
37 https://www.stiftunglesen.de/loslesen/lesetipps-und-aktionsideen (aufgerufen 8.6.2021). 
38 https://www.baobabbooks.ch/kolibri/ (aufgerufen 8.6.2021).  
39 https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten/kinderbuecher/ (aufgerufen 8.6.2021). 

Hier kann von einer starken weltanschaulichen Ausrichtung gesprochen werden. 
40 https://www.leseleben.de/ (aufgerufen 8.6.2021). 
41 https://www.lovelybooks.de/buecher/ (aufgerufen 9.6.2021). Die Plattform ist Anfang 2021 

von Hugendubel übernommen worden. https://www.boersenblatt.net/news/buchhandel-
news/hugendubel-uebernimmt-lovelybooks-171095 und 
https://presse.hugendubel.com/hugendubel-ubernimmt-buchcommunity-lovelybooks# 
(aufgerufen 29.6.2021). 
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literarischen Kriterien nicht die Rede ist; wir haben es eher mit einer 
Verkaufsplattform zu tun. Die bereits erwähnte, vom Carlsen Verlag 
gelaunchte Plattform Leseliebe.de stellt den empfehlenden Charakter stark 
heraus. Zu deren Einführung 2019 heißt es: „Die Buchtipps sind dabei in ein 
redaktionelles Umfeld eingebettet, das von Psychologen, Lehrern, 
Buchhändlern sowie Bloggern betreut wird, die aus ihrem familiären 
Erfahrungsumfeld berichten.“42 Zu den einzelnen gelisteten Titeln werden 
ausführlichere Besprechungen geboten.43 

Als Beispiel für eine von mehreren Buchhandelsunternehmen gegründete 
Kinder- und Jugendbuch-Website sei die entspr. Seite bei buchszene.de 
angeführt. Es handelt sich um ein Produkt der 1971 gegründeten 
Buchwerbung der Neun GmbH, München, einem Zusammenschluss von neun 
damaligen Buchhandelsunternehmen (darunter Thalia, Mayersche, Wittwer, 
Naacher u.a.).44 Buchempfehlungen stellen das „Herzstück“ der Plattform 
dar; diese würden sich durch „Professionalität und Qualität“ auszeichnen. „Im 
Gegensatz zu den meisten anderen Plattformen für Buchempfehlungen 
werden bei uns die Buchvorstellungen von Experten und professionellen 
Autoren verfasst. Die Kompetenz der empfehlenden Person siedeln wir bei 
unseren Buchempfehlungen sehr hoch an.“45. Die Empfehlungen stammen 
teilweise von Buchblogger*innen. Neben Verlags- und 
Buchhandelsunternehmen betätigen sich in Sachen Buchempfehlungen im 
Netz auch allgemeine Versandunternehmen, die sich auf Warenangebote 
rund um Kind und Familie konzentrieren. Ein Beispiel hierfür ist der 
Versandhandel echtkind.de, der auch Kinder- und Jugendbücher vertreibt und 
damit eine Netzversion des traditionellen Beibuchhandels darstellt. Der 
Anspruch geht allerdings über eine reine Verkaufsplattform hinaus: „Umso 
wichtiger ist es, dass Bücher für Kinder pädagogisch wertvoll und 
altersgerecht sind. Ein gutes Kinderbuch soll Mut machen, Freude bereiten 
und verständlich sein, abgerundet von kindgerechten Illustrationen. In dieser 
Kategorie haben wir aus voller Überzeugung einige besonders schöne 
Bücherschätze zusammengestellt.“46  

                                                           
42https://www.buchreport.de/news/carlsen-startet-plattform-leseliebe/ (aufgerufen 

10.6.2021). 
43 https://www.leseliebe.de/alles-rund-ums-lesen (aufgerufen 10-6-2021). 
44 Heute teilweise ausgeschieden bzw. nicht mehr existent. 
45 https://buchszene.de/buchempfehlungen/ (aufgerufen 10.6.2021). 
46 https://www.echtkind.de/kinderbuecher (aufgerufen 10.6.2021). 



 

29 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Wir haben es aber auch mit Unternehmen zu tun, die ausschließlich oder 
hauptsächlich Internetplattformen besorgen. Die in Münster/Westf. 
angesiedelte Literatur-Couch Medien GmbH & Co. KG./Literarische Medien 
und Events führt die online-Magazine Kinderbuchcouch.de (seit 2004, 5 
Redakteur*innen)47 und Jugendbuchcouch.de (seit 2010; 5 
Redakteur*innen).48 Zu jedem einzelnen Titel wird eine Kurzbeschreibung 
und -bewertung geboten, werden Angaben zu Autor*innen und 
Illustrator*innen gemacht und weiterführende Links genannt. Das 2008 
gegründete „Online-Magazin rund um Literatur und Medien“ Alliteratus 
wartet mit den Unterseiten „Bilderbücher“ und „Erstleser“ auf.49 In der 
Selbstdarstellung heißt es: „Als ehrenamtlich arbeitendes Team verstehen wir 
unsere Meinungen daher auch als Beitrag zu nachhaltigen Entwicklungen im 
deutschen Buch- und Bildungssektor. Wir [...] empfehlen, was wir anregend 
finden, raten ab, wenn wir nicht überzeugt sind – und haben dabei auch 
untereinander bisweilen abweichende Meinungen.“50 Neben unterschiedlich 
ausführlichen Einzelrezensionen gibt es auch Sammelbesprechungen wie 
bspw. die fortlaufende Rubrik „Lesetipps für die Grundschule“. Auf Bilder-, 
Kinder- und Jugendbücher spezialisiert ist die Website litterula.de, die 
zusätzlich noch pädagogische Literatur verzeichnet und die nach eigenen 
Angaben 1.121 Buchbesprechungen eingestellt hat, die ab 1996 erschienene 
Titel betreffen. Eine der Betreiber*innen der Website hat ihre Ausbildung 
1992 mit der Diplomarbeit Literaturvermittlung in der Waldorfpädagogik. 
Überlegungen zu einer anthroposophisch orientierten Bibliotheksarbeit 
abgeschlossen, die auf der Website wiedergegeben wird.51 

Oft firmieren aber auch eine oder zwei Einzelpersonen als Urheber von 
Empfehlungslisten, ohne dass eine Firma oder ein Unternehmen im 
Hintergrund sichtbar würden. Es dürfte sich hier um im Netz agierende 
Hobbyvermittler*innen von Kinder- und Jugendmedien handeln. Hinter gute-
kinderbücher.de bspw. steckt ein freier Journalist aus Berlin: „Ich bin im 
Hauptberuf freier Journalist und nebenher Vater von drei Kindern. […] Auf 
gute-kinderbücher.de stelle ich Bücher vor, die entweder mich oder meine 

                                                           
47 https://www.kinderbuch-couch.de (aufgerufen 10-6.2021). 
48 https://www.jugendbuch-couch.de (aufgerufen 10.6.2021). 
49http://www.alliteratus.com/Literaturgenres/Bilderbuecher_2009.php und 

http://www.alliteratus.com/Literaturgenres/Erstleser_bis-2015.php (aufgerufen 
13.6.29021). 

50 http://www.alliteratus.com/Ueber_Uns.php (aufgerufen 13.6.2021). 
51 http://www.litterula.de/litterula.html (aufgerufen 13.6.2021). 



 

30 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Kinder oder uns alle zusammen elektrisieren.“52 Die Website 
Kinderbuchlesen.de Das Blogzine rund um und mit Kinderbüchern wird von 
einer in Berlin ansässigen „Mama von zwei Töchtern“ geschaltet, die sich 
zuvor „jahrelang im Bereich der Unternehmenskommunikation und PR- und 
Öffentlichkeitsarbeit bewegt“ hat. „Vor allem möchte ich euch hier 
Kinderbücher vorstellen, die meiner Familie und mir ans Herz gewachsen 
sind. Bei denen wir viel Spaß beim Lesen, Vorlesen und Anschauen hatten und 
haben.“53 In buchkinderblog.de „stellen zwei Mütter mit zusammen vier 
Kindern zwischen drei und sieben Jahren euch die schönsten Kinderbücher 
vor. Ihr findet hier eine gute Mischung aus Klassikern und 
Neuerscheinungen.“ Die Selbstdarstellungen der beiden Urheberinnen sei 
ausführlicher zitiert: „Die Buchkindermütter sind: Maike: lebt mit Mann, zwei 
Jungen (5 und 8 Jahre alt), zwei Katern, zwei Kaninchen und vier Hühnern 
etwas ländlich am Rande einer Kleinstadt in NRW. Sie ist Harry Potter- Fan der 
ersten Stunde und liebt ganz besonders die Kinderbücher von Axel Scheffler. 
Manon: lebt mit Mann, zwei Mädchen (3 und 6 Jahre alt), in einem Dorf am 
Bodensee. Ursprünglich Berlinerin mit griechischen Wurzeln, fühlt sich als 
Europäerin. Lieblingsbuch als Kind waren die Kinder von Holderness, sowie 
sämtliche Literatur von Kästner. Liebt die Natur, die klassische Musik und das 
Reisen.“54 

Die wenigen herausgegriffenen Beispiele zeigen, dass das Internet auch der 
Gruppe der nicht-professionellen Vermittler*innen die Möglichkeit eröffnet, 
sich als bewertende Instanz einzubringen und Aufmerksamkeit zu erregen. 
Während professionelle evaluierende Websites dadurch überzeugen wollen, 
dass sie auf Experten, auf Pädagogen und Psychologen, auf erfahrene 
Medienfachleute und Leseförderer zurückgreifen, trumpfen die Hobby-
Vermittler*innen mit ihrer buchgesättigten familiären Lebenspraxis auf. Sie 
allein glauben zu wissen, welche Bücher wirklich geeignet und wirklich 
kindgerecht sind, haben sie es doch unter realistischen Bedingungen selbst 
erprobt. Unterschwellig stellen sie dabei das kinder- und jugendliterarische 
Establishment bloß, das eher durch Realitätsferne gekennzeichnet sei und die 
wirklichen Lesebedürfnisse der Zielgruppe nicht kenne.  

Über die Reichweite der zahlreichen netzbasierten Kinder- und 
Jugendbuchempfehlungen lassen sich gegenwärtig keine verlässlichen 

                                                           
52https://www.gute-kinderbücher.de/impressum-kontakt-fur-verlage/ (aufgerufen 

10.6.2021). 
53 https://www.kinderbuchlesen.de/ueber-mich/ (aufgerufen 10.6.2021). 
54 https://buchkinderblog.de/ueber-uns/ (aufgerufen 10.6.2021). 
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Angaben machen. Gewiss scheint allerdings zu sein, dass je mehr ihre Zahl 
zunimmt, umso geringer der Wirkungsgrad einer jeden einzelnen sein dürfte. 
Unter einigen von ihnen findet unverkennbar ein unterschwelliger 
Positionskampf statt, doch fragt sich, welche Instanz berufen ist, hier die 
Richterin zu spielen. Nur einzelne Websites warten mit einer genaueren 
Darstellung ihrer Wertungskriterien auf; noch seltener werden die jeweiligen 
grundlegenden Auffassungen von Sinn, Zweck und Beschaffenheit guter 
Kinder- und Jugendbücher und -medien offen dargelegt. Aufs Ganze gesehen 
scheint der Beitrag der zahlreichen netzbasierten Kinder- und 
Jugendbuchempfehlungen für die Weiterentwicklung des kinder- und 
jugendliterarischen Diskurses eher gering zu sein. So erfreulich die gestiegene 
Vielfalt der Standpunkte und die wachsende Zahl der Mitwirkenden an der 
Evaluation von Kinder- und Jugendmedien auch sein mögen, so führt doch die 
mangelnde wechselseitige Bezugnahme aufeinander zu einer Zersplitterung 
des Diskurses und zu einer wachsenden Orientierungslosigkeit.  

 

Resümee 

Die Endverbraucher können sich dank der durch das Internet eröffneten 
Kommunikationspfade über das kinder- und jugendliterarische Angebot in 
Kenntnis setzen, ohne durch Auswahlentscheidungen von Buchhandel und 
Bibliotheken eingeschränkt zu sein. Bei der Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen, die in der Nutzung von Internet und Sozialen Medien von einem 
bestimmten Alter an ausgesprochen versiert sind, kommt hinzu, dass sie 
dabei auch der Aufsicht und Kontrolle durch Erwachsene entgehen können. 
Aufs Ganze gesehen verschafft das digitale Zeitalter der Zielgruppe der 
Kinder- und Jugendlichen neue unbeaufsichtigte und unkontrollierte Zugänge 
zu den an sie gerichteten Buch- und Medienprodukten, zu deren Erwerb sie 
freilich oft noch der Unterstützung durch Erwachsene bedürfen. Die oft als 
„digital natives“ bezeichneten Kinder und Jugendlichen können damit – 
wiederum rein theoretisch – die Rolle eines eigenständigen Teilnehmers der 
literarischen bzw. medialen Kommunikation in vollerem Maße ausfüllen. Sie 
können dabei nicht zuletzt auch die eigenen Medienpräferenzen 
uneingeschränkter geltend machen, was den Konkurrenzdruck auf das 
Traditionsmedium Buch verstärken dürfte. Was die anderen Teilnehmer an 
der literarischen Kommunikation angeht, so kommt es auch hier zur 
Reduktion von Abhängigkeiten: Autoren werden weniger abhängig von 
Verlagen, Verlage wiederum weniger angewiesen auf den verbreitenden 
Buch- und Medienhandel und das Bibliothekswesen. 
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Den durch das Internet erbrachten Gewinnen an Handlungsautonomie 
stehen unzweifelhaft Verluste gegenüber. Diese betreffen die positiven 
Leistungen der klassischen Produktions-, Distributions- und 
Evaluationssysteme der kinder- und jugendliterarischen 
Massenkommunikation. Diese betreffen die Zielgenauigkeit der literarischen 
Kommunikation wie deren Qualitätssicherung in literarischer bzw. 
medienästhetischer Hinsicht. Die überbordende Vielfältigkeit des medialen 
Angebots wie der online-Empfehlungen macht es den Endverbrauchern 
schwer, für sich das passende Angebot herauszufiltern. Darüber hinaus sehen 
sich viele nicht in der Lage, selbst ein Urteil über die Qualität der jeweiligen 
Angebote zu fällen. In pragmatischer Hinsicht ist der Erfolg einer jeden 
literarischen Massenkommunikation abhängig von einer mehrfachen sachlich 
begründeten Vorauswahl wie von einer sachkundigen Beratung durch 
ausgewiesene Fachkräfte. So kann es nicht verwundern, dass sich die 
klassischen Produktions- und Distributionssysteme der literarischen 
Massenkommunikation auch im digitalen Zeitalter noch bewähren. Den 
erwachsenen Käufern nehmen sie eine mühevolle Orientierungsarbeit ab. 

 

Internetbasierte Plurimedialität 

Der Sender einer kinder- und jugendliterarischen Botschaft kann sich für die 
Nutzung eines oder mehrerer Kommunikationsmedien entscheiden. Die 
Verknüpfung von zwei oder mehreren Ausdrucksmedien zur Übermittlung 
einer Botschaft erbringt als eigene Kategorie die der plurimedialen 
Kommunikationsmedien. Beispiele hierfür sind das Bilderbuch, die illustrierte 
Kindererzählung, der Comic oder der Graphic Novel. Hier vollzieht sich das 
Zusammenspiel zweier Medien – verbaler Text und Bild – innerhalb eines 
Medienprodukts, eines Buchs oder eines Albums. Mit Aufkommen des 
Internets haben sich neue Formen plurimedialer Kommunikationsmedien 
ergeben, die hier mit der gebotenen Knappheit angesprochen werden sollen. 
Deren gemeinsames Kennzeichen ist, dass das Zusammenspiel verschiedener 
Ausdrucksmedien über das Internet ermöglicht und gewissermaßen erst 
nachträglich vom Endverbraucher aktiv herbeigeführt werden muss. Der 
Käufer erwirbt mit dem Kauf eines Medienprodukts gleichzeitig das Anrecht 
auf die Nutzung eines Netzangebots, das er parallel zur Nutzung des 
Medienprodukts aktivieren muss, um die offerierte Plurimedialität voll 
erfahren zu können. Diese neuen, netzbasierten Formen von Plurimedialität 
werden vornehmlich im Bereich des Bilderbuchs angeboten. Ausgangspunkt 
ist hier eine selbst schon plurimedial übermittelte Botschaft aus gedrucktem 
Verbaltext und Bildteil. Für Kinder, die des Lesens noch nicht kundig sind, wird 
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parallel eine Audiodatei angeboten, in welcher der Text vorgelesen wird. Hier 
wird ein drittes Kommunikationsmedium, die mündliche Rede, ins Spiel 
gebracht als Ersatz für das Medium des Lesetexts. Die Rede ist von den sog. 
Lese-Apps bzw. den Lese-Geräten, den gelegentlich so bezeichneten 
„elektronische Helferlein zum Vorlesen“.55 

Eine andere Variante besteht darin, dass die einem Bilderbuch zugeordnete 
App zu jeder Bilderbuchseite ein Video anbietet, in welchem die Vor- oder 
Nachgeschichte der auf der Bilderbuchseite gezeigten Szene geboten wird. 
Hier wird zu den zwei Ausgangsmedien Text und (statisches) Bild als drittes 
Medium das bewegte Bild hinzugefügt. Der Absprung von einer 
Bilderbuchseite kann aber auch auf eine audiovisuelle Fortführung der 
Geschichte führen, die über das physische Ausgangsmedium hinausgeht und 
die erst durch Lösung von Aufgaben erschlossen werden, also die Form eines 
Computerspiels annehmen kann. Hier stellt sich die Frage, ob die hier 
angeknüpften Netzangebote narrativer oder spielerischer Natur noch der 
Übermittlung bzw. Erweiterung einer Botschaft dienen, oder ob es sich um 
sog. Spin Offs bzw. um sog. Anschlussaktivtäten handelt.  

Ausgangspunkt für neue Formen der Plurimedialität können jedoch auch E-
Books für Kinder sein. Wir haben es hier mit einer Weiterentwicklung des E-
Books zu tun, die unter dem Begriff des Enhanced E-Book laufen. Dabei 
handelt es sich um digitale Produkte, „die noch auf Buchinhalten basieren“, 
sich aber „durch Einbildung anderer Medienformate und durch zusätzliche 
Funktionen“ auszeichnen, „die einen Mehrwert für den Rezipienten 
generieren“. „Wesentliche Differenzmerkmale sind die Multimedialität und 
Interaktivität der Inhalte.“56 Ein Beispiel aufs dem Kinderbuchbereich bezieht 
sich auf Otfried Preußlers Räuber Hotzenplotz-Erzählungen, zu denen es eine 
interaktive Bilderbuch-App mit zahlreichen Hotzenplotz Mini-Spielen“ gibt, 
„die nahtlos in die Geschichte eingebettet, die Handlung weitererzählen“.57 

                                                           
55 Wir verzichten hier darauf zu beschreiben, wie das Zusammenspiel von Medienprodukt und 

Netzangebot technisch herbeizuführen ist. Vgl. hierzu die Seite „Lesen mit App“ der Stiftung 
Lesen https://www.stiftunglesen.de/loslesen/lesen-mit-app; ebenso 
https://www.leseliebe.de/artikel/von-lese-app-bis-lese-roboter-fuer-kinder-elektronische-
helferlein-beim-vorlesen (aufgerufen 10.6.2021). 

56 Katharina Piske: Immersives Erleben der der Rezeption von Enhanced E-Books. Nürnberg-
Erlangen 2019 (= Alles Buch. Studien der Erlanger Buchwissenschaft LXII), S. 9; vgl. auch 
Stefanie Lange: Enhanced E-Books: Eine empirische Studie zum immersiven Erleben. 
Stuttgart: J.B. Metzler, 2019. 

57file:///D:/Kurze%20Einf%C3%BChrung/Interaktive%20B%C3%BCcher%20%E2%80%94%20Bi
bliotheken.htm (aufgerufen 12.6.2021). 
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DAS DAF/DAZ-LEHRAMTSSTUDIUM – EIN WEITERES 
MAL NEU BETRACHTET58   

 

Prof. Dr. Feruzan GÜNDOĞAR59 

 

1. EINLEITENDES   

Die Lehrkräftebildung ist eh und je ein nicht nur bildungswissenschaftliches, 
sondern stets auch ein gesellschaftsrelevantes Anliegen. Wer hat keine 
persönliche Einstellung zur Institution Schule, zum Kontext Bildung und zu 
den in Schule und anderen Bildungseinrichtungen maßgeblichen Akteuren? 
Insbesondere Lehrpersonen stehen im Fokus der öffentlichen Meinung. Der 
gute Lehrer, die gute Lehrerin sind Garant für guten Unterricht und gute 
Leistungen. Umgekehrt wird ein nicht erfolgreicher Unterricht, gemessen an 
unzureichenden Leistungsergebnissen, quasi nur auf den Lehrer, die Lehrerin 
zurückgeführt. Auch die in der Forschungsliteratur aufgeführten 
Qualitätsmerkmale von gutem Unterricht verweisen letztlich auf die 
Lehrperson (Meyer, 2011; Helmke/Schrader, 2008: 21 ff.). Im vielfach 
zitierten Angebot-Nutzungs-Modell zur Unterrichtswirksamkeit von Helmke 
(2007: 2) wird der Lehrperson die entscheidende Rolle für einen gelingenden 
Unterricht, für erfolgreiche und zufriedene Schüler und 
Schülerinnenzugewiesen. Damit einher geht die Annahme, dass, gemäß den 
Bildungsstandards, nur gut ausgebildete, qualfizierte Lehrer und Lehrerinnen 
einen positiven Einfluss auf die Schulleistungen der Schüler und Schülerinnen 
haben (Wiernik, 2020: 11). Studien bestätigen diese Kausalfolge gute 
Ausbildung, gute Lehrperson, guter Unterricht und gute Leistung.  

Professionalisierungsstandards dokumentieren die zunehmend 
anspruchsvollen, mehrperspektivischen und komplexen Anforderungen, die 
sich den Lehrenden heute stellen. Und mit diesen richtet sich der Fokus 

                                                           
58 Bei dem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete und erweiterte Version des auf dem 

XV. Germanistikkongress an der Trakya Universität vom 30.09.-2.10.2021 vorgetragenen 
Artikel “DaF/DaZ-Studium in der Kritik. Neuausrichtung der Ausbildung zum Lehrer, zur 
Lehrerin für das Fach Deutsch als Fremdsprache (Deutsch als Zweitsprache)”.  

59 Prof. Dr. Feruzan Gündoğar, Universität Marmara, Abteilung für Deutsche Sprache und ihre 
Didaktik, feruzan.gundogar@marmara.edu.tr. ORCID-NO: 0000-0002-2622-1317. 
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verstärkt auf die Aufgabe der Lehrer-, Lehrerinnenbildung, die 
bezugnehmend auf die jeweiligen Bildungsvorgaben, den zukünftigen Lehrer, 
die zukünftige Lehrerin mit anschlussfähigen, pädagogisch-didaktischen und 
fachwissenschaftlichen Handlungskompetenzen auszustatten. Dazu ein Zitat 
von Busse/Bosse (2020: 54):  

“Ein zentrales Ziel der Lehrerbildung ist es, dass angehende 
Lehrpersonen berufsrelevantes Wissen erwerben und professionelle 
Kompetenzen aufbauen, damit sie im Beruf situationsangemessen 
agieren und das eigene Handeln reflexiv begleiten können. Um das 
erworbene Wissen und die angeeigneten Kompetenzen nutzbar 
machen zu können, sind in Studium und Vorbereitungsdienst 
Lernumgebungen notwendig, welche die Transformation von Wissen, 
Überzeugungen und Erfahrungen durch spezifische Aufgabenformate 
ermöglichen und eine reflexive Kompetenzentwicklung herausfordern.”   

Für Busse/Bosse ist neben fachlicher, pädagogisch-didaktischer und 
beruflicher Handlungskompetenz, die Fähigkeit das eigene didaktische 
Vorgehen reflektieren und begründen zu können von zentraler Bedeutung. 
Denn, durch das kritische Reflexionsvermögen gelingt eine auf Diagnostik 
beruhende Evaluierung und Optimierung von Unterricht und Lernverhalten 
sowie des eigenen Lehrer-, Lehrerinnenhandelns. Das 
Professionalisierungsverständnis der Lehrpersonen umfasst aber, in 
Ergänzung zu den in der Ausbildung vermittelten Fertigkeiten und Haltungen, 
auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale (Wiernik 2020: 21ff.). Dazu gibt es 
an Hochschulen vor der richtigen bzw. für die richtige Studienwahl 
Eignungstests, die diversen Charaktereigenschaften für den Lehrer-, 
Lehrerinnenberuf abfragen. Auch Helmke erwähnt in seinem Modell 
persönliche Lehrer-, Lehrerinneneigenschaften wie Engagement, Geduld und 
Humor. 

Der Lehrperson steht heute unter einer enormen Beweispflicht seiner 
Kompetenzen den Schülern, Schülerinnen, den Eltern, der Schulleitung und 
den Bildungsministerien gegenüber. Für Sprachlehrende kommt erschwerend 
die besonders hohe Erwartungshaltung der Eltern hinzu, wonach Leistung im 
Fach Fremdsprache geknüpft ist an ein gutes Sprechvermögen der Schüler 
und Schülerinnen in der Zielsprache. Eltern erwarten von ihren Kindern, dass 
diese in möglichst kurzer Zeit in der betreffenden Sprache mündlich 
interagieren können, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass Sprachenlernen 
ein in natura res komplexer, individueller und langwährender Prozess ist, 
geprägt durch eine Reihe von persönlichen Voraussetzungen und 
Bedingungen. Letztlich wird fast jede gute bzw. weniger gute Situation auf die 
Lehrperson zurückgeführt und damit stellt sich wiederholt die Frage nach 
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dem Lehrer-Lehrerinnenbildungskonzept an Hochschulen. Wie sollte eine 
umfassende Vorbereitung und Begleitung von Lehrern, Lehrerinnen heute 
aussehen, um so den beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen 
gerecht werden zu können? Hinzu kommt die Erschwernis, dass 
pädagogisches Handeln und öffentliche Erwartungsprofile einem relativ 
schnellen Wandel unterzogen sind. Der Beitrag thematisiert am Beispiel des 
Lehrer-, Lehrerinnen-Bildungsprogrammes für das Fach Deutsch als 
Fremdsprache an türkischen Universitäten eine mögliche curriculare und 
organisatorische Neugestaltung des Bildungsganges insbesondere unter 
Berücksichtigung des länderübergreifenden Bildungsdiskurses.  

Der grundständige Lehramtsstudiengang Deutsch als Fremdsprache an 
türkischen Universitäten ist im Regelfall, neben den Studiengängen für 
Französisch, Englisch und auch Arabisch als Fremdsprache, an den 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten der jeweiligen Universitäten 
verortet.  Es handelt sich um einen mittelgroßen Studiengang mit einer je 
nach Standort variierenden Studierendenzahl zwischen 200 und 400 
Studierenden. Das Studienprogramm ist ein integriert-modulares. Mit dem 
Abschluss, konkret dem erfolgreichen Abschluss aller obligatorischen Kurse, 
wird die Lehrbefähigung für das Fach Deutsch als Fremdsprache für alle 
Schulstufen und Schulformen erteilt. Das mehrfach überarbeitete 
Studienprogramm für Deutsch als Fremdsprache wurde in Zusammenarbeit 
mit ausgewiesenen DaF-Experten entwickelt und ist seitdem in der letzten 
Fassung von 2018 in Anwendung. Allgemeines Ziel der DaF-Lehrer-, 
Lehrerinnenbildung ist es, Lehrer und Lehrerinnen mit guten bis sehr guten 
fremdsprachlichen, ausgeprägten fachdidaktisch-
erziehungswissenschaftlichen und fundierten berufsfeldorientierten 
Kompetenzen auszustatten. Dabei darf und sollte nicht übersehen werden, 
dass die Anforderungen eines fremdsprachlichen Studiums nochmal andere 
sind als ein Studium, dessen Lehre in der betreffenden Muttersprache bzw. 
Landessprache erfolgt.    

 

2. BISHERIGES UND MÖGLICHES     

Dass nun wiederholt eine Reform der Lehrer-, Lehrerinnenbildung für das 
Fach Deutsch als Fremdsprache angestrebt ist, beruht auf dem Beschluss des 
Türkischen Hochschulrates vom 18. August 2021, wonach Koordination und 
Adaption der Curricula für die Lehrer-, Lehrerinnenbildung auf die 
Hochschulen und die jeweiligen Fächer bzw. Studiengänge übertragen wurde. 
Mit diesem wichtigen Schritt hat eine regelrechte Überarbeitungwelle der 
bisherigen Curricula begonnen. Studienprogrammentwicklung heute, sei es in 
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Form einer grundlegenden Neugestaltung oder einer nur punktuellen 
Korrektur, gelingt aber nicht mehr ohne eine deutliche Perspektiverweiterung 
und Kompetenzausrichtung des Programmes.  

Die Curricula der Lehrer-, Lehrerinnenbildung für Deutsch als Fremdsprache 
von 2015 und 201860 sind im Grundsatz nur minimal anders. Dargestellt 
anhand von Zahlen lässt sich eine nur geringfügige Verschiebung der 
Gewichtung der Fachbereiche erkennen. Während sich das Programm von 
2015 aus insgesamt 59 Veranstaltungen und einer gesamten Stundenzahl von 
176 zusammensetzt, -aufgeteilt in 39 fachwissenschaftliche Veranstaltungen 
mit einem Anteil von 122 Stunden und 20 Veranstaltungen aus den Bereichen 
Erziehungswissenschaften, Kultur-und Bildungswissenschaften und deren 
Stundendeputat von 54-, umfasst das Curriculum von 2018 insgesamt 65 
Veranstaltungen mit 152 Stunden. Von diesen 65 Seminaren entfallen 38 auf 
die Fachwissenschaften mit 88 Stunden und 27 auf die übrigen Module mit 
insgesamt 64 Stunden.  D.h. die Neu-Aufstellung des Programms von 2018 
zeigt einen (auch im Vergleich zu früheren Curricula) sukzessive intensivierten 
Ausbau der Module Erziehungswissenschaften, Bildungs-und 
Kulturwissenschaften in Korrelation zum fachwissenschaftlichen Bereich. Die 
Auswirkungen sind dennoch spürbar, insbesondere aufgrund der 
ungleichmäßigen Stundenverteilung. Im Überblick betrachtend kann das 
Curriculum von 2018 plakativ anhand der Begriffe “reduziert, priorisiert, 
erweitert, ausgebaut, ergänzt und standardisiert” umschrieben werden. Das 
Teilmodul Literatur und Literaturvermittlung hat eine Verminderung erfahren 
durch weniger Stunden und Veranstaltungen im Gegensatz zur Fachdidaktik. 
Die wiederholte Kritik der Studierenden wie auch berufserfahrener Lehrer 
und Lehrerinnen an unzureichenden praxis-und berufsfeldspezfischen 
Lehrveranstaltungen und Lernformate berechtigt die zunehmende 
Priorisierung der Fachdidaktik. Signifikant ausgebaut sind die Fachbereiche 
Erziehungs-, Bildungs-und Kulturwissenschaften, nicht zuletzt im Hinblick auf 
das Muss-Kriterium einer umfassenden Lehrer-, Lehrerinnen-
Allgemeinbildung. Dazu gehört eine große Auswahl an obligatorischen 
Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und Bildung ergänzt um ein 
breites, interdisziplinär aufgestelltes (Wahl-)Lehrangebot, das vergleichbar ist 
mit einem Studium Generale an europäischen Universitäten. Innovativ ist die 
Neuregelung der Kooperation zwischen Universität und Schule. Richtlinien zu 
Kooperationsformen und zur Evaluierung der Praktika im Studium 
(Hospitation, Professionalisierungspraktikum) sind ebenso sinnvoll wie die 

                                                           
60 Die Gewichtung der Module/Fachbereiche sieht wie folgt aus: 50% Fachwissenschaften; 30% 

Erziehungswissenschaften; 20% Kultur-und Bildungswissenschaften.  
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Option der Abordnung von Lehrpersonen an die Hochschule, wenn auch 
vorerst nur für einzelne Veranstaltungen.     

Welche Vorgaben und Richtlinien für eine Neuausrichtung der 
Lehrkräftebildung sind zu beachten? Mögliche Vorschläge für eine 
Optimierung der Lehrer-, Lehrerinnenbildung werden im Folgenden anhand 
der Rubriken Verbesserungsvorschläge für die Phase 1. vor dem Studium, 2. 
im Studium und 3. nach dem Studium bzw. im Beruf vor-und zur Diskussion 
gestellt. 

Der Lehrer-, Lehrerinnenberuf erfordert (s. u.a. Helmke-Modell) im Vergleich 
zu anderen Berufsgruppen besondere personale Kompetenzen und 
Einstellungen. Wie aus der Lehrer-, Lehrerinnenbildungs-und 
Belastungsforschung (Rothland, 2013; Cramer/Binder, 2015) hervorgeht, ist 
der Lehrberuf mit einem erhöhten Belastungserleben und vermehrten 
Beanspruchungsfolgen behaftet. Umso mehr rücken persönliche 
Eigenschaften des Lehrers, der Lehrerin in den Mittelpunkt, zumal 
schulbedingter Stress auch zu gesundheitlichen Problemen und somit 
Unterrichtsausfällen bis zur Frühpensionierung führen kann.  Daher ist die 
richtige Studienwahl besonders entscheidend.61 An verschiedenen 
Hochschulen gibt es für Studieninteressierte in der Phase vor dem Studium 
Persönlichkeits-und Eignungsfeststellungsverfahren, anhand derer 
Kandidaten im Vorfeld über spezifische Anforderungen und 
Handlungserwartungen im Beruf informiert und so geeignete Kandidaten 
ermittelt werden können. Zu besonderen berufsbedingten, individuellen 
Ressourcen gehören u.a. Extraversion, Empathie, Gewissenhaftigkeit, 
Offenheit (Seethaler; Pflanzl, 2017: 9; Lüders, 2018: 14ff.), und 
Konfliktbewältigungs-und (interkulturelle) Kommunikationskompetenzen 
(Keiner/Hany, 2017: 8ff.). Neben Online-Selbsterkundungsverfahren und 
Orientierungspraktika vor dem Studium, gibt es weitere 
Erhebungsinstrumente wie z.B. das Interview mit Aufgaben zu verschiedenen 
Anforderungssituationen. Tabelle 1 zeigt einen Auszug aus einem solchen 
Multiple Mini-Interview von 2017/2018 von Clasen/Hany (2020: 26), in dem 

                                                           
61  Um den geeigneten Kandidaten, die geeignete Kandidatin für den Lehrerberuf erreichen zu 

können, ist eine kontinuierliche wissenschaftliche Erkundung lehramtsspezifischer 
Studienwahlprozesse vor der Wahl des Studienganges vonnöten. Die Prozesse, die 
letztendlich zur Studienwahl führen sind individuell, aber auch abhängig vom Bildungssystem 
und von demographischenBerufsaussichten. Ebenso wichtig ist die Klärung der Frage, warum 
sich Schüler und Schülerinnen gegen ein Lehramtsstudium entscheiden. Vgl. dazu Michaela 
M. Köller et al. (2020:8). 
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anhand von unterschiedlichen Aufgaben bestimmte Verhaltenskompetenzen 
nachgewiesen werden können. Ein Beispiel aus der Tabelle zeigt eine Aufgabe 
zur Problemlösekompetenz.  Aufgabe im Rahmen eines Kollegen-, 
Kolleginnengesprächs über das inakzeptable Verhalten eines Kollegen, einer 
Kollegin, die Vereinbarungen für die Zusammenarbeit nicht eingehalten hat, 
ist es, eine konstruktive Vorgehensweise für die weitere Kooperation zu 
erarbeiten und den betreffenden Kollegen, die betreffende Kollegin in dieses 
Gespräch erfolgreich mit einzubinden.   

 

Aufschlussreich wie auch gewinnbringend sind zudem Berufswahlworkshops 
und eine fundierte Studienberatung. Die Phase im Studium betrifft die 
Struktur des Studienprogrammes und die darin verankerten Lehr-, 
Lernangebote. Gut ist, wenn Studienprogramme modular aufgebaut sind mit 
Basis-, Aufbau-und Vertiefungsmodulen. Das setzt aber voraus, dass das 
Veranstaltungsangebot in dieser Form zu priorisieren ist, wonach 
theoriebasiertes und praxisorientiertes Wissen zu unterscheiden sind von 
Angeboten zur Anwendung und zum Transfer in angemessene, 
weiterführende Themenbereiche. Gut ist weiterhin ein in sich kohärentes 
Studienprogramm mit einer erkennbaren thematischen und 
kompetenzorientierten Kohärenz zwischen den Fachbereichen bzw. 
Modulen.  
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Der integrierte Aufbau eines achtsemestrigen DaF-Lehramtsstudiums mit 
insgesamt 240 ECTS-Punkten ist vielschichtig. Die Fachbereichsmodule 
Fachwissenschaften, Erziehungswissenschaften, Bildungs-und 
Kulturwissenschaften sind in diesem Sinne nicht abgrenzbar. Das 
Lehrangebot stellt einen nicht immer begründeten Mix aus den 
Fachbereichen dar und ist an Vorgaben zur prozentualen Gewichtung dieser 
gebunden, sodass eine bereits geringfügige Veränderung an der Struktur 
Folgekorrekturen nach sich ziehen kann. Angesichts der Kompatibiliät zu 
europäischen und internationalen Lehrkräftebildungskonzepten ist eine 
programmmäßige Adaptierung daher durchaus denkbar und sinnvoll. Konkret 
bedeutet das die Umgestaltung des Studienganges in ein dreigliedriges 
Ausbildungskonzept mit einem sechs-bzw. achtsemestrigen Bachelorstudium 
als Eingangs-und Orientierungsphase und einem verstärkt 
fachwissenschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Schwerpunkt. 
Daran schließt sich die obligatorische (ein-bis zweijährige) Masterphase an 
mit dem Fokus auf der Vermittlung überwiegend diagnostischer und 
methodischen Kompetenzen der Lehramtstudierenden. Durch die 
Auslagerung eines Teils des Lehrangebots aus den Erziehungswissenschaften, 
Bildungs-und Kulturwissenschaften in die Masterphase bietet sich die 
Möglichkeit einer individuellen Vertiefung. Es etabliert sich ein 
Kerncurriculum mit anschließenden Phasen der Schwerpunktsetzung je nach 
Bedarf und Orientierung. Zudem ist der Übergang in die professionsbezogene 
Masterphase an einen erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums 
gebunden, sodass eine (punktuelle) Durchbrechung des Studienablaufs in 
einem integrierten Studienprogramm, bedingt durch wenige Vorgaben für die 
Belegungsreihenfolge der Veranstaltungen, weitgehend vermieden werden 
kann. Die Dreiteilung des Gesamtpaktes Lehrer-, Lehrerinnenbildung 
gewährleistet eine nachhaltige Kompetenzorientierung durch Kohärenz, 
Konsequenz und Flexibilität in der Abfolge, Priorisierung und Differenzierung 
des Sortiments an obligatorischen Veranstaltungen und Wahlkursen. Das 
Studium Generale62 wird i.d.R. mit bis zu zwölf Leistungspunkten versehen. 
Extracurriculare Veranstaltungen (u.a. fächer-und fakultätsübergreifende 
Veranstaktungen und Ringvorlesungen) dagegen sind freiwillig und werden 
nicht mit Leistungspunkten angerechnet, aber im Transkript ausgewiesen. 

  

                                                           
62 Mit dem fächerüberreifenden Modul Studium Generale (freier Studienanteil) bietet sich den 

Studierenden die Möglichkeit über ihr Fach hinaus Veranstaltungen zu unterschiedlichen 
Themen zu belegen.  
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3. WEITERFÜHRENDES 

Wie kann eine qualitätsvolle Lehrkräftebildung gelingen und was könnte wie 
verbessert werden? Grundlegend gilt es über das Basiskonzept eines 
wissenschaftlichen Lehramtsstudiums nachzudenken. Wie gut oder weniger 
gut ist das integrierte oder zweistufige Lehrer-, Lehrerinnenbildungsformat, 
wenn es wachsenden fachbezogenen, professionsorientierten, pädagogisch-
psychologischen und technologischen An-und Herausforderungen (auch 
international) wie dem sich wandelnden Zeitgeist angemessen, kritisch-
reflexiv begegnen muss/soll.  

Köster/Mägdefrau umschreiben die “Lehrerinnen- und Lehrerbildung (…) als 
Vorbereitung auf einen Arbeitsplatz unter Bedingungen von Unsicherheit 
(Spiro et al. 2003, zitiert in Köster; Mägedfrau, 2020:46). Konkret heißt das, 
dass Lehrer und Lehrerinnen auf einen mit vielen Variablen besetzten und 
sich stets neu konstiuierenden Berufsalltag vorbereitet werden müssen. 
Daher ist es vorrangig von Bedeutung, Studienprogramme flexibel und offen 
zu gestalten mit offenen Teilen für Modifikationen und Anpassungen. Ein 
breites Angebot an Wahlveranstaltungen ist ein erster Ansatz, aber nicht 
ausreichend. Ein zweistufiges Modell dagegen ist in seiner aufeinander 
aufbauenden Struktur zwar komplex und jede Neuausrichtung durchzieht 
sich ananlog durch alle Phasen, dennoch bietet dieses Format deutlich mehr 
Schnittstellen für neue Optionen, z.B. durch eine bedarfsbezogene 
Schwerpunktsetzung im Masterstudium, welche nicht unbedingt 
rückwirkende Konsequenzen für die Bachelorphase nachziehen muss. Ein in 
Bachelor-und Masterphase untergliedertes Lehrer-, 
Lehrerinnenbildungskonzept ist daher zu empfehlen. Aus Gründen der 
Kompatibilität und besserer Einstellungschancen ist es wünschenswert, im 
Lehramtsstudium zwei Hauptfächer zu kombinieren.         

Die Studieneingangsphase im Bachelor kann in Form einer 
Orientierungsphase für noch unentschlossene Studienanfänger modelliert 
werden -auch als Ersatz für Eignungstests vor dem Studium- mit der 
Möglichkeit bei Umorientierung das Studienfach wechseln zu können. Im 
Bachelor sollten sukzessiv priorisierte fachwissenschaftliche 
Veranstaltungen, erziehungswissenschaftliche Grundlagenseminare und ein 
bildungswissenschaftliches Begleitmodul verortet sein. Im 
berufsvorbereitenden Master ist ein möglichst breites Angebot an 
kompetenz-und performanzorientierten Veranstaltungen auch im Hinblick 
auf eine enge Verzahnung von Universität und Schule angebracht.  
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Beispielhaft ist das Projekt “Uni an der Schule”-“Schule an der Uni”63 der 
Universität Marburg. Hier wird die Universitätslehre in die Schule und 
umgekehrt der Schulunterricht in die Universität verlagert sowie kooperative 
Lehre und Unterricht duchgeführt. In Lernwerkstätten, didaktischen Laboren 
und videobasierten Lernumgebungen können Lehramtsstudierende 
gemeinsam mit erfahrenen Lehrern, Lehrerinnen handlungsnahes Arbeiten 
trainieren, Unterrichtspläne und -material entwickeln und diskutieren.    

Die Förderung des sozialen Engagements von Lehramtsstudierenden durch 
im Masterstudium zu verankernde pädagogisch-soziale Projekte (u.a. 
Nachhilfeunterricht, Mitarbeit in Jugendzentren, individuelle Patenschaften) 
schafft darüber hinaus wichtige Grundlagen für spätere Erziehungs-und 
Bildungsaufgaben. In beiden Phasen des Studiums, aber verstärkt im Master, 
sind Veranstaltungen zum forschungsbasiertes Arbeiten ein unumstrittenes 
Muss. Dazu gehört auch eine theorie-und anwendungsbezogene Einführung 
in die Diagnostik.   

Aufgabe des sich an den Master anschließenden Referendariats ist eine 
intensive Betreuung der Berufsanfänger in der beginnenden Schulpraxis, 
begleitet durch einen reflexiven, pädagogisch-didaktischen 
Erfahrungsaustausch in außeruniversitären Einrichtungen wie Studien-oder 
Lehrer-, Lehrerinnenseminaren.64 An dieser Stelle kommt der Kooperation 
und Vernetzung von Universitätsdozenten, Mentoren sowie erfahrenen 
Lehrern, Lehrerinnen eine besondere Bedeutung zu. An deutschen 
Hochschulen übernehmen die Zentren für Lehrer-, Lehrerinenbildung bzw. 
Schools of Education diese wichtige Brückenfunktion.65 Von Vorteil ist 
außerdem eine begleitende professionorientierte Beratung der Studierenden 
in beiden Phase des Studiums, um so eine unsichere Studienplanung zu 
vermeiden. Die Beratung kann durch Studierende im höheren Semester oder 
dafür ausgebildete Berater duchgeführt werden. Auch 
semesterübergreifende, kompetenzorientierte (E-)Portfolios bieten in der 

                                                           
 
64 Aufgabe eines Studienseminars (s. auch Lehrkräfteakademie) ist die fachliche, didaktische 

und pädagogische Betreuung des Lehrers/der Lehrerin in der Vorbereitungsphase. Vgl. Abs, 
Hermann Josef et al. (2009). Pädagogische Entwicklungsbilanzen an Studienseminaren (PEB-
Sem). Auswahl und statistische Analyse der Erhebungsinstrumente Frankfurt, Main. [Online: 
Stand 02.02.2022]. 

65 Vgl. Monitor Lehrerbildung; https://www.monitor-lehrerbildung.de/web/artikel/Wie-ist-
die-Lehrerbildung-an-Hochschulen-organisiert (letzter Zugrriff am 02.02.2022). 
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Studieneingangsphase differenzierte Einblicke in unterschiedliche, 
individuelle Studienabläufe.66  

 

4. ABSCHLIESSENDES  

Lehrkräftebildung ist und bleibt ein wichtiges bildungspolitisches und 
öffentlich-gesellschaftliches Anliegen. Im Rahmen des Diskurses zu Curricula, 
Inhalten, zu Aus-und Weiterbildungsstrukturen der Lehrer-, 
Lehrerinnenbildung stehen wir Universitätslehrende vor der dringlichen 
Aufgabe, unsere Studienprogramme möglichst zeitnah und unter 
Berücksichtigung der Bedarfe der Studierenden sowie der länderspezifischen 
wie auch übergreifenden Bildungsstandards zu prüfen und zu revidieren.  

Grundsätzlich ist ein modularer, flexibler Programmaufbau mit horizontaler 
und vertikaler Kohärenz der Module untereinander von Vorteil. Ebenso von 
Bedeutung ist die oft als Kritikpunkt herangeführte, nicht ausreichend 
ausbalancierte Theorie-Praxis-Verknüpfung. Gefordert wird -
berechtigterweise- eine engere Verzahnung von (wissenschafts-) 
theoretischem Wissen und pädagogischem Handeln.  

“Ohne Praxis würde wissenschaftliche Theorie verabsolutiert und als 
Ideal der Praxis missverstanden. Ohne die Beschäftigung mit 
wissenschaftlicher Theorie hingegen würde das Handeln auf der 
Grundlage konzeptuellen Wissens scheitern, weil prozedurales Wissen 
überbetont würde und so die Gefahr willkürlichen Handelns ohne 
Rekurs auf Wissen bestünde” (Cramer, 2014: 352). 

Auch für die sich an den Master anschließende Vorbereitungsphase ist eine 
intensivierte, nachhaltige Vernetzung der Beteiligten und Institutionen 
wünschenswert. Ein kooperatives Arbeiten des Lehrers, der Lehrerin im Beruf 
mit Lehramtsanwärtern, Lehramtsanwärterinnen, Hochschudozierenden und 
Mentoren, Mentorinnen bereichert darüber hinaus das Fort-und 
Weiterbildungsangebot und unterstützt die Dynamik zwischen den einzelnen 
Phasen der Lehrkräftebildung.  

Bezugnehmend auf die konzeptionellen Überlegungen für eine Optimierung 
der Lehrkräftebildung werden zum Abschluss folgende Vorschläge für eine 
nachhaltige Revision des DaF-Curriculums von 2018 zusammengefasst: 

                                                           
66 Das ePortfolios als studienbegleitendes Instrument dokumentiert den eigenen Wissens-und 

Studienweg sowie die Kompetenzentwicklung im Studium. Auch das Reflexionsvermögen, 
selbstgesteuertes und individuelles Lernen werden gestärkt. Vgl. Karpa et al. (2013).     
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 Zwei-Fächer-Bachelor-Regelung  
 Aufteilung des Studiums in einen 8-semestrigen Bachelor und einen 

2- semestrigen Master (diese Option ist bereits in Planung) 
 Entwicklung eines Kerncurriculums und Festlegung von 

Mindeststandards für die Lehrkfräftebildung  
 Untergliederung in Basis-und Vertiefungsmodule 
 Schwerpunktsetzung im Mastermodul 
 Engere Kooperation zwischen Universität und Schule  
 Intensivierte, studienbegleitende Betreuung der Studierenden 

(Mentorenprogramme, Peer-Learning-Konzepte) 
 Einrichtung eines Praktikumsbüros  
 Einrichtung eines Zentrums für Lehrer-, Lehrerinnenbildung zur 

Förderung fächerübergreifender Projekte  
 Studienbegleitende Deutschkurse im Fach Deutsch als 

Fremdsprache 
 Erweiterung des Optionalbereichs 
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EDEBİYAT EVRENİNDE YAZARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
ANKSİYETESİ67 

  

Prof. Dr. Melik BÜLBÜL68 

 

1. GİRİŞ  

Kâhinlik sezgisinin üst eşiklerinde anlama ve alımlama kozmolojisini 
konumlayan yazar, geleceğe yönelik öngörülerini yaşamla paylaştığı gibi 
okuruyla da paylaşır. Gelecekten haber verme de denebilen bu vizyon 
yeteneğinin, yazarın sezgi ve alımlama dünyasında özel bir çabayla mı yoksa 
göksel bir verinin insanlığa aktarılması gereken göksel vergi mi olduğu 
düşünülmeye değer konulardır. Dünya edebiyatının seçkin yazarlarının yanı 
sıra, Alman edebiyatı dünyasına marka olmuş yazarları arasında sayılan 
Avusturyalı Franz Kafka’yı (1883-1924) ve Thomas Bernhard’ı (1931-1989) 
Kafkaesk ve Bernardesk modeliyle yüzyılın insanının karşılaşabileceği 
tehditleri, yazın dünyasının ön habercileri olarak değerlendirmek hiç bu 
dönemki kadar kendini haklı göstermemişti. Adı geçen yazarlar, kendi 
eserlerinin yazı dünyasını geleceğe ışık tutan bir ön görü hazinesi olarak 
okuruna armağan ettiklerine şimdi daha da yakından tanık olunmaktadır. Çağ 
insanının, içinde yaşamak zorunda olduğu dijital süreç, bir kuşatım programı 
olarak ilk dönem teknolojilerinin, dijitalleşmiş versiyonu olarak insanı tutsak 
hale getirmiş ve yaşamın vazgeçilmez argümanları olarak insanı hem içerden 
ve hem de dış evreninden; beyin odaklı düşünce süreçleriyle birlikte ve 
çevresel yaşam kodlarıyla edilgen ve etkisiz bırakmıştır. Savaş sonrası yazın 
dünyasında ortak bir olgu olarak yer alan birey, teknolojik yıkım, yalnızlık, 
yabancılaşma, anomali odaklı duygu durumları, korku ve uyumsuzluk gibi 
sorunlar yumağı, çağ insanının gelecekte kuşatılmışlık sendromu içinde 
korkuyu beklerken yaşayacaklarına yönelik izler taşıyor gibidir. 4.0 sanayi 
devrimi ile insan yaşamına giren tekillik döneminin en büyük sorunu da, insan 
ve insanlık adına iyileştirici görünümlü teknolojik atılımların ve yatırımların, 

                                                           
67 Bu çalışma “XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi”nde (30.09-02.10.2021) sunulan 

sözlü bildirinin genişletilmiş halidir.  
68 Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili ve Eğitimi ABD, 
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gerçekte insanlık aleyhine işlediğine tanık olunmasıdır. Bu çalışmada, dijital 
dönüşümün insan yaşamına iddia edildiği gibi kolaylıklar getireceği vaadinin, 
edebiyat iletileri ve izleri uzantısında gerçekleri yansıtmadığı ve belli bir üst 
programın ürünü olarak insanlığı, geleceği ile birlikte tehdit ettiği düşüncesi 
işlenmektedir. Çalışmada doküman analizi yöntemi ile karşılaştırmalı 
yaklaşımlarla değerlendirmelerden yararlanılmıştır. 

Edebiyat dünyası, siborg (cyborg) kültürünün etkisine girmiş 
bulunmaktadır. Diğer yandan bireyin robotik dönüşüm sürecinde katledilişini 
insanlık izlemektedir. İnsan merkezli uygarlığın, robotik beyne ve mekanik 
insana dönüştüğü transhumanizim sürecine evirilen insanının biyolojik 
yapısından, mekanik tasarımlı avatar varlığa dönüşmesi süreci, dijital varlık 
alanının oluşması, robotik sosyal ilişkiye insanın alıştırılması sanal anlamda 
insanın yeniden yapılandırılması ve yaratımı sürecini kopyalanmış biçimde 
öncelemektedir. İnsan olmayan insandan, yeni insan modeli olarak yaşama 
kazandırılması ve somut dünyada yer alan edebiyata konu olan insanın, dijital 
boyuta dönüştürülerek yeni bir somut, mekanik yani robot insana 
dönüştürülmesinden, karma gerçekliğe indirgenmiş insandan söz 
edilmektedir günümüzde. Dijital dayatmanın süzgecinden geçirilmiş bir 
insanın yaratımı burada söz konusu olmaktadır.  

Dijital objelere göre şekillenen insanın yok ediliş serüveni, sanal 
ortamlarda yaratımla oluşturulmuş sanal/sahte bir ortamın, yapay duygu 
yaratımı ile biçimlenen insanın duygusuz hali, duygusuz habitatı 
işlenmektedir. Dünyayı yeniden algılayan insanın, yazarın ve aydının bu sürece 
kendine perspektif oluşturma sorunu ve sıkıntısı, yapay zekâ ile yapay hale 
dönüştürülen yaşamsal kesitlerin ve parametrelerin daha kolay 
yönlendirilebilecek gerçeğinin göz ardı edilmesi ve bunun bilerek saklanması 
artık açıkça görülmektedir (Berger ve Luckmann, 2015, s. 173). Gerçeğin 
tartışılması, kurmaca gerçekliğin dijital gerçeğe dönüştürülerek daha cazip ve 
sözde insanlık yararına! göre yapılandırılması safsatası ile insan yaşamına 
servis edilmesi ve küresel aklın bu süreçteki yönlendirici rolünün, yarar eksenli 
söylemlerle kapatılmasına insan/lık tanık olmaktadır. Facebook ve Twitter ve 
diğer sosyal medya kültürü ile yazarın ve yazının yeniden şekillendirilmesi ve 
bunda hızlı bilginin akışının, edebi/yazınsal söylemin önüne geçmesi tehlikesi, 
dijital yayın kültürü ile dijitalleşmiş bir yaşamdan ve edebiyattan söz 
edilebilmektedir.  

Tablet kültürünün, dijital çağa giden yolda ilk orijine benzerliği ile 
kanıksanabilirlik sürecini tamamlayıp; ilk çağ tabletleriyle benzerliğinin 
insanlığın ortak hafızasına yabancı olmayan yanıyla geçiş dönemini kolaylıkla 
sağlayabilmiştir. Fiziki olandan dijitale akış sürecidir bu süreç. Yumuşak bir 



 

48 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

geçiş ile son dijital katmanın yerleştirilmesi tasarlanmıştır. Bu haliyle yazar 
tarafından kurgulanan metin/eser, yapay yazar ile yapay ortamda sanal 
kahramanların ilişkileri ağı içinde olay örgüsü ve kurgusu ile alımlama 
süreçlerinde (imge dünyasında) istenen kurgunun (okurun metni yeniden 
kurma sürecinin dışında yönlendirilmiş bir imgelem olarak) dijital etkisi ile 
kendisine hayal kurdurulmuş bir algı ve okur yaratılacaktır. Bu haliyle edebiyat 
da metalaşmış oluyor ve dünyadan (sorunlardan, yaratımdan, hazdan) 
kopmuş olmaktadır. Yani yaşam, bir anlamda insanın ve edebiyatın da 
aleyhine biçimlendirilmiş oluyor ve diğer yaşam alanlarında olduğu gibi 
sanatta da yönlendirilmiş bir robotik kurgudan söz edilmektedir. İnsan algısı, 
sorgusu, kurgusu, hayali ve yaşama estetik ve haz olarak etkisi yok edilmekte 
ve sanal bir sanat ortamı yapılandırılmaktadır. İnsan olmayan bir insandan, 
yazın olmayan bir yazından, eser olmayan bir eserden, edebiyat olmayan bir 
edebiyattan, hayal olmayan bir hayalden söz edilmektedir (Çanatak ve 
Bulduk, 2019, s. 143). Biyolojik süreçlerden indirgenerek, mekanik-dijital bir 
eksene oturtulmuş ve yönlendirilen, düşünemeyen, iş yapan, potansiyeli 
güçlü ama kendinden üretemeyen; başkası adına üreten, tutsak bir yaşamın 
ürünü olarak şekil bulmuş bir dijital insansı varlık ve bunun yapay dünyası 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

En önemlisi, soru sormayan ve sorgulamayan; ilkel yanı ile saf ve içi 
boşaltılmış bir önsel varlık olarak, dışardan veri yüklemesi yapılmış; bilgi yığını 
ile dolgusu tamamlanmış taşıyıcı, transformers kimlikli bir yaratık olarak 
ortaya konulmaktadır. Kendinden olan değil, kendine yüklenenden/yapay 
olarak tasarımlanmış olan, yapay olgu olarak insanın yerine geçirilmiş bir 
varlık (Harari, 2018, s. 76). Kendi olamayan, bilgi hamalı olan bir makine, 
eleştirel bakamayan, dolayısıyla yeniye geçişte üretici olamayan, ancak 
kendine sınırları çizilmiş bir eksende soru, eleştiri ve etki oluşturan mekanik 
bir düzenekli insan, eksik bırakılmış ve yönlendirilen ve geçişken yapılı varlık 
(transhumanizim). Bu haliyle yaratılışına ve ontolojisine /fıtratına aykırı bir 
yapılanmanın içinde tutsak bırakılacak olan insan. Okuru, düşünen, eleştirel 
bakan yanıyla insanı (Yazarı, aydını, düşünürü) öldüren yeni dönem, bir 
anlamda insanı ontolojisiyle birlikte ortadan kaldırıp; katledip ve yerine 
yenisini oluşturmak çabası (Doğasından koparılmış, insan elinden 
oluşturulmaya çalışılan), insanın lehine olacak söylemi içinde özünde aleyhine 
bir geçişin adını taşımaktadır.  

İnsan etkin özne değildir bu süreçte. İnsanın yerine konulmaya 
çalışılmış bir başka varlık. İnsanın devre dışı bırakıldığı bir yaşam 
hedeflenmektedir. İnsanın dışında insanın rolünü üstlenen bir varlık âlemi. 
Dijital benlik zorlamasıyla doğal yapının dijital olarak hologramlarla zaman 
üstü mesafelerin kat edilmesi arayışı, hız bilinci, maddenin enerjiye 
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dönüştürülmesi ve yeniden sakınımının temini tasarımları, bir bütün içinde 
insan yaşamına zorlamalarla sokulmaya çalışılmaktadır (Akyel, 2012, s. 43). 
Biyoteknolojik gerçeklik hiç dikkate alınmadan girişilen bu işlemlerin, insan ve 
insanlık adına olumsuz getirilerinin sonuçlarını göze almamak da ayrı bir sorun 
oluşturmaktadır. Söz konusu dijital dönüşümün rol üstlenici aktörlerinin ve 
makamlarının bu noktayı yok saydıkları bilinmektedir. Ancak yok sayılan 
gerçeklerin yaşamın ana ve kök kodlarını tasarımlayan doğal gücün, kök bilgi 
santralleri oldukları ve kök tasarım olarak var kalacakları dikkatten uzak 
tutulmamalıdır.  

 

2. EDEBİYATTA DİJİTAL TEHDİT YANSIMALARI 

Savaş sonrası yaşamın değişen parametrelerine koşut olarak edebiyat 
evreninin de kendine özgü evirilişi, genelde insana ve özelde de okuruna yeni 
anlam katmanları ve alımlama düzeyleri kazandırmayı amaç edinmişti. Eserin 
dokusu, olay örgüsü, yazarın etki alanı, okurun serbest alımlama süreçleri ve 
okuma eylemlerine bağlı yeni anlamlandırma süreçleri insan/okur merkezli bir 
evreni ön görüyordu. Metnin, yeniden dönemsel algı ölçütlerine göre 
yapılandırılması, metnin ancak okuma süreçleriyle canlı kalacağı, varlığını 
sürdürebileceği ve üretim eylemlerine açık olacağı gibi pek çok parametre, 
edebiyatın; yazar, okur ve eser ilişkisinde ana çizgiler olarak varlığını 
koruyordu. Ta ki modern sonrası çağın, kendi bileşenlerine ve çıkar amaçlarına 
göre insanı yeniden programlama eylemini zorunluluk olarak göstermesine 
tanık olunana dek. Ön görülerinin günümüzde haklı çıktığı edebiyat 
dünyasının hassas görüşlü yazarları ve düşünürleri, ilk dönem sanayi devrimi 
süreçlerini izleyen modern ve modern sonrası teknolojik gelişmelerin, 
bilgisayar çağını tetiklemiştir. Ardından yeni tekillik dönemi denen 4.0 ve ardı 
sıra beklenen 5.0 sanayi devriminin insan yaşamını katledeceğini; eserlerin 
konu bağlamında yer alan izlerini ve uzantılarını da işleyen bir estetik haz ile 
aktardıklarına sıkça tanık olunuyordu. Bu yazarlara Günther Grass’ı, Kurt 
Marti’yi, W. D. Schnurre’yi, Franz Kafka’yı, Thomas Bernhard’ı, Arthur 
Schnitzler’i, F. Nietzsche’yi, Heinrich Böll’ü, Max Frisch’i, Wolfgang Borchert’i 
ve daha pek çok yazarı örnek olarak göstermek mümkündür (Marti, 2013; 
Bernhard,1975; Frisch, 1950). Eserler bağlamında Homo Faber, Die Fabrik, 
Das Brot, Auf der Flucht, Die Rættin, Mein Sohn, Die Verwandlung, an der 
Brücke, Ereignisse (Die Maschine) ve daha başka eserler, bunlara bağlı olarak 
aynı sorun odaklarında örnek olarak gösterilebilir. Konu ve alan araştırması 
sınırlıkları gereği, burada en uç sayılabilecek yazarlardan Kafka ve Bernhard’ı 
isabetli öngörüleri ve korkuları bağlamında değerlendirmek uygun olacaktır.  
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Bu anlamda savaş sonrası çağ algısı ve siyasi yönetim konsepti ile 
felsefesi, kabuk değiştirmiş ve gelişen teknolojilerin insan yaşamını, insanın 
yararına ve güvencesi adına! Yeni tehditlere karşı, yeni önlemlerin alınmasını 
zorunlu kıldığı gerekçesini de dayanak göstererek dünya kamuoyu ikna 
edilmeye çalışılmış ve dijital atlımlar sürece yayılarak insana alıştırılmış yaşam 
öğeleri olarak tanıtılmıştır. Yukarda adı geçen eserlerin anlam varlıklarına, 
derinliklerine ve mesaj dünyasına bakıldığında, ortak kodlar olarak şu 
uyarılara tanık olunmaktadır:  

 Teknolojinin denetimsizliği ve insan yaşamına maliyeti. 
 Teknolojinin tehditlerinin minimize edilmesinin pahalıya mal olması ve 

bu işlemelerin askıya alınması. 
 İnsanın, ontolojik olarak teknolojinin bir nesnesi ve parçası olamaya 

doğru itilmesi. 
 Duygu ve içsel denetimli yanı olan insan varlığının mekanik düzeyde 

yönlendirilebilen ve robotik bir varlık olarak eleştiri konusu olması 
(robotähnliche Menschen).  

 Ekonomik rekabet, siyasi güç ve savaş. 
 Kimlik bunalımı. 
 Yabancılaşma. 
 İletişimsizlik sorunu. 
 Özgürleşememe sorunu. 
 Ötekileştirilme ve cinsiyet düşmanlığı (Frauenfeind) 
 Özkıyım sorunu (Selbstmodproblematik). 
 Ümitsizlik sorunu. 
 Başkaldırı sendromu. 
 İçe dönüklük ve iç daralması sorunu (Anguas-Problematik). 
 Sorunsal dışavurum anomalisi (Todproblematik) 
 Başkalaştırılmış-dönüştürülmüş yaşamlar. 
 Üst-ön akıl ile sarmallaştırlmış yaşamalar ve tehditler. 
 Duygu yoksunu mekanikleşmiş dijital/sayısal yaşamların çıkar odaklı 

öncelikleri ve insanın/bireyin yitirilişi. 
 Yaşamın anlamsızlığı ve absürt olgularla yer değiştirmesi. 
 Değerlerin yitimi ve yerine yeni yapay değerlerin inşası. 

Kök bilgisi II. yy. kadar uzanan enerji ve madde dönüşümü ve enerjinin 
sakınımı kanununun öncülerinin açtığı çığır ile o dönem kendi devrimi 
yaşamıştır. Hız ve zaman; hız, zaman ve mesafe ilişkilerinin, insanın gizemli 
dünyasını aydınlatacağı umudunu daha da teknik bir düzeye taşımıştır. 
Einstein ve sonrası kuantum fiziği verilerinde yeni bir anlam ve model olarak 
insanın yeniden inşası, dijital bir projenin sona yakın ön safhasını oluşturmuş 
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bulunmaktadır. Edebiyattaki yansımalarına ise savaş öncesi dönemden 
başlayarak; savaş ve sonrası dönemlerdeki yansımalarda bu izlerin etkilerini 
görmek olasıdır. Sürrealizm ve Ekspresyonizm arası düzeyde eserlerin 
dokusunda yer alan düşünce ve duygu belirsizliği, korku ve kaygı izleri, kopuk 
ifade biçimleri, yaşama dair ilişkiler ağının anlamsız çizgilerde seyretmesi, 
yalnızlaşma ve yabancılaşma gibi sorun öbekleri, bir bağlamda yazarın çağ 
algısını resmeden etki alanlarına sözcülük etmektedirler. Bu bağlamda 
Ekspresyonizm, baş gösterecek savaş tehlikesini (I. Dünya Savaşı) ve insanlığı 
tehdidini, yazının sanat diliyle önceden haber veren bir akım olarak da 
düşünülmektedir.  

Kavram analizlerinden bakıldığında konunun arka planı daha da netlik 
kazanacaktır. Digit” (Hane, Sayı) “al” (-ile ilgili) “izm” (-fikir/düşünce akımı). 
Kelimenin içerdiği anlama bu bağlamda bakılırsa, “Sayısalcılık” gibi bir anlam 
elde edilir. Peki, burada kastedilen “dijitalizm” tam olarak neden bahsediyor? 
Birçoğu, daha kelimeyi duyar duymaz, zihninde bilişim teknolojilerindeki 
yazılım kod sisteminin yani Binary Digit “010101” in (İkili Kod) belirdiğini 
hissetmiş olur. Bu kavram tahmin edileceği gibi masum bir teknoloji 
yanlılığından bahsetmiyor, aslında hizmet ettiği başka bir “idea” var burada. 
Bu yüzden insanlar bu akımdan hiç hoşnut değildir.  Biyolojik insandan 
mekanik/dijital insana dönüştürülme süreci, sayı kodlarının insan yaşamına 
kolaylık sağlayacağı parolasıyla masum biçimde sokulmasıyla başlamıştır. 
Frisch’in Homo Faber’in de bunu açık ve somut biçimde görmek mümkündür. 
Homo, Latince bir sözlüktür. Tam karşılığı “teknik insan” demektir. Becerikli, 
yapımcı, çalışan, teknik amaçlar yapan, üretimci, programcı, bir insan 
anlayışının formülüdür. Frisch’e (2019) göre dil, kelime ve kavramlar da 
araçtır. Bu homo odaklı anlayış, insanda özel bir akıl yetişimi, sezgiyi 
reddeden, mistik olmaktan kaçınan insan ile hayvan arasında sadece bir 
derece ayrılığı vardır. O da hayvanlardaki gibi sahip olduğu içgüdü onda çok 
gelişmiştir. Max Frisch’in dilimize Çarpık Sevda adıyla çevrilen Homo Faber 
başlıklı romanının ana kişisi teknik adam Walter Faber duygularını yaşayamaz, 
onlara yabancılaşmıştır; bir teknolojik aygıt gibidir; bir tür yarı robot… 
Ölümcül bir hastalığa yakalandığında mistik duygulara kapılmaz, istatistiksel 
düzlemde kurtulma olasılığını saptamaya çalışır. Doğa onu ürkütür; yaşam 
teknoloji demektir onun için (Frisch, 2019, s. 197).  Diğer yandan Kafka’nın 
dönüşüme uğramış kahramanı G. Samsa böcek/hayvan varlığı ile yeni bir 
dönüşümün yaşama entegre edilebileceğinin yazınsal kodlardaki tanımıdır. 
Değiştirilerek dönüştürülmeye zorlanan insan. Postmodern dönem algısının, 
oyunsu ve ironik bağlamı içinde insanı kuşatan tehditlerin çaresizlik ve 
umutsuzluk içindeki dışa vurumlarına tanık olunmaktadır eserde. Bu haliyle 
yaşama müdahale planlarında sınır tanınmamaktadır. Biyolojik varlıktan, 
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biyomekanik bir varlığa/kimliğe evirilen insanın tanımlanamayan serüveni 
kendine yer/barınak aramaktadır. Konu ile ilgili Bülbül (2019) şu saptamayı 
yapmıştır: 

“Dönüşüm, bireyin içsel algı parametrelerinde herhangi bir değişikliğin 
olmadığı, sadece fiziki yönden bir başkalaşımın gerçekleştiği, bir 
anlamda metamorfoz bir olayıdır denebilir. Nitekim roman kahramanı 
Gregor Samsa, düş dünyası, algısı ve zihinsel muhakemesi bakımından 
insana özgü yaşam süreçlerini normal olarak sürdürmektedir. Fiziksel 
problemler taşıyan, ama insan kimliğini yitirmeyen bireyin, yaşama 
oyunsu bir pencereden bakışını resmeder anlatı. Burada dikkat çeken bir 
diğer konu ise, okurun içine düştüğü kaotik atmosferdir. Daha doğrusu, 
yazar tarafından sürüklendiği ortamdır. Kafka, özgürleşme yanlısıdır. 
Ancak bu onun yaşadığı dönemin koşullarında kolay gözükmemektedir. 
Yazar otobiyografik yazısında, iş ortamına, okula, babaya, aileye, 
çevreye bağlayıcı ve zorla biçimlendirici erk olarak bakar ve bu zorlayıcı-
bağlayıcı güçlerden azami ölçüde uzak durmanın yollarını arar ve 
kurgular” (s. 1130). 

 Bernhard’ın (1969) pek çok ürünlerinde olduğu gibi Die Maschine adlı 
öyküsünde de yine aynı sorun ağlarının dokusuna rastlanmaktadır. Adı 
üzerinde, bir makinenin mekanik parçası gibi ona entegre olmuş insan/makine 
bütünleşiğine, ironik korku odağında tanık olunmaktadır öyküde. Absürt 
olgudan bahsederken nihilizm, öfke, nefret, umutsuzluk, hayal kırıklığı, 
teslimiyet, kayıtsızlık, can sıkıntısı ve ölüm temalarını işlemek kaçınılmazdır ve 
yaşamla bir köprüdür bu olgular (Rosenthal, 1977, s. 45). Bernhard'ın dediği 
gibi: Bu sonsuz boşlukların sonsuz sessizliği, tüylerimi diken diken ediyor 
(Laemmle, 1974, s. 47). Bu "sonsuz alanları", "boş bir dünya" yapar. Aslında 
Kafka, Beckett ve Adamov ile daha fazlasını bu bağlamda değerlendirmek 
olasıdır. Bernhard'ın tematik dünyası ele aldığından daha fazla malzemeye 
ulaşmak söz konusu olmaktadır (Bernhard, 1975, s. 180). Kısa düzyazı 
metinlerinin bir özelliği de okuyucuya birçok psikanalitik odaklı bilgi 
vermeleridir. Sunulan yorumlar, hermenötik alan için başka bir zenginlik 
oluşturmaktadır. Amaç, psikanalizi ve alımlama teorisini birleştirmek. Aynı 
zamanda kısa düzyazı metinleri olan Streckenarbeiter, Der Kassier und 
Grossgrundbesitzer ve özellikle Die Maschine bağlamında Bernhard’ın (1968) 
olaylar zincirinde alımlama estetiği kuramına göre analiz etmek daha yoğun 
yorumlama imkânları sunmaktadır. Arzulanan fanteziler ve sanrılar (Schönau, 
1976, s. 253) içindeki kısa öyküler, ölüm, korku, suçluluk, iğrenme, zulüm, 
zihinsel ve fiziksel hastalıklar ve delilik ve elbette bunlara bağlı olarak edebi 
ve psikolojik yorumlama ortamları barındırmaktadır. Bernard, duyarlı ve sivri 
dilli yazar olarak zamanın ruhuyla yakın bir ilişki içindedir (Bülbül, 2007 & 
Bülbül, 2013). Şizofren söylemi ve anlamın arka alan parametrelerinin dili ile 
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konuşması diğer keskin/normal dışı bir insanın dönüştürülmüş yaşamı ve 
algılarıyla ilişkili yanını göstermektedir. Bu uzay zaman formuna her birey 
kendi döngüsü içinde bütünleşik bulunmaktadır (Kraus, 1983, s. 24). İsimsiz 
veya mekanik isimli figürler, sanayileşme süreçleriyle birlikte benliklerini ve 
duygu varlıklarını yitirmiş insanları imler. Sadece nefret, korku ve kaos 
duygularıyla dış dünyanın dayatmalarına içsel bir karşı duruş sergilerler ana 
figürler. Marti’nin fabrikası (Bülbül, 2013), Bernhard’ın İşçisi, Kafka’nın 
memuru, Borchert’in Er’i, Schnitzler’in sorunlu, isimsiz Oğul’u (Wenz, 2007). 

Reel gerçeklikle kurgusal/sanal gerçekliğin iç içe girdiği ve bir arada 
eridiği günümüzde insan için yaşama yönelik yol haritası belirlemek oldukça 
karmaşık ve zor bir katmana taşınmış bulunmaktadır. Nesne-work, insan-work 
ağlarının toplumlarda egemen olduğu insanı kuşattığı günümüzde biyolojik 
varlıktan dijital varlığa/nesneye dönüşme sürecinde olan insanı hangi 
tehditlerin beklediğine yaşadığımız dönemin sorunsal getirilerinde şimdiden 
tanık olunmaktadır. Time dergisinin kapaktan duyurduğu haberde: 
“birey’lerin ölümsüz olacağı yıl 2045” yer almaktadır. Son biyolojik nesli şöyle 
tanımlıyorlar (Bazı kaynaklar daha farklı hesaplar da yapıyorlar): 2. Dünya 
savaşı sonrası 1940-59 arası doğan “bebek patlaması” olarak tanımlanan 
dönemdeki kuşak, Baby Boomer 1940-59. Bu 19 yılda doğanlar. Bugün 70-80 
yaşlarında olanlar. X kuşağı olarak adlandıran “Gen-X” kuşağı 1960-79 arası 19 
yılda doğanlar.  

Yani bugün 50-60 yaş grubu. “Y kuşağı” dedikleri yani “Millennians / 
milenyum çocuklar) 1980-99 arası 19 yılda doğanlar. “Z kuşağı” “Gen Z” 
dedikleri 2000’den CoVID 2019’a 19 yılda doğanlar. Onlar bugün 1-20 
yaşlarındalar ve AŞI’lanıyorlar. Gıda ve ilaçlarla Great Reset’e (varlığın doğal 
biyolojik fıtratını yok edilmesi projesi) hazırlanıyorlar. Belki de bu kuşak bir 
“Mutasyon kuşağıdır! Genetik olarak Mutasyona uğratılıyorlar. Sırada 
HET’var. Yani “Human Enhancement Technologies”. Hedef insanların 
Transhumanist bir anlayışla Yapay zekâ ile destekleyerek insanın daha uzun 
bir ömür yaşama projesine bu ad veriliyor. Neuralink, Starlink Elon Musk’ın 
alanı, Facebok “Telepatic communicaiton” Facebook’un patronu Zukerberg’in 
işi, Google “Artificial Intelligence” güçlü yapay zekâ, Big Data ve Data Center 
ile ilgileniyor. Huawei gibi daha birçok şirket bu projenin ortakları olarak 
çalışıyor. Gen Laboratuvarları, Uzay, Nükleer teknoloji, Çevre Mühendisleri, 
Biyologlar, Tarım ve Hayvancılık alanında çalışanlar, bilişim, fizik, kimya gibi 
diğer mühendislik alanlarında birçok proje üzerinde çalışıyorlar. Sivrisineklerle 
de ilgileniyorlar, Dinozorların genlerini klonlayarak yeniden birtakım canlıları 
hayata döndürme hayalleri kuruyorlar. Sadece hayvanları değil, ölmüşleri de 
bu yöntemle tekrar Avatar ya da Humanoid, Klonoid, Genomic, Kimerik 
canlılar olarak hayata döndürme çalışmaları yapıyorlar. 
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Yıldız Ecevit’in de (2013) konu bağlamında dikkat çekmek istediği bu 
tehditler olmalı: 

“Okurun yeni edebiyatla arasını açan işte bu çift boğumlu 
‘yabancılaşma’dır. Boğumlardan birincisi, insana tümüyle 
yabancılaşmış bir ‘dış dünya’ ve ona uyum sağlamak için mutasyona 
uğrayarak özüne yabancılaşan, özellikle teknoloji toplumlarında bir tür 
‘cyborg’a dönüşen insanoğludur. İkinci boğum ise, bu son derece 
grotesk, rahatsız edici gerçeği tüm çıplaklığıyla edebiyat düzlemine 
taşıyan, onun üstündeki yanılsamayı yok eden ‘yabancılaştırma’ 
tekniğidir. Belki de çağcıl edebiyat, ‘gerçeği’ okurun katlanabileceğinin 
çok üstünde bir dozda sergilemektedir; Kafka, Beckett, Yusuf Atılgan ya 
da Canetti aracılığıyla, narkoz kullanmadan… Yeni edebiyat estetiğinin 
‘gerçekçiliği’dir bu” (s. 40). 

Yazar ne kadar da tanıdık bir duygu bileşeni ile yaklaşmaktadır 
konuya. Tam anlamıyla kuşatıcı bir tanımlama ile çağ insanının içinde 
bulunduğu dönüştürülme tahdidinin yabancılaşma sürecindeki gizil rolüne 
işaret etmektedir. Başlangıçtan bu yana edebiyat, toplumdaki geçerli yaşam 
biçimini ‘yabancı’ bir bakışla izleyen, ona ‘yabancılaşmış’ bu aykırı insanın 
öyküsünü anlatır bize. İlahi Komedya’da cehennemin katmanları arasında 
dolaşan Dante, yoz bir toplumun insanlarının karanlık eylemleriyle dokur 
metnini. 14. yüzyıl İtalyası’nın ‘yabancılaşmış’ insanıdır Dante; yalnızdır, dış 
dünyayla örtüşmekte zorlanmaktadır. 18. yüzyılda Goethe’nin Genç 
Werther’i, kalıplaşmış değer ölçütleriyle biçimlenmiş burjuva toplumunda, 
üstü küllenmeye başlayan bir insan özelliğini, ‘duygu’yu dorukta yaşayabildiği 
için bir ‘yabancı’ madde gibi algılanır çevresi tarafından. Toplumdaki gidişe 
yabancılaşan, ona ayak uyduramayan ve ‘özü’nü yaşamak isteyen insanın 
çığlıklarıyla doludur Goethe’nin Genç Werther’in Acıları romanı. Yaşamı 
dönüştürmeye dili dönüştürme işlemiyle başlanmıştır. 

Edebiyat alanı dışında, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde anlatıya 
dair artan ilgiyi ifade eden anlatısal dönüş (narrative turn), dilsel dönüş 
(linguistic turn) olarak adlandırılan daha genel bir değişimin parçasını 
oluşturur. Dilsel veya kültürel dönüş olarak adlandırılan süreçte, sosyal 
bilimlerin farklı alanlarındaki çalışmalar, dikkatlerini 1960'lı ve 1970'li yılların 
ölçülebilir maddi açıklamalara dayalı pozitivist anlayışından uzaklaştırarak, dil, 
kimlik, semboller ve toplumsal yapı gibi kavramlara yöneltmişlerdir. Anti-
pozitivist bir tutumu ifade eden dilsel dönüş dilin, sosyal yaşamın kurucu 
unsurlarından biri, hatta kimilerine göre tek kurucu unsuru olduğu 
varsayımına dayanır (Jørgensen ve Straith, 2004, s. 1). Anlatıya dair artan 
vurguda, yaşam ve hikâye arasında kurulan analoji, bir başka ifadeyle insan 
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yaşamını hikâye anlatımı olarak gören metaforik süreç önemli bir rol oynar 
(Bamberg, 2011, s. 12). 

İnsanın uygarlaşmasının tarihi, bir bağlamda da onun kendisine ve 
‘öz’ünde barındırdığı değerlere yabancılaşmasının tarihidir. İnsan, bilimde 
ilerleyip kendi yararı doğrultusunda doğayı değiştirmeye başladığından bu 
yana, kendi öz-doğasından da adım adım uzaklaşmayı, ona ‘yabancılaşmayı’ 
sürdürmüştür. Teknolojik uygarlaşmanın doruğu olan 20. yüzyılın insanı, hem 
betonlaşmış yapay/mekanik bir dünyada gerçek yerküre doğasına hem de 
maddesel değer ölçütlerinin sarmalında gerçek insan doğasına 
yabancılaşmıştır. O artık ruh ve madde bütünlüğü içinde yaşayan ‘gerçek 
insan’ değildir (Gleick, 2018, s. 87). Çağımız edebiyatı bir süredir onu bir insan 
karikatürü olarak yansıtmaktadır metinlerinde; edebiyat bilimi terimiyle o bir 
‘anti-kahraman’dır artık. Kafka’nın ve Beckett’in insanları ‘grotesk’ özelliklerle 
dolaşırlar metnin içinde. ‘Korku’, ‘yalnızlık’ ve ‘umarsızlık’ yeni edebiyatın 
insanını biçimlendiren ana öğelerdir. Kendisine de, çevresine de 
yabancılaşmış bu insanı, dış görünüşünde de yabancılaştırır Kafka: 
Modernizmin bu büyük ustası onu bir böceğe çevirir, Değişim adlı anlatısında 
(Ecevit, 2000). 11. Yüzyılda başlayan kök atılımlar yavaş ilerlerken, teknoloji 
ve hız olgusuyla (Görelilik ve kuantum) 20. yüzyılda ani sıçramalar göstermiş 
ve 4,0 büyük olasılıkla 5.0 sanayi devrimi ile devasa ölçekte ivme kazanmıştır. 
İnsanoğlunun baş döndüren ve kendi yaptığının hayranlığını da beraberinde 
getiren bu yenilikler kuşağı, büyük kırılmaya neden olmuştur. İnsanın lehine 
gibi görünen bu atılımların siyasi otorite ve sanal âlem ile gerçek yaşamı 
yönetme dürtüsünü otoriter bilinç düzeyine sürüklemiş ve küresel rekabet, 
insanı evreni ile birlikte yönetme refleksine zorlamıştır (Goodman, 2016, s. 
45). Güçler arası rekabet yeni savaş konseptlerini biçimlendirmiş; ortaya 
çıkarmış bu da insanın yeni bir kuşatılmışlık sorunu içinde korku ve tehditlerle 
yaşamasının gerçeğini kendisine dayatmıştır. Bu anlamda gerçek anlamda 
insanın lehine olan ve yaşamını kolaylaştırma adına geliştirilen her türlü 
teknolojik gelişme ve iyileştirme onaylanmalıdır. Ancak bunu insan yaşamını 
tehdit eden bir yönlendirici mekanizmaya dönüştürerek; onu tutsak etmesi ve 
yaşamını iradesi dışında yönlendirerek özgürlüklerini sonlandırması ve nesne 
insan konumuna sürüklemesi kabul edilebilir değildir. Bu haliyle dijital 
dönüşüm faaliyetleri, çağ insanının zihin evrenini aklın aklı olarak işgal 
programına dönüşmüş bulunmaktadır (Corsaro, 2003, s. 66 & Gürses, 2018, s. 
35). Bu durum dijital çağının özünü doğal olarak sorgulatmaktadır. Yaşamın 
öznesi olan insan yaşamın nesnesi olmak zorunda kalmıştır. 
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3. DİJİTAL ÇAĞ VE YAZARIN/OKURUN ÖLÜMÜ 

Yazınsal eserlerin okuma ve anlamlandırılma süreçlerinde, son 
yıllarda okurun önemine vurgu yapan yaklaşımlara tanık olunuyordu. Eco, 
Barthes, Rosenau, Ingarden ve daha başka edebiyat teorisyenlerinin metin, 
okur ve yorumlama üçleminde anlamın serüveninin dönemsel algılar 
kuşağında metin eksenli/güdüm-kurgu olarak (Textstrategie) devamlı olarak 
boyutlanabileceğine, katmanlaşacağına ve genişleyebileceğine dikkat 
çekilmekteydi. Bu süreç, dijital kırılmayla yeni bir boyuta evirilmiş 
bulunmaktadır. Dijitalleşen dünya ile birlikte ana aktörlerden yazar ve okur da 
payına düşeni almış bulunmaktadır. Okur odaklı okuma süreçlerinde okurun 
anlam algısının metne artı değer olarak katkılarının altı çizilirken, yazarın 
ölümünden okurun değer kazanması adına söz edilmekteydi (Rosenau, 1998, 
s. 123). Ne de olsa okurun okuma eylemlerinin değerler zincirine olan katma 
değerleri, metnin işlevsel ve dönemsel anlam katmanlarına yeni boyutlar 
kazandıracağı gerçeği önem taşımaktaydı. Okurun ve metnin anlam dünyasına 
katkı anlamında ve metnin anlamsal aralıklarının sürekliliğini, çok 
boyutluluğunu, bir anlamda zaman üstü değerini korumayı amaçlayan bu 
tutum, dijital kırılma ile yazarı da öldürmüş ve edebiyatı bu bağlamda öksüz 
bırakmıştır.  

Okurun sanal evrimi, yazarın kurgusal mekanik insana evirilmesini ve 
edebiyatın da gerçek kurgusunun mekanik kurguyla estetikten uzak zaman 
dolgusu misyonu ile biçimlendirilmesi, haz ve doyum/duyum duygularını 
katletmiştir. Dijital olarak dönüştürülen yaşam parametreleri, insan odaklı 
olarak bütün aktörleri içine almış ve dijital anafor, insansı bir biçim yaratarak 
insani faaliyetleri, ruhsal ve duygusal bütün edinimleriyle sanallaştırmıştır 
(Schmidt, 2007, s. 160). Bu nedenle insanın duygu varlığı yok sayılmış, sayısal 
sembollere indirgenen insan ve yaşamı yukarıda yazarlık sezgisi ile endişesi 
duyumsanan korku kültürü, yaşamın sanal tehdidi olarak insan yaşamına 
damgasını vurmuştur. Bu dijital sürecin dışına çıkamayan insan tüm 
özgürlüklerinin gasp edildiği gerçeğini sonradan fark edebilmişse de bu 
sürecin dışına çıkamayacağını anlayınca, tutsaklık olgusunu kanıksanır bir 
realiteye dönüştürerek, kendini teskin etmeye çalışmış ve ancak bunun da 
yararının olmayacağını çok sonra fark etmiştir. Yazara ihtiyaç duymayan bir 
yazarlık kültürü, okura ihtiyaç duymayan bir okur kitlesi, yapıta gerek 
duymayan bir sanal yapıt yansıması ve sonuçta insana ihtiyaç duymayan 
robotik bir insansı yaşamın algoritmik sığ evreninde yeni bir mekanik yaşam 
inşa edilmeye gidilmiştir. 

Bernhard, mekanik yaşamın daha ilk evrelerine tanık olunduğunu ve 
bu sürecin korku üreten doğurgularını, yazarlık önsezisiyle en çarpıcı biçimde 
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okuruna sunmaktadır. Die Maschine adlı anlatısında, mekanik yaşamların 
insanı robotik sürece nasıl zorladığını, duygusuz, eylemsiz, etkisiz ve 
nesneleşen insanın acı sonunun dahi duygu yoksunluğu içinde eridiğini 
gösterir. Ölümcül, dehşet manzaralarını normalleştirerek insanın endüstriyel 
başkalaşımlı yeni algı formlarına ayna tutar. Makine kavramının yazar 
tarafından özellikle seçildiğinin altını çizmeye gerek var mı acaba? Anlatıda 
baskın kodlar olarak şu sorunları gözlemlemek mümkündür: 

 Kimlik yitimi (drohender Identitätsverlust) 
 Kişilik bölünmesi ve parçalanmışlık (Ich-Spaltung/ Vervielfältigung des Ich) 
 Korku  
 Yapay söylem 
 İçsel Kuruntular (Romantische Illusionen/Traum) 
 Sınır ötesi kaçış arayışları (Entgrenzungsdrang) (Bkz. Schmidt, 2007, s. 117) 
 Yalnızlık (Einsamkeit) 
 Ruhsal yıkım (Psychischer Verfall) 
 Yaşama tutunamama kuruntusu (Lebensunfähigkeit) 
 Karamsarlık (Pessimismus) 
 Yabancılaşma (Entfremdung) 
 Ölüm  

Görüldüğü üzere Bernhard’ın figürünün, bir makinenin parçası gibi 
olmanın kaçınılmazlığı ile nesneleşen insanın robotik hali ile Bichsel’in (1980) 
hafızası olan adamının Der Mann mit dem Gedächtnis, işlevsiz ve mekanik 
belleğinin nesneleşmesi arasında ne kadar da yakın ve dikkat çekici bezeşimler 
var. Yazar da diğerleri gibi bu çağın derin olumsuz etkilerinin önsezilerini 
taşımaktadır. Sayılarla yaşamına değer ve önem katmaya çalışan etkisiz ve 
üretmeyen ama bilgiyi yığın olarak taşıyan insan modeli olarak okuruna 
sunmaktadır yazar figürünü. Teknolojik bir nesne insan modelidir artık insan. 
Teknolojik ürünlerin insanları, toplumları yönetmek ve kontrol etmek için 
kullanılması artık bir bilimkurgu romanı veya filmi olmaktan çıkmıştır. 
Algoritmaların hayat verdiği sistemler, ürünler, bireyleri, toplumları ve 
devletleri yönetir hale geliyor ve yönetilirken de Aldous Huxley’in Cesur Yeni 
Dünyası’nda tasvir ettiği şekilde, insanlar bilimsel uygulamalarla 
yönlendirilerek hiçbir huzursuzluğun, hastalığın, savaşın, olmadığı, sonsuz bir 
huzur ve bolluğun hüküm sürdüğü kurgulanmış dünyada mutlu yaşıyormuş 
gibi hissedip, ruhi tatmine erişebilirler. Bunlar, teknoloji ve toplum 
mühendisliğinin kullanılarak herkesin gönüllü ve katılımcı yönetilebilir 
olmasını sağlayan gidişe, tekinsiz bir vadide yol almaya doğru yönelen bir 
yolculuğun ayak sesleridir (Torunlar, 2018, s. 119). 

Camus’un Korku Çağı‘nda, Bernhard’ın patolojik ilintileri arasında, 
Becket’in sonsuza uzanan Bekleyiş gizeminde Godo’yu Beklerken, 
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Nietzsche’nin Korku odaklı düşün serüveninde ve diğerlerinde Korku’yla 
iletişim kurmak için, bu olgunun yazın ve dil düzlemindeki yapıtsal (sanatsal) 
kurgusunun yolculuğuna Kafka ile çıkalım. Kafka’nın Der Prozess (Dava) adlı 
romanı bilindiği gibi, böyle bir çağın en devingen ve çarpıcı simgesidir.  Bu 
devingenlik içinde yazarın bildik, sade, kolay ulaşılır tarzının derinlerinde 
düşsel, imgelerle örülü, sürrealist ve gizemli bir saplantı haline gelmiş, dış 
olgularla (üst otorite) hesaplaşma egemendir. Yazın sanatçılarını ve diğer ürün 
sanatçılarını insanlığın belleğinden silinemez kılan pek çok özellikleri vardır. 
Kalıcı oluşlarıdır. Bu özelliği, sözü edilen yazın sanatçıları, kendilerine özgü dil 
ve yazın öğelerinden örülü, sanatsal anlatış ve söyleyiş biçimlerinden elde 
ederler. Bu özeliktir onları farklı kılan. Yine bu yazarların konuları 
içselleştirmesi, zamana özümsetmeleri, yaymaları, her zamana özgü kılmaları, 
konularına ve kahramanlarına zaman üstü karakteristik içerik katmaları ve 
yaşamı kavramsallaştırarak belirginleştirmeleri de bu arada anılmalıdır. 

Nietzsche’nin, olgudan uzak kalmayı, alımlayanın nesneyi gereği gibi 
görmesi, Brecht’in yabancılaşma effekti (Verfremdungseffekt) bu çizgide 
haklılıklarını hissettirirler. Alımlama süreçlerinde etkin ve devingen biçimde 
var olma veya var kalma, dilin saydamlaşmasının ön koşuludur. Geçirgen dil, 
geçişken nesnelerin oluşturduğu örtüşük katmanda üretime açık ve 
doğurgandır. Brecht’in bakışı, bilimsel bakışı da kapsar, bu bilim çağının 
bakışıdır. Uyarıcı, araştırıcı, sorgulayıcı, eleştirel bir bakış. Herkesçe 
benimsenen doğruları sarsıcı bir bakış (Brecht, 1969, s. 216). Uyarıcı, provoke 
edici bu bakış çağdaş alımlayanın imge paradigmalarına yeni düşsel ve 
uzamsal açılar ve derinlikler kazandırır. Artık doğada değişmez yasalar, 
değişebilirliğin yanında, yeni oluşumlara da açık hale gelir.  Madde’nin (algı 
dünyasının) dalga boyutu etkinleşmiştir. Bu dalga boyutunun titreşimsel 
dağılımını yazınsal ve dilsel gereçlerin yaratımı olan imgesel düzlemde, 
somutlayacak olursak, yazınsal evrene sinmiş yazarlardan Kafka’yı sahneye 
alabiliriz. Yazınsal yaratının evrenini oluşturan, evrenin diliyle yukarıda adı 
geçen, doğa kokulu özellik taşıyan dil ile iletişim sağlamayı başaran tüm yazın 
sanatçılarını aynı potada değerlendirme olanağı olamadığından bileşke kuvvet 
olarak Kafka’yı duyumsamak bir ayrıcalık olacaktır.  

 

4. SONUÇ  

İnsan-makine ilişkisinde siber fiziksel döngü, insanı tutsak varlık olarak 
tehdit etmektedir. İş ve üretim kolaylığının büyülü getirisi, insanı duygu ve 
doğallığından yoksun bırakarak daha derin olumsuzluklar doğurmuştur. 
Ortak yaşamın sanal/dijital kodları, sanat dallarında da yankı bularak insan 
aleyhine olan tehditleri hissedilmiş ve eleştirilmiştir. Dijitalleşen dünyanın ve 
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ana aktörü insanının nesne varlığa dönüştürülme tehlikesi, duyarlı yazarların 
ön görüleriyle önceden tespit edilmiş ve eserleri marifetiyle okurlarına 
çarpıcı uyaranlar olarak sunulmuştur. Edebiyat dünyasının sıradışı yazarları 
olan Kafka ve Bernhard, keskin, üst boyutlu dil ve konu örgüsüyle kendi 
dönemlerinin insan odaklı sorunlarını en çarpıcı boyutlarda irdelemişlerdir. 
Edebiyat, insan yaşamının geleceğe dönük tehditlerini saptayan keskin ve 
üretici misyonuyla, insanlığın hizmetine en büyük katkıyı sağlamaktadır. 
Teknolojik gelişmelerin insan yaşamına kolaylıklar bağlamında getirileri 
inkâr edilemez bir gerçektir. Ancak bu olumlu yanı ile kendini kamufle eden 
ve insan/lık aleyhine işleyen dijital dönüşüm süreçleri, daha çok insanı, 
yaşamı ve geleceği ile birlikte tehdit ettiği günümüzde artık açıkça 
dillendirilmektedir.  Çağ insanının içinde yaşamak zorunda olduğu dijital 
süreç, bir kuşatım programı olarak ilk dönem teknolojilerinin, dijitalleşmiş 
versiyonu cazibesiyle insanı tutsak hale getirmiş bulunmaktadır. Savaş 
sonrası yazın dünyasında ortak bir olgu olarak yer alan sorunlu birey, 
teknolojik yıkım, yalnızlık, yabancılaşma, anomali duygu durumları, korku ve 
uyumsuzluk gibi sorunlar yumağı, çağ insanının gelecekte kuşatılmışlık 
sendromu içinde korkuyu beklerken, yaşayacaklarına yönelik derin izler 
barındırmaktadır. İnsan doğasına aykırı olan edilgenlik ve işlevsizlik, dijital 
dönüşüm süreçleriyle tanık olunan tüm artılarına rağmen, insan aleyhine 
olan götürüleri ile en büyük tehdit olgusu olarak alımlanmaktadır. 
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YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK ARAÇLARIN 
KUŞAKLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ69 

 

Prof. Dr. Handan KÖKSAL70, Dilek DEMİRBAŞ71,  

Ülkü İrem ALABAYIRLI72 

 
1. GİRİŞ 

Küreselleşen ve teknolojik açıdan gelişen dünyada kitle iletişim 
araçlarının yaygınlaşması, ülkelerarası turizmin öne çıkması, ulaşımın 
kolaylaşması ile uluslararası iletişimin önem kazanmasıyla uluslar yabancı 
dilleri öğrenme eğilimini göstermişlerdir. Candaş Karababa (2009: 268) bir 
dilin yabancı dil olarak öğretilmesi; o dilin sadece kendi sınırları içinde 
kalmayıp diğer uluslar ve kültürlerle iletişime girmesi olgusu olarak 
tanımlamışlardır. Türk eğitim sisteminde de öğrencilerin yabancı dilde sözlü 
ve yazılı iletişime geçebilmesi açısından yabancı dil eğitimi önemsenerek 
zorunlu ders olarak müfredatta yer almıştır. Gömleksiz ve Elaldi (2011: 444) 
de ülkemizde yabancı dil öğrenme eğilimini gerek eğitim, gerekse eğitim 
sonrası iş hayatına atılmada önemli bir unsur olduğunu belirtmiştir. 

Sürekli olarak değişen bir dünyada özellikle yabancı dil eğitiminde 
yararlanılan öğretim yönteminin ve öğretimde kullanılan araç gereçlerin aynı 
kalması beklenemez, yöntemler ve araç gereçler güncellenen şartlara göre 
değişiklik göstermektedir. Haznedar (2010: 747) Türkiye’de yabancı dil 
eğitiminin, ciddiyetle ele alınması gereken önemli konuların en başında yer 
alması gerektiğini ifade etmiştir. Yabancı dil eğitiminin önemi bu kadar 
vurgulanırken gelişen teknoloji de göz ardı edilmemelidir. İnsanoğlu aklını 
kullanmaya başladığından beri hayatını teknoloji ile kolaylaştırmış ve 
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ihtiyaçlarını bu doğrultuda karşılamıştır. Günümüzde ise teknoloji, insan 
hayatının her alanında, özellikle de eğitim ve öğretim alanında yer almaktadır. 
Buna göre Eğitim teknolojisi yirmi yıl öncesinde olduğu gibi projektör, 
bilgisayar, tablet, vb. araçların eğitimde kullanımı anlamına gelmemktedir. 
Eğitim teknolojisi, davranış bilimleri verilerine dayalı olarak gelişmekte olan 
eğitim bilimlerinin insanı yetiştirmeye yönelen teknolojisi olarak 
algılanmalıdır. Öğretim teknolojisi ise Karademirci’ye göre (2010) süreç ve 
kaynakların, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilme aşamalarında 
öğrenme için kullanılmasının teori ve pratiği olarak tanımlanmaktadır (bkz. 
Seels & Richey 1994; aktaran Karademirci, 2010: 2). Teknolojinin eğitim ve 
öğretimde verimli kullanılması birçok nedene bağlıdır. Teknolojinin nitelikli bir 
dil öğretiminde faydalı olmasını Temizyürek ve Ünlü (2015: 65) öğrencilerin 
öğrenme sürecinde aktif ve etkileşim içinde olmalarına bağlamaktadır. Ayrıca 
öğretimdeki çeşitlilik, anlatımdaki canlılık, öğrencilerin kendi hızlarına göre 
öğrenmeleri, konuları istedikleri kadar tekrar etmeleri ve istenildiği anda 
dönüt alabilmeleri de bu öğrenme sürecini etkilemektedir. 

Eğitimin her alanında etkili olan teknoloji, yabancı dil eğitiminde bir 
paradigma değişimine yol açmıştır. Dil ve teknolojiyi birbirleriyle bağlantılı 
gören Tanrıkulu ve Gül  (2020: 229) yabancı dil eğitiminin günümüzde her 
alanda olduğu gibi teknolojiye de muhtaç ve teknolojiyle bütünleşik olmak 
zorunluluğunu vurgulamışlardır. Okuma, yazma, konuşma, dinleme, dilbilgisi 
ve telaffuz gibi pek çok dilsel beceriyi yabancı dilde geliştirmek için teknolojik 
araçların etkileşimli kullanılması gereklidir. Bu etkileşim, teknolojik araç ve 
uygulamaların sınıf içinde bir amaç değil araç konumunda olduğu anlamına 
gelmelidir. Adıyaman (2002: 93) bir dili bilmenin, o dilin dil bilgisini dinleme 
ve anlama, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile kullanmak olduğunu ifade 
ederken, günümüzde bu tür dilsel eylemlerin teknoloji ile buluşması söz 
konusudur.   

Eğitim teknolojilerinin geçmişten günümüze yabancı dil eğitimine 
olan yansımaları farklı kuşakların da bu olguyu faklı algılamalarını sağlamıştır. 
Bu bağlamda kuşakların tanımlanması, özgün özelliklerinin bilinmesi ve 
teknoloji kavramına yönelik tutumlarının betimlenmesi yararlı olacaktır. 
Kuşakların başlangıcı, bitişi kesin çizgilerle belirtilememesine karşın TDK 
güncel sözlüğünde kuşak kelimesi şu şekilde tanımlanmaktadır: “Yaklaşık 
olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer 
sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin 
topluluğu”73.  Bu tanımlamaya göre belli bir süreci birlikte yaşayan kişilerin, o 
sürecin getirilerini de paylaşmak durumunda olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 
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yaşanan tarihi, siyasi, ekonomik, sosyolojik olaylar kuşaklar üzerinde ortak bir 
etki alanı oluşturmaktadır. TDK’da yer alan başka bir tanıma göre ise; “Yaklaşık 
yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, 
batın, jenerasyon”74  kuşak olarak algılanmaktadır. İlgili literatür 
incelendiğinde kuşakların sınıflandırılma çeşitliliği göze çarpmaktadır. Bu 
çalışmada kuşakların sınıflandırmasında Göksel ve Güneş’in yaklaşımı (2017) 
esas alınmıştır. Buna göre Gelenekselciler–Sessiz Kuşak (1925–1945), Bebek 
Patlaması Kuşağı (1946–1964), X Kuşağı (1965–1979), Y Kuşağı (1980–2000) 
ve Z Kuşağı (2000 sonrası doğumlular) sınıflandırması şu şekilde derlenmiştir: 

“Gelenekselciler-Sessiz Kuşak (1925–1945): 1925–1945 yılları arasında 
dünyaya gelen Gelenekselciler-Sessiz Kuşak o dönemlerde yoğun olarak 
yaşanan savaşlardan dolayı Savaş Kuşağı adını da almış bu dönemde 
yaşanan ikinci dünya savaşı ve ekonomik buhran bu kuşağın 
karakterinin oluşmasında birebir etkili olmuştur” (a.g.y.: 810). 

“Bebek Patlaması (1946–1964): İkinci Dünya Savaşından sonra azalan 
nüfusun hızlıca toparlanmasını sağlamak, ekonomik buhranın 
etkilerinin azalmasıyla geleceğe daha pozitif bakılması sonucu çocuk 
yetiştirme isteğinin artması bebek doğumlarının artmasına neden olan 
faktörlerden biridir. […]Bebek Patlaması Kuşağında dünyada insan 
hakları hareketleri çoğalmış, radyolara olan ilgi en çok bu dönemde 
artmıştır” (a.g.y.: 811). 

X Kuşağı (1965–1979): X Kuşağı, 1965 yılından 1980 yılına dek doğan ve 
demografik olarak benzer özellikleri gösteren insanların oluşturdukları 
kuşak olarak bilinmektedir. X kuşağı kendini topluma karşıt gören, 
keskin politik çıkışlar yapan, kendi giyim stilini yaratan, daha sert müzik 
türleri ve punk gibi farklı yaşayış biçimlerine sahip olan bir nesildir” 
(a.g.y.: 812). 

“Y Kuşağı (1980–2000): Y Kuşağı bireyleri ailelerinin yarattığı korumacı 
ve güvenli ortamda büyümüşlerdir. Doğdukları dönem boşanma 
oranlarının arttığı, doğum kontrolünün yaygınlaştığı döneme 
rastladığından bu neslin çocukları ebeveynleri tarafından çok istenen 
çocuklardır ve ebeveynleri için çok değerlidirler. […] Y kuşağı, 
özgürlüğüne düşkün ve teknolojiyi yakından takip eden bir nesildir. Bu 
kuşakta doğan bireyler çalışmayı sevmeyen, aksine eğlenceyi tercih 
eden, otoriteyi reddeden ve saldırgan bir tutum içerisinde 
davranmaktadırlar” (a.g.y.: 813). 

“Z Kuşağı (2000 sonrası doğumlular): ‘İnternet kuşağı’ olarak da 
adlandırılan bu kuşak, yeni teknolojik imkânlarla iletişim ve ulaşım 
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kolaylıkları ile hep bir arada bulunmaktadır. Bu kuşak internet ağları 
vasıtası ile ilişki kurabildikleri için yalnız yaşadıkları ve yaşayabilecekleri 
savunulmaktadır” (a.g.y.: 813-814). 

Yabancı dil eğitiminde dil öğrenen kişiler kadar dili öğreten kişilerin de 
teknolojik yeterlilikleri önem taşımaktadır. Öğreticin hedef kitlesinin 
özelliklerini bilmesi kadar, kuşak özelliklerini de bilmesi ve tüm bu özelliklere 
yönelik teknolojik araç gereç kullanması beklenmektedir. Korkut ve 
Akkoyunlu (2008: 182) eğitim ve öğretim yöntem ve yaklaşımlarına uygun her 
türlü araç gereç ile yenilikleri izleyebilen, öğretme stratejileri geliştirebilen ve 
öğrenme stilleri arasındaki farklılıkları gözlemleyebilen öğretmenlerin 
rehberliğinde gerçekleşeceğini ifade etmektedirler. Bu bağlamda öğretici 
kendi eğitiminde kullandığı araç ve gereçlerin gelişen zaman içindeki 
teknolojik araç ve gereçlerin hedef kitleye yeterli gelmeyebilir. Böyle 
durumlarda öğreticinin kendini  mevcut duruma göre güncellemesi 
beklenmektedir. Ancak koşullara uygun hareket edildiğinde verilmek istenen 
eğitimin daha etkili ve kalıcı olması sağlanacaktır.  
 
2. ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ 
2.1. AMAÇ VE ARAŞTIRMA SORUSU 
 Bu çalışmanın amacı kuşakların (Bebek Patlaması Kuşağı 1946–1964, 
X Kuşağı 1965–1979, Y Kuşağı 1980–1999, Z Kuşağı 2000 ve sonrası) yabancı 
dil eğitiminde kullandığı teknolojik araçların kuşaklar bazında 
değerlendirilmesidir. Bu amaçla, farklı kuşaklara ait bireyler teknolojiyi dil 
öğrenimlerinde nasıl algıladığı sorusunun yanıtı aranmaya çalışılmıştır. 
 
2.2. ÖNEM 
 Literatür taraması yapıldığında yabancı dil eğitiminde, eğitimde 
teknoloji ve kuşaklar arası farklar üzerine oldukça fazla çalışmanın olduğu 
görülmektedir. Ancak bu üç kavramı birlikte değerlendiren bir çalışmaya 
rastlanamamıştır, mevcut araştırmaların çoğu turizm, pazarlama, yönetim 
alanlarına aittir. Bu çalışma ile kuşaklar ve yabancı dil öğrenimi üzerine olan 
eksikliğin giderilmesi ve alana katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
2.3. YÖNTEM 
 Büyüköztürk vd. (2014: 179) geçmişe dönük tarama araştırmalarını 
geçmişte yaşanan olayları yaşayan kişilerin görüşlerine ve beyanlarına dayalı 
olarak yürütülen çalışmalar olarak tanımlanırken, bu yaklaşım ilgili literatürde 
nitel ve nicel verilere dayalı bir araştırma yöntemi olarak da 
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değerlendirilmektedir. Temelde betimleyici bir yapıya sahip olan tarama 
araştırmaların boylamsal tarama türünde araştırmanın kendisi incelenen 
olguların zaman içindeki değişimlere odaklanır. Dünyadaki olgulardan bir 
tanesi olan yabancı dil öğretiminde eğitimde teknolojisin kullanımı zaman 
içinde sürekli bir değişim içindedir. Bu bağlamda çalışmada tarama 
araştırması türlerinden Trend (Yönelim) Tarama tercih edilmiştir. Boylamsal 
taramanın Trend Tarama türünde eldeki verilerin ışığında geleceğe yönelik 
tahminler geliştirme amacıyla da yapılır (bkz. Cohen, Manison ve Morrison, 
2007; aktaran: Özdemir, 2015: 82).  
 
2.4. ÇALIŞMA GRUBU 
 Çalışmada sessiz kuşağa yeterli sayıda ulaşma imkanı 
bulunamadığından dolayı sadece Bebek Patlaması, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z 
Kuşağı ele alınmıştır. 1946–1964 yılları arasında doğan Bebek Patlaması 
kuşağı, 1965–1979 yılları arasında doğan X kuşağı, 1980–1999 yılları arasında 
doğan Y Kuşağı ve 2000 ve sonraki yıllarda doğan Z kuşağı bireyleri çalışma 
grubunu oluşturmaktadır. 4 kuşaktan toplamda 139 (Bebek Patlaması–15, X 
Kuşağı–32, Y Kuşağı–73, Z Kuşağı–19) kişiye ulaşılmıştır. Bebek Patlaması, X ve 
Y kuşağı bireyleri için ölçüt belirlenmiştir. Bu kişilerin çalışmaya katılabilmesi 
için öğretmen olarak görev yapmış ya da yapıyor olmaları gerekmektedir. 
Katılımcılar bu koşulu sağlamaktadırlar. Z kuşağına ait katılımcılar ise yaşları 
itibari ile öğrenci konumundadırlar. Çalışmaya destek veren tüm katılımcılar 
lise eğitimleri sırasında üç yıl süre ile yabancı dil eğitimi almışlardır ve bunu 
doğrulamışlardır. Amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt yöntemi seçilmiştir. 
Buna göre örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip 
kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulması gerekmektedir 
(Büyüköztürk vd., 2012: 11). 
 
2.5. VERİ TOPLAMA ARACI VE ANALİZİ 
 Bu çalışmada veri toplama araçlarından anket tercih edilerek yarı 
yapılandırılmış anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan form Google Formlar 
aracılığı ile pilot çalışma kapsamında katılımcılara ulaştırılmıştır. Elde edilen 
veriler üç araştırmacı tarafından analiz edilmiş ve gerekli görülen yerlerde 
düzeltmeler yapılmıştır. Güncellenen şekli ile form katılımcılara ulaştırılmış ve 
veriler bu şekilde toplanmıştır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde katılımcılara ilişkin demografik bilgileri belirlemek amacıyla cinsiyet, 
doğum tarihi, yaşadığı şehir, mesleği ve eğitim durumunu içeren açık uçlu 
sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise lisede görülen birinci yabancı dil 
eğitimi ile kullanılan teknolojik araçlar kavramlarına ilişkin çoktan seçmeli ve 
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açık uçlu toplam 7 soru bulunmaktadır. Anketin üçüncü bölümü ise dileyen 
katılımcıların konuyla ilgili bir anısını paylaşmasını ve iletmek istediği diğer 
husuları yazması eylemlerini içermektedir.  
 Anketin birinci bölümünde toplanan veriler n sayısı ve ortak kesişme 
alanları doğrultusunda sınıflandırılmış ve betimlenmiştir. İkinci bölümde ise 
veriler hem n sayısı hem de yüzdelik dilimler olarak ifade edilmiştir. Üçüncü 
bölümdeki veriler ise doğrudan alıntılayarak çalışmaya aktarılmıştır.     
 
3. BULGULAR 
 Çalışmaya katılanların tamamı (139) lise eğitimi sırasında en az üç yıl 
yabancı dil eğitimi aldıklarını ve gönüllü olarak katıldıklarını onaylamışlardır. 
Katılımcılar (122) kadından ve (17) erkekten oluşmaktadır. Ankete bebek 
patlamasından (15), X kuşağından (32), Y kuşağından (73) ve Z kuşağından (19) 
olmak üzere toplamda 139 kişi katılmıştır.  
 Araştırmaya 35 farklı ilden 139 kişi katılım göstermiştir. Bu katılım 
sırasıyla şunlardır: Kastamonu ilinden 20, İzmir ilinden 18, Tekirdağ ilinden 17, 
Edirne ilinden 13, Hatay ilinden 10, Kütahya ilinden 9, İstanbul ve Aydın 
illerinden 6şar, Kocaeli ilinden 5, Gümüşhane ilinden 3, Uşak, Iğdır, Nevşehir, 
Aksaray, Zonguldak, Eskişehir, Erzurum illerinden 2şer, Kahramanmaraş, 
Sivas, Kayseri, Muğla, Adıyaman, Bartın, Konya, Karabük, Denizli, Sakarya, 
Tokat, Antalya, Kırklareli, Adana, Ankara, Giresun, Bursa, Sinop illerinden ise 
1er kişi. 
 Bebek patlaması, X kuşağı ve Y kuşağından olan katılımcılar arasında 
İngilizce Öğretmeni, Almanca Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni, Türkçe Öğretmeni, Okul öncesi 
Öğretmeni, Müzik Öğretmeni, Resim Öğretmeni, Fizik Öğretmeni, Tarih 
Öğretmeni, Biyoloji Öğretmeni, Rehberlik Öğretmeni, İlköğretim Matematik 
Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Arapça Öğretmeni, 
Teknoloji Tasarım Öğretmeni ve Fen Bilimleri Öğretmeni bulunmaktadır. Z 
kuşağı katılımcılarının tamamı ise öğrencilerdir. Katılımcıların eğitim 
durumları Lisans (104), Lise (19), Yüksek Lisans (10), Ön lisans (3), Doktora (3) 
olarak dağılım göstermektedir.  
 Anketin ikinci bölümündeki verilere göre katılımcıların lise yıllarında 
öğrendikleri birinci yabancı dil n sayısı oranında ve yüzdelik dağılımları ise şu 
şekildedir: 
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Tablo 1: Katılımcıların Lise Yıllarında Öğrendikleri Birinci Yabancı Dil 

Kuşak Birinci Yabancı Dil N Kuşağa göre 
oranı (%) 

Bebek Patlaması (15) İngilizce 10 66,6 
Almanca 4 26,6 
Fransızca 1 6,6 

X Kuşağı (32) İngilizce 18 56,2 
Almanca 11 34,3 
Fransızca 3 9,3 

Y Kuşağı (73) İngilizce 73 100 

Z Kuşağı (19) İngilizce 19 100 

 Lise yıllarında öğrendiğiniz birinci yabancı diliniz nedir sorusuna Bebek 
Patlaması kuşağında İngilizce dili 10 kişi ile birinci sırada yer alırken, Almanca 
4 kişi ile ikinci sırada ve Fransızca 1 kişi ile üçüncü sırada yer almıştır. Y (73) ve 
Z  (19) kuşaklarının tamamı İngilizce öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bunun 
sebebi olarak 1997 yılında gerçekleştirilen eğitim reformu sonrası birinci 
yabancı dil olarak İngilizce’nin zorunlu kılınması gösterilebilir. 
 

Tablo 2: Katılımcıların Lise Yıllarında Öğrendikleri Birinci Yabancı Dil Seviyeleri 

Kuşak Yabancı Dil 
Seviyesi 

N Kuşağa göre 
oranı (%) 

Bebek Patlaması (15) A1 9 60 

B1 3 20 

A2 2 13,3 

C2 1 6,6 

X Kuşağı (32) A1 14 43,7 

B1 10 31,2 

A2 5 15,6 

B2 3 9,3 

Y Kuşağı (73) A1 23 31,5 

B1 19 26 

A2 11 15 

B2 11 15 

C1 7 9,5 

C2 2 2,7 
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Z Kuşağı (19) B1 9 47,3 

A2 4 21 

C1 3 15,7 

A1 2 10,5 

B2 1 5,2 

  
Lise eğitiminiz sonunda dört dilsel beceriyi düşünerek (Okuma, Yazma, 
Konuşma ve Dinleme) yabancı dil seviyenizi nasıl tanımlardınız sorusuna tablo 
2’de görüldüğü üzere; her kuşağın dil seviyesinde farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Bebek Patlaması kuşağında katılımcılar dil seviyelerini A1 (9), 
A2 (2), B1 (3) ve C2 (1) olarak tanımlamışlardır. X kuşağında dil seviyeleri A1 
(14), A2 (5), B1 (10) B2 (3) olarak kendini göstermektedir. Y kuşağına 
bakıldığında A1 (23), A2 (11), B1 (19), B2 (11), C1 (7) ve C2 (2) seviye bilgileri 
tespit edilmiştir. Bu sayı dağılımı Z kuşağında da ise şu şekildedir: A1 (2), A2 
(4), B1 (9), B2 (1) ve C1 (3).  
 

Tablo 3: Katılımcıların Birinci Yabancı Dili Öğrenirken En Çok Kullandığı Araçlar 

Kuşak Araçlar N Kuşağa göre oranı 
(%) 

Bebek Patlaması (15) Kara Tahta 15 100 

Kitap 12 80 

Sözlük 12 80 

Teyp 3 20 

Ses Kasetleri 2 13,3 

Projeksiyon 1 6,6 

Dil Laboratuarı 1 6,6 

X Kuşağı (32) Kara Tahta 27 84,3 

Kitap 26 81,25 

Sözlük 26 81,25 

Ses Kasetleri 12 37,5 

Teyp 10 31,2 

Televizyon 6 18,7 

Projeksiyon 3 9,3 
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Tepegöz 3 9,3 

Dil Laboratuarı 2 6,2 

Hoparlör 1 3,1 

Internet 1 3,1 

Diğer: Dikte 1 3,1 

Diğer: Flashcards 1 3,1 

Diğer: Figurinler ve keçeli 
pano 

1 3,1 

Y Kuşağı (73) Kitap 64 87,6 

Sözlük 63 86,3 

Kara Tahta 54 73,9 

Ses Kasetleri 38 52 

Teyp 32 43,8 

Hoparlör 24 32,6 

Televizyon 19 26 

Internet 18 24,6 

Projeksiyon 14 19,1 

Dil Laboratuarı 12 16,4 

Tepegöz 10 13,6 

Elektronik Sözlük 8 10,9 

Akıllı Tahta 6 8,2 

Diğer: Yabancı Gazeteler 1 1,3 

Diğer: Dergi 1 1,3 

Z Kuşağı (19) Internet 19 100 

Sözlük 14 73,6 

Kitap 13 68,4 

Akıllı Tahta 13 68,4 

Elektronik Sözlük 7 36,8 

Projeksiyon 4 21 

Hoparlör 4 21 

Ses Kasetleri 4 21 
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Kara Tahta 3 15,7 

Dil Laboratuarı 1 5,2 

Diğer: Farklı zorluk 
seviyelerinde metinler ve 
yabancı arkadaş ile 
konuşma 

1 5,2 

  
Birinci yabancı dilinizi öğrenirken en çok kullandığınız araçlar nedir 

sorusunda Bebek Patlaması, X, Y kuşaklarında kara tahta önemli bir yere 
sahipken Z kuşağında kara tahtanın yerini akıllı tahta almıştır. Kitap ve sözlük 
her kuşakta önemli bir yere sahiptir. Ses kasetlerinin en çok Y kuşağında 
kullanıldığı belirtilmiştir. Bunun nedeni Y kuşağının lise zamanında hazırlık 
sınıflarının olması etkili olabilir. Tepegöz kullanımı sadece X ve Y kuşağında 
görülmektedir. Katılımcılar Bebek Patlaması kuşağında teknolojik aletler 
olarak sadece projeksiyon (1) ve teyp (3) araçlarını seçmişlerdir. X ve Y 
kuşağında televizyon seçilmesine rağmen Z kuşağında kimsenin araç olarak 
televizyonu seçmemesi dikkat çekicidir. Elektronik Sözlük sadece Y ve Z 
kuşağında yer alırken dil laboratuarı tüm kuşaklarda seçilmiştir. Z kuşağının 
tamamının interneti seçmesi internetin eğitim alanındaki önemini 
vurgulamaktadır. X kuşağında sadece 1 kişi interneti seçerken Y kuşağında 
oran biraz artmıştır. Bu tablo yıllar geçtikçe teknolojinin hayatın her alanında 
olduğu gibi eğitimde de giderek artan yerini göstermektedir. 

 
Tablo 4: Katılımcıların Lise Eğitiminde Yararlandıkları Araçların Yabancı Dil Eğitimlerine 

Sağladıkları Katkı 

 

Kuşak Dil Eğitimine Sağladığı Katkı N Kuşağa göre 
oranı (%) 

Bebek Patlaması (15) Dilsel yeterliliğe olumlu katkı 6 40 

Faydalı 5 33,3 

Olumsuz 4 26,6 

X Kuşağı (32) Faydalı 14 43,7 

Dilsel yeterliliğe olumlu katkı 12 37,5 

Olumsuz 6 18,7 

Y Kuşağı (73) Dilsel yeterliliğe olumlu katkı 41 56,1 

Faydalı 20 27,3 

Olumsuz 12 16,4 
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Z Kuşağı (19) Faydalı 10 52,6 

Dilsel yeterliliğe olumlu katkı 6 31,5 

Olumsuz 3 15,7 

  
Lise eğitiminde yararlandığınız bu araçlar yabancı dil eğitiminize ne katkı 
sağladı sorusuna katılımcıların düşünceleri çoğunlukla olumlu seyretmektedir. 
Bebek Patlaması kuşağında %73.3, X kuşağında %81.2, Y kuşağında %82.4, Z 
kuşağında ise %84.1 olumlu yanıt verirken diğerleri katkı sağlamadığını ya da 
olumsuz katkı sağladığını düşünmektedir. 

Tablo 5: Katılımcıların Lise Eğitiminde Yararlandıkları Araçların Dilsel Yeterliliklerine 
Sağladıkları Katkı 

Kuşak Dilsel Yeterliliklere Sağladığı Katkı N Kuşağa 
göre 

oranı (%) 

Bebek Patlaması (15) Okuma – Anlama 13 86,6 

Yazma 10 66,6 

Dilbilgisi 9 60 

Telaffuz 7 46,6 

Dinleme 3 20 

Konuşma 2 13,3 

Diğer: Pratik yapma 1 6,6 

X Kuşağı (32) Okuma – Anlama 22 68,7 

Dilbilgisi 17 53,1 

Yazma 13 40,6 

Dinleme 13 40,6 

Telaffuz 12 37,5 

Konuşma 9 28,1 

Diğer: Kelime dağarcığı 1 3,1 

Diğer: Sınıfı geçtim 1 3,1 

Y Kuşağı (73) Okuma – Anlama 57 78 

Dilbilgisi 42 57,5 

Dinleme 41 56,1 

Yazma 39 53,4 
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Telaffuz 35 47,9 

Konuşma 30 41 

Diğer: Faydalı olmadı 1 1,3 

Z Kuşağı (19) Okuma – Anlama 17 89,4 

Dinleme 15 78,9 

Yazma 12 63,1 

Konuşma 10 52,6 

Dilbilgisi 10 52,6 

Telaffuz 9 47,3 

Diğer: Güzel 1 5,2 

 Lise eğitiminde yararlandığınız araçlar dilsel yeterliliklerinize ne katkı 
sağladı sorusuna bütün kuşaklarda okuma-anlama yeterliliği oranı en yüksek 
seyreden veri olmuştur. Bebek Patlaması kuşağında ikinci sırayı yazma alırken, 
X kuşağında ve Y kuşağında ikinci sırada dilbilgisi, Z kuşağında dinleme yer 
almaktadır. Bebek Patlaması kuşağında sırayı dilbilgisi, telaffuz, dinleme ve 
konuşma takip etmektedir. Bir kişi de diğer kısmına pratik yapma seçeneğini 
eklemiştir. X kuşağında sırayı dinleme, yazma, telaffuz ve konuşma takip 
etmiştir. Diğer kısmına ise bir kişi kelime dağarcığı seçeneğini, bir kişi de sınıfı 
geçtim seçeneğini eklemiştir. Y kuşağında sıralama dinleme, yazma, telaffuz 
ve konuşma şeklinde olmuştur. Z kuşağı dışında diğer kuşaklarda konuşma en 
sonda yer alırken Z kuşağında bu durum değişmiştir. Z kuşağında ise 
sıralamanın devamı yazma, konuşma, dilbilgisi ve telaffuz şeklindedir. 

Tablo 6: Katılımcıların Günlük Yaşantılarında Kullandıkları Teknolojik Araçlar 

Kuşak Teknolojik Araçlar N Kuşağa göre 
oranı (%) 

 

 

 

 

 

Bebek Patlaması (15) 

Cep Telefonu 14 93,3 

Televizyon 13 86,6 

Internet 11 73,3 

Dizüstü Bilgisayar 6 40 

Tablet 4 26,6 

Flash Bellek 3 20 

Masaüstü Bilgisayar 3 20 

Radyo 3 20 

Hoparlör 1 6,6 
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Ev Telefonu 1 6,6 

X Kuşağı (32) Cep Telefonu 31 96,8 

Internet 24 75 

Televizyon 15 46,8 

Dizüstü Bilgisayar 13 40,6 

Masaüstü Bilgisayar 8 25 

Flash Bellek 6 18,7 

Tablet 3 9,3 

Radyo 3 9,3 

Oyun Konsolları 1 3,1 

Y Kuşağı (73) Cep Telefonu 68 93,1 

Internet 59 80,8 

Dizüstü Bilgisayar 43 58,9 

Televizyon 30 41 

Flash Bellek 12 16,4 

Tablet 8 10,9 

Masaüstü Bilgisayar 7 9,5 

Hoparlör 7 9,5 

Radyo 5 6,8 

Oyun Konsolları 3 4,1 

Z Kuşağı (19) Cep Telefonu 19 100 

Internet 17 89,4 

Dizüstü Bilgisayar 9 47,3 

Televizyon 6 31,5 

Masaüstü Bilgisayar 3 15,7 

Tablet 1 5,2 

  
Lise eğitiminizi düşünmeksizin günlük yaşantınızda en fazla 

kullandığınız üç teknolojik aracı işaretleyiniz sorusuna bütün kuşaklarda ilk 
sırada cep telefonu yer almıştır. Bebek Patlaması kuşağı kendi döneminde 
kullanmaya başladığı televizyon alışkanlığına günümüzde de devam 
etmektedir. Çünkü televizyon en çok tercih edilen ikinci araç olmuştur. Ev 
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telefonu kullanımı ise terkedilmiş diyebiliriz. Sadece bir kişi tarafından 
kullanılmaya devam edilmektedir. Hoparlör de bir kişi tarafından tercih 
edilerek en az tercih edilenler arasındadır. X ve Y kuşağının en çok ve en az 
olarak tercih ettikleri araçlar aynıdır. En çok tercih edilen ikinci araç bu kuşakta 
internet, en az kullanılan ise oyun konsollarıdır. Z kuşağında da internet ikinci 
sırada yer almaktadır, fakat en az kullanılan araç tablettir. 

 
Tablo 7: Katılımcıların Teknolojik Aletlere Günlük Ayırdıkları Süre 

Kuşak Ayırdıkları Süre N Kuşağa göre 
oranı (%) 

Bebek Patlaması (15) 3 – 4 Saat 9 60 

1 – 2 Saat 5 33,3 

1 saatten az 1 6,6 

X Kuşağı (32) 1 – 2 Saat 14 43,7 

3 – 4 Saat 10 31,2 

5 Saat ve üzeri 8 25 

Y Kuşağı (73) 3 – 4 Saat 40 54,7 

1 – 2 Saat 16 21,9 

5 Saat ve üzeri 15 20,5 

1 saatten az 2 2,7 

Z Kuşağı (19) 3 – 4 Saat 9 47,3 

5 Saat ve üzeri 6 31,5 

1 – 2 Saat 4 21 

  
Kullandığınız bu teknolojik araçlara günlük ortalama ne kadar süre 

ayırıyorsunuz sorusuna katılımcılardan Bebek Patlaması, Y ve Z kuşağı 
kullandıkları bu teknolojik araçlara günlük ortalama 3-4 saat ayırmaktadırlar. 
X kuşağı ise 1-2 saat ile sınırlı kalmıştır. 

 
Tablo 8: Katılımcıların Teknoloji Tabanlı Yabancı Dil Eğitimi Hakkındaki Olumlu Görüşleri 

Kuşak Olumlu Görüşler N Kuşağa 
göre oranı 

(%) 

Olumlu (Yararlı, Gerekli, Önemli, Etkili) 8 53,3 
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Bebek 
Patlaması 
(15) 

Dilsel Becerileri Geliştirme (Çeşitli Uygulamalar, 
Anadil Konuşucuları, Görsel Kaynaklar ile) 

7 46,6 

Araştırma Kolaylığı (Bilgiye Ulaşılabilirlik, Zaman ve 
Mekandan Bağımsız Erişim, Kaynaklara erişim, 
Kaynak Çeşitliliği, İletişim, Bilgi Aktarımı) 

5 33,3 

Dil Öğrenme/Kullanma (Çeşitli Uygulamalar ile) 3 20 

Bireysel Öğrenme İmkanı 2 13,2 

Öğrenmede Kalıcılı 1 6,6 

Ekonomiklik 1 6,6 

X Kuşağı (32) Olumlu (Yararlı, Gerekli, Önemli, Etkili) 20 62,5 

Araştırma Kolaylığı (Bilgiye Ulaşılabilirlik, Zaman ve 
Mekandan Bağımsız Erişim, Kaynaklara erişim, 
Kaynak Çeşitliliği, İletişim, Bilgi Aktarımı) 

10 31,25 

Dilsel Becerileri Geliştirme (Çeşitli Uygulamalar, 
Anadil Konuşucuları, Görsel Kaynaklar ile) 

8 25 

Bireysel Öğrenme İmkanı 2 6,2 

Öğrenmede Kalıcılık 2 6,2 

Gerçek Ortama Sahip Olamama 1 3,1 

Farklı Becerilerin Gelişmesi (Dikkat, Motivasyon, 
Dinamiklik) 

1 3,1 

Y Kuşağı (73) Olumlu (Yararlı, Gerekli, Önemli, Etkili) 41 56,1 

Dilsel Becerileri Geliştirme (Çeşitli Uygulamalar, 
Anadil Konuşucuları, Görsel Kaynaklar ile) 

14 19,1 

Araştırma Kolaylığı (Bilgiye Ulaşılabilirlik, Zaman ve 
Mekandan Bağımsız Erişim, Kaynaklara erişim, 
Kaynak Çeşitliliği, İletişim, Bilgi Aktarımı) 

13 17,8 

Öğrenmede Kalıcılık 9 12,3 

Fikir Belirtmeyen 4 5,4 

Dil Öğrenme/Kullanma (Çeşitli Uygulamalar ile) 3 4,1 

Gerçek Ortama Sahip Olamama 1 1,36 

Farklı Becerilerin Gelişmesi (Dikkat, Motivasyon, 
Dinamiklik) 

1 1,3 

Z Kuşağı (19) Olumlu (Yararlı, Gerekli, Önemli, Etkili) 7 36,8 
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Araştırma Kolaylığı (Bilgiye Ulaşılabilirlik, Zaman ve 
Mekandan Bağımsız Erişim, Kaynaklara erişim, 
Kaynak Çeşitliliği, İletişim, Bilgi Aktarımı) 

6 31,5 

Dilsel Becerileri Geliştirme (Çeşitli Uygulamalar, 
Anadil Konuşucuları, Görsel Kaynaklar ile) 

5 26,3 

Dil Öğrenme/Kullanma (Çeşitli Uygulamalar ile 4 21 

Öğrenmede Kalıcılı 2 10,5 

Ekonomiklik 1 5,2 

  
Teknoloji tabanlı yabancı dil eğitimi hakkında olumlu görüşleriniz 

nelerdir sorusuna tüm kuşaklar teknoloji tabanlı dil öğretiminin olumlu 
olduğunu belirtmişlerdir. En çok oran tüm kuşaklar için bu temada ortaya 
çıkmıştır. Tablo 8 incelendiğinde bunu takip eden görüşlerin olduğu da 
görülecektir. Bebek Patlaması ve Y kuşağı için ikinci önemli bulgu çeşitli 
uygulamalar, anadil konuşucuları ve görsel kaynaklar aracılığı ile geliştirilmeye 
çalışılan dilsel beceriler olmuştur. X kuşağı ise araştırma kolaylığı başlığında 
toplanmıştır. Aynı tema Z kuşağı katılımcıları tarafından da tercih edilerek 
ikinci sıraya taşınmıştır. 

 
Tablo 9: Katılımcıların Teknoloji Tabanlı Yabancı Dil Eğitimi Hakkındaki Olumsuz Görüşleri 

Kuşak Olumsuz Görüşler N Kuşağa 
göre 
oranı 
(%) 

Bebek 
Patlaması (15) 

Yok 5 33,3 

Pasif kalma/Hazıra Alışma 3 20 

Güvenilir Olmayan İçerik/Bilgi Kirliliği 2 13,3 

Bağımlılık Yaratma 1 6,6 

Kalıcılık Sorunu 1 6,6 

Teknolojiye Erişim Sorunu/Teknik 
Sorunlar 

1 6,6 

Sağlık Problemleri/Radyasyon 1 6,6 

Yüzyüze görüşme eksikliği 1 6,6 

X Kuşağı (32) Yok 16 50 

Bağımlılık Yaratma 5 15,6 

Yanlış Öğrenme 3 9,3 
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Pasif kalma/Hazıra Alışma 3 9,3 

Teknolojiye Erişim Sorunu/Teknik 
Sorunlar 

2 6,2 

Yüzyüze görüşme eksikliği 1 3,1 

Sağlık Problemleri/Radyasyon 1 3,1 

Güvenilir Olmayan İçerik/Bilgi Kirliliği 1 3,1 

Y Kuşağı (73) Yok 33 45,2 

Bağımlılık Yaratma 11 15 

Teknolojiye Erişim Sorunu/Teknik 
Sorunlar 

6 8,2 

Güvenilir Olmayan İçerik/Bilgi Kirliliği 6 8,2 

Kalıcılık Sorunu 4 5,4 

Yüzyüze görüşme eksikliği 4 5,4 

Pasif kalma/Hazıra Alışma 3 4,1 

Yanlış Öğrenme 3 4,1 

Odaklanma Sorunu/Dikkat Eksikliği 3 4,1 

Z Kuşağı (19) Yok 8 42,1 

Pasif kalma/Hazıra Alışma 2 10,5 

Teknolojiye Erişim Sorunu/Teknik 
Sorunlar 

2 10,5 

Sağlık Problemleri/Radyasyon 2 10,5 

Yüzyüze görüşme eksikliği 2 10,5 

Bağımlılık Yaratma 1 5,2 

Yanlış Öğrenme 1 5,2 

Güvenilir Olmayan İçerik/Bilgi Kirliliği 1 5,2 

  
Teknoloji tabanlı yabancı dil eğitimi hakkında olumsuz görüşleriniz nelerdir 
sorusuna tüm kuşaklar teknoloji tabanlı dil eğitimi için olumsuz görüşleri 
olmadığını, ancak bazı ihtimallerden bahsedilmiştir. Bebek Patlaması kuşağı 
%20 oran ile pasif kalınabileceğini, öğrencilerin hazıra alışabileceğini ifade 
etmiştir. X kuşağını düşündüren tema ise %15,6 ile bağımlılık yaratma 
olmuştur. Y kuşağı katılımcıları da bu fikri desteklemişlerdir. Z kuşağı yüzyüze 
görüşme eksikliğini, pasif kalma ve hazıra alışmayı, teknolojiye erişim 
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konusundaki sıkıntılar ve son olarak sağlık problemlerini ikinci sıraya 
taşımışlardır. 
 

Tablo 10: Katılımcıların Yabancı Dil Öğrenmek İstedikleri Kuşak 

Kuşak İstenilen Kuşak N Kuşağa 
göre oranı 

% 

Bebek Patlaması (15) Z Kuşağı 11 73,3 

Y Kuşağı 3 20 

X Kuşağı 1 6,6 

X Kuşağı (32) Z Kuşağı 28 87,5 

X Kuşağı 2 6,2 

Y Kuşağı 2 6,2 

Y Kuşağı (73) Z Kuşağı 51 69,8 

Y Kuşağı 19 26 

X Kuşağı 2 2,7 

Bebek Patlaması 1 1,3 

Z Kuşağı (19) Z Kuşağı 18 94,7 

X Kuşağı 1 5,2 

  
(1.Kuşak: Bebek Patlaması 1946-1964, 2.Kuşak: X Kuşağı 1965-1979, 

3.Kuşak: Y Kuşağı 1980 1999, 4.Kuşak: Z Kuşağı 2000 ve sonrası). Hangi kuşak 
içerisinde yer alarak yabancı dil öğrenmek isterdiniz sorusuna günümüz 
imkânları düşünüldüğünde tabloda ortaya çıkan sonuç tarafımızca da 
öngörülmüştür. Bebek Patlaması, X ve Y kuşağı Z kuşağı içerisinde yer alarak 
dil öğrenimlerini gerçekleştirmek istediklerini belirtmişlerdir. Z kuşağı ise bu 
kuşak içerisinde yer almaktan memnun olduğunu belirtmiştir. Her şeye sahip 
olma imkânı olan Z kuşağının kısıtlı imkanlarla baş etmesi muhtemelen bu 
kuşaktakileri zorlayacaktır. Diğer kuşaklarda bulunan kişiler ise her şeye 
erişmek, imkânları sonuna kadar kullanmak istemektedirler. 

Anketin üçüncü bölümünde ise Lise yıllarınızdaki yabancı dil eğitimi ile 
ilgili bir anınızı bizimle paylaşır mısınız sorusuna gelen tüm cevaplar kuşaklara 
göre şu şekilde doğrudan alıntılanmıştır: 

Bebek patlaması kuşağına ait ifadeler; “Yan komşumuz NATO’da 
görevli Amerikalı bir aileydi, kızları ile arkadaştım, günlük konuşmayı onunla 
öğrendim, üniversitede çok faydasını gördüm, okulda aklımda kalan tek şey 
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yabancı dili sevmememi sağlayan kitap ve içeriğindeki Mr. ve Miss. Brown’dı, 
öğretmenimi çok seviyordum buna rağmen amacım sadece sınıf geçmektir 
kitap yüzünden”. “İt's raining cats&dogs cümlesini gökyüzünden kedi, köpek 
yağıyor diye tercüme etmemiz”. X kuşağına ait ifadeler; “‘İngilizcede hep 
yüksek not alırdım. İngilizce öğretmenimle yıllar sonra aynı okulda beraber 
çalıştık”. “Dil öğrenmeyi çok istediğim için penfriend ile yazıştığımı ve 
mektubunu dört gözle beklediğimi hatırlıyorum”. Y kuşağına ait ifadeler; “Look 
at these sharks Luke cümlesini hala hatırlıyorum bir de kitapların yurt dışından 
geldiği için çok pahalı olduğunu”. “‘Hocanın elinde kasetçalarla derse girdiği 
günler bize çok farklı gelirdi şu zamana kıyasla şuan çok komik geliyor”. Z 
kuşağına ait ifadeler; “9. sınıfta bir sunum yapmam gerekiyordu. Sunumum 
içerisinde listen kelimesini yanlış telaffuz ettiğim için (lɪsn demek yerine listın 
dediğim için) 34 puanım kırılmıştı. Bu anı benim içimde bir ukdedir”.  

Eklemek istediklerinizi bizimle paylaşır mısınız sorusuna gelen 
cevaplar kuşaklara göre şu şekildedir: 

Bebek patlaması kuşağına ait ifadeler; “teknoloji dil eğitimi için çok 
önemli ama bence en önemli etken bu teknolojiyi kullanacak ve asıl iletişimi 
kuracak olan öğretmen. Öğretmen ne kadar iyi yetişmiş ne kadar iyi iletişim 
yöntemlerini bilen donanımlı öğrencilerle iyi iletişim kuran bir kişi olursa 
eğitim öğretim o kadar kaliteli olur”. “Günümüzde herhangi bir dili öğrenmek 
isteyenler için olanakların sınırsız olduğunu düşünüyorum. Yukarıda da 
belirttiğim gibi hazırlık sınıflarını kaldırmak ülkemizdeki gençlerin dil öğrenimi 
ne vurulmuş büyük bir darbedir”. “Dil öğrenmek muhteşem bir şey. Lisede 
yapamadığımı teknoloji sayesinde 53 yaşında hallettim ve pek çok proje 
yaptım ve yapıyorum”. X kuşağına ait ifadeler; “Dil öğretiminde, daha doğrusu 
edindirilmesinde en önemli faktörün öğretmen olduğunu düşünüyorum. Bu 
yüzden üniversitelerin yabancı dil bölümlerini tercih edecek öğrencilerin 
öncelikle dile yeteneği ve tutkusu olan öğrencilerden olması gerektiğini 
düşünüyorum. Buna tabi ki akademik başarı eşlik etmeli. Matematik dersinde 
değil, yabancı dil dersinde başarılı olan öğrencilerin hakkı olmalı o bölümlerde 
okumak. Ve tabi ki iletişim becerileri yüksek olmalı öğretmen olacak kişilerin. 
Hatta bölümler üniversitelerde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise şeklinde 
bile hedef grubun yaş ve ihtiyaçlarına uygun içeriklerde olacak şekilde net 
şekilde ayrılmalı. Atama alt branşları da o şekilde belirlenmeli”. “Teknoloji 
tabanlı yabancı dil eğitimi kararında planlı ve programlı bir şekilde yapıldığı 
zaman çok faydalı olduğuna inanıyorum. Uzaktan eğitim bunun en güzel 
örneği. Yurt dışında pek çok eğitimlere katılabiliyor ve uygulayabiliyoruz. 
Öğrencilerimize de teknolojinin doğru kullanımını öğreterek pek çok şeyi 
başarmalarını sağlayabiliriz”. Y kuşağına ait ifadeler; “Hazırlık sınıfları etkin 
yabancı dil öğreniminde faydalıdır, çünkü haftada en az 24 saat o dille ilgili 
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olmadan öğrenilmesi çok zor”. “Yabancı dil öğrenmek oldukça keyifli bir iştir. 
Hele de o dili oyunlarla öğretmek, eğlenceli hale getirmek işin en keyifli 
yanıdır. Bu yüzden teknoloji yabancı dilde öğrencilerin dikkatini çekecek 
oyunlar ve materyaller hazırlamamıza imkân sağlar”. Bu soruda da 
cevaplanması zorunlu bir soru olmamasına karşın katılımcılar düşüncelerini 
bu şekilde paylaşmışlardır.  
 
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Farklı kuşaklara ait bireyler teknolojiyi dil öğrenimlerinde nasıl 
algıladığı sorusunun yanıtlamak için ülkede değişen eğitim politikaları 
okullarda tercih edilen yabancı dili/dilleri de etkilediği gerçeğinden hareket 
etmek gerekir. Önceden yabancı dillerde çeşitlilik varken bu durum Y 
kuşağından günümüze doğru tek seçeneğe düşmüştür. Fakat öğrenilen 
dillerin seviyesinde teknolojiye paralel olarak artış olduğu tespit edilmiştir. A1 
ile başlayan süreç B1 seviyesine kadar çıkmıştır. Bebek Patlamasının temel 
ders araçlarından olan kara tahta gelişen teknoloji ile yerini günümüzdeki akıllı 
tahtaya bırakmıştır. Derslerde daha çok güncel araç gereçler tercih 
edilmektedir. Dil eğitimine dahil edilen bu araçlar süreci olumlu olarak 
etkilemiştir. Bebek Patlaması kuşağında ses kaseti kullanmak bir avantaj iken 
Z kuşağına bakıldığında İnternet kullanımı göze çarpmaktadır. Eski araçlar gün 
geçtikçe kullanımdan kalkmaktadır. Teknoloji tabanlı eğitim tüm kuşaklar 
tarafından desteklenmektedir. Kitap ile başlayan serüven yerini e-kitaplara 
bırakmıştır. Bebek Patlaması, X ve Y kuşağı Z kuşağı içerisinde yer alarak dil 
öğrenimlerini gerçekleştirmek istediklerini belirtmişlerdir. Bu sebeple 
teknoloji yabancı dil derslerinde doğru yaklaşımlarla ve etkili yöntemlerle 
kullanılmalıdır.  

Gelişen teknolojinin her alanda yaygın etkisi bulunmaktadır. Eğitim 
alanında kullanılan teknoloji de zaman içerisinde köklü değişimler 
göstermiştir. Eğitim Teknolojilerinin yabancı dil eğitiminin geleceğine yönelik 
eğilimlerine bakıldığında belirli yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin öğretmen yeterliliklerine medya okuryazarlık yeterliliği, 
mentörlük yeterliliği gibi daha pekçok yeterlilikler eklenecektir, dijital 
ortamdaki internet tabanlı yeni eğitim uygulamaları çok işlevli olarak 
gelişecektir, öğrencilerin öğrendiği yabancı dil bilgisi konuları çok bouytlu 
ekranlara yansıyabilecek, dil eğitimi sınıfları aşarak canlı bağlantılarla anlık 
sürdürülebilecektir ve yapay zeka ile öğrencilerin uyguladıkları alıştırmalar 
aligoritma hesaplamar ile oluşturulacaktır. Bu kapsamda teknolojinin 
gelişmesi ile yabancı dil öğrenim sürecinin nasıl bir değişim gösterdiği ve bu 
değişimin kuşaklara olan yansıması çalışmada ülke genelinde de olsa ancak 
kısıtlı bir anket çalışması ile betimlenmeye çalışılarak geleceğe yönelik bazı 
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fikirlerin somutlaştırılabilmesine katkı sunulmaya çalışılmıştır. Teknolojik 
gelişmelerin yabancı dil öğrenimindeki izlerinin kuşaktan kuşağa  farklılıklar ve 
benzerlikler oluşturduğunu ve dil öğrenimine farklı etki alanların olduğu 
bilgisinden hareketle, Z kuşağı sonrası yeni bir kuşak sınıflandırması oluşacağı 
ön görülmektedir.   
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1. GİRİŞ 

Çocuk yazını içinde önemli bir konumda bulunan masallar ilk başta 
yalnızca sözlü kültür içinde yayılmış (Scheriau 2014: 15), ondokuzuncu 
yüzyıldan itibaren ise yazılı olarak aktarılmaya başlamıştır (bkz. Jones 2002). 
Masallar geçmişe ışık tutup toplumsal, kültürel ve ahlaki değerleri nesilden 
nesile aktarır (Ungan v.d. 2018: 165). Scheriau (2014: 16) masalları “kültürel 
miras” olarak nitelendirmektedir. Masallar, toplumsal değerler açısından 
eğitici bir rol üstlenmiştir (Kıbrıs 2016: 78). Günümüzde halk masalı ve sanat 
masalı olmak üzere iki farklı masal türünden söz edilir. Halk masalları sözlü 
kültür içinde anonim olarak ortaya çıkmış ve zamanla yazıya aktarılmıştır 
(Yalçın ve Aytaş 2017: 133). Sanat masalları ise belirli bir yazar tarafından 
yazarın kendi hayal gücü doğrultusunda veya halk masalından ilham alınarak 
yazılan masal türüdür (a.g.e). Halk masalı ve sanat masalı arasında birçok 
benzerlik ve farklılık vardır. Halk masalı anonimdir, masaldaki olayların 
yaşandığı zaman ve mekân belirsizdir, yalın bir dil kullanılır, olay örgüsü 
basittir, karakterlerin psikolojik alt yapısı yoktur, karakterler duygusal olarak 
tek boyutludur (iyi karakterler her durumda iyi, kötü karakterler her durumda 
kötüdür), her zaman mutlu sonla biter ve masalın hem giriş bölümünde hem 
de sonuç bölümünde “bir varmış bir yokmuş”, “onlar ermiş muradına biz 
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çıkalım kerevetine” vb. kalıplaşmış ifadeler yer alır (Neuhaus 2017: 12). Fakat 
sanat masalında yazar, zaman ve mekân bellidir, sanatsal dil kullanımı 
hâkimdir, olay örgüsü karmaşıktır, karakterlerin psikolojik alt yapısı vardır ve 
duruma göre iyi veya kötü davranış sergilerler, standart bir mutlu son veya 
kalıplaşmış ifadeler yoktur (a.g.e.). İki masal türü arasındaki ortak noktalar ise 
karakterlerin bir görev peşinde koşması, sihirli eşyalara yer verilmesi, sayı ve 
doğa sembollerinin kullanılması, insan dışı varlıkların konuşabilmesi, animist 
bir dünya görüşü ve mitlerle olan bağlantılardır (a.g.e.). Görüldüğü gibi iki 
masal türü temeldeki benzerliklerin dışında dil ve içerik açısından keskin bir 
şekilde ayrışmaktadır. Bu bağlamda her iki masal türünün barındırdığı söz 
varlığı ögelerinin de birbirinden farklılık gösterebileceği düşünülebilir. 

Söz varlığı bir dilde iletişime girebilmek için temel koşullardan biri 
olarak gösterilebilir. Barın (2003: 311), söz varlığı kapsamında “organ ve 
akrabalık adlarının, sayıların, günlük hayatta sıkça kullanılan isim ve fiiller ile 
onlarla ilişkisi olan kelimelerin, sıkça kullanılan deyimler, atasözleri ve 
iletişimde önemli bir yeri olan kalıplaşmış sözlerin” yer aldığını ifade 
etmektedir. Karadüz (2009: 638) ise söz varlığının oluşmasında kelimeler, 
terimler, ikilemeler, deyimler, atasözleri ve dilsel kalıpların rol oynadığını ifade 
etmektedir. Bir dilin söz varlığı o dili konuşan toplumun geçmişinden ve 
kültüründen izler taşır (Aksan 2006: 8). Söz varlığı yabancı dil öğretiminde 
önemli bir konuma sahiptir. Çünkü hedef dilin söz varlığı beraberinde hedef 
ülkeye ait kültürel bilgileri de dil öğrenim sürecine taşır (Aktaş 2016: 543). 
Ayrıca yabancı dilde iletişimin gerçekleşebilmesinde söz varlığı ögeleri önemli 
bir rol oynamaktadır: “Söz varlığı bir dilin ve dolayısıyla o dili konuşan ve yazan 
bireylerin anlatım gücünü geliştirir” (Baş 2010: 138). Bir öğrencinin hedef 
dilde öğrendiklerini pratiğe dökebilmesi ve bunları bir iletişim bağlamı 
içerisinde gerçekleştirebilmesi için söz varlığı ögelerinden faydalanması 
gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin kelime hazinesinin gelişmesiyle kendilerini 
daha iyi ifade edebilmeleri, okuduklarını ve duyduklarını daha iyi anlamaları 
ve sosyal hayatlarında hedef dilde iletişime geçerken öz güven sahibi olmaları 
sağlanır (bkz. Aktaş 2016). Bu bağlamda söz varlığının yabancı dil öğretimi ve 
öğrenimindeki önemi daha da belirginleşmektedir. 

Yabancı dil öğretiminde söz varlığı aktarımını sağlamak için çeşitli 
metin türlerine başvurulmaktadır. Bu bağlamda yazınsal metin türleri de sıkça 
kullanılmaktadır. Yazınsal metin türleri içerisinde ise kültürel miras olarak 
görülen masalların söz varlığı öğretiminde etkili olabileceği söylenebilir. 
Çünkü masallar ait oldukları toplumu, o toplumun kültürünü, değerlerini, 
yaşam deneyimlerini ve söz varlığını okura yansıtır (Aslan 2017: 57). Bu 
nedenle çalışmada Grimm Kardeşler’in “Die wahre Braut” (1888) adlı halk 
masalı ile Christian Peitz’ın “Der wilde Krieger” (2017) başlıklı sanat masalını 
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yabancı dil olarak Almanca öğretimi bağlamında söz varlığı açısından 
karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Böylece halk masalları ile 
modern sanat masalları arasında söz varlığı açısından nasıl farklılıklar olduğu 
sorgulanmıştır. 

 
2. YÖNTEM 

Çalışmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. 
Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yukarıda verilen 
tanımlamalardan yola çıkarak analizde temel alınacak söz varlığının kapsamı 
kelimeler, deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ünlemler, özel isimler, ikilemeler 
ve yansımalar olarak belirlenmiştir. Kelimelerin sıklık ve tekrar sayılarının 
hesaplanmasında “AntConc” adlı bilgisayar programından faydalanılmıştır. 

İncelenen masallar rastgele seçilmiştir. Seçimde uygulanan tek ölçüt 
iki masaldan birinin Alman halk masalı olması, diğerinin ise son dönemde 
yazılmış modern Alman sanat masalı olması şeklindedir. Bu ölçüt kapsamında 
önce halk masalı için Grimm Kardeşler tarafından derlenen “Kinder- und 
Hausmärchen” isimli masal kitabındaki masallardan rastgele seçim yapılmış, 
daha sonra ise sanat masalı için Christian Peitz’ın “Märchen aus Lugabugien” 
isimli masal kitabından rastgele bir masal seçilmiştir. İncelenen masallardaki 
söz varlığı ögeleri bir sonraki bölümde gösterilmiştir. 

 
3. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde Grimm Kardeşler’in derlediği “Die wahre 
Braut” adlı halk masalından ve Christian Peitz’ın yazdığı “Der wilde Krieger” 
adlı sanat masalından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Masallardaki söz 
varlığı ögeleri tür, sıklık ve tekrar oranına göre aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 

Tablo 1. İncelenen Masallardaki Söz Varlığı Ögelerinin Genel Görünümü 

Söz Varlığı 
Ögeleri 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Farklı Kullanım 
Sıklığı 

Tekrar Oranı Farklı Kullanım 
Sıklığı 

Tekrar Oranı 

Kelime 651 3,23 587 3,15 

Deyim 10 1,1 8 1,1 

Atasözü - - - - 

Kalıp Söz 15 1,13 34 1,117 

Mecaz Anlam 2 - 3 - 
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Özel İsim 8 5,538 6 15 

Ünlem 2 2 6 1,16 

İkileme 2 - 2 - 

Yansıma - - - - 

Toplam 690  646  

 
Tablo 1, halk masalında 651 farklı kelimenin yaklaşık olarak 3,23 

tekrar oranıyla kullanıldığını göstermektedir. Tekrarlayan kelimeler de 
sayıldığında incelenen halk masalının toplamda 2104 kelimeden oluştuğu 
söylenebilir. Bu kelimelerle halk masalında 10 farklı deyim, 15 farklı kalıp söz, 
2 farklı mecaz anlam, 8 farklı özel isim, 2 farklı ünlem ve 2 farklı ikileme yapısı 
kullanılmıştır. Sanat masalı ise 587 farklı kelimenin yaklaşık olarak 3,15 tekrar 
oranıyla oluşturduğu 1852 kelimeden oluşmaktadır. Bu kelimelerle sanat 
masalında 8 farklı deyim, 34 farklı kalıp söz, 3 farklı mecaz anlam, 6 farklı özel 
isim, 6 farklı ünlem ve 2 farklı ikileme yapısı oluşturulmuştur. Her bir söz varlığı 
ögesinin incelenen masallardaki detaylı görünümü aşağıdaki alt başlıklarda 
ayrı ayrı verilmiştir. 

 
3.1. KELİMELER 

Tablo 1’de de belirtildiği gibi halk masalı toplamda 2104 kelimeden 
oluşurken sanat masalı 1852 kelimeden oluşmaktadır. Bu kelimelerin tekrar 
oranları yukarıda verilmiş olsa da incelenen masallardaki en sık tekrarlanan 
kelimelere detaylı bir şekilde bakmadan önce kelimelerin genel görünümünü 
ayrı bir tabloda göstermek faydalı olabilir: 

 
Tablo 2. İncelenen Masallardaki Toplam ve Farklı Kelime Sayısı 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Toplam 
Kelime 

Farklı 
Kelime 

Tekrar 
Oranı 

Toplam 
Kelime 

Farklı 
Kelime 

Tekrar 
Oranı 

2104 651 3,23 1852 587 3,15 

 
Tablo 2’ye bakıldığında halk masalındaki hem farklı hem de 

tekrarlayan kelime sayısının daha fazla olduğu, fakat tekrar oranının hem halk 
masalında hem de sanat masalında birbirine yakın olduğu görülmektedir. 
Bağlaç, zamir ve edat gibi genellikle tek başına kullanılamayan kelimeler 
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çıkarıldığında incelenen masallardaki en sık kullanılan kelimeler aşağıdaki gibi 
gösterilebilir: 

Tablo 3. İncelenen Masallarda En Sık Kullanılan 50 Kelime 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Kelimeler Tekrar Sayısı Kelimeler Tekrar Sayısı 

sein 36 sein 59 

Mädchen 26 Ritter 40 

sprechen 15 Prinzessin 23 

wollen 15 wild 24 

kommen 14 Krieger 20 

können 12 werden 18 

Arbeit 11 besiegen 15 

sagen 11 Wald 15 

Hand 10 auch 13 

wissen 10 können 13 

Abend 9 sagen 13 

Tag 9 Tag 11 

werden 9 haben 10 

Alte 8 schon 9 

gehen 8 Spiegel 9 

groß 8 geben 9 

lang 8 wissen 8 

sitzen 8 wollen 8 

stehen 8 lang 8 

etwas 7 Auge 7 

Kälbchen 7 Drache 7 

legen 7 finster 7 

Linde 7 kommen 7 

müssen 7 machen 7 

Edelstein 6 Bote 6 
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fertig 6 denken 6 

ganz 6 immer 6 

Schloß 6 nun 6 

schon 6 Schwert 6 

sehen 6 viel 6 

sollen 6 Frau 5 

Stiefmutter 6 ganz 5 

vergessen 6 Reiter 5 

bald 5 sehr 5 

bleiben 5 Weg 5 

Braut 5 Bart 4 

golden 5 bitten 4 

haben 5 finden 4 

Hirtin 5 gehen 4 

Kleid 5 gut 4 

Königssohn 5 lassen 4 

leben 5 Lob 4 

liegen 5 mehr 4 

mehr 5 Pferd 4 

nieder 5 schön 4 

niemand 5 sicher 4 

Teich 5 sollen 4 

warten 5 stark 4 

Zimmer 5 vielleicht 4 

Auge 4 warten 4 

 
Tablo 3’e bakıldığında halk masalında en sık kullanılan kelimelerin 

Almanca temel söz varlığına daha yakın olduğu söylenebilir. Örneğin 
incelenen masallarda 10 kez veya daha fazla tekrarlanan kelimeler dikkate 
alındığında halk masalındaki kelimelerin (sein, Mädchen, sprechen, wollen, 
kommen, können, Arbeit, sagen, Hand, wissen), sanat masalındaki 
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kelimelerden (sein, Ritter, Prinzessin, wild, Krieger, werden, besiegen, Wald, 
auch, können, sagen, Tag, haben) daha yaygın günlük kullanıma sahip 
kelimeler içerdiği söylenebilir. Bu anlamda en önemli farkın halk masalında 
Mädchen, Arbeit ve Hand gibi temel söz varlığına dâhil edilebilecek isimler 
kullanılırken sanat masalında Ritter, Prinzessin ve Krieger gibi daha az 
kullanıma sahip kelimeleri içermesi olduğu söylenebilir. Tablodaki fiil, sıfat ve 
zarflara veya daha az sayıda tekrarlanan isimlere bakıldığında iki masal 
türünün de günlük hayatta kullanılabilecek önemli kelimeler içerdiği 
söylenebilir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Almanca derslerinde temel söz 
varlığı aktarımı için iki masal türünün de kullanılabileceği, fakat en sık 
tekrarlanan kelimelerin göz önüne alındığında incelenen halk masalının sanat 
masalına kıyasla daha kullanışlı olduğu belirtilebilir. 

 
3.2. DEYİMLER 

Deyim bilgisi, yabancı dil öğreniminde sahip olunması gereken en 
önemli bilgilerin arasında gösterilir (Güneş 2010: 1). Çünkü hedef dilin günlük 
doğal iletişiminde sürekli deyim kullanılır ve bu deyimlere hâkim olmayan bir 
öğrenci hedef dile de tam anlamıyla hâkim olamaz (a.g.e). Bu nedenle yabancı 
dil derslerinde hedef dildeki deyimleri içeren metinlerin kullanılması gerektiği 
söylenebilir. 

Yapılan incelemede her iki masal türünün de deyimlere yer verdiği 
görülmüştür. Masallardaki bu deyimler anlamlarına göre olumlu ve olumsuz 
anlam içeren deyimler olarak sınıflandırılabilir. Aşağıdaki tabloda hem halk 
masalındaki hem de sanat masalındaki deyimler anlamlarına göre olumlu ve 
olumsuz olarak gösterilmiştir: 

 
Tablo 4. İncelenen Masallardaki Deyimler 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Olumlu Anlam 
İçeren 
Deyimler 

Olumsuz Anlam 
İçeren Deyimler 

Olumlu Anlam 
İçeren Deyimler 

Olumsuz Anlam 
İçeren Deyimler 

an das Herz zu 
rühren (2 kez) 

jm. das Leben sauer zu 
machen 

sich ein Herz zu 
fassen 

die Augen zu 
verdrehen (2 kez) 

sein Wort zu 
halten 

die Hände in der Angst 
zusammenzuschlagen 

hellhörig zu 
werden 

den Kopf zu 
schütteln 

der Glanz zu 
blenden 

blaß vor Ärger zu 
werden 

Neugierde zu 
wecken  

die Stirn zu 
runzeln 
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wie Schuppen 
von den Augen 
zu fallen 

jm. das Leben zur Qual 
zu machen  

einen Fuß in 
irgendwohin 
setzen 

keiner 
Menschenseele 
zu begegnen 

sich alle Augen 
nach jm. zu 
wenden 

jm. ein Unglück 
begegnet 

- - 

 
Tablo 4’te görüldüğü gibi incelenen halk masalında kullanılan deyim 

sayısı sanat masalındaki deyimlerin sayısından daha fazladır. Fakat iki masal 
arasında deyim sayısı açısından önemli bir fark yoktur. Ayrıca her iki masal 
türünde de deyimler kendi içinde olumlu ve olumsuz anlamlı olarak dengeli 
bir oranda kullanılmıştır. Böylece deyimlerde anlamsal ve duygusal çeşitlilik 
sağlanmıştır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Almanca derslerinde deyim 
öğretimi amacıyla hem halk masalının hem de sanat masalının 
kullanılabileceği söylenebilir. 

 
3.3. KALIP SÖZLER 

Kalıp sözler kişiler arası iletişimde çok önemli bir konuma sahiptir. 
Ünsal’a (2013: 1386) göre kalıp sözler iletişimi kolaylaştırıp anlatım zenginliği 
sağlar. Martı (2019: 110-112) ise yabancı dil öğrencilerinin kalıp sözleri ve bu 
sözlerin iletişimdeki edimsel işlevlerini öğrenmesi gerektiğini vurgular. 
İncelenen her iki masal türünde de kalıp sözlerin sıkça kullanıldığı 
görülmüştür. Fakat sanat masalında halk masalına kıyasla çok daha fazla 
sayıda kalıp söz kullanılmaktadır (bkz. Tablo 1). İncelenen masallardaki kalıp 
sözler ve bu kalıp sözlerin edimsel işlevleri Tablo 5’te gösterilmiştir: 

Tablo 5. İncelenen Masallardaki Kalıp Sözler ve Edimsel İşlevleri 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Masal türüne ait kalıp sözler 

Es war einmal Es war einmal 

Eines Tages (2 kez) Eines Tages (4 kez) 

- Wenn sie nicht gestorben ist, dann ist 
sie heut noch auf der Suche 

Sitem etme 

Ist denn niemand auf Gottes Erdboden, 
der sich meiner erbarmt? 

- 
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Teselli etme 

Tröste dich - 

Vertraue mir nur an - 

Sei unbesorgt - 

Sei getrost - 

Ich will deine Arbeit schon tun - 

Ich will derweil deine Arbeit verrichten - 

İstek belirtme 

Wenn sie doch endlich zufriedengestellt 
wäre und mir das Leben nicht länger zur 
Qual machen wollte 

- 

Teşekkür etme 

Gott zu danken Jedenfalls danke ich Dir 

Uyarma 

Ich dulde keinen Widerspruch Verschwinde, Ungetüm, sonst werde 
ich Dich töten 

So wird dirs schlimm ergehen - 

Rica etme 

Ich bitte dich Sag gefälligst, was Du willst 

Bleib mir treu Ich möchte, dass… 

- Und da wollte ich Euch um einen 
Auftrag bitten 

- Bitte tu mir nichts 

- Bitte 

Seslenme 

- Ritter Rudolf! 

- Frau Prinzessin! 

Özür dileme 

- Oh, Verzeihung 

- Bitte verzeiht, dass… 
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Reddetme 

- Das ist unverzeihlich! 

- Oh, nein! 

- Ich brauche keine Hilfe 

- Nein, nein 

- Den Kopf schütteln 

Sevinç bildirme 

- Endlich hat das Warten ein Ende 

- Das ist erstaunlich! 

- Da bist Du! 

- Ich kann von Glück sagen, dass… 

Yasaklama 

- Betreten verboten 

İzin verme 

- Du kannst dann gehen 

Korktuğunu gösterme 

- Und er sieht sehr gefährlich aus! 

Hata bildirme 

- Da liegt ein Irrtum vor. 

Onaylama 

- Sagen wir so 

- nicken 

- Nun gut 

Memnuniyeti gösterme 

 Wie schön 

Memnuniyetsizliği gösterme 

- Dieses Geheimnis ist leider völlig 
uninteressant 

Söz alma 
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- Moment noch 

 
Tablo 5’te görüldüğü gibi incelenen masallarda sitem etme, teselli 

etme, istek belirtme, teşekkür etme, uyarma, rica etme, seslenme, özür 
dileme, reddetme, sevinç belirtme, yasaklama, izin verme, korktuğunu 
gösterme, hata bildirme, onaylama, memnuniyet gösterme, 
memnuniyetsizlik gösterme ve söz alma edimlerine yönelik kalıp sözler 
kullanılmıştır. Bu kalıp sözlere ek olarak yazınsal olarak masal türüne ait olan 
ve masalların giriş ve sonuç bölümlerinde kullanılan kalıp sözler de yer 
almaktadır. Tablo 5’e bakıldığında masallardaki kalıp sözlerin edimsel 
işlevlerinin iki masal türünde neredeyse hiç ortaklık göstermediği 
görülmektedir. Bu durum halk ve sanat masalı arasındaki türsel farka 
dayandırılabileceği gibi masal konusu vb. gibi farklılıklara da dayandırılabilir. 
Bu nedenle yabancı dil olarak Almanca derslerinde hem farklı konuları işleyen 
masalların hem de halk masalı ve sanat masalının bir arada kullanılması 
önerilebilir. Böylece masallarla hem farklı edimlere işaret eden yeni sözler 
öğrenilebilir hem de aynı edimleri ifade eden farklı sözler öğrenilebilir. 

 
3.4. MECAZ ANLAMLI İFADELER 

Mecaz kullanımının yazınsal eserlerin yanı sıra günlük iletişimde de 
önemli bir konumda olduğu söylenebilir. İncelenen masallarda toplam dört 
farklı mecaz kullanımı tespit edilmiştir. Bu mecaz anlamlı ifadelerden biri halk 
masalında, üçü sanat masalında kullanılmaktadır. Bu farkın nedeni olarak 
sanat masallarının daha sanatsal bir dile sahip olması gösterilebilir. 
Masallarda bulunan mecaz anlamlı ifadeler aşağıdaki gibidir: 

 
Tablo 6. İncelenen Masallardaki Mecaz Anlamlı İfadeler 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Es war, als ob ihr ein scharfes Messer in 
das Herz schnitte. 

Und weil sie sparsam damit [mit Loben 
und Lächeln] umging, mühten sich die 
Männer umso mehr. 

- Das ist doch lange kein Grund, dass Du 
mir meine kostbare Zeit raubst! 

- Werde ich mich nicht mit Dir messen! 

 
Tablo 6’da gösterildiği gibi halk masalındaki mecaz anlamlı ifadede, 

duygusal olarak acı çekme durumu “kalbe saplanan bıçak” mecazıyla 
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anlatılmaktadır. Sanat masalındaki mecazların ilkinde çok fazla övgü ve güler 
yüz göstermeyen bir karakterin durumu, bu eylemleri “tasarruflu bir şekilde 
kullanmak” mecazıyla aktarılmaktadır. İkinci mecaz ifadede “zamanını 
çalmak”, üçüncü mecaz ifadede ise “biriyle boy ölçüşmek” ifadeleri 
kullanılmaktadır. İncelenen masallardaki bu mecaz ifadelerin Türkçede de 
benzer şekillerde kullanılıyor olması öğrencilerin ana dili ile hedef dil arasında 
bağlantı kurup yabancı dil olarak Almanca öğrenimini olumlu yönde 
etkileyebilir. 

 
3.5. ÖZEL İSİMLER 

Masallardaki söz varlığının önemli bir kısmı özel isimlerden 
oluşmaktadır. Bu özel isimler tekrar sayılarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır: 

 
Tablo 7. İncelenen Masallardaki Özel İsimler 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Kelime Sıklık Kelime Sıklık 

Das Mädchen 26 Ritter Rudolf 31 

Die Alte 8 Prinzessin 23 

Das Kälbchen 7 Der Krieger 21 

Die Stiefmutter 6 Der Bote 7 

Die Braut 6 Der Drache 7 

Die Hirtin 5 Die Kammerzofe 1 

Der Königssohn 5 - - 

Der Bräutigam 3 - - 

Der König 2 - - 

Die Tochter des Königs 1 - - 

Der Priester 1 - - 

Der Sohn eines Königs 1 - - 

Die Frau 1 - - 

Toplam 72  90 

 
Tablo 7’de görüldüğü gibi özel isim sıklığı sanat masalında daha 

yüksek bir sayıda olsa da halk masalındaki özel isim çeşitliliği daha fazladır. İki 
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masal türünde de özel isimlerin prens, prenses, şövalye, ejderha, üvey anne 
vb. klasik masal kahramanlarından oluştuğu görülmektedir. Halk masalında 
aynı karaktere işaret eden birçok özel isim kullanılmış ve böylece özel isim 
çeşitliliği oluşturulmuştur. Örneğin tablodaki “Königssohn”, “Bräutigam” ve 
“Sohn eines Königs” özel isimlerinin hepsi aynı karakteri ifade etmektedir. 
Sanat masalında ise daha çok bir karakter için bir özel isim kullanıldığı 
görülmektedir. Bu nedenle yabancı dil olarak Almanca öğretimi açısından 
incelenen halk masalının sanat masalından daha fazla özel isim öğretme 
potansiyeli taşıdığı söylenebilir. 

 
3.6. ÜNLEMLER 
Ünlemler sevinç, acı ve şaşkınlık gibi duyguları aktaran ifadelerdir 

(örn: ach! au!) (Wahrig 1997: 684; Wahrig-Burfeind 2012: 522). Ünlem 
ifadelerinin özellikle konuşma dilinde ve doğal iletişimde sıklıkla kullanıldığı 
söylenebilir. İncelenen masallarda tespit edilen ünlemler ise aşağıdaki gibidir: 

 
Tablo 8. İncelenen Masallardaki Ünlemler 

Halk Masalı Sanat Masalı 

Hu! Erstaunlich! 

Ach! (3 kez) Oh, Verzeihung! 

- Moment noch! 

- Oh, nein! 

- Nein, nein! (2 kez) 

- Wie schön! 

 
Tablo 8’de görüldüğü gibi halk masalında yalnızca iki farklı ünlem 

ifadesine rastlanmışken sanat masalında altı farklı ünlem ifadesi tespit 
edilmiştir. Halk masalındaki ünlemler ses biçimindeyken sanat masalında 
kelime veya ses+kelime birleşimi şeklindedir. Almanca öğretimi açısından 
bakıldığında sanat masalının daha fazla ünlem içermesi sayesinde bu 
bağlamdaki söz varlığı aktarımında daha avantajlı olabileceği söylenebilir. 

 
3.7. İKİLEMELER 

İncelenen masallarda kendisine kullanım alanı bulan bir diğer söz 
varlığı ögesi ise ikilemelerdir. “İkilemeler anlatımı etkili kılabilmek, 
pekiştirmek, zenginleştirmek vb. gayelerle ses benzerliğinden faydalanılarak, 
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yakın ve zıt anlamlı kelimeler kullanılarak oluşturulur” (Baş 2012: 130-131). 
Masallarda kullanılan ikilemeler şu şekildedir: 

 
Tablo 9. İncelenen Masallardaki İkilemeler 

Halk Masalı Sanat Masalı 

weit und breit länger und länger 

Stein auf Stein nach und nach 

 
Tablo 9’da görüldüğü gibi iki masal türünde de aynı sayıda ikileme 

vardır. Masallardaki ikileme sayılarının düşük olduğu ve her iki masal türünün 
de yabancı dil olarak Almanca derslerinde ikileme öğretimi için yetersiz 
kalabileceği söylenebilir. 

 
3.8. ATASÖZLERİ VE YANSIMA SÖZCÜKLER 

Ele alınan masallarda atasözlerinin ve yansıma sözcüklerin hiç 
kullanılmadığı tespit edilmiştir. Baş’ın (2012: 133) da belirttiği gibi atasözleri, 
metin içerisinde diğer söz varlığı ögeleri kadar sık kullanım alanı bulamazlar. 
Fakat bu durum yabancı dil olarak Almanca öğretimi açısından bir eksiklik 
olarak nitelendirilebilir. Çünkü atasözleri bir toplumun yaşayışını, kültürünü 
ve değerlerini aktaran önemli dilsel ögelerdir (Bulut 2013: 564). Bu bağlamda 
yabancı dil derslerinde hedef dilin atasözlerine yer verilmemesi, dilin kültür 
boyutunun eksik öğretilmesine sebep olabilir. 

 
4. SONUÇ 

Bu çalışmada Grimm Kardeşler’in “Die wahre Braut” (1888) adlı halk 
masalı ile Christian Peitz’ın “Der wilde Krieger” (2017) başlıklı sanat masalı 
yabancı dil olarak Almanca öğretimi bağlamında söz varlığı açısından 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analizde esas alınan söz varlığı kapsamı 
kelimeler, deyimler, atasözleri, kalıp sözler, ünlemler, özel isimler, ikilemeler 
ve yansımalardır. Bu analiz sonucu aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

Halk masalında daha fazla kelime bulunurken her iki masal türünde 
de benzer oranda kelime tekrarı yapılmıştır. Halk masalında sık tekrarlanan 
kelimeler sanat masalındakilere kıyasla günlük dil kullanımına daha yakındır. 
Sık tekrarlanmayan kelimelere bakıldığında her iki masalda da günlük hayatta 
iletişim kurarken kullanılabilecek kelimeler bulunmaktadır. Kelimelere yönelik 
çıkarılan sonuçlar ışığında her iki masal da yabancı dil olarak Almanca 
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derslerinde kullanılabilecekken, sık tekrarlanan kelimeler bağlamında halk 
masalının sanat masalından daha kullanılabilir olduğu görülmüştür.  

Deyim kullanımına bakıldığında olumlu ve olumsuz deyim kullanımı 
açısından her iki masal da dengelidir. Halk masalında bulunan deyimler sanat 
masalında bulunanlara kıyasla küçük bir oranda daha fazladır. Masallarda 
deyim kullanım oranının benzer olması nedeniyle her iki masal türünün de 
deyim aktarımı açısından yabancı dil olarak Almanca derslerine dâhil edilebilir 
olduğu belirtilebilir.  

İncelenen sanat masalında, halk masalına kıyasla iki kattan daha fazla 
kalıp söze rastlanmıştır. Her iki masal türünde bulgulanan kalıp sözler sitem 
etme, teselli etme, istek belirtme, teşekkür etme, uyarma, rica etme, 
seslenme, özür dileme, reddetme, sevinç belirtme, yasaklama, izin verme, 
korktuğunu gösterme, hata bildirme, onaylama, memnuniyet gösterme, 
memnuniyetsizlik gösterme ve söz alma edimlerine yöneliktir. Bu kalıp 
ifadelerin iki masalda da farklı edimsel işlevlere yönelik olması, incelenen 
masalların türsel veya içerik bağlamında farklılığından kaynaklandığı denebilir. 
Bu farklılık yabancı dil olarak Almanca derslerinde avantaj olarak görülüp her 
iki masal türü de bir arada kullanılabilir.  

Ele alınan sanat masalında halk masalına kıyasla daha fazla mecaz 
anlamlı ifade kullanıldığı görülmüştür. Bu mecaz ifadelerin Türkçede de 
benzer bir şekilde kullanılıyor olması, öğrencilerin ana dili ile hedef dil 
arasında bağlantı kurmasını sağlayarak öğrenimi destekleyebilir.  

Her iki masalda da özel isimlerin klasik masal karakterlerinden 
meydana geldiği saptanmıştır. Sanat masalında özel isim tekrarı halk 
masalındakinden daha fazlayken, halk masalında karakterlere yönelik birden 
fazla özel isim kullanılarak daha fazla çeşitlilik sağlanmıştır. Bu bağlamda 
yabancı dil olarak Almanca öğrenenlerin, incelenen halk masalı aracılığıyla 
daha çeşitli özel isim kullanımına maruz kalabileceği belirtilebilir.  

İletişimde önemli bir role sahip olan ünlem ifadeler sanat masalında 
halk masalından üç kat daha fazla kullanılmıştır. Bu durum yabancı dil olarak 
Almanca öğretimi bağlamında ünlem ifadelerin öğretimi için sanat masalının 
daha kullanılabilir olduğuna işaret etmektedir.  

Analizde her iki masalda da eşit sayıda ikileme kullanıldığı ve ikileme 
kullanım oranının iki masal türünde de düşük kaldığı görülmüştür. İkilemelerin 
anlatımı etkili kıldığı ve pekiştirdiği düşünüldüğünde yabancı dil olarak 
Almanca derslerinde her iki masalın da ikileme öğretimi için yetersiz olarak 
görülebileceği söylenebilir.  

Ek olarak her iki masalda da atasözleri ve yansıma sözcüklerin 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda yabancı dil 
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öğretiminde kültür aktarımı bağlamında her iki masalın da eksik kalacağı 
belirtilebilir. Ayrıca öğrenciler yansıma sözcüklere maruz kalmadığında hedef 
dilde betimleme yaparken kullanabileceği doğal ses taklidi unsurlarından 
haberdar olması güçleşebilir.  

Genel olarak bakıldığında incelenen halk masalı sanat masalından 
daha fazla kelime, deyim ve özel ismi barındırıyorken; sanat masalı kalıp 
sözlerin, mecaz anlamlı ifadelerin ve ünlemlerin kullanımı açısından halk 
masalından daha avantajlı durumdadır. Kısacası yabancı dil olarak Almanca 
derslerinde her iki masal türü de söz varlığı aktarımında başka açılardan yarar 
sağlayabilecek niteliktedir. Bu nedenle iki masal türünün de derslerde bir 
arada kullanılabileceği ve böylece öğrencilerin günlük dilde kullanabilecekleri 
söz varlığı ögelerine yönelik çeşitlilik sağlanabileceği söylenebilir. 
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ÇOCUKLARIN OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNİMİNDE 
DİJİTAL RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI ÜZERİNE BİR 
ALANYAZIN DEĞERLENDİRMESİ78 

 

Furkan KOCA79, Prof. Dr. Hikmet ASUTAY80 

 
 
1. GİRİŞ 

Okumak, zihinsel çaba gerektiren aktif bir süreçtir. Okuyay (2020: s. 
3), okuma edimini çeşitli simgelerden anlam yaratmaya yönelik karmaşık bir 
bilgi işleme süreci olarak tanımlar. Okuma edimiyle kazanılan okuma becerisi, 
hem akademik hem mesleki hem de toplumsal yaşamda başarının 
anahtarlarından biri olarak kabul edilir (Bartnitzky, 2006). Okuma kültürü ise 
“okuma becerilerinin okuma arzusuna ve alışkanlığına dönüşmesi” (Kaya, 
2014: s. 609) olarak tanımlanır. Hurrelmann’a (1999: s. 111-112) göre okuma 
kültürü, farklı medyalarda farklı amaçlarla yayımlanmış metinleri anlama 
yetkinliğini ifade eder. Yaşam boyu süren okuma kültürü ediniminde 
çocukların erken yaşlardan itibaren kitaplarla yakınlık kurması önemli görülür 
(Römer, 2016). Fakat Almanya’da yapılan bir araştırma Z ve alfa kuşağı 
bireylerinin boş zaman aktivitelerini incelemiş ve bu iki kuşağın kitap okuma 
oranının çok düşük olduğunu ortaya koymuştur (Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest, 2020: s. 14). Araştırmaya göre bu kuşakları 
oluşturan bireyler boş zamanlarını çoğunlukla akıllı telefonlarıyla internette 
dolaşarak geçirmektedir (a.g.e.). Türkiye’de yapılan araştırmalarda da benzer 
sonuçlara ulaşılmıştır. Elçi ve Mülazımoğlu Ballı (2011) yaptıkları araştırmada 
çocukların boş zamanlarını genellikle televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik 
cihazlarla geçirdiğini tespit etmiştir.Erken yaşlarda dijital ekranlara aşırı bir 
şekilde maruz kalmanın çocuk gelişiminde neden olduğu birçok zararın yanı 
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sıra okuma becerilerini de olumsuz bir şekilde etkilediği bilinmektedir 
(Mustafaoğlu, Zirek, Yasacı ve Razak Özdinçler, 2018).  

Fakat teknolojik cihazların içine doğan bu kuşaklar alanyazında 
“doğuştan dijital”, “ağ kuşağı”, “mobil kuşak” vb. adlarla anılmaktadır 
(Seemiller ve Grace, 2016; McCrindle, 2021). Özellikle alfa kuşağını teknolojik 
cihazlardan ayrı düşünmek neredeyse imkânsızdır (McCrindle, 2021: s. 26-27). 
Bu nedenle, bu kuşakların teknoloji kullanımını engellemeye çalışmak 
anlamsız bir çaba olacaktır denebilir. Bunun yerine çocukların teknolojik 
cihazlarda nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak daha faydalı olabilir. Çocuk 
sağlığı alanındaki uzmanlar da ebeveynlerin çocuklarını nitelikli mobil 
uygulamalara yönlendirmelerini önermektedir (Gündoğdu vd., 2016). Bu 
bağlamda, çalışmada dijital resimli kitap kavramını tanıtmak, nitelikli dijital 
resimli kitapların taşıması gereken ölçütleri belirlemek ve çocukların okuma 
kültürü edinimi sürecinde nitelikli dijital resimli kitaplar üzerine bir 
değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Çalışmada alanyazından hareketle 
dijital resimli kitaplarla elektronik kitaplar arasındaki farkların neler olduğu, 
dijital resimli kitapların çeşitlerinin neler olduğu ve nitelikli dijital resimli 
kitapların hangi özellikleri taşıması gerektiği sorularına yanıt aranmıştır. Bu 
kapsamda Dergipark ve Google Scholar veri tabanlarındaki yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklar taranıp ilgili alanyazın değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde bir metin türü olarak dijital resimli 
kitapları hem basılı resimli kitaplardan hem de elektronik kitaplardan (e-kitap) 
ayıran özelliklere değinilmiştir. Bu bölümde dijital resimli kitap – e-kitap 
ayrımı kısaca yapıldıktan sonra ağırlıklı olarak dijital resimli kitapların metin 
türü özellikleri üzerinde konuşulmuş ve dijital resimli kitaplar “dijital göçmen 
resimli kitap” ile “dijital yerli resimli kitap” olmak üzere iki alt türe 
bölünmüştür. Daha sonra bu iki alt türe yönelik örnek dijital resimli kitaplar 
gösterilerek bölüm sonlandırılmıştır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde çocukların okuma kültürü edinimi 
sürecinde dijital resimli kitaplar üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Okuma 
kültürünün tanımı okuma isteği ve okuma alışkanlığı kazanımı olarak yapıldığı 
için (Kaya, 2014: s. 609) üçüncü bölümde çocuklarda bu istek ve alışkanlığı 
yaratabileceği düşünülen dijital yerli resimli kitaplar üzerinde durulmuştur. Bu 
bölümde dijital yerli resimli kitapların çocukların okuma kültürü edinimi 
olumlu yönde etkilediğini bulgulayan bazı deneysel çalışmalara değinildikten 
sonra bu etkinin sürdürülebilir olması için dijital resimli kitapların hangi 
özellikleri taşıması gerektiğine yönelik ölçütlerden söz edilmiştir. 

Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde öncelikle çalışmanın 
kısa bir özeti verilmiş, daha sonra yapılan alanyazın değerlendirmesinden yola 
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çıkarak çocuk edebiyatı piyasasındaki kitap üreticilerine, ebeveynlere ve 
araştırmacılara yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir. 
 
2. ÇOCUK EDEBİYATINDA GÜNCEL BİR METİN TÜRÜ: DİJİTAL RESİMLİ KİTAP 
 Son yıllarda giderek artan dijitalleşmenin sonuçlarından biri olarak 
dijital ekranlarda okunan, saklanan ve taşınan dijital kitaplar gibi yeni okuma 
türleri ortaya çıkmıştır (Asutay, Atik, Demir, Öğretmen ve Göçerler, 2016). 
Dijital kitap kavramı bir yandan e-kitaplara, diğer yandan dijital resimli kitap 
uygulamalarına işaret etmektedir (Kucirkova, 2019: s. 208). Dijital kitapların 
bir kolunu oluşturan e-kitaplar; metin, resim, ses ve web linkleri gibi 
hipermedya araçları içerse de etkileşimliliği çok sınırlıdır (Schlebbe, 2015: s. 6-
7). Dijital resimli kitap uygulamaları ise içerik açısından kitap, bilgisayar oyunu, 
film ve animasyonun bir birleşimi gibidir ve e-kitapların aksine etkileşimliliği 
oldukça yüksektir (a.g.e.). Bu bağlamda, bir metin türü olarak e-kitaplarla 
dijital resimli kitaplar arasındaki en önemli farkın etkileşimlilik olduğu 
söylenebilir. Bornett’e (2016: s. 256) göre dijital resimli kitaplar etkileşimli ve 
çok dilli olmalarının yanı sıra ses, müzik, animasyon ve hikâyenin akışıyla 
uyumlu mini-oyunlar içerir. 

Aslında basılı haldeki resimli kitapların da türlerine göre yukarıda 
sayılan birçok özelliği taşıyabileceği söylenebilir. Örneğin çok dilli resimli 
kitaplar hem okuyucunun ana dilinde hem de hedef dilde metinler içerebilir; 
pop-up vb. üç boyutlu resimli kitaplar okuyucuya mini-oyunlar sunabilir; 
kitaba ek bir CD ile birlikte satılan resimli kitaplar hikâyeyi ses, video ve 
animasyonlarla destekleyebilir; sesli resimli kitaplar ise okuyucuya çeşitli geri 
bildirimler vererek bir dereceye kadar etkileşim sağlayabilir. Ancak basılı 
resimli kitaplarda bu özelliklerin her biri ayrı türlere özel dağınık bir 
yapıdayken dijital resimli kitaplarda hepsi bir arada ve tek bir dijital cihaz 
üzerinde bulunabilir. Bu da dijital resimli kitapları basılı versiyonlarından daha 
avantajlı kılabilir: 

“Basılı resimli kitaplar da etkileşim içerebilir, ancak çocukların 
edebiyatla etkileşime girmesini sağlayacak araçlar dijital resimli 
kitaplarda daha fazladır. Dijital kitap üreticileri, animasyon ve etkileşim 
içeren dijital içerikler sayesinde kitapları daha sürükleyici bir hale 
getirebilir”81 (Sargeant, 2015: s. 464). 

                                                           
81 Alıntının orijinal hali: “It is clear that printed picture books can involve interaction, yet it is 

apparent that book apps augment the ways that children can interact with their literature. 
Through animated, interactive digital content, book app designers can expand upon a book’s 
central theme, engaging users in a more immersive manner” (Sargeant, 2015: s. 464). 
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Dijital resimli kitaplar, özgün eserleri işleyebileceği gibi çocuk 
edebiyatındaki popüler eserleri veya klasikleri de işleyebilir. Fakat klasik bir 
eserin işlenişi bile klasik bir şekilde olmaz. Örneğin, “Kırmızı Başlıklı Kız” gibi 
bilindik masalları işleyen bazı dijital resimli kitaplar, hikâyenin okuyucu 
tarafından şekillendirilmesine izin verir (Bornett, 2016).  

Mobil ekranlarla masala dâhil olan çocuklar, masal kahramanlarının 
vereceği kararları seçip değiştirebilir veya kötü masal karakterleriyle girdikleri 
mücadelelerinde onlara yardımcı olup zafer kazanmalarını sağlayabilir 
(a.g.e.). Böylece basılı kitapların aksine dijital resimli kitaplardaki anlatılar 
tekdüze ve doğrusal bir şekilde ilerlemez, okuyucu kitleyi oluşturan çocukların 
yaptığı tercihlere göre her seferinde farklı bir sona ulaşabilir (a.g.e). Bu 
nedenle, basılı resimli kitapların ses, video, oyun vb. ek materyaller içerseler 
bile önceden keskin bir şekilde sınırlandırılmış sabit bir yapıda oldukları; dijital 
resimli kitapların ise daha dinamik ve değiştirilebilir bir yapıda oldukları 
söylenebilir.  

Fakat mobil uygulama mağazalarındaki dijital resimli kitap 
uygulamalarını inceleyen Ritter (2016), piyasadaki dijital resimli kitapların 
çoğunlukla geleneksel kitap formatını takip ederek tekdüze bir şekilde 
ilerlediği sonucuna ulaşır. Bu nedenle, dijital resimli kitapların mobil 
teknolojiler sayesinde dinamik bir yapıya erişme fırsatının olduğu, fakat dijital 
kitap üreticilerinin çoğunlukla geleneksel kitap formatına bağlı kaldığı 
vurgulanabilir. Ancak Gralley (2006) henüz dijital resimli kitapların ortaya 
çıktığı ilk yıllarda bile bunların basılı kitapların dijital taklidi olmaktan öteye 
geçip tekdüze anlatımdan sıyrılması gerektiğini belirtir. Ona göre dijital resimli 
kitaplar dijitalliğin getirdiği olanaklardan faydalanarak çocukların basılı 
kitaplarla yaşayamayacağı deneyimleri yaşatmalıdır (a.g.e.). Bu bağlamda, 
Schwebs (2014) piyasadaki dijital resimli kitapları “dijital göçmen” ve “dijital 
yerli” olarak iki gruba ayırır: 

 
Dijital Göçmen Resimli Kitaplar: Basılı kitapların elektronik kopyası 

olmaktan öteye geçemeyen dijital resimli kitaplar, dijital göçmen olarak 
adlandırılır. Bu kitaplar okuyucuya yalnızca sesli okuma gibi sınırlı birkaç 
özellik sunar. Dijital göçmen kitaplarda etkileşimlilik neredeyse hiç yoktur 
(Schwebs, 2014). 
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Görsel 1. Dijital Göçmen Resimli Kitap Örneği “Pixi Stark wie der Wind”82 

 
Görsel 1’de görüldüğü gibi “Pixi Stark wie der Wind” adlı resimli kitap 

uygulamasında ekranın üst kısmında resim ve metin yer alırken alt kısmında 
gizlenebilir bir menü bulunmaktadır. Menü içinde tıklanabilir sekiz farklı 
buton vardır. “Vorlesen” başlıklı ilk buton sayfadaki metni seslendirmektedir. 
Okuyucu bu butonu kullanarak seslendirmeyi istediği zaman açıp kapatabilir. 
İkinci buton arka plandaki rüzgâr, kuş, araba vb. ses efektlerini kontrol etmeye 
olanak sağlar. “Aufnehmen” ve “Abspielen” başlıklı butonlar okuyucunun 
kendi sesini kaydedip dinlemesine imkân verir. Böylece çocuklar ya da 
ebeveynler kitabı kendileri seslendirebilir veya metinlerin görünürlüğünü 
kapatıp resimlere göre yeni bir hikâye anlatabilirler. Bu bağlamda, menüdeki 
beşinci buton olan “Text” butonu metinleri gizlemek için kullanılabilir. 
“Puzzle” başlıklı altıncı buton ise kitabın akışı açısından herhangi bir işlevi 
olmayan ve kitaba odaklanmayı bozabilecek bir yapboz oyunu içerir. Bu 
butonlara ek olarak bazı sayfalarda ekrana dokunulduğunda yağmur yağması, 

                                                           
82 Carlsen Verlag. (2021). Pixi Stark wie der Wind (Sürüm 1.3.0) [Mobil Uygulama]. Google Play 

Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appsfactory.pixi.windenergie  
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resimdeki karakterlerin hareket etmesi vb. bazı kısıtlı animasyonlar da söz 
konusudur. 

 
Dijital Yerli Resimli Kitaplar: Dijitalliğin tüm olanaklarını kullanan ve 

okur ile kitap arasında yoğun bir etkileşim sağlayan dijital resimli kitaplar, 
dijital yerli olarak adlandırılır. Bu kitaplarda yoğun animasyonlar, anlatının 
ilerleyişini etkileyen oyunlar ve etkileşimli görevler gibi çeşitli etkileşimli 
ögeler vardır (Schwebs, 2014). 

  

  

Görsel 2. Dijital Yerli Resimli Kitap Örneği “Der Löwe: Ein Lese- und 
Schreibabenteuer”83 

Görsel 2’de dijital yerli resimli kitap örneği olarak “Der Löwe: Ein Lese- 
und Schreibabenteuer” başlıklı mobil uygulama verilmiştir. Bu kitapta 
hikâyenin akışı okuyucu ile hikâyenin kahramanı aslan arasındaki iş birliğine 
bağlıdır. Örneğin Görsel 2’deki ilk görüntüde aslan nehirde dolaşırken bir 
timsaha rastlar. Timsah aslandan “S” harfiyle başlayan bir yiyecek ister. 
Aslanın yoluna devam edebilmesi için bu problemi çözmesi gerekir. Burada 
okuyucu ile aslan arasındaki iş birliği devreye girer. Okuyucunun görevi, 
aslanın önündeki yiyecekler arasından “S” harfiyle başlayan yiyeceği bulmak 
ve dokunmatik ekran aracılığıyla bu yiyeceği timsaha doğru sürükleyip 

                                                           
83 Beltz Verlag. (2020). Der Löwe: Ein Lese- und Schreibabenteuer (Sürüm 2.0.3) [Mobil 

Uygulama]. Google Play Store. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.beltz.derloewe  
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götürmektir. Timsah bu yiyeceği yedikten sonra başka bir harf söyler. Okuyucu 
bu kez o harfle başlayan bir yiyeceği timsaha ulaştırmalıdır. Bu tarz etkileşimli 
aktiviteler sayesinde çocukların kitaba daha iyi odaklanmaları sağlanabilir. 
Ayrıca çocukların dil gelişimi desteklenebilir. 

Dijital yerli resimli kitaplar, sahip oldukları teknolojik olanaklar 
sayesinde çocukların okumayla olan ilişkisinde farklı deneyimler sunabilir. Bu 
bağlamda, dijital resimli kitapların okuma kültürü edinimi destekleyebilecek 
özelliklerine, sahip olduğu teknolojik olanaklara ve bunların nasıl 
yapılandırılması gerektiğiyle ilgili ölçütlere bir sonraki bölümde daha detaylı 
bir şekilde değinilmiştir. 

 
3. ÇOCUKLARIN OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNİMİNDE DİJİTAL RESİMLİ KİTAPLAR 
VE BU KİTAPLARIN TAŞIMASI GEREKEN ÖLÇÜTLER 

Dijital resimli kitapların okuma kültürü edinimini basılı kitaplardan 
daha fazla desteklediğini bulgulayan bazı deneysel çalışmalar yapılmıştır. 
Kloos ve arkadaşları (2019), ilkokul öğrencileriyle yaptıkları deneyde dijital 
kitaplarla çalışan çocukların basılı kitaplarla çalışan çocuklara kıyasla akıcı 
okuma yeteneklerini daha fazla geliştirdiği sonucuna ulaşır. Smeets ve Bus 
(2014: s. 915), okuma motivasyonu ve kelime dağarcığını geliştirmede 
etkileşimli dijital resimli kitapların etkileşimsiz kitaplardan çok daha başarılı 
olduğunu bulgular. Knopf’a (2018: s. 26) göre dijital resimli kitaplar 
okuryazarlık ve görsel algılama becerilerine ek olarak medya kullanma 
becerilerini geliştirir ve etkileşimlilik sağlayan çeşitli özellikleri sayesinde 
çocukların hayal gücü gelişimine, okuma eğitimine ve okuma becerilerine 
daha fazla katkı sunabilir.  

Fakat dijital resimli kitapların okuma kültürü ediniminde başarılı bir 
araç olabilmesi için anlatı, içerik, figür ve arayüz tasarımı açısından bazı 
ölçütleri karşılaması gereklidir denebilir. Bu bağlamda, Karlsruhe Valiliğinin 
2017 yılında yayımladığı broşüre göre nitelikli dijital resimli kitapların taşıması 
gereken özellikler aşağıdaki gibi açıklanabilir (Bilderbuch-Apps, 2017): 

 
 Anlatı: Dijital resimli kitaplar da basılı çocuk kitapları gibi çocuk 

dünyasına uygun ve onların ilgisini çekebilecek hikâyeler anlatmalıdır. 
Anlatılar hem resimlerle hem de animasyonlarla desteklenmelidir. 

 İçerik: İyi yapılandırılmış dijital resimli kitaplarda anlatı ile etkileşimli 
oyunlar arasında bir denge olmalıdır. Bu bağlamda, ne kitaptaki mini-
oyunlar anlatının önüne geçip akışı bozmalı ne de bu dijital kitaplar basılı 
kitaplar gibi yalnızca metin ve görselden oluşmalıdır. 
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 Figürler: Dijital resimli kitaplarda çocuk edebiyatının bilindik 
kahramanlarının kullanılması çocukların aynı kahramanın yer aldığı basılı 
kitaplara da ilgi duymasını sağlayabilir. 

 Arayüz Tasarımı: Dijital resimli kitap uygulamaların kullanımı kolay, basit 
ve anlaşılır olmalıdır. Kitaptaki etkileşimli görevler ve oyunlar tercihe 
göre kapatılabilmeli veya atlanabilmelidir. Ayrıca, anlatının uygulama 
tarafından seslendirilip seslendirilmeyeceği okuyucunun kontrolünde 
olmalıdır. 

 
Yukarıda sayılan genel maddelere ek olarak dijital cihazların 

beraberinde getirdiği teknolojik imkânlar da dijital resimli kitapları basılı 
versiyonlarından ayıran ve okuma kültürü ediniminde fark yaratabilecek 
önemli bir faktördür. Knopf’a (2018) göre dijital resimli kitaplar, çocukların 
okuma kültürü edinimine katkı sağlayabilecek birçok teknolojik özellik içerir. 
Fakat bu özelliklerin dijital resimli kitaplarla bütünleştirilmesinde dikkat 
edilmesi gereken belli başlı noktalar vardır. Knopf (2018) bunları aşağıdaki gibi 
açıklamaktadır: 

 
 Seslendirme: Dijital resimli kitapların sesli okuma fonksiyonu okuma 

yazma bilmeyen veya okuma güçlüğü çeken çocuklara yardımcı olabilir. 
Fakat seslendirmeler anlaşılır, doğru tonlamalı ve uygun bir hızda 
olmalıdır. 

 Çok Dillilik: Dijital resimli kitapların çok dilli olarak üretilmesi ve bu diller 
arasında geçişe izin vermesi hem erken yabancı dil öğretiminde hem de 
iki dilli çocuklarda yeni fırsatlar oluşturur. 

 Düzenlenebilirlik: Dijital resimli kitaplardaki metinlerin gizlenip 
gösterilebilmesi, resimlerin büyütülüp küçültülebilmesi vb. fonksiyonlar 
çocukların kitap içeriğine daha fazla odaklanabilmesini ve edebi 
metinleri daha iyi anlayabilmelerini sağlayabilir. 

 Dokunmatik Ekran: Dijital resimli kitaplar, dokunmatik ekranların 
sağladığı olanaklardan faydalanmalı, fakat bunları uygun bir yöntemle 
kitaplara entegre etmelidir. Kitaptaki dokunmatik alanlar, çocukların 
dikkatini dağıtmamalı ve odaklarını kitabın tümünden alıp yalnızca bu 
alanlara yönlendirmemelidir. 

 Kamera ve Mikrofon: Mobil cihazlardaki kamera ve mikrofonlar 
sayesinde okuyucuya ana hikâyenin akışını bozmayan küçük görevler 
verilebilir. 

 Ses ve Müzik: Dijital resimli kitaplarda kullanılan ses ve müzikler 
hikâyeyle uyumlu olmalı ve kitaba odaklanmayı zorlaştırmamalıdır. Ses 
ve müzik tercihe göre açılıp kapatılabilmelidir. 
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Yukarıda sıralanan teknolojik olanaklardan özellikle seslendirme 
fonksiyonu önemli bir konumdadır. Çünkü sesli kitapların çocuklara okuma 
alışkanlığı kazandırmada daha avantajlı olduğu düşünülmektedir (Göçerler ve 
Asutay, 2016). Alandaki çalışmalar genellikle olumlu bulgulara ulaşsa da 
Serafini, Kachorsky ve Aguilera (2016) dijital resimli kitapların okumu kültürü 
ediniminde avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olabileceğine dikkat 
çeker:  

 
Tablo 1. Dijital Resimli Kitapların Avantajları ve Dezavantajları (Serafini, Kachorsky 

ve Aguilera, 2016). 

Avantajlar Dezavantajlar 

İyi tasarlanmış bir dijital resimli kitap, 
çocukların kelime dağarcığını geliştirmeye 
yönelik ek avantajlar sunabilir. Çocuklar 
bilmedikleri kelimelerin üzerine tıklayarak 
bu kelimelerin anlamlarını görüp öğrenebilir. 

Mini-oyun, puzzle vb. etkileşimli özellikler 
kitabın konusuyla uyumlu bir şekilde 
tasarlanmazsa okuyucunun dikkatini 
dağıtabilir. 

Nitelikli resimli kitap uygulamaları ses, 
müzik, resim, animasyon vb. çoklu 
ortamların birlikteliği sayesinde çocukların 
zihninde birden fazla kanala hitap eder. 

Nitelikli resimli kitap uygulamalarının 
yanında niteliksiz ve etkileşimsiz resimli kitap 
uygulamaları da yaygındır. 

Dijital resimli kitaplar, yeniden okumayı 
teşvik eder. Çocuklar, daha önce okudukları 
hikâyelerin dijital versiyonunu okumaya 
hevesli olabilir. 

Basılı resimli kitapların basit bir dijital ekran 
uyarlaması şeklinde tasarlanan dijital resimli 
kitaplar, okuyucunun ilgisini çekemeyebilir. 

 
Tablo 1’e bakıldığında sıralanan dezavantajların dijital resimli kitap 

uygulamasının tasarımı ve seçimi aşamasında yapılacak iyi bir planlamayla 
ortadan kaldırabilecek faktörlerden oluştuğu söylenebilir. 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada çocukların okuma kültürü edinimi sürecinde dijital 
resimli çocuk kitapları ve nitelikli dijital resimli çocuk kitaplarının taşıması 
gereken özellikler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ulaşılan yurt içi ve yurt 
dışı kaynakların alanyazın incelemesinde elektronik ekranlarda okunan resimli 
kitapların “e-kitaplar”, “dijital göçmen resimli kitaplar” ve “dijital yerli resimli 
kitaplar” olarak üçe ayrıldığı görülmüştür. E-kitap şeklindeki resimli kitaplar 
hipermedya araçları içerse de nitelik olarak basılı kitapların elektronik 
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ekranlara birebir aktarımı gibidir ve neredeyse tamamen etkileşimsizdir. 
Dijital göçmen resimli kitaplar; resimli kitapların akıllı telefon, tablet vb. mobil 
cihazlardan okunabilmesi için tasarlanmış uygulamalardır. Bu kitaplar, e-
kitaplara kıyasla biçimsel farklılıklar gösterse de etkileşimlilik ve dinamiklik 
açısından basılı resimli kitaplardan önemli bir derecede farklı değildir. Bu 
kitaplar da ya tamamen etkileşimsiz ya da çok kısıtlı bir etkileşim içermektedir. 
Dijital yerli resimli kitaplar ise e-kitaplardan ve dijital göçmen kitaplardan 
tümüyle farklı, çocuklara yepyeni bir okuma deneyimi sunan, bütünüyle 
etkileşimli bir resimli kitap türüdür. Dijital yerli resimli kitaplarda okuyucular 
hikâyenin akışında önemli bir konumdadır ve aktif bir şekilde anlatı dünyasına 
katılarak hikâyenin ilerleyişini etkiler. Bu bağlamda, dijital yerli resimli kitap 
uygulamalarındaki etkileşimli oyunlar ve görevler önemli bir konumdadır. Bu 
tarz oyun ve görevler bir yandan çocukların dikkatini kitapta tutup okuma 
sürecine aktif bir şekilde katılımlarını sağlarken diğer yandan okuma kültürü 
ediniminde çeşitli faydalar sağlayabilir. Alanyazında özetle okuma 
motivasyonu kazınımı olarak tanımlanan okuma kültürü edinimi, çocukların 
eğlenerek okuyabilecekleri nitelikli ve etkileşimli dijital resimli kitaplarla 
desteklenebilir. 

Alanda yapılan deneysel çalışmalar da etkileşimsiz kitaplardan ziyade 
etkileşimli dijital resimli kitapların çocukların okuma becerilerini ve okuma 
kültürü edinimlerini olumlu bir şekilde etkileyebileceğini göstermektedir. 
Fakat mobil uygulama marketlerinde ve dijital kitap satışı yapan mağazalarda 
dijital yerli resimli kitap sayısı oldukça azdır. Alanyazındaki araştırmalar 
piyasada etkileşimli dijital resimli kitaplar yerine e-kitapların ve dijital göçmen 
resimli kitapların hâkim konumda olduğunu belirtmiştir. Alanyazındaki tüm bu 
tartışmalar ışığında kitap üreticilerine, ebeveynlere ve araştırmacılara yönelik 
aşağıdaki öneriler geliştirilebilir: 

Kitap üreticilerine yönelik öneriler: 
Çocuk edebiyatı piyasasındaki kitap üreticileri, dijital yerli resimli kitap 

üretimine önem vermeli ve piyasaya çok sayıda nitelikli dijital resimli kitap 
sunmalıdır. Bu kitaplar yoğun bir şekilde etkileşim içermeli fakat etkileşimli 
ögeler anlatıyla uyumlu olmalı ve çocukların dikkatini dağıtmamalıdır. Dijital 
kitapların başlıkları ve figürleri, basılı resimli kitaplarla uyumlu olmalı ve 
böylece çocukların dijital okuma kültüründen geleneksel okuma kültürüne 
geçiş yapma motivasyonu arttırılmalıdır. Bu bağlamda, basılı resimli kitaplara 
eklenecek karekodlarla ücretsiz bir şekilde indirilebilen ve geleneksel 
okumayla dijital okumayı birbirine bağlayan dijital yerli resimli kitap 
uygulamaları geliştirilebilir. 

Ebeveynlere yönelik öneriler: 
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Dijital ekranlarda niteliksiz vakit geçirmenin çocuk gelişimi üzerindeki 
olumsuz etkilerini gösteren birçok çalışma yapılmıştır. Fakat güncel dönemde 
çocuk ve dijital ekran neredeyse ayrılmaz bir bütün halini almaktadır. Bu 
nedenle, ebeveynler çocukların dijital ekranlarda geçirdiği sürenin niteliğini 
arttırmaya çaba harcamalıdır. Bu bağlamda, ebeveynler çocukların mobil 
ekranlarda zararlı içeriği olan oyunlara yönelmesini engelleyerek onları dijital 
resimli kitap uygulamalarına yönlendirebilir. Fakat dijital göçmen resimli kitap 
uygulamalarının etkileşimsiz olması ve nitelikli oyun/görev gibi çocukların 
aktivite yapmasını sağlayan ögeler içermemesi çocukları bu kitaplardan 
soğutabilir. Bu nedenle, ebeveynler dijital resimli kitap uygulamalarına bilinçli 
bir şekilde yaklaşmalı ve dijital yerli olma özelliklerini taşıyan etkileşimli, 
oyunlu ve görevli kitapları seçmelidir. 

Araştırmacılara yönelik öneriler: 
Alanyazında dijital resimli kitap uygulamalarının çocukların çeşitli 

alanlardaki gelişimi üzerine olan etkilerini inceleyen bazı deneysel çalışmalar 
olsa da bunlar oldukça az sayıdadır. Bu nedenle, dijital resimli kitapların 
gerçek etkileri, potansiyeli, faydaları ve zararları henüz tam olarak ortaya 
çıkarılamamıştır. Bu bağlamda, araştırmacılar dijital resimli kitap 
uygulamalarının çocuk gelişimi, okuma becerisi, kelime öğrenimi, dil gelişimi, 
okuduğunu anlama, bilişsel gelişim, okuma deneyimi, okuma isteği vb. 
alanlardaki etkilerini deneysel olarak inceleyebilir. 
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ALMAN DİLİNDEKİ BÜYÜK DERLEMLERİN VE 
GÜNCEL DERLEM DİLBİLİMİN TANITIMI84 

 

Dr. Selma AKOL GÖKTAŞ85 

 
1. GİRİŞ 

Dijital ortamlarda karşılaştığımız gazete, dergi, bilimsel metinler 
yanında, hikâye, roman gibi çeşitli kaynaklardan metinler dijital ortama 
aktarılarak ve bu aktarılan metinlerin dil bilimsel analizleri yapılarak derlemler 
oluşturulmakta olup, dil bilim alanında yeni bir araştırma yöntemi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Almanca konuşulan ülkelerde derlem dilbilim 1990’lı 
yılların ikinci yarısından itibaren yaygınlaşırken, Türkiye’de dil alanında derlem 
araştırmaları son yıllarda artmıştır. Türkçe dilinde araştırmalar ve incelemeler 
yapmak üzere yazılı metinlerden oluşan Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)86 ve 
sözlü ifadelerden oluşan Sözlü Türkçe Derlemi (STD)87  bilindiği kadarıyla en 
kapsamlı derlemlerdir.  

Derlem çalışmaları dinamik bir süreçtir. Bu yüzden derlemler sürekli 
geliştirilerek güncellenmektedir ve yeni derlemler de oluşturulmaktadır. 
Böylece derlem dilbilimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelerden sürekli etkilenmekte ve yeni araştırmalar yapılmaktadır. 
Bilginin sınırsız olması ve bu bilgiye ulaşabilme arzusu derlemleri geliştiren, 
derlem ve derlem dilbilimi alanında araştırmalar yapan bilim insanları için 
bunu gerekli kılmaktadır. 

Derlem kavramıyla dilsel açıdan incelenmiş elektronik ortamda 
saklanan büyük metin koleksiyonları anlaşılmalıdır. Genel anlamda kullanılan 
metin derlemleri dil bilim ve edebiyat alanları başta olmak üzere çeşitli 
bilimsel alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin hukuk alanında çeşitli metinlerin 
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bilgisayar ortamında kaydedilmeden bir araya getirilmesiyle oluşan metinler 
topluluğu da derlem olarak adlandırılır. Bu tür metin derlemlerinin 
oluşturulması hem zahmetli hem de elektronik ortamda oluşturulan 
derlemlere göre daha fazla zaman alır. Derlemlere günümüzde internet 
aracılığı ile açık, anlaşılır sorgulama sistemleri sağlanarak, bilgisayar ve dil 
bilimsel bilgisine sahip olmayanlar bile kolayca erişebilirler. Bu derlemlerde 
çevrimiçi sözlüklerde olduğu gibi arama işlevine ek olarak, genellikle 
istatistiksel hesaplamalar için analiz araçları da sunulmaktadır. 

Kolay erişilebilirlik nedeniyle, derlemler bütün yabancı dil dersleri için 
olduğu gibi Almanca dersleri için de hem ilgi çekicidir hem de faydalıdır. 
Örneğin Duden88 gibi çevrimiçi kapsamlı başvuru seçenekleri aracılığıyla dil 
bilgisini arttırmaya yardımcı olan (dijital) sözlüklere ek olarak, dijital 
derlemlerden de dil öğreniminde ve öğretiminde faydalanılabilir. 

Bu çalışmada Almanca dilinde olan en büyük üç derlemin ve  güncel 
derlem dilbilimin tanıtımı yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde konuya giriş 
yapılmıştır. İkinci bölümde derlem kavramı üzerinde durulmuştur. Üçüncü 
bölümde derlem dilbilimi, derlem dilbiliminin amacı ve derlem dilbilimsel 
yaklaşımlar açıklanmıştır. Daha sonra Alman dilinde araştırmalarda kullanılan 
en büyük üç derlemden biri olan DeReKo derleminin tanıtımı yapılmıştır. 
DWDS ve Deutscher Wortschatz derlemlerinin daha ayrıntılı tanıtımı 
yapılarak, bu derlemlerde kullanılan analiz ve araştırma yöntemleri 
açıklanmıştır. Bu çalışmanın, 21. yüzyılın sonuna doğru anlam ve önem 
kazanan derlem dilbilimsel araştırmalarda ve derlem geliştirme 
çalışmalarında derlemlerin daha etkili bir şekilde kullanılmasına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın Alman dilini araştırma, 
inceleme, öğrenme ve öğretmede faydalı olacağı da varsayılmaktadır.  
 
2. DERLEM TANIMI  
 İngilizcede “corpus” Almancada “Korpus” olarak adlandırılan derlem 
kavramı Türkçede bilim insanları tarafından bütünce (bkz. Vardar 2002: 53; 
Tahiroğlu 2010: 187) veya derlem (bkz. Aksan 2011: 339; Aksan, Özel, Bektaş 
vd. 2016: 728; Tahiroğlu 2010: 187) olarak kullanılmaktadır. Türk Dil 
Kurumuna göre derlem kavramı “1. Koleksiyon”, “2. Bir dilin türlü kullanım 
alanlarından derlenmiş örneklerinin dil bilgisi ve kuramsal dil bilimi 
araştırmalarında kullanılmak üzere bilgisayar tarafından okunabilecek 
biçimde bir araya getirilmiş kümesi” anlamına gelir89. Derlem kavramını 
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Tahiroğlu hem bütünce olarak hem de derlem kavramını kullanarak şu şekilde 
açıklamıştır: 

“Türkçe dil bilimi yazınına son yıllarda bütünce olarak giren, ancak 
özellikle DDİ araştırmalarıyla uğraşan akademisyenlerce derlem olarak 
yaygınlaştırılan bu kavram, kabaca metinler bütünü anlamına 
gelmektedir. Corpus ve onun çoğulu corpora terimleri batı literatüründe 
kullanılan terimlerdir” (Tahiroğlu 2010: 187). 

Derlem ve derlem dilbilimi ile ilgilenen bazı bilim insanları ise derlem 
kavramını aşağıdaki gibi tanımlamışlardır: 

“Bir derlem, yazılı veya sözlü ifadelerin bir araya getirilmesidir. Derlemin 
verileri tipik olarak dijitalleştirilmektedir, yani bilgisayarlarda saklanır 
ve makineler tarafından okunabilir. Derlemin bileşenleri olan metinler, 
verilerin yanı sıra bu verileri açıklayan verilerin kendisinden ve bu 
verilerle ilişkili dil bilimsel ek açıklamalardan oluşur” (Lemnitzer & 
Zinsmeister 2015: 13).  
“Bir derlem, metinlerin veya metin bölümlerinin bir derlemesidir  […]. Bu 
bağlamda metin denince sadece gazete makaleleri, romanlar, yemek 
kitapları, e-postalar, mektuplar veya günlükler gibi yazı dilinin ürünleri 
değil, ayrıca sunumlar, radyo yayınları, telefon görüşmeleri veya yemek 
masasındaki gayri resmi konuşmalar gibi yapılardaki sözlü ifadeler de 
anlaşılmalıdır” (Scherer 2014: 3). 

Derlemler bir dilin özelliklerini gösteren, kelime ve kelime gruplarının 
metin içi kullanımlarını araştırmak için temsilci kabul edilen, makineler ve 
programlar aracılığıyla okunabilen, hem konuşma hem de yazma dilindeki 
çeşitli türdeki metinlerden oluşan, dil bilimsel olarak analizleri yapılmış 
metinler yığını olarak kabul edilebilir. Amaç ve tercih edilen yönteme göre 
çeşitli derlem tanımları bulunmaktadır. Ruhi, Aksan & Aksan derlem tanımını 
aşağıdaki gibi yapmışlardır. 

 “Belli bir dilin veya dil değişkesini temsil edebilme amacıyla, belli bir 
zaman aralığında yazılı ve/veya sözlü dil kullanım 
metinlerini/konuşmalarını, coğrafi bölge, yazar/konuşan özellikleri 
(cinsiyet, yaş, eğitim vb.) ve iletişim ortamlarının alan ve türlerine (İng. 
domain, genre) göre dengeli ve katmanlı örnekleme yoluyla derleyip, 
ayrıntılı veribilgisi (İng. metadata) ve temel dilbilimsel çözümlemelerle 
birlikte elektronik ortamlarda sunan kaynaklara derlem denir” (Ruhi, 
Aksan & Aksan 2014: 264). 

Aksan (2011: 339) da derlemi “sayısal ortamda (bilgisayarda) 
saklanan, düzenli bir biçimde toplanmış, niceliksel ve niteliksel çözümlemeye 
uygun duruma getirilmiş metinler toplamı” olarak tanımlar. Brommer (2018) 
ise derlemin somut dilsel ifadelerin bir bütünü olduğunu ifade eder. Bunun 
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yanında bu derlemde günlük dil, edebi metinler veya kullanmalık metinler, 
medya tarafından yazılan veya konuşulan ifadelerden oluşan metinler veya 
yalnızca belirli bir grubun ifadelerinin söz konusu olup olmadığının 
araştırmanın sorusuna bağlı olduğunu belirtir. Dilin kullanımının incelenecek 
olması, her türlü kullanımın derleme girdiğini göstermemektedir. Hangi ilgi 
söz konusu ise araştırmacı belirli seçimler ile programlar aracılığıyla 
derlemden metinleri bir araya getirerek inceleme yapacağı yeni bir derlemi 
oluşturabilir. Bununla birlikte, verilerin kendisi, soruya bağlı olarak ve belirli 
kriterlere göre bilinçli olarak seçilir (bkz. Brommer 2018: 100). Derlem 
oluşurma çalışmalarında doğal dili temsil etme konusunda yeterli olup 
olmadığı derlemlerin niteliklerini belirlemede göz önünde tutulan önemli 
özelliklerindendir. Hunston (2006: 234) bu konuda derlemlerin özelliğini şu 
şekilde açıklar: “Bir derlem, doğal olarak oluşan dilin elektronik olarak 
depolanmış bir koleksiyonudur. Çoğu modern derlem, en az 1 milyon kelime 
boyutundadır.”  

Derlem ayrıca dil bilimsel amaç ile oluşturulan, bir sözcüğün veya 
sözcük gruplarının sıklık, eş dizimsel gibi çeşitli analizlerinin yapıldığı, 
günümüzde dijital ortamda saklanan ve internet aracılığı ile kolaylıkla 
ulaşılabilir olan metinler bütünü olarak da tanımlanabilir. Yazılı metinlerden 
oluşan derlemler olduğu gibi sözlü ifadelerden oluşan derlemlerde 
bulunmaktadır. Bu tür derlemler; bir dilin lehçesini araştırmak, belli yöre ve 
bölgelerde konuşulan ağızları incelemek ve karşılaştırmak amacıyla veya hata 
analizi yapmak gibi çeşitli amaçlarla da sözlü ifadelerin transkript edilerek yine 
dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluşturulan sözlü derlemlerdir. 
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere özelliklerine göre çok çeşitli derlemler 
bulunur. Yani yapı ve içeriksel kriterlerine göre çeşitli şekillerde kategorize 
edilebilmektedirler. Bilgisayarlar tarafından okunabilen ve okunamayan 
(kağıt) derlemler, referans derlemleri, çok dilli veya tek dilli derlemler, tam 
metin veya kısmi metin derlemleri, öğrenci derlemleri, sözlü veya yazılı 
derlemler, art zamanlı veya monitör derlemler gibi türleri bulunmaktadır (bkz. 
Tahiroğlu 2008: 4043; Atasoy 2021: 5). 

Kağıt üzerinde derlenen metin derlemlerini oluşturmak oldukça 
zahmetlidir ve bu nedenle günümüzde oldukça az tercih edilmektedir. Daha 
çok sözlük oluşturma çalışmalarında kullanılmıştır. Zamanla özel yazılımlarla 
ve programların çoğalmasıyla bilgisayarlarca okunabilen derlemler tercih 
edilmeye başlanmış ve sayısı oldukça artmıştır. Bu tür derlemlerin çoğuna 
bilgisayarlar aracılığıyla kolayca ulaşılabilmektedir. Kısmi metin derlemleri 
örneğin sadece günlük konuşma dilini gösteren metinleri içeren derlemler 
veya sadece gazete metinlerini içeren derlemler gibi bir dilin bir kısmını 
yansıtan derlemlerdir. Referans derlemleri ise dilbilimsel kriterlere göre tek 
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bir dili (örn. Türkçe) bütünüyle temsil etmesi amaçlanan bir derlemdir ve bu 
referans derlemi aracılığıyla o dilin sistemi hakkında genel geçer açıklamalar 
yapılabilir (bkz. Scherer 2014). 
 
3. DERLEM DİLBİLİMİ 

Birçok dil bilimsel soruya cevap bulabilmek amacıyla derlemler 
oluşturulmuştur ve derlem araştırmalarıyla yeni bir bilim alanı ortaya 
çıkmıştır. Hem çeşitli sorulara cevaplar bulabilmek hem de farklı bilim 
alanlarında ve amaçlarda araştıma ve incelemeler yapabilmek amacıyla 
metinsel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Derlem dilbilimi (elektronik) 
derlemlerin yapısı, bu derlemlerin hazırlanması ve değerlendirilmesiyle 
ilgilenen bir bilim alanıdır. Aksan (2011: 339) derlem dilbilimini şu şekilde 
tanımlamaktadır: “En genel anlamıyla derlem dilbilimi, dil kullanımını gerçek 
dil verisi derleyerek betimlemeyi amaçlayan dil araştırmalarından 
oluşmaktadır.” Atasoy (2021: 2) ise derlem dilbilimi hakkında “derlem dilbilim 
(İng. Corpus Linguistics) olarak anılan alan doğal dil kullanımlarına dayalı 
örnekleri alarak dil incelemelerini yapmaktadır.” diyerek nitel veriler yanında 
bir kelime veya kelime gruplarının sıklık bilgileri gibi niceliksel yöntemlere 
başvurularak da dil hakkında verilere ulaşılabilineceğine değinmektedir. 
Derlem dilbilimi dil bilimin bir alanıdır ve bu bilim dalından doğal dil 
kullanımıyla ilgili nicel veya nitel veriler ve bilgiler elde etmek amacıyla çeşitli 
metin türlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan derlemler aracılığıyla dilin 
yapısı, kuralları, özellikleri ve işlevi hakkında yeni bakış açısı elde etmek veya 
varolan hipotezleri kontrol etmek için faydalanılır.  

Derlem çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesinde üç 
yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlar: Nicel değerlendirmelerde derlemdeki 
sıklıkları belirlemek ve bu sıklık analizinden elde edilen sonuçları kıyaslamak 
söz konusudur (bkz. Scherer: 2014). Tamamen nicel veri analizinde ham yani 
dilbilimsel olarak incelenmemiş derlemlerde istatiksel yöntemler yardımıyla 
değerlendirmeler yapılır (bkz. Lemnitzer & Zinsmeister: 2015). Nitel veri 
değerlendirmesinde ise belirli olguları tanımlama, sınıflama, sıralama ve 
yorumlama söz konusudur (bkz. Scherer: 2014). Buna göre dil bilimciler 
derlem verilerini ek bir kanıt kaynağı olarak kabul ederler ve bir teorinin 
söylemlerini doğrulamak veya çürütmek amacıyla, amaca uygun olarak ilgili 
dilbilgisi yapıları hakkında aramalar yapılır (bkz. Lemnitzer & Zinsmeister: 
2015). Üçüncü yaklaşım ise her iki yöntemi birleştiren nicel ve nitel 
değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemde istatistiksel yöntemler kullanılırken, 
elde edilen veriler analiz edilmeden ve yorumlanmadan öylece bırakılmaz 
(bkz. Lemnitzer & Zinsmeister: 2015). Görüldüğü üzere derlem 
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araştırmalarında farklı yöntemler kullanılarak elde edilen veriler tamamen 
bilimsel bir temele dayanmaktadır. 

Bubenhofer (2009) bilgisayar ortamına kaydedilmeyen klasik anlamda 
sadece metinlerin incelendiği derlemlerden; günümüzde kullanılan ve 
bilgisayar programları aracılığıyla metinlerin bir araya getirildiği derlemleri 
ayıran bir takım özellikler bulunduğunu ifade etmektedir. Derlem dilbilimi 
denince en güvenilir veriyi elde edebilmek için mümkün oldukça büyük ve 
kapsamlı metin yığınlarını bir araya getirmek anlaşılmalıdır. Bir derlem sadece 
metinlerden oluşmaz, daha ziyade bir kaç bin metinden oluşmaktadır. Bu 
bağlamda derlemlerin kapsamı ve büyüklükleri farklılık gösterebilmektedir. 
Derlem dilbiliminde önemli olan metinlerin özellikleri değildir, aksine daha 
fazla bir araya getirilmiş olan metinler, metin grupları ve metin bölümlerinde 
kullanılan dilin özelliklerini incelemek ve araştırmak önemlidir. Bu 
söylemlerden derlem dilbiliminin deneye dayalı olduğu, nitel yöntemler 
yanında nicel yöntemlerle de çalışıldığı anlaşılabilir. 
4. ALMAN DİLİNDE BULUNAN GÜNCEL VE BÜYÜK DERLEMLER 

Bilindiği üzere Almanca dilinde ücretli veya ücretsiz, özel kullanıma 
veya kamunun kullanımına açık olan birçok derlem bulunmaktadır. Bu 
çalışmada ücretsiz olan ve herkesin kullanımına açık, kolayca ulaşabileceği en 
büyük üç derlemin incelemesi yapılmıştır. Alman derlem dilbiliminin 
öncülerini “Institut für Kommunikationswissenschaft und Phonetik (IKP)” 
(Bonn Üniversitesi İletişim Bilimi ve Fonetik Enstitüsü) ve “Institut für 
Deutsche Sprache, Mannheim” (Mannheim Alman Dili Enstitüsü) (bkz. IDS) 
oluşturmaktadır. 

Tablo 1. Alman Dilinde Bulunan En Büyük Üç Derlem 

                                                           
90DeReKo Derlemi yaklaşık 60,6 milyar kelime kapsamaktadır: https://www2.ids-

mannheim.de/cosmas2/uebersicht.html  02.01.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. 
91 https://www.dwds.de/d/korpora 07.01.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. 
92 https://wortschatz.uni-leipzig.de/de 07.01.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. 

Derlem 
Destekleyen/Yürütücü 

Kurum 
Kapsam 

DeReKo  Alman Dili Enstitüsü, 
Mannheim 

60,6 milyar sözcük90 

DWDS 

Berlin-Brandenburg 
Bilimler Akademisi ve 
Alman Araraştırma 
Merkezi (DFG) 

28 milyar üzeri sözcük91 

Deutscher Wortschatz Leipzig Üniversitesi 30 milyon üzeri cümle92 
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Tablo 1 incelendiğinde Alman dilinde en çok tanınan ve kullanılan 
derlemler ve bu derlemleri destekleyen kurum ve enstitülerin isimleri 
görülmektedir. Birinci sırada 60,6 milyar sözcük kapsamıyla DeReKo gelirken, 
ikinci sırada 28 milyar üzeri kelime kapsamıyla DWDS derlemi ve üçüncü 
sırada 30 milyon üzeri cümle kapsamıyla Deutscher Wortschatz gelmektedir. 
4.1. DEREKO (DAS DEUTSCHE REFERENZKORPUS) 

Dil bilimsel araştırmalar için deneysel bir temele dayanan DeReKo 
(Almanca Referans Derlemi) (bkz. Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo) 
derlemi  dünyanın en büyük ve en kapsamlı derlemi olma özelliğine sahiptir93. 
570 derlemde araştırma yapılabilen derlemde günümüz ve yakın geçmiş yazılı 
Almanca metinlerini ve nerdeyse 151,5 milyon kitap sayfasına karşılık gelen 
60,6 milyar (02.01.2022 itibariyle) Almanca sözcüğü içermektedir. Herkesin 
kullanımına açık, COSMAS II (Corpus Search, Management and Analysis 
System) (bkz. COSMAS II) ve KorAP (Corpus Analysis Platform) (bkz. KorAP) 
platformları üzerinden ücretsiz olarak kolayca ulaşılabilir. Birçok metin türünü 
içermektedir (kurgu, bilimsel, popüler bilim metinleri, gazete, roman vs.) ve 
sürekli geliştirilmektedir. 

 
Görsel 1.94 COSMAS II: Alman Dili Enstitüsü Derlem Araştırmaları İçin Kurulmuş 

Portal 

                                                           
93 https://www.ids-mannheim.de/digspra/kl/projekte/korpora/ 02.01.2022 tarihinde erişim 

sağlanmıştır.  
94 https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/ 02.01.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. 
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1993 yılında Cyril Belica tarafından kurulmuş olan Derlem araştırma 
portalı COSMAS II, aynı şekilde Alman Dili Enstitüsü derlem araştırmaları için 
portal ve proje olan COSMAS I’in devamıdır ve COSMAS IIweb, COSMAS IIwin ve 
COSMAS IIscript gibi farklı işletim sistemleri üzerinden de ulaşma imkânı 
sağlamaktadır. Kayıt yapan herkes bu protalı kullanma imkânına sahiptir. 
DeReKo derleminde araştırma yapmayı sağlayan diğer bir sistem ise KorAP’tır: 

 

 
Görsel 2.95 KorAP: Alman Dili Enstitüsü Derlem Araştırmaları İçin Kurulmuş Yeni 

Portal 

KorAP yine Alman Dili Enstitüsünün belirli araştırma sorunlarından 
bağımsız olarak, analiz ve açıklamaları yapılmış büyük metinleri kapsayan 
derlemlerden oluşur ve karmaşık arama sorguları için yeni oluşturulmuş bir 
derlem portalıdır. COSMAS II sistemine kayıt bilgileri ile bu portala erişim 
sağlanabilmektedir. Bu portal ile 46,9 milyar kelime incelemesi 
yapılabilmektedir ve Alman dil bilimi araştırmaları için önemli bir ampirik 
inceleme verisi oluşturmaktadır (bkz. Kupietz, Diewald & Margaretha 2020: 
7015).  

Bu uygulamalar üzerinden araştırmacı farklı derlemlerin seçilmesiyle 
daha önce oluşturulan derlem ile çalışabilir ya da kendisi araştırma amacına 
yönelik derlemleri birleştirerek yeni bir derlem oluşturarak incelemesini 
yapabilir. DeReKo derlemi araştırmacılar için ulusal ve uluslararası olarak 
sadece dil bilimsel alanda değil örneğin psikoloji, nöroloji, bilişsel bilim, 
konuşma terapisi, iletişim ve medya çalışmaları ve istatistik alanlarında 
disiplinlerarası çalışmalar için de kullanıma açık ve uygun bir deneysel temel 
oluşturur. DeReKo'nun temel özelliklerinden bazıları şunlardır: Birincil amaç 
dilbilimsel araştırma için ampirik temel oluşturmaktır. İlk olarak 1964'te 
oluşturulmuş ve sürekli genişletilmiştir. Kurgusal, bilimsel ve gazete 
metinlerinin yanı sıra diğer birçok metin türünü içerir. Yalnızca eksiksiz ve 

                                                           
95 https://korap.ids-mannheim.de/ 02.01.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. 
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değiştirilmemiş yani yazımı aynı kalan metinleri kapsar. Lisans sözleşmeleri ve 
fikri mülkiyet hakları nedeniyle indirilemez. Boyutu ve kapsamını en üst 
düzeye çıkarmayı amaçlar. Özel örneklerin, derlemlerin birleşimine izin verir 
(bkz. Kupietz, Belica, Keibel & Witt 2010). DeReKo, her kayıt olan kullanıcının 
sanal bir yapı oluşturabileceği, kendi özel araştırma alanına uygun, araştırdığı 
dil alanını temsil eden, bir tür orijinal dil kullanımı örneği olarak tasarlanmıştır. 

 
4.2. DWDS (DIGITALES WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN WÖRTERBUCH) 

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung) tarafından finanse edilen Alman Dilinin Dijital Sözlükbilimi 
Merkezi'nin (ZDL) bir parçası olan DWDS derlemi internet üzerinden her 
kullanıcının erişebileceği dijital sözlük sistemi (Digitalen Lexikalischen 
Systems) oluşturmak amacıyla kurulmuştur ve ayrıca Alman Araştırma 
Topluluğu (Deutsche Forschungsgemeinschaft) tarafından 
desteklenmektedir. İnternet üzerinden herkesin kullanımına açıktır. DWDS ile 
2003 yılında oluşturulan derlem, Almanca eskiden ve günümüzde kullanılan 
kelimeler hakkında kolay ulaşılabilir, kapsamlı bilgiler sağlamak 
amaçlanmıştır. Birbiriyle ilişkili iki alt amacı bulunur. Bunlar: 

 

 Mevcut sözlük bilgisi, önceki büyük sözlüklerde olduğu gibi, bir araya 
getirilerek en güncel durumuna getirmek. 

 Bunun yanında;  
- iyi oluşturulmuş derlemlerden bir kelimenin olası kullanımları için 
örnekleri ve bu kelimenin çeşitli özelliklerinin bilimsel olarak güvenilir 
bir tanımını birleştiren, 
- her zaman esnek bir şekilde genişletilebilir ve düzeltilebilir, 
- hem bilimsel hem de bilimsel olmayan birçok amaç için kullanılabilir 
bir dijital sözlük sistemi geliştirimek.96 
 
İnternet tabanlı sorgulama sistemi olan DWDS’e giriş yapmak için 

COSMAS II’de olduğu gibi kayıt yapmaya gerek yoktur. Sadece “das ZDL-
Regionalkorpus (ab 1993), Berliner Zeitung (1945–1993), neues Deutschland 
(1946–1990), Webkorpus, Metakorpus WebXL, Corona-Korpus, Mode- und 
Beautyblogs, IT-Blogs, Dortmunder Chat-Korpus, Text+Berg, Berliner 
Wendekorpus”97 gibi özel derlemlerde araştırma yapabilmek ve kaynaklarına 

                                                           
96 https://www.dwds.de/d/hintergrund 04.01.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. 
97 https://www.dwds.de/d/nutzungsbedingungen 07.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 
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ulaşabilmek için kayıt yapmak gereklidir. Aşağıda şekilde görüldüğü üzere 
sistem üzerinden araştırma doğrudan yapılabilir, ücretsiz ve herkesin 
kullanımına açıktır. 

 

 
Görsel 3.98 DWDS (Alman Dilinin Dijital Sözlüğü): DWDS Derlemine Giriş Platformu 

ve DWDS Derleminde Araştırma Alanları 

DWDS derlemi, modern sözlük sistemiyle oluşturulan derlemlerden 
bilimsel bir temele dayanarak kelimeler hakkında hipotezler geliştirebilir ve 
ayrıntılı bir şekilde kelimelerin kullanımıyla ilgili örnekler sunulabilir (bkz. 
Barbaresi & Geyken: 2020). DWDS’deki bütün derlemler metin türleri, yazar, 
başlık, yayınevi ve yayın tarihi hakkında bilgileri verir. Kelimeler incelenmiş ve 
analizleri yapılmış olarak bilgileri verilmektedir. Bir cümledeki en küçük birim 
olan ve token olarak adlandırılan bu yapılar, DWDS derleminde 28 milyardan 
fazla bulunur. Aksan & Aksan type/token kavramlarını şu şekilde 
açıklamaktadır: “İlk kez Amerikalı felsefeci C. S. Pierce'ün kavramlaştırdığı, 
type/token ayrımı dilbilimde karşılık bulmuş, farklı düzlemlerde birbirlerine 
gönderme yaparak genellikle birlikte kullanılmıştır” (Aksan & Aksan 2017: 
601). Bu yapılar yalnızca bir kelime ya da bir noktalama işareti de olabilir. 

                                                           
98 https://www.dwds.de/ 04.01.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır. 
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4.2.1. DWDS’DE BULUNAN SÖZLÜK TÜRLERİ 

DWDS kelime bilgi sistemi üç yapıdan oluşur. Bunlar sözlükler, metin 
derlemleri ve kelime istatistikleridir. Ayrıca DWDS kelime bilgi sistemi için 
merkezi olan, dilin (Almanca) günümüzde konuşulan yapısıdır. DWDS’te 
birçok sözlük türü bulunur, ancak üç sözlük bu sistemin merkezini oluşturur. 
Bunlardan ilki DWDS sözlüğüdür: 
- DWDS Sözlüğü (DWDS-Wörterbuch): Alman dilindeki kelime bilgi sistemi 
günümüzde konuşulan şimdiki dil hakkında bilgi sağlar ve günümüzdeki dil 
hakkında olan birçok sözlüğe dayanır. DWDS sözlüğü, Almanca dilinde 
230.00099'den fazla kelimenin biçimi ve anlamı hakkında bilgi sağlar. Ayrıca 
proje grupları tarafından sürekli olarak güncellenmekte ve revize 
edilmektedir. Yeni kelimeler derlem dilbilimsel olarak incelenmekte ve 
sözlükbilimsel olarak tanımlandıktan sonra sisteme eklenmektedir.  

 

 
Görsel 4.100 “Haus (Ev)” Kelimesinin DWDS Sözlüğündeki Görünümü  

                                                           
99 https://www.dwds.de/d/wb-dwdswb 07.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 
100 https://www.dwds.de/wb/Haus 07.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 



 

124 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Görsell 4’ü incelediğimiz zaman, “das Haus (ev)” kelimesin DWDS 
sözlüğünde yapılmış aramasında, kelime hakkında dil bilgisi, telâffuz, farklı 
şekillerde türetilmiş kelimeler, anlamı, kelime sıklığı, yıllara göre kelime 
gelişim eğrisi, etimolojik bilgisi gibi birçok bilgiye ulaşılabildiğini görmekteyiz. 
Diğer bir sözlük türü ise Almanca etimolojik sözlüğüdür.  

 
- Almanca Etimolojik Sözlüğü (Etymologisches Wörterbuch des Deutschen): 
Wolfgang Pfeifer'in Almanca Etimolojik Sözlüğü, kelimelerin yaşını, kökenini 
ve ilişkisini tanımlar ve dilbilgisi ve anlamları hakkında dilbilimsel-tarihsel bir 
bakış açısıyla bilgi sağlar. Bu sözlük DDR (Alman Demokratik Cumhuriyeti) 
zamanında Bilimler Akademisi’nde  Wolfgang Pfeifer başkanlığındaki bir grup 
sözlükbilimci tarafından 1980 yıllarında geliştirilmiştir. Daha sonra birçok 
sözlükbilimci tarafından geliştirilmeye devam etmiştir. Etimolojik sözlük aynı 
zamanda bir kelimenin diğer kelimelerle olan ilişkisi hakkında bilgi sağlar ve 
23000101 üzerindeki kelimenin anlamları ile kelime tarihi hakkında bilgi içerir. 
Son olarak DWDS sisteminin merkesini oluşturan üçüncü sözlük 
OpenThesaurus’tur. 

 
- OpenThesaurus: Eş anlamlı, genel ve alt terimler için oluşturulmuş Almanca 
bir sözlüktür. Ayrıca benzer veya yakın anlamlı kelimeleri aramak için 
kullanılabilir102. Ortaklaşa oluşturulan OpenThesaurus, kelimeleri eş anlamlılık 
ve alt/üst terim gibi anlam ilişkileri aracılığıyla birbirine bağlar. 

 
4.2.2. DWDS’DE KULLANILAN İSTATİSTİKLER 

DWDS derlemi bir kelimenin istatistiksel analizi için üç araç sağlar. Bunlar şu 
şekildedir:  

 
-Kelime İlerleyiş Eğrileri (Wortverlaufskurven): Bir kelimenin kullanılma 
sıklığı zamanla değişebilmektedir. Kelimenin kullanımı zamanla artabilir, 
azalabilir ya da kelime kullanım dışı kalabilir. Kelime ilerleyiş eğrileri 
kelimelerin zamanla olan değişimini gösterir. Bir kelimenin değişimi DWDS’te 
bulunan farklı derlemlerde de izlenebilir. 

                                                           
101 https://www.dwds.de/d/wb-etymwb 07.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 
102 https://www.openthesaurus.de/about/index 07.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 
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Görsel 5.103 “Turnschuhe (Spor Ayakkabıları)” ve “Sneakers (Sneakerlar)” 

Kelimelerinin Kelime İlerleyiş Eğrisi Karşılaştırması 

Sadece tek bir kelimenin zamanla değişimi izlenebileceği gibi iki 
kelimenin zamansal değişimi de karşılaştırılabilmektedir. Bunun yanında 
karşılaştırma için derlem seçilebileceği gibi zaman aralığı seçimi de 
yapılabilmektedir. 

 
-DWDS Kelime Profili (DWDS-Wortprofil): Sözcükler genellikle diğer 
sözcüklerle kullanılarak kelime gruplarını oluştururlar (ör: in Strömen regnen 
(yağmur boşanmak), verfehlte Politik (başarısız politika)  ya da Arbeit suchen 
(iş aramak)). Ancak, bu kelime gruplarını oluşturan kelimelerin tek başına 
oluşturdukları anlamlarından farklı olarak yeni oluşturulan 
kombinasyonlarından yeni bir anlam türeyebilir. Kelime gruplarının 
incelendiği istatistiktir. DWDS kelime profili hangi kelimenin hangi kelimeler 
ile daha sık kullanıldığı ve bir kelime grubu oluşturduğu ile ilgili bilgileri sağlar. 

                                                           
103https://www.dwds.de/r/plot/?view=1&corpus=zeitungenxl&norm=date%2Bclass&smooth

=spline&genres=0&grand=1&slice=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale=
0&xrange=1946%3A2022&q1=Turnschuhe&q2=Sneakers 10.01.2022  tarihinde erişim 
sağlanmıştır. 
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-DiaCollo: DiaCollo ise kelimelerin birlikte yaygın olarak kullanıldığı sıklıkların 
nasıl değiştiğini gösteren bir analiz sistemidir. Art zamanlı bir bakış açısıyla 
kelime gruplarının ilişkisini gösteren bir incelemedir. 
 

 
Görsel 6.104 “nachhaltig (devamlı)” Kelimesinin Art Zamanlı İlişki Analizi 

Bir kelimenin birlikte kullanıldığı kelime zamanla değişebilir ve başka 
bir kelime ile kullanılmaya başlayabilir. DiaCollo kelime grupları arasındaki bu 
ilişkiyi göstermektedir. Örneğin “nachhaltig (devamlı, etkileyici)” kelimesi 
1950’li yıllarda “Wirkung (etki, netice)” ve “Eindruck (izlenim, etki)” 
kelimeleriyle tipik kelime gruplarını oluştururken, 2000’li yıllarda “Tourismus 
(turizm)” ve “Landwirtschaft (tarım)” kelimeleriyle tipik kelime gruplarını 
oluşturmaya başlamıştır. DiaCollo ve DWDS Kelime Profili aynı istatiksel 
yöntem gibi gözükse de DiaCollo bir kelimenin zaman içinde değişikliği 
hakkında daha fazla bilgi sunar. Diğer taraftan DiaCollo metinler dilbilgisel 
olarak daha önce analiz edilmediği ve dilbilgisel özelliklerine göre 
farklılaşmadığı için DWDS Kelime Profilinden daha az bilgi sunar. 
 
4.2.3. DWDS’DE BULUNAN DERLEM TÜRLERİ 

DWDS sorgulama sisteminde derlemler beş farklı derlem türüne göre 
ayrılmıştır. Bu beş farklı derlem kapsadığı metin türü, zaman aralığı, yazarı gibi 

                                                           
104https://www.dwds.de/dstar/zeit_www/diacollo/?query=nachhaltig&format=cloud    

10.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 
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özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir ve araştırmaların amacına göre 
farklı derlem türü seçenekleri sunmaktadır. Bu derlemler şu şekildedir: 

-Referans Derlemleri: zaman ve metin türü dağılımı açısından dengeli 
derlemdir, 
-Meta Derlemler: daha kolay bir araştırma için bir araya getirilmiş birkaç 
derlemden oluşan derlemdir, 
-Gazete Derlemleri: büyük geriye dönük taranmış veya tamamen dijital olarak 
oluşturulmuş günlük ve haftalık gazetelerden alınmış metinlerden oluşan 
derlemdir, 
-Web Derlemleri: internet tabanlı kaynaklardan taranan metinlerden oluşan 
derlemdir, 
-Özel Derlemler:  özel dil alanları için oluşturulmuş derlemlerdir. Daha çok 
sözlükbilimsel amaçlar için derlemler sunar. Metinleri bir bütün olarak 
indirmek mümkün değildir.105 

 

 
Görsel 7.106 DWDS Derleminde Bulunan Derlemler 

                                                           
105 https://www.dwds.de/d/korpora 07.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 
106 https://www.dwds.de/r#corpusstat 10.01.2022  tarihinde erişim sağlanmıştır. 
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Görsel 7 incelendiğinde DWDS derleminde bulunan derlemler 
hakkında çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bu derlemleri araştırmalarda 
kullanabilmek için, kayıt yapılması gerekip gerekmediği, derlemin kapsamı, 
analiz yöntemleri gibi bilgilere ulaşılabilir. 
 
4.3. DEUTSCHER WORTSCHATZ  

Leipzig Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen 
bir projedir (bkz. Leipzig Corpora Collection). Genellikle yıllık olmak üzere 
internette ücretsiz olarak bulunan belgeleri, metinleri toplayan ve bunların 
analizini yapan bir portaldır. Kelimeler hakkında istatiksel bilgiler, örnek 
cümleler, kelimelerin kökeni ve akrabalık ilişkisini gösteren linklerle ilgili 
bilgileri de sunar (bkz. Goldhahn, Eckart & Quasthoff 2012: 759). Alman 
dilindeki gazete metinlerinden alınan 30 milyondan fazla cümlede kelime 
arama olanağı sunmaktadır. Bunun yanında bu derlemin en önemli özelliği 
291 farklı dilde 906 derlem tabanlı tek dilli sözlükte arama ve inceleme yapma 
imkânı sunmasıdır.107 Derlem, kelimelerin tam yapılarının yanında, çekimli 
kelime yapılarının aranmasını ve görüntülenmesini de destekler. Bunlar hem 
basit sözcük biçimleri (ör. «Auto (Araba)» veya «Autos (Arabalar)») hem de 
çok sözcüklü birimler (ör. "Sri Lanka" veya "Los Angeles") olabilir.  

 
Görsel 8.108 “Auto (Araba)” Kelimesinin Deutscher Wortschatz Derleminde Analizi 

                                                           
107 https://corpora.uni-leipzig.de/de?corpusId=deu_news_2020 ‚erişim: 10.01.2022) 
108https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_news_2020&word=Auto (10.01.2022) 



 

129 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Görsel 8 incelendiğinde diğer derlemlerde olduğu gibi kelime 
hakkında çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Öncelikle kelimenin bu derlemde kaç 
defa bulunduğu ile ilgili sayısı (108.537), kaçıncı sırada olduğu (482) ve sıklık 
derecesi (7) gibi analiz edilmiş bilgilerine ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte 
kelimenin ana şekli, cinsiyetini belirleyen birimi, eş anlamlı kelimeleri, sözcük 
türünü, hangi kelimenin kısaltması olduğu, aynı bağlamda kullanılan diğer 
kelimeleri ve kelime ile ilgili birçok örnek gösterilmektedir. 

 
4.3.1. DEUTSCHER WORTSCHATZ DERLEMİNDE KELİME İLİŞKİ GRAFİĞİ 

Deutscher Wortschatz’da yapılan bir aramada, aynı sayfa sağ köşede 
yine aynı kelimenin kelime grafiği de verilmektedir: 

 

 
Görsel 9.109 “Auto (Araba)” Kelimesinin Kelime Grafiği 

Kelime grafiği diğer kelimelerle cümle içerisinde birlikte kullanımının 
gösterildiği bir ilişki grafiğidir (Quasthoff & Richter 2005: 35). Kelimeler 
arasında çiftler halinde anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemektedir. Bu 
durumda birbirine bağlanmış çizgilerle iki kelime arasındaki ilişki gösterilir. 

                                                           
109https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_news_2020&word=Auto  (erişim: 

10.01.2022) 
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Kelimeler arasındaki ilişkinin önemi çizgilerin kalınlığıyla belirtilmiştir. Görsel 
9’a baktığımızda “Auto (araba)” kelimesinin “Ein (bir), seinem (ona), Mann 
(adam), fahren (araba sürmek), Fahrer (sürücü), prallte (çarpmak)…” gibi 
kelimelerle birlikte kullanıldığını ve anlam ilişkisi içerisinde olduklarını 
anlayabiliriz. Quasthoff & Richter (2005: 35)’a göre kelime grafiği hem dil 
öğretmenleri hem de öğrenciler tarafından ilham ve bilgi kaynağı olarak 
kullanabilirler:  

-Kelimeler anlam bağlamı içinde verilebilir ve böylece daha kolay 
öğrenilebilir.  

-Bu anlam bağlamı sadece ders kitaplarında olduğu gibi birkaç kelime 
için değil neredeyse bütün kelimeler için sunulabilir.  

-Tipik ifadeleri tanımak ve öğrenmek için ileri düzeyde bilgiye sahip dil 
öğrenenlere anlam ilişkileri grafiği ve örnek cümleler metin üretme için 
uygundur.  

-Başka sözlüklerde bulunmayan kelimeleri aramak için çevirmenler 
içinde yararlıdır.  
 
4.3.2. DEUTSCHER WORTSCHATZ DERLEMİNDE SIKLIK ANALİZİ 

Deutscher Wortschatz derleminde bir kelimenin üç farklı şekilde 
kelime sıklık bilgisi verilmektedir. Bunlar:  
Kelimenin Sayısı: Kelimenin tüm derlemde geçtiği, derlemde ne kadar 
bulunduğu yer sayısıdır. Bu mutlak bir sayıdır ve bu nedenle derlemin 
büyüklüğüyle doğrusal olarak bağlantılıdır. Derlem ne kadar büyük olursa 
kelimenin derlemde geçtiği yer sayısı da doğal olarak artacaktır. 
Kelimenin Sırası: Bütün kelimelerin sıklık sıralı listesindeki konumu yani 
sırasıdır. Alman dilinde olan çoğu derlemde en sık kullanılan kelime “der”dir  
ve bu nedenle birinci sırada yer almaktadır. En yaygın ikinci kelime ise 
genellikle “die”dir ve ikinci sırayı alır. Bir kelimenin sıralaması, derlem 
büyüklüğüne göre değişmez, ancak farklı derlemler için, özellikle daha az 
yaygın kelimeler olması durumunda değişiklik gösterebilir. 
Kelimenin Sıklık Sınıfı: Burada birbiriyle kıyaslanabilir sıklığa sahip kelimeler 
daha büyük sınıflara ayrılır, böylece bir kelimenin sıklık sınıfı farklı derlemlerde 
de neredeyse hiç farklılık göstermemektedir. Bunu yapabilmek için, en sık 
kullanılan kelimenin sıklık derecesi söz konusu kelimenin sıklık derecesine 
bölünür. Bu bölümün taban iki logaritması en yakın tam sayıya yuvarlanır. En 
yaygın kelime her zaman frekans sınıfı olan 0 derecesini alır. 1 sıklık 
derecesinde bulunan bir kelime ise 0 sıklık derecesinde bulunan kelimenin 
nerdeyse yarısı kadar sıklıktadır. Bu yüzden hesaplama şu şekilde yapılır:  n+1 
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sıklık sınıfından bir kelime yaklaşık olarak n sıklık sınıfından bir kelimenin yarısı 
kadar sıklığa sahiptir. Büyük derlemlerde son derece nadir kullanılan 
kelimelerin sıklık derecesi 20 üzerinde bulunur. 
 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnternet tabanlı sorgulama sistemleri olan DWDS ve COSMAS II, 
Alman dili derlem araştırmaları için en tanınmış ve en sık kullanılan 
programlardır. Bu sorgu sistemleri temel özelliklerinde benzer olsalarda 
COSMAS II üzerinden ulaşılan DeReKo hem en büyük derlem olma özelliğine 
sahiptir hem de DWDS’den daha fazla derlem içermektedir. Yine DeReKo 
diğer derlemlerin sorgulama sisteminde bulunmayan olanaklar sunmaktadır. 
Araştırmacılara DeReKo derlemi çalışmak istedikleri derlem bakımından diğer 
derlemlere göre daha fazla seçenek sunar. Bu iki derlemden sonra kapsamlı 
ve büyük derlem olarak karşımıza Deustcher Wortschatz çıkar. DWDS ve 
DeReKo derlemlerinden farklı en önemli özelliği 291 farklı dilde derlem tabanlı 
arama ve inceleme imkânı sunmasıdır. Bu üç büyük derlemde kelimelerin 
sıklık dereceleri ile ilgili istatistiksel bilgi vermektedir. 

Dil çalışmalarında ve araştırmalarında derlem incelemeleri gün 
geçtikçe çalışmalarda daha fazla yer almaktadır. Bu nedenle hem derlemleri, 
bu derlemlerin sağladığı istatistiksel analizleri, kısaca derlem dilbilimsel 
yöntemleri hem de derlemlere ulaşmayı sağlayan portalların kullanımlarını 
bilmek derlem taramaları ve araştırmaları için önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
amaçla bu çalışmada sunulan bilgiler derlem araştırması yapmak isteyen 
araştırmacılar ve Almanca’yı yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler ile 
eğitimciler için de önemlidir. Çünkü kelimelerin sıklık ve sıralama dereceleri 
hakkında güvenilir bilgiler ile sınırlı kelime hazinesine sahip olan öğrencilerin 
herhangi bir metinin yapı taşlarını tanımasını ve anlamlı öğeler için zihinlerini 
açık tutmasına yardımcı olur. Dil öğretiminde derlemlerden çeşitli amaçlarla 
faydalanılabilir. Yabancı dil olarak Almanca ders kitabı ve dil bilgisi kitaplarının 
hazırlama sürecinde derlemler önemli ve faydalı bilgiler sunar. Gerek 
metinlerle çalışmalarda gerekse kelime bilgisi öğretimlerinde, dil bilgisi 
örnekleri, yazma ve okuma çalışmaları için yabancı dil öğretimi derslerinde 
derlemler kullanılabilir. 

Bunun yanında bir dil için gerekli olan basılı ve dijital sözlüklerin 
oluşturulmasında derlemlerden faydalanılabilir. Derlemler bilgi 
tekonolojilerindeki hızlı gelişmelerle hem sağladığı güvenilir istatistiksel 
bilgiler bakımından hem de bir sözcüğün kapsamlı kullanım alanlarını ve sıklık 
derecelerini göstermesi bakımından güvenilir faydalı bilgiler sunar.  
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OYUN OYNAYAN TANRILAR & OYUN OYNAYAN 
YAZAR: BERNHARD SCHLINK’İN “EVE DÖNÜŞ” ADLI 
ROMANINDA ODYSSEUS110 

 

Dr. İbrahim ÖZBAKIR111 

 

1. GİRİŞ 
Julia Kristeva’nın terimi ortaya atmasından bu yana “yazınsallığın bir 

ölçütü” (Aktulum 2014: 12) olarak görülen metinlerarasılık (Intertextualität), 
özellikle 60 sonrası yazında kendine geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 
Postmodern romanın ana kurgu unsurlarından biri haline gelen metinlerarası 
ilişkiler, metin çözümleme yöntemlerinin de daha yoğun tartışılmasını 
beraberinde getirmiştir. Kimi eleştirmen ve kuramcı eksik bırakılan bir noktayı 
tamamlamaya, kimi de yapılan sınıflandırmaları daha belli başlı başlıklarda 
toparlamaya çalışmıştır.112 Terimin tanımı ve önerilen çözümleme yöntemleri 
hala tartışılmakla birlikte, Gérard Genette söz konusu tartışmaları 
Palimpseste. Die Literatur auf zweite Stufe adlı yapıtıyla belli bir düzene 
oturtan kuramcı olmuş, büyük ölçüde de tartışmalar son bulmuştur. 

Genette, terimleri büyük oranda çift anlamlılıktan da kurtarmaya 
çalışarak metinlerarası kuramını beş başlık altında toplar. Metinlerarası 
(Intertextualität) terimi yerine üst terim olarak Metinötesi/Metinselaşkınlık113 
(Transtextualität) terimini kullanan Genette, 1. Metinlerarası 
(Intertextualität), 2. Yanmetinsellik (Paratextualität), 3. Yorumsal Üstmetin 
(Metatextualität), 4. Anametinsellik (Hypertextualität) ve 5. Üstmetinsellik 
(Architextualität) olmak üzere beş metinötesi ilişki belirler. Metinlerarası 
altına, alıntı, gizli alıntı ve anıştırmayı, yanmetinsellik altına, kapak, başlıklar, 

                                                           
110 Bu çalışma “XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi”nde (30.09-02.10.2021) sunulan 

sözlü bildirinin genişletilmiş halidir. 
111 Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, ibrahimozbakir@msn.com, https://orcid.org/0000-0003-0187-233X 
112 Geniş bilgi için bk. (Aktulum 2014: 17-75). 
113 Terimlerin Türkçe karşılıklarında büyük oranda Kubilay Aktulum’a sadık kalınmıştır. 
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alt başlıklar, önsöz, sonsöz gibi ikinci dereceden metinsel unsurları, yorumsal 
üstmetin altına, bir metni bir başka metne alıntı yapmadan, adını anmadan 
bağlayan yorum ilişkisini, üstmetinsellik altına, metnin tür olarak bir 
kategoriyle ilişkilendirilmesini ve son olarak anametinsellik altına, anametin 
(Hypertext) olarak adlandırdığı bir B metnini, altmetin/öncül metin (Hypotext) 
olarak adlandırdığı A metninine bir dönüşüm (Transformation) veya taklit 
etme (Nachahmung) yoluyla birbirine bağlayan ilişkiyi yerleştirir. (Genette 
1993: 10-16; Aktulum 2014: 67-73) 

Genette, metinötesi söz konusu beş maddenin birbirinden bağımsız, 
ayrı ve mutlak kategoriler olmadıklarını, aksine sıkı sıkıya birbirleriyle ilintili, 
birbirini açımlayan unsurlar olduklarının altını çizer. Üstmetinselliğin 
(Architextualitaet) bir türe ait olduğunu göstermesi açısından her zaman bir 
taklit (Nachahmung), dolayısıyla anametinsellik (Hypertextualität) yoluyla 
ortaya çıkması (örneğin Aeneis’in Vergil’i Homeros’u taklit eder) veya bir 
yapıtın yanmetinsel (Paratextualität) referanslar temelinde bir üstmetne 
(Architextualität) atfedilmesi; üstmetinsel bir önsözün örneğin bir yorumsal 
üstmetin (Metatextualität) biçimini içermesi, bu iç içe geçmişliğin bir 
göstergesidir (Genette 1993: 18). 

Gérard Genette Palimpsest’te bu saptamalardan sonra özellikle 
anametinsellik üzerinde durur. Altmetin ve anametinler arasındaki ilişkiler, 
metinlerarası araştırmalarda iyi bilinen yansılama (Parodie), alaycı 
dönüştürüm (Travestie), alaycı öykünme114 (Persiflage) ve öykünme (Pastiche) 
olmak üzere temelde dört farklı referans yöntemi kullanılarak oluşturulur. 
Basit bir dönüşüm (Transformation) ya da dolaylı bir dönüşüm (indirekte 
Transformation/Nachahmung) ile öncül bir metinden türetilmiş her metni 
anametin (Hypertext) olarak nitelendiren Genette, bunun “daha çok 
eğlendirmek ve/veya yermek amacıyla” (Aktulum 2014: 113) yapıldığını 
söyler. Anametinselliğin işlevsel düzlemini belirleyen amaçtır, ancak bu 
dönüşüm ve taklitler her zaman yermek ve eğlendirmek amacını gütmeyebilir. 
Genette üçüncü bir işlevsel kategori olarak “ciddi düzende” (Aktulum 2014: 
113) dönüşüm ve taklitleri belirler ve değiştirim (Transposition) ve imitasyon 
(Nachbildung) terimlerini önerir. Değiştirim (Transposition), ciddi düzende bir 
dönüşüme (Transformation) karşılık gelir ve gülünç ya da eleştirel olmadan bir 
metnin biçimsel veya tematik dönüşümüdür. İmitasyon (Nachbildung) ise 
daha çok gizli alıntıya/aşırmaya (Plagiat) karşılık gelir. (Genette 1993: 43-44) 

Eve Dönüş romanı, çeşitli metinötesi ilişkileri bünyesinde barındıran, 
Homeros’un Odysseia destanını altmetin olarak hem iç-anlatı hem de çerçeve 

                                                           
114 Persiflage’ı Genette Pastiche ve Travestie’nin bir sentezi karşılığı kullanmaktadır. Bu 

nedenle Persiflage karşığı olarak alaycı öykünme’yi uygun gördük. 
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anlatıya sindirmiş115, bu bağlamda ciddi düzende bir dönüşüm 
(Transformation), bir değiştirim (Transposition) örneği sunmaktadır. Bu 
yönüyle de bu çalışmanın konusu olmuştur. 

 
2. EVE DÖNÜŞ VE ODYSSEİA 

Yazınsal metinlerin üretiminde destanlar, konu ve motif zenginliği 
sunmaları bakımından hep önemli birer kaynak olagelmiştir. Homeros’un 
Odysseia destanı da bunların başında yer almaktadır.116 Aslında bütün 
edebiyatların, özellikle batı edebiyatlarının kaynağı olarak mitolojik 
söylenceler her zaman kendine yazın ve sanat dünyasında yer bulmuştur. 
Denizci Odysseus’un maceraları, Truva savaşçısı Odysseus ve evine geri dönen 
Odysseus’un hikâyesi117 olmak üzere, yaygın eğilimle üç ana başlıkta 
toplanabilecek Odysseia destanı, onu kurgularına yerleştiren yazarların 
yapıtlarında da yine bu çerçevede yer almaktadır. Penelopeia’ın bekleyişi ve 
taliplilerine direnişi, Telemakhos’un babasını arayışı, Odysseus’un intikamı ve 
kayıplarını geri alışı gibi motifleri de bunlara eklenebilir. 

Romanının adını Eve Dönüş (Die Heimkehr) koyarak yanmetinsel 
(Paratextualität) bir referansla Truva kahramanı Odysseus’un evine geri 
dönüşünü118 imleyen Bernhard Schlink, okuruna hemen başta Umberto 
Eco’nun, “yazarların hep bildikleri şeyi yeniden keşfettim. Kitaplar her zaman 
başka kitaplardan söz ederler ve her öykü daha önce anlatılmış bir öyküyü 
anlatır” (Eco 2013: 700-701) sözlerini anımsatmaktadır. Bu, Schlink’in 
okuruyla yaptığı bir nevi kurmaca anlaşmasıdır. Bir öncül metnin varlığını 
imleyerek okurunu içeriğe hazırlamaktır. 

İmlediği gibi de yapan Schlink, farklı biçimlerde ele aldığı geriye dönüş 
motifini, romanını, “Çocukluğumun tatilleri İsviçre’de, dedemlerin yanında 
geçerdi.” (Schlink 2007: 9) diyen ben-anlatıcı Peter Debauer’in çocukluğuna 
dönüşü ile başlatır. Romanda, büyükbabanın çocukluğunda Amerika’ya 
ailesiyle göçü ve dönüşü, Peter’in farklı nedenlerle evinden/yurdundan ayrılışı 

                                                           
115 Julia Kristeva’ya göre, “her metin bir başka metnin sindirilmesi (Absorption) ve biçim 

değiştirmesidir (Transformation).” (Kristeva 1972: 345) 
116 Ayrıntılı bilgi için bk. (Sarı, Güler 2019: 234-237) 
117 Ayrıntılı bilgi için bk. (Akyıldız Ercan 2012: 327-333; Eßlinger 2018: 133) 
118 Susanne Gödde, Antik Yunan’da sadece Truva savaşçılarının savaştaki etkinliklerinin değil, 

savaş sonrasının, onların eve dönüşlerinin de ilgi gördüğüne dikkat çekmektedir. Arkaik yazın, 
“eve dönüş” (Nostoi) başlıklı, eve dönülüp dönülemediği veya bir dönüş olduysa, bunun nasıl 
olduğunun başlı başına konu edinildiği destanlar ortaya konulabileceğini göstermiştir. Gödde,  
Menelaos, Agamemnon, Aias ve Odysseus’un dolambaçlı ya da ölümcül eve dönüş 
öyküleriyle savaşın devam ettirilmiş olduğuna işaret etmektedir. (Gödde 2018: 168) 
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ve dönüşü, sevgilisi Barbara’nın kocasının eve dönüşü gibi irili ufaklı çok sayıda 
geriye dönüş/eve dönüş öyküleri yer almaktadır. Romanın adeta bel kemiğini 
oluşturan eve dönüş öyküsü ise, iç-anlatı olarak romanın içine yerleştirilen ve 
bir askerin eve dönüş öyküsünün anlatıldığı bir romanın bölümleridir. 
Odysseia destanından Odysseus’un eve dönüş öyküsünün bir uyarlaması olan 
söz konusu romandan dokuz ayrı bölüm119, romanda bir ayrışık unsur 
oluştursa da, çerçeve öyküden ayrıştırılamayan, aksine onunla bir bütün 
oluşturan ciddi düzende bir dönüşüm (Transformation), bir değiştirim 
(Transposition) örneğidir. Bu çalışmanın odağına da temelde söz konusu 
bölüm alınmıştır. 

 
2.1. KARL’IN EVE DÖNÜŞ ÖYKÜSÜ VE ALTMETİN ODYSSEİA  

Bir yüzyıla iki dünya savaşı sığdıran insanoğlu, savaşları bitirse de 
etkileriyle çok uzun yıllar uğraşmak zorunda kalmıştır. Ölüm, fiziki ve psikolojik 
yıkım, açlık, babasız kalan çocuklar, eşini kaybeden kadınlar gibi, sayısız bu 
kayıp ve yıkımların çok sayıda tarafı olmuştur. Savaşta esir düşen, evine 
barkına dönemeyen askerler ve onların akıbetinden haber alamadan 
bekleyenler, yani geride bırakılanlar ise başlı başına bir travma olarak tarihin 
ve yazının kayıtlarına geçmiştir. Tarih görevini yapmış, şahit olduklarını kayda 
geçmiş, yazın da tarihin belgeleyemediği, boş bırakmak zorunda kaldığı, kimi 
zaman da bilerek boş bıraktığı noktaları, yine sırtını ona dayayarak 
doldurmaya çalışmıştır. Savaş sonrası yazın bunun sayısız örneğiyle doludur. 
Karl’ın eve dönüş öyküsünün anlatıldığı roman da, anlatıcısının bu 
örneklerden biri olduğunu varsaydığı kurgu içindeki kurmaca yapıttır. 

Eve Dönüş romanının anlatıcısı Peter Debauer, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan hiç dönmemiş bir askerin, babasız büyüyen oğludur. Babasıyla tek 
bağlantısı İsviçre’de yaşayan büyükanne ve büyükbabasıdır. Peter okul 
tatillerini onların yanında geçirir. Annesi onunla gelmez. Bu tatillerden 
birinden kalan bir anısını Peter şu sözlerle dile getirir: 

“Okuduğum ilk roman, Rusların elinden kaçan ve vatana dönüş yolunda 
türlü tehlikeler atlatan bir Alman askerini anlatıyordu. Yaşadığı 
tehlikeleri ve serüvenleri okuduktan hemen sonra unuttum. Ama eve 
dönüşünü değil. […] Karısı karşısındaydı, savaş ve tutukluluk yılları 
boyunca hep hatırladığı gibi genç ve güzeldi, hayır, daha güzel ve belki 

                                                           
119 Romana monte edilen söz konusu bölümler üç nokta ile birbirinden ayrılmıştır. Kimisi bir 

sayfayı geçecek kadar uzun kimisi de bir sayfa olamayacak kadar kısadır. Bu da art arda gelen 
sayfaların ayrılmadığını, anlatıcının elinde olmayan sayfalar yerine noktalama işareti 
konduğunu göstermektedir. Bu nedenle, toplamda kaç sayfa olduğu belli olmayan bölümler 
için sayfa yerine bölüm ifadesi kullanılmıştır.  
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daha yaşlı, ama olgun, daha dişi, daha kadınsı. Ama kadın ona sevinçle 
değil, aksine hayalet görmüş gibi dehşetle bakıyordu ve kucağında iki 
yaşında bir kız çocuğu vardı, biraz daha büyüğü eteğine yapışmış, 
önlüğünün arkasına saklanıp, utangaç bakışlarını adama çevirmişti ve 
yanında kolunu omzuna dolamış bir erkek duruyordu.” (Schlink 2007: 
43) 

Peter’in okuduğu bu roman, büyükannesi ve büyükbabasının 
redaksiyonunu yaptıkları “Keyif ve Eğlence Romanları” serisindendir. 
Büyükanne ve büyükbaba, yazılı sayfaları okumaması şartıyla, yaptıkları 
düzeltmelerin boş sayfalarını müsvedde olarak kullanması için torunlarına 
verirler. Merakına yenik düşen Peter yine de müsveddelerin arkasını okumaya 
başlar, ama öykünün sonunu öğrenemez, çünkü elindeki müsveddelerde 
devamı yoktur. Son sayfalarını attığı öykünün bir sonraki yaz tatilinde sonunu 
okumak ister. Yazarının ve adının olduğu ilk sayfaları duran öyküyü evde arasa 
da bulamayan Peter’in karşısına çok sevdiği büyükbaba ve büyükannesinin 
ölümünden sonra bu müsveddeler yeniden çıkar. Okuduğu birkaç satırın 
ardından söz konusu romanı okuduğunu anlayan Peter,  peş peşe sayfaların 
yanında boşluklarla dolu sayfaları bir sıraya koyar, ama aralarında “Kitabın 
adının ve yazarının olduğu ilk sayfa da yoktu[r].” (Schlink 2007: 60). 

Söz konusu sayfalar beş ana bölüm120 ve toplam seksen sekiz alt 
bölümden oluşan romanın on dokuz alt bölümlü ikinci ana bölümünden 
sadece dördü içine yerleştirilmişlerdir. Almanca baskısında italik yazı tipi, 
Türkçe baskısında çerçeve anlatıdan daha küçük puntolarla ayrılarak, “bir 
metnin başka bir metindeki somut varlığı” (Aktaran: Aktulum 2014: 68) 
olmaları nedeniyle Genette’nin metinlerarası (Intertextualität) tanımı ve 
bunun altında andığı metinlerarası yöntemlerden alıntıya (Zitat) uygun 
düşmektedir. Roman kurgusu içinde adı geçen kurmaca bir başka metnin 
alıntılanmasının, somut bir metnin roman kurgusuna alıntılanmasından 
metinlerarası ilişki açısından bir fark bulunmamaktadır. Ben-anlatıcı Peter 
Debauer’in okuduğu müsveddeler hepsi birbirini izleyen sayfalardan 
oluşmasa da, öyküler Odysseia destanıyla paralel bir seyir izlemektedir. 

Odysseus Truva Savaşı sonrası savrulduğu Kalypso’nun Ogygie 
adasında yedi yıl tutsak kaldıktan sonra Olympos tanrıları artık yurduna 
dönmesi kararını verirler ve Odysseus’un eve dönüş serüveni yeniden başlar 
(bk. Homeros V)121. Karl’ın ve arkadaşlarının kaçış öyküsü de benzer şekilde 

                                                           
120 Tesadüf olması olası olmakla birlikte, Homeros’un Odysseia destanı da beş ana bölümden 

oluşmaktadır.  
121 Homeros’un Odysseia destanından yapılan alıntılar, Azra Erhat-A. Kadir çevirisinden 

alınmıştır ve buradaki formata uygun olarak bölüm numaraları roma rakamıyla belirtilmiştir. 
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bir adada başlamaktadır (Schlink 2007: 62). Ayrıca, kurtuluşu kaçmakta bulan, 
kaçarken arkadaşlarını kaybeden, zorla ormana ulaşmayı başardıklarında 
ölüm korkusundan silah sesleri bitinceye kadar yerde yatan Karl ve 
arkadaşlarının başına gelenler (Schlink 2007: 62), Odysseus’un Kikonlarla 
savaşını anlattığı öyküyle örtüşmektedir: 

“Kaçmakta bulduk ne yapalım biz de kurtuluşu. / Açıldık oradan denize, 
yüreğimiz yas dolu, / ölümden kurtulmuştuk ama yanıyorduk 
yoldaşlara. / […] / Zorla yanaştık karaya, dayanıp küreklere var 
gücümüzle. / Yattık kaldık orada tam iki gece iki gün, / hem yorgunluk 
kemiriyordu yüreğimizi, hem acılar. / Güzel belikli Şafak görününce 
üçüncü gün, / direkleri dikip çektik ak yelkenleri, / gemileri yele ve 
dümencilere bıraktık, geçtik yerlerimize. / Varacak mıydık şimdi baba 
toprağına sağ salim? (IX: 61-79) 

Altmetin Odysseia’nın gülünç duruma düşürülmeden ve yerilmeden 
ciddi düzende taklit edilmesi, güzel bir anametinsellik örneği sunmaktadır. 
Odysseus’un sıla özlemi, baba toprağına sağ salim varamama endişesi, 
anlatıcının art arda okuduğu sayfalardan üçüncüsünde aşağıdaki şekilde 
karşılığını bulmaktadır: 

“Arkadaşların yüreklerini vatan hasreti, sıla özlemi kasıp kavurur ve 
erkekler ah çekerler, hasretle ah çekerler. […] Sonra yola koyulurlar, 
sabahın iyi hali hâlâ devam ederken, tabii eğer değişmediyse. Ama 
değiştiyse de yola koyulurlar yine, hiç yakınmadan ve duraksamadan. 
Eve gidiliyordur.” (Schlink 2007: 63) 

Şartlar, yaşanan zorluklar, önlerine çıkacak olan olası sıkıntılar her ne 
olursa olsun Odysseus ve arkadaşlarının özlemine paralel bir özlem ve gayret 
Karl ve arkadaşlarında da görülmektedir. Bu çaba, hava şartları, açlık ve 
tanrıların başlarına bela ettikleri her türlü olumsuzluğa rağmen yola koyulan 
Odysseus’un ve arkadaşlarının bir yansımasıdır. Kaçışları sırasında vurulup 
ölen iki arkadaşlarına, yaralanan Jürgen’in elinin kesilmesine (Schlink 2007: 
61-62), soğuk hava ve yiyecek sıkıntısına (Schlink 2007: 63) rağmen 
vazgeçmeden yola devam eden Karl ve arkadaşları, destan boyunca 
Odysseus’un gösterdiği gayret ve sebatı göstermektedir. Neredeyse her sabah 
bir felakete uyanan Odysseus gibi, onlarında felaketler peşlerini bırakmaz, 
“Sadece o sabah, Lotofagoi halkının yanında kamp kurdukları o sabah her şey 
farklı ol[ur].” (Schlink 2007: 63). Karl’ın arkadaşları Lotofagoi halkının boş 
kamp yerinde kendilerinden geçmiş halde uyandıklarında, Lotofagoi halkının 
gelip kendilerini alıp götürmesini beklemekte ve neden haftalardır yollarda 
olmak zorunda olduklarını sorgulamaktadırlar (Schlink 2007: 64). Neredeyse 
Odysseia destanıyla birebir uyuşan sılayı unutuş, Odysseus’un anlattıklarının 
bir değiştirimidir: 
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“Seçtim iki kişi, kattım yanlarına bir de haberci. / Gittiler, ossat 
buluştular Lotosyiyen adamlarla, / bizim dostlara hiçbir kötülük 
düşünmedi ora halkı, / lotos bile verdiler onlara yesinler diye, / 
bizimkilerden kim yediyse lotosun bal gibi yemişini, / kendinden geçti ve 
dönmek istemedi bir daha gemiye. / Orada kalıp lotos yemekten başka 
şey düşünmediler, /akıllarını çelmişti bu yemiş, unutturmuştu sılayı.” 
(IX: 90-97) 

Bir daha lotus çiçeğinden yemelerinden ve sılayı unutmalarından 
korktuğu dostlarını gemiye sürükleyen, onları zincire vuran (IX: 98-102) 
Odysseus’un bu endişesi de Karl’da karşılığını, “Lotofagoi halkının dün onlarla 
paylaştığı zıkkımı vücutlarından atana dek kıçlarına tekmeyi basabilirdi. Eve 
dönüş yolunda olduklarını yeniden algılayana dek enselerine çökebilirdi.” 
(Schlink 2007: 64) sözlerinde bulmaktadır. 

Peter’in nasıl bittiğini merak ettiği için “son sayfaları okudum” (Schlink 
2007: 65) dediği bölümde, Karl’ın depo bekçisiyle olan öyküsü anlatılmaktadır. 
Bu sayfalar Odysseus’un domuz çobanı Eumaios’la olan konuşmalarının bir 
yansımasıdır. Eumaios, Agememnon uğruna Troyalılara karşı savaşmaya giden 
efendisinin en son İlyon’da olduğunu bilir. Sonrasında haber alamamıştır ve 
öldüğünü düşünür (XIV: 56-71). Karl’dan kalan eşyaları kurtarıp onlara bekçilik 
eden ihtiyar depo bekçisi de, kimliğini gizleyen Karl’a, “Stalingrad’dan sonra 
ondan haber alamadık[larını]” (Schlink 2007: 65) söyler. Dilenci kılığında 
Eumaios’a görünen Odysseus gibi, o da kimliğini gizlemektedir. Umudunu 
yitirmiş gördüğü Eumaios’a dilenci, efendisinin döneceğini ve evine 
kavuşacağını haber verir: “Odysseus buraya dönecek, derim, bir de ant içerim, 
/ sonra verirsin müjdemi, o buraya gelince, evine barkına,” (XIV: 152-153). 
Odysseus’un bu müjdesi, Karl’ın depo bekçisine verdiği, “Dönüyor. Geri 
dönüyor, işini ve evini yeniden kuracak.” (Schlink 2007: 65) müjdesinde 
yansımaktadır. Neredeyse cümle cümle altmetnin bir dönüşümü olan bu 
bölüm aşağıdaki şekilde devam etmektedir: 

“İhtiyar alaycı bir kahkaha attı. “İyi olurdu. Ama hiç sanmam. Rusların 
ne olduğunu biliyoruz.” Karl’ı süzdü. “Sen de Rusya’dan mı geliyorsun? 
Arkasında uzun bir yol bırakmış, önünde çok az iyi şeyler olan birine 
benziyorsun. Daha uygun bir yer bulana kadar depoda kalabilirsin.” 
(Schlink 2007: 65) 

Burada Eumaios’un, “Gel arkamdan sen hele ihtiyar, girelim 
kulübeme, / canın istediği kadar ye iç, doyur karnını, / sonra anlatırsın bana 
nereden gelirsin, neler çektin” (XIV: 45-47) cümleleri ve çok çekmiş 
Odysseus’un sonradan ona anlattıkları yansımaktadır. Karısının yaşayıp 
yaşamadığını öğrenmek istediğinde, artık orada yaşamadığını, kadınlar için zor 
zamanlardan geçilmiş olduğunu anlatan bekçi, “Ona kocasından haber 
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getirdim. Nerede…” (Schlink 2007: 65) diye sormaya yeltendiğinde ise Karl’a, 
““Kocasından haber mi?” İhtiyar başını salladı, ayağa kalktı. “Yat uyu. Sabah 
erkenden uyandırırım.” (Schlink 2007: 65) diyerek cevap verir. Burada, domuz 
çobanı ve arkadaşlarına seslenen ihtiyar dilencinin, “ve varır varmaz tanrısal 
Odysseus’un konağına / uslu akıllı Penelopeia’ya vereceğim haberimi.” (XV: 
313-314) sözleri ve Penelopeia’ya verilen yalan haberlere tepkili Eumaios’un, 
“Denizleri aşıp buraya gelen kim olursa olsun ihtiyar, / getirdiği haberlerle 
kandıramaz artık karısını ve sevgili oğlunu.” (XIV: 122-123) diye Odysseus’a 
çıkışması yansımaktadır. Karl’ın anavatanında geçirdiği gece de altmetin 
Odysseia’nın bir dönüşümüdür: 

“Anavatanda ilk geceyi böylece eskiden sahip olduğu işinden 
artakalanların arasında geçirdi. Depoyu dolaştı ve neler kaldığını tespit 
etti: iskemleler, birkaç dolap ve komodin, araziye çıkmadan önce kendi 
çizdiği çalışma masasının ilk örneği. […] Kalan eşyaları kurtaran ve 
depoya bekçilik yapan ihtiyarı minnetle düşündü. Neredeyse kördü, iyi 
duymuyordu ve yürüyüşü ağırdı, fazlasıyla zorlanmış olmalıydı. Genç 
şefin geri döneceğine birazcık olsun inanmasa burada hiç kalmazdı 
herhalde. Ona kendini tanıtsa mıydı? 

Ertesi sabah, ne olduğunu kendisinin de bilmediği bir şey bunu 
yapmasını önledi.” (Schlink 2007: 65-66) 

Odysseus çiftliği dolaşmaz ama çoban başı Eumaios’un 
anlattıklarından, kalan mallarına neler olduğunu öğrenir.122 Onun ve 
yanındaki diğer çobanların samimiyetle işlerini yapmalarını gözlemler. 
Odysseus’un Eumaios’a minneti, onun mallarına sahip çıkması altmetinde, 
“Odysseus da çok sevindi onu görünce böyle, / kendisi yokken ne kadar iyi 
bakıyordu malına.” (XIV: 526-527) cümlelerinde dile getirilmektedir. Karl’ın 
kendini tanıtıp tanıtmama kararsızlığı ve bundan vazgeçmesi Odysseus’un 
kendini tanıtmama kararlığıyla uyuşmaktadır. Odysseus kimliğini ancak, 
İthake’ye dönüşünden sonra oğlu Telemakhos’a Eumaios’un kulübesinde baş 
başayken açık edecektir (XVI: 187-189). 

Altmetin Odysseia’nın Karl ve arkadaşlarının Lotofagoi halkıyla 
karşılaşmalarına benzer bir başka varlığı, yüzen ada ve şef Aolski örneğinde 
kendini açıkça belli etmektedir. Gördükleri ve daha önce karşılaştıkları hiçbir 
gemiye benzetemedikleri tekne, üstünde evi ve kenarında çitleri olan, 
nehirden aşağıya yüzen bir adaya benzemektedir. Karl ve arkadaşları, şef 
Aolski’nin karısı, altı kızı ve altı oğluyla her gece eğlence düzenleyip 

                                                           
122 Odysseus, daha sonra Eumaios’un, İthake’ye dönen oğlu Telemakhos’u bir oğul karşılar gibi 

karşıladığına da şahit olur (XVI: 11-26). 
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eğlendikleri yurduna varmışlardır (Schlink 2007: 71-73). Odysseus’un 
ağzından altmetin bunu şöyle dile getirmektedir: 

“Böylece vardık Ailos Adası’na, / Hippotesoğlu Ailos otururdu orada, / 

ölümsüz tanrıların sevgilisiydi o. / Yıkılmaz, tunçtan bir duvarla çevriliydi 
bu yüzden ada, / kent oturtulmuştu göğe yükselen bir yalçın kaya 
üzerine. / Ailos’un on iki çocuğu vardı konağında, / altısı kızdı, altısı 
erkek, delikanlı çağında, / oğullarına karı diye vermişti kızlarını Aiolos. 

Şölen yapardı bu çocuklar her zaman / sevgili babalarının, saygıdeğer 
analarının yanında, / […] / Beni konukladı tam bir ay, sordu soruşturdu 
her şeyi, / […] / Sonra dedim, bırak beni artık, gideyim yoluma, / olmaz, 
demedi, hazırladı dönüşümü kendisi: / Yüzdü dokuz yaşında bir sığırın 
derisini, bir tulum yaptı, / bağladı tulumun içine azgın yellerin yollarını, 
/ çünkü Kronosoğlu yellerin yöneticisi yapmıştı onu, / dilediği yeli 
durdurur, dilediği yeli salardı.” (X: 1-22) 

Odysseia örneğinde olduğu gibi bir ay boyunca şef Aolski’nin yanında 
kalan Karl ve arkadaşlarının adadan nasıl ayrıldıkları, söz konusu sayfada 
anlatılmamaktadır. Fakat gitmek istediklerini söyleyen Karl’a, Aolski de Ailos 
gibi olmaz demez, onun için çalışmaları karşılığında onları götüreceğini söyler 
(Schlink 2007: 72). Aolski’nin bir deniz uçağı vardır. Ailos’un yellere hükmetme 
gücüne bu gönderme, Karl’ın, “[…] şef küçük bir uçak temin etmeyi 
başardığına göre daha büyüğünü bulmayı da başarabilirdi belki. Belki rüzgârın 
onları kendi vatanlarına ya da sınırın öte yanına taşıyacağı bir başkasını?” 
(Schlink 2007: 72) temennisinde somutlaşmaktadır. 

Aiolos’un saldığı Zephyros yeliyle yola çıkan Odysseus, arkadaşlarının 
çekememezliği ve merakı yüzünden açtıkları tulumdan kazayla açığa çıkan 
fırtınalara maruz kalır ve ölümden dönerler. Kopan fırtına onları baba 
toprağından uzaklara, geri Aiolos Adası’na atar. Odysseus’un yakarışlarına 
rağmen Aiolos, onun tanrıların lanetine uğramış olduğunu söyler ve evinden 
kovar (X: 25-76). Odysseus ve arkadaşlarının bu maceraları ve kovulduktan 
yedi gün sonra Antiphates ve Laistrygonlar’la yaşadıkları olaylar, Peter’in 
okuduğu bir sonraki sayfanın altmetnini oluşturmaktadır. Söz konusu sayfa 
şöyle başlamaktadır: 

“onları yok etmek isteyen devler gibi üstlerine geliyorlardı. Binlerce 
güçlü kolun savurup attığı kaya parçaları yağıyordu. […] Bir kayanın 
arkasına saklanan ve darbelere maruz kalmayan Karl taşların 
gümbürtüsünü, ağaçların yıkılmasını, arkadaşlarının haykırışlarını 
dinledi. Jürgen’in sesini duydu, kangren olmuş elini keserkenki gibi 
mızmız çığlıklarını, Kont’un hımhım haykırışını ve Bombacı’nın düşman 
mavzerinden çıkan kurşunlara hedef olup yaralandığındaki 
kükremesini. Gerd’in sesini hiç duymadı, sonra soluk ay ışığında, 
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saklandığı kayanın bir adım önünde, devrilmiş bir ağacın altında onu 
gördü, ama Karl’ın elini uzatıp, onu kayanın ardına çekmesi için bir 
saniye hakkı mahfuz kalmıştı. Dışarıda devlerin gazabı kıyamet 
kopartırken ve diğerlerinin haykırışları gitgide gücünü kaybedip, 
sönerken onlar soluk soluğa yerde yattılar.” (Schlink 2007: 73) 

Devasa boyuttaki yamyamların kurdukları ölüm sahnesidir bu 
anlatılanlar. Önce Antiphates sonra çağırdığı Laistrygonlar’ın elindeki bu yok 
oluş sahnesi, Odysseia’da aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır:  

“[…] / kocamandı bu kadın, bir dağ doruğu kadar, / ona, ağızları açık ve 
şaşkın bakakaldılar. / Kadın çağırttı kocasını pazaryerinden, şanlı 
Antiphates’i, / o da kapkara bir ölüm kurdu bizimkilere: / Birini yakaladı 
bizimkilerden, hazırladı akşam yemeğini. / Öbür ikisi kaçtılar gemilere 
doğru koşa koşa, / ama kral çığırtkan dolaştırdı kentin içinde, / dört bir 
yanda Laistrygonlar koşuştu iri iri, / toplandı binlerce kişi, insandan çok 
deve benzeyen. / Başladılar taşlar atmaya, taşınamayacak kadar ağır, / 
korkunç gürültüler yükseldi gemilerden, / insanlar ölüyor, gemiler 
oluyordu parça parça. / […] / Kurtarmıştık canımızı, çıkmıştık açık 
denize, / uzaklaşmıştı gemimiz boğazın sarp kayalarından. / Ama yok 
olmuştu öbür gemiler tekmil.” (X: 112-133) 

Odysseus’un tek bir gemiyle kurtulması gibi, Karl da Gerd’le kurtulur 
ölümden (Schlink 2007: 73). Şef Aolski’nin yanından ayrılışlarına da bu sayfada 
yer veren iç-anlatının yazarı, Gerd’in, “Önce sınıra ulaşmaya ramak kalmışken 
şu uçak faciası, şimdi de bu; biz lanetlendik mi, nedir?” (Schlink 2007: 73) 
sorusuyla, hem Odysseus’un gemiyle Aiolos Adası’ndan ayrılışlarına hem de 
kazayla rüzgârların serbest kalışı ve adaya geri savrulmalarına göndermede 
bulunmaktadır. Aiolos’un Odysseus’u lanetlenmiş olmakla suçlaması da bu 
soruda açıkça ortaya konmaktadır. Gerd’in sorusuna karşılık veren Karl’ın 
sözlerinde de yine altmetin Odysseia’ın varlığı okunmaktadır: “Ne olursa olsun 
taşocağından iyidir. Dışarıdaki en kötü gün taşocağındaki en iyi günden 
evladır.” Sözlerinin anımsattıklarını düşündü biraz. Sonra da iyice vurguladı. 
“Dışarıdaki ölüm de taşocağından iyidir.” (Schlink 2007: 73-74) Karl’ın 
ağzından çıkanları durup bir düşünmesi boşuna değildir, çünkü ikili bir 
gönderme vardır. Ağzından ilk çıkanlar, Odysseus’un arkadaşlarıyla birlikte 
Tepegöz Polyphemos tarafından mağaraya kapatılması ve burada başlarına 
gelenlere, kaybettiği adamlarına (bk. IX: 181-567), altını çizerek söylediği söz 
ise Hades’te Akhilleus’un söylediklerine kapalı bir göndermedir. Akhilleus, 
ölüler arasında da gücünü sürdürdüğünü ve üzülmemesi gerektiğini söyleyen 
Odysseus’a, dünyada kulluk etmeyi, Ölüler Ülkesi’nde kral olmaya tercih 
ettiğini söylemiştir (bk. XI: 485-490). 

Esasen Odysseus’un eve dönüşünün önündeki tek engel, bir türlü 
bitmek bilmeyen tanrıların lanetidir. Olympus dağında tanrılar tanrısı Zeus’un 
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sarayında, tanrılar toplantısında alınan karara rağmen baş düşmanı deniz 
tanrısı Poseidon’un laneti neredeyse attığı her adımda Odysseus’un ayağına 
dolanır. Karl ve arkadaşlarının başına gelenler, onların da bir türlü sılaya 
kavuşamamalarının önündeki engeli Gerd, “Ama Tanrı bizimle oyun oynuyor 
sanki” (Schlink 2007: 74) sözleriyle dile getirir. Bu hem bütün bir Odysseia 
destanındaki tanrı kararlarına ve onların ancak istedikleri zaman, istedikleri 
şekilde ölümlülere el uzatmalarına, yani adeta oyun oynamalarına genel bir 
gönderme, hem de dönüştürülen altmetin Odysseia’a örneğinde olduğu gibi, 
başlarına gelen ve gelecek olanlara kapalı bir göndermedir. 

Anlatıcının devamını okuduğunu söylediği diğer bölüm, Karl’ın 
annesini rüyasında gördüğü ve onunla konuştuğu bölümdür. Bu, Hades’te yani 
Ölüler Ülkesi’nde annesi Antikleia’nın ruhuyla karşılaşan ve konuşan 
Odysseus’a bir göndermedir. İlyon’a giderken sağ bıraktığı annesinin ölümü 
onu üzmüştür. Ona olan hasretinden ölen annesinden, karısı Penelopeia’nın 
onu beklediğini, oğlu Telemakhos’un varlığını yönettiğini ve babasının 
durumunu haber alır (XI: 155-207). Karl’a da annesi geride bıraktıklarından 
haber verir: “yorgun gözleri ve hüzünlü ağzıyla canlı ve neşeliydi: “Hepsi 
yıkıldı, iş, ev, hepsi.”” (Schlink 2007: 78). Her ne kadar Karl, “Yeniden yaparız.” 
(Schlink 2007: 78) dese de, annesi aynı sözleri tekrarlar. Annenin aslında 
çaresizce doğruları söylediği, - çünkü “ölmüşlerden kimi yaklaştırırsan kana, / 
o gerçeği söyler sana olduğu gibi,” (XI: 147-148),- şu cümlelerle ortaya 
konmaktadır: “Tekrarlamak istemezdi, ama söyleyecek başka bir şey 
bulamıyordu. Evin sadece bir ev ve işin sadece bir iş olduğunu mu söyleseydi? 
Yaşamanın hepsinden önemli olduğunu mu?” (Schlink 2007: 78). 

Bu bölümde görülen tek rüya bu değildir. Karl’ın annesine yüksek 
sesle çıkışmasıyla uyanan Gerd de, “Westfalen’i öldüren Lore’yi” (Schlink 
2007: 78) rüyasında görmüştür. Rüyasını anlattığı Karl, “Uyumana bak, Gerd. 
Lore’yi düşünme. Ölüleri düşünme. Vatanı düşün.” (Schlink 2007: 78) diye 
çıkışır. Yine Odysseus’un Hades’ten ayrılmasının izi yansımaktadır burada. 
Gerçeği söyleyen ölülerin ülkesinden Thebaili Teiresias’ın haber verdiği çileli 
dönüşünü yaşamak üzere Odysseus’un ayrılması bir altmetin olarak 
okunmaktadır. İthake’ye ulaşmak için ölüler ülkesini geride bırakmaları 
gerekmektedir. 

İç-anlatıda diğer bir bölüm, “ve eğer parasını ödemezlerse laneti 
onların peşini bırakmayacaktı. Ancak bundan sonra azat edileceklerdi.” 
(Schlink 2007: 79) cümleleriyle başlamaktadır. Odysseus ve adamlarının 
Güneş tanrı Helios’un mülkü Thrinakie’de yaşadıklarına bir göndermeyle 
başlayan bölüm, Helios’un “Gereğince ödemezlerse ineklerimin karşılığını 
bana, / Hades’e dalacağım, orasını aydınlatacağım ben de.” (XII: 382-383) 
sözlerinin bir değiştirimidir. Sığırlarını öldüren Odysseus’un adamlarını Zeus’a 
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ve mutlu tanrılara şikâyet eden ve öcünü almalarını isteyen Helios’un bu 
arzusu, Kronosoğlu Zeus tarafından yerine getirilir. Odysseus, çaldıkları 
ineklerle altı gün şölen yapan dostlarını yedinci günde, bir ay boyunca onları 
adada esir alan rüzgârların birdenbire dinmesiyle gemilere bindirir ve denize 
açılırlar (bk. XII: 384-402).  

Yukarıda alıntılanan diğer örneklerde olduğu gibi, iç-anlatının yazarı 
burada da altmetne bağlı kalmıştır. Denizde değil taşlı bir coğrafyada yol alan, 
durmadan esen ve günlerce uzaklıktaki mesafeden kum taşıyan rüzgârlar 
nedeniyle Karl ve Gerd ilerlemekte zorlanırlar. Dördüncü gün, “Çeşmeye 
gel[ir]ler. Kendilerini önceden hazırlamalarına ve çok şey beklememelerine 
rağmen yine de hayal kırıklığına uğra[r]lar. Su kokuyordu[r].” (Schlink 2007: 
79). Varmayı bekledikleri çeşmenin suyunun kokuyor olmasıyla uğradıkları 
hayal kırıklığı, onlara, “Su iyidir, d[iyen].” (Schlink 2007: 79) kişiden 
kaynaklanmaktadır. Ona güvenmişlerdir. Kimliği, önemi ilgili bölümde 
anılmayan bu kişi, altmetin Odysseia’da, Odysseus’a eve dönüş yolunda 
varacakları Çatal (Thrinakie) Adası’nı haber veren, nelerle karşılaşacaklarını ve 
orada nasıl davranmaları gerektiğini salık veren büyücü/şifacı Kirke’yi (bk. XII: 
126-140) işaret etmektedir. Çeşme, altmetinde Odysseus’un, dostlarına 
Kirke’nin haber verdiklerini anlattığı, ant içirdikten sonra, “Tatlı suların yanı 
başında indi karaya arkadaşlarım” (XII: 306) diye anlattığı, şölen hazırlayıp 
yiyip içtikleri tatlı su kaynağıdır. 

Kirke’nin uyarılarına rağmen, bir ay dinmeden esen, Zeus’un musallat 
ettiği rüzgârlar yüzünden (bk. XII: 313-326) şartlar zorlaşmış, Kirke’nin 
yanlarına verdiği ne varsa tükenmiş ve onun salık verdiklerini yapamaz 
olmuşlardır (bk. XII: 327-331). Olympos tanrılarının Odysseus’un göz 
kapaklarına döktüğü tatlı uykuyu (XII: 338) fırsat bilen arkadaşları büyük 
cürmü işlemişler ve Zeus’un öfkesini üzerlerine çekmişlerdir. Bulutlar devşiren 
Zeus’un verdiği cezayı Odysseus şöyle dile getirmektedir: 

“Artık görünmedi gözümüze başka hiçbir toprak, / önümüz, ardımız, 
tepemiz, alabildiğine gök ve deniz. / Kronosoğlu birdenbire koyu bir 
bulut astı üstümüze, / tam tepesine koca karınlı gemimizin, / bulutun 
altında deniz oldu kapkara. / Korkunç bir gümbürtüyle patladı Zephyros 
yeli / ve birden saldırdı üstümüze, gemi gidemedi. / Kopardı kasırga 
geminin her iki çarmıh halatını, / tekne bütün avadanlıklarla devrildi 
arkaya, / vurdu dümencinin başına pupa küpeştesine çarpan direk, / 
ezdi kafa kemiklerini, tuzla buz etti, / adam bir dalgıç gibi düştü 
küpeşteden aşağı, / Zeus hem gürledi, hem yıldırım yağdırdı gemiye. / 
Altüst oldu Zeus’un kükürtlü yıldırımıyla çarpılan gemi, / tekmil 
arkadaşlar hep birden denize düştüler. / Dalgalar aldı götürdü 
yoldaşlarımı, / başladılar yüzmeye karabataklar gibi geminin 
çevresinde, / tanrı onlara sılayı kısmet etmemişti.” (XII: 403-420) 
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Odysseus ve arkadaşlarının sılaya dönmek için denize dönmekten 
başka çareleri yoktur, Zeus’un öfkesine de burada yakalanırlar. Karl ve Gerd 
de benzer bir çaresizlik içinde, “dağın kenarına takılıp kalmış kara bulut”a 
rağmen, kendilerini “orada nasıl bir bela beklese de, ileriye doğru 
yürüme[ye]” (Schlink 2007: 79) devam ederler. Her yeri kaplayan, sürekli 
büyüyen bulutla gelen dehşet, iç-anlatıda aşağıdaki şekilde anlatılmaktadır: 

“Karl […] bulutu izledi. Basit bir bulut değildi. Canlı bir şeydi, sivrisinek 
bulutu, bir arı topluluğu, bir kuş sürüsü gibiydi. Kendi içinde daireler 
çiziyor, deviniyor, dağılıp, toplanıyor ve daha da genişleyerek 
büyüyordu. Karl’ın şimdiye kadar hiç duymadığı ve bundan böyle de 
duymayı asla istemeyeceği vızıltılı bir ses de çıkarıyordu. […] üstüne bir 
de şimşek çaktı. Bildiği şimşeklerden değil, yaşlı bir tanrının korkunç, 
öfkeli, tehditkâr elinin üstünde parlayan ışık örgüsü gibiydi. Bu, vahşice 
bir elektrik akımıydı. Karl havadaki çatırtıları dinledi ve saçlarının dimdik 
olduğunu hissetti. Sonra keskin bir çığlık duydu, […] Gerd’in 
tutuştuğunu, düşmeden önce kendi ekseninde döndüğünü, yere 
kapaklandığını ve ayaklarının dibine simsiyah serilip kaldığını gördü.” 
(Schlink 2007: 80) 

Ne Odysseues’un arkadaşlarına, ne de Gerd’e sılaya varmak kısmet 
olmaz. Yelin korkunç sesinden yağan yıldırımların Zeus’un elinden olmasına, 
dümencinin ölümündeki dehşetin ve ayrıntılı anlatımın Gerd’in ölüm 
sahnesine yansıtılmasına kadar altmetnin açık izleri iç-anlatıya böyle 
yansımaktadır. Odysseus’un üstüne oturup kendini “ölüm rüzgârlarına” (XII: 
425) bırakmadan önce paramparça olan gemiden arta kalanlara kendini 
bağlaması gibi, Karl da inatla hayata tutunur: 

““Burada kalmamalıyım. Burada esip savrulmamalıyım.” Ayağa kalktı 
ve yürümeye başladı, adım adım. Hedefi yoktu, gücü de; bir ayağını 
diğerinin önüne atmasının tek nedeni inadıydı. Kum, çöl, ölüm onu 
almak istiyorlardı, ama kendini onlara armağan etmeyecekti.” (Schlink 
2007: 80) 

Peter Debauer’in okuduğu ardışık sayfaların en uzunu bu bölümdür. 
Karl’ın yine Odysseia’yla paralel seyreden yolculuğunun ayrıntılarına da yer 
verilmektedir:  

“Bulut artık onu savurmak ve gömmek istemiyordu. Onu içine çekip, 
dışarı verdi, kaldırdı ve taşıdı, onunla oynamak, eğlenmek istiyormuş 
gibi yere savurdu. Hiçbir şey yapamıyordu, hiçbir şey. Sadece, hâlâ 
yaşadığını kanıtlayabiliyordu, o kadar. 

Ama bir anda yeniden görmeye başladığını kavradı. Kumun coşkusu 
sonlanmıştı. Gökyüzü yeniden açık mavi ışıldıyordu. […] Karl çölde 
yürürken sürekli lanetlediği güneşi, fırtınanın karanlığından sonra bir 
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dost gibi selamladı. Fırtınanın onu dağın kenarına attığını fark etti. Ve 
gri yamaçlarda yeşil kubbeli küçük bir kulübe gördüğünde fırtınanın ona 
hedef belirlediğini anladı.” (Schlink 2007: 80-81) 

Odysseus, kasırgaların dinmesiyle Skylla kayasına ve korkunç 
Kharybdis’e varır. Kharybdis’in önce yuttuğu ve sonra da kustuğu direkle 
omurgaları bekler, kalasların üstünde ellerini kürek gibi kullanarak, onu 
Skylla’ya göstermeyen Zeus’un yardımıyla buradan kurtulur. Denizlerde 
sürüklendiği dokuz günün sonunda onuncu gece Ogygie Adasına varır (XII: 
426-447). Görüldüğü gibi, iç-anlatının yazarı denizlerde yaşanan dehşeti bir 
dağlık alana taşımış, suyun coşkusunu rüzgârın taşıdığı kumlara vermiş, 
Kharybdis’in denizin acı sularını yutup kusmasını bulutlara ve rüzgârın gücüne 
bağlamış, Odysseus’un Skylla ve Kharybdis’in karşısındaki çaresizliğini hiçbir 
şey yapamayan, sadece yaşadığını fark edebilen Karl’ın çaresizliğiyle vermiştir. 
Odysseus’u Skylla’ya göstermeden feraha kavuşturan Zeus, Karl’ı dost gibi 
selamlayan güneş olarak öyküde yerini almıştır. Gri yamaçlardaki yeşil kubbeli 
kulübe, Ogygie Adası’nda yaşayan güzel belikli, tanrıça Kalypso’nun evidir (XII: 
447-449). Odysseus’un Phaiaklar’a anlattığı serüvenleri burada son 
bulmaktadır. Bir önceki akşam zaten Alkinoos ve karısı Arete’ye anlattığı için 
tekrar etmeyen Odysseus’un Kalypso ile karşılaşması, Peter’in okuduğu 
sayfada şu şekilde yankısını bulmaktadır: 

“Kulübeye neredeyse ulaşmıştı ki, kapısı açıldı, bir kadın dışarı çıktı ve 
ona doğru yürüdü. Karl, “Bir kraliçe gibi yürüyor” diye düşündü ve 
korktu. Gücünü ve isteklerini sonuna kadar tüketmişti, bitkindi. Üstü 
başı yırtık pırtıktı, pislik içindeydi ve leş gibi kokuyordu; […] Kadının 
güzelliğini gördü; dalgalı saçlarını, güçlü omuzlarını, dolgun göğüslerini, 
yuvarlak kalçalarını ve uzun bacaklarını. Yakınına gelince gözlerindeki 
dostça soruyu ve dudaklarındaki tebessümü de gördü. Ama cevap 
vermeye kalkınca ağzından sadece bir hırıltı çıktı ve aynı anda 
sendeleyerek yere düştü. Son düşüncesi, “Keşke tam ayaklarının dibine 
düşseydim” oldu. 

Kendine geldiğinde bir yatakta yatıyordu. Keten çarşafları hissetti ve 
onca yılın ardından duru bir su ya da taze bir ekmek gibi duyumsadığı 
güzelliğini. Bir şarkı duydu, gözlerini açtı ve” (Schlink 2007: 81) 

Karl’ın Kalinka ile bu karşılaşma sahnesi, Odysseus’un Kalypso ile 
karşılaşmasının açık izleriyle doludur. Karl’ın küçük kulübeyi görmesi ve 
“fırtınanın ona hedef belirlediğini anla[ması]”yla (Schlink 2007: 81) başlayan 
altmetne gönderme, doğrudan Olympus tanrılarının Odysseus’un eve dönüş 
kararına işaret etmektedir (bk. V: 3-41). Karl’ın Kalinka’yı bir kraliçeye 
benzetmesi ve korkması, Kalypso’nun “Güzel belikli, korkunç bir tanrıça,” (VII: 
246) olmasındandır. Kalypso’nun yanındayken Odysseus’a verdiği “tanrısal 
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rubalar”dan (VII: 260), “bir gemi omurgasında tek” (V: 130) başına onu 
bulduğundaki perişan haline kadar altmetin yansımaktadır. Karl’ın Kalinka 
betimlemesinde Kalypso’nun kalması için Odysseus’a dil dökerken kendini 
Penelopeia’yla kıyaslayıp güzelliğini ortaya koyması ve Odysseus’un bunu 
onaylaması okunabilmektedir: 

“Övünürüm ondan aşağı olmamakla boyda boşta, / ölümlü kadınların 
tanrıçalarla, görülmüş değil / beden güzelliğinde boy ölçüştükleri.” / 
Çok sabırlı Odysseus karşılık verdi, dedi ki: / “Yüce tanrıça, bağışla beni, 
/ ben bütün bunları bilmez değilim, / hem boyda boşta, hem güzellikten 
yana / uslu Penelopeia hiç kalır senin karşında.” (V: 212-219) 

Sayfanın sonunda Karl’ın duyduğu şarkı da yine Odysseia’ya bir 
göndermedir. Olympos tanrılarının eve dönüş kararını Kalypso’ya getiren 
haberci Hermeias, onu mağarasında güzel sesiyle türkü çağırırken bulur (V: 
61). Hermeias’ın getirdiği tanrı kararına istemeyerek de olsa boyun eğen 
Kalypso’nun Odysseus’a haberi verdiği sahne, Peter’in okuduğu son sayfanın 
ilk satırları olan, “seni tutamam. Babamın uzun paltosunu ve büyük çantasını 
vereceğim sana, dağı aşıp vadiye, oradan da sınıra yetecek kadar nevale 
hazırlayacağım.”” (Schlink 2007: 81) cümlesinin altmenidir. Diğer bölümlerde 
de olduğu gibi neredeyse cümle cümle dönüştürülen adadan ayrılış iç-anlatıda 
şöyle devam etmektedir: 

“Karl ona inanıp, inanmamakta tereddüt ediyordu. “Ben…” 

“Bir şey söyleme.” Kalinka kollarını boynuna doladı, başını göğsüne 
dayadı. “Vatan hasretiyle bu kadar azap çekiyorsan… bu düşünceyle… 
O sana iyi mi gelecek? Uykunda sana şarkılar mı söyleyecek? Eski 
yaraların sızladığında en şifalı otları mı gösterecek? Taşocağı düşlerine 
girip, seni isyan ettirdiğinde başını göğüslerinin arasına mı çekecek? 
Seni burada tutmayı ne kadar isterdim, bir dokuz ay daha, bir daha, bir 
daha seni hep yanımda isterdim.”” (Schlink 2007: 82) 

Odysseus’u göndermek istemeyen ama tanrı kararına da boyun eğen 
Kalypso, sal yapmasını salık verip yanına vereceği ne varsa sayar. Sağ salim 
varması için arkasından rüzgâr da göndereceğini söyler (V: 160-170). Fakat 
Odysseus tehlikelerle dolu denizleri bir salla geçmesini istemesinde bir başka 
niyet arar (V: 171:179). Bu, iç-anlatıda Karl’ın inanmakla ilgili tereddüdü olarak 
ortaya çıkmaktadır. “Bir şey söyleme.” (Schlink 2007: 82) diyen Kalinka’nın 
sözlerinin altında ise, Odysseus’u aksine inandırmak için diller döken, antlar 
içen Kalypso’nun söyledikleri okunmaktadır: “Böyle dedi, yüce tanrıça Kalypso 
da gülümsedi, / eliyle okşadı onu, konuştu, diller döktü:” (V: 180-181). Karl’ın 
yanında kalmasını arzulayan Kalinka’nın soruları, Kalypso’nun yukarıda 
alıntılanan, güzelliğini ortaya koyduğu sahnenin yansıması gibidir. Onun 
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yanında yedi yıl zorla tutulması (bk. VII: 258) da yine, Kalinka’nın bir dokuz ay 
daha kalmasını istemesinde karşılık bulmaktadır. 

İç-anlatıda Kalinka ve Karl’ın geceyi birlikte geçirmeleri ve sabah 
Karl’ın yola çıkmasıyla Peter’in elindeki sayfalar da son bulmaktadır. Bu son 
sahne de Odysseus’un geceyi Kalypso’yla geçirmesi ve yola çıkmasıyla 
örtüşmektedir. Kalinka önce kalkmak istemeyip, sonra kalkıp kapıdan gidişini 
izlerken, Kalypso Odysseus’u çok daha özenli yolcu eder: 

“onu yıkamış, rubalar giydirmişti güzel kokulu, / bir tulum siyah şarap 
vermişti yanına, / daha büyük bir tulum dolusu da su, / koymuştu 
kumanyayı bir meşin torbaya, / her türlü yiyecek vermişti bol bol. / 
Ardından uğurlu bir yel saldı, / Odysseus da sevinç içinde açtı rüzgara 
yelkeni.” (V: 264-269) 

Buraya kadar genel hatlarıyla iç-anlatıda Odysseia destanın izleri 
gösterilmeye çalışılmıştır. Çerçeve anlatıdan bağımsız olarak söylemek 
gerekirse, bir anametin (Hypertext) olarak kendi başına iç-anlatı, Homeros’un 
Odysseia destanının (altmetni (Hypotext)) bir dönüşümüdür 
(Transformation). İkinci Dünya Savaşı sonrasını anlatan bir öykü, mitolojik bir 
öncül metnin imitasyonu (Nachbildung) gibidir. Gérard Genette’nin plagiatla 
(gizli alıntı-aşırma) eşdeğer olarak açıkladığı imitasyon, bu metin için 
kullanılabilecek gibi görünmekle birlikte, yani yazarının altmetin olarak 
kullandığı ne Homeros ne de destanı Odysseia’nın adını vermeden, neredeyse 
cümle cümle takip etmesi, dolayısıyla özünü kendisininmiş gibi göstermesi123 
söz konusuyken, yazar öncül metni birebir kullanmaktan kaçınmıştır. Örneğin 
Odysseus başta olmak üzere –ana kahramanın adı Karl’dır-, kahramanların 
adlarını birebir kullanmamış, cümleleri olduğu gibi almamıştır. Kalinka-
Kalypso, Aolski-Ailos örneklerinde olduğu gibi benzerlikler gösterse de, bunlar 
birbirlerinin anagramı124 değillerdir. Dolayısıyla altmetnin sadece tematik bir 
dönüşümü söz konusudur ve bu nedenle burada ancak ciddi düzende bir 
değiştirimden (Transposition) bahsedilebilir. 

 
 
 

                                                           
123 Gizli alıntı-Aşırma (Plagiat) için bk. Aktulum 2014: 83-87. Burada bk. s. 84. 
124 “[…] tears trees’in anagramı değildir. Görünürde bir A metninin, gizli bir B metninin 

anagramı olduğu kanıtlamak istersek, A’nın bütün harflerinin, gereğince yeniden 
düzenlendiğinde, B’yi ürettiğini göstermemiz gerekir. Bazı harfleri bir yana bırakmaya 
başlarsak, oyunun geçerliliği kalmaz. Top (tepe, doruk), pot (kap, kavanoz)’un bir 
anagramıdır, ancak port (liman)’ın anagramı değildir.” (Eco 2011: 81) 
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2.2. KARL’IN ÖYKÜSÜ VE YAZINSAL YARATMA  
Bernhard Schlink’in yazınsal yaratmanın sınırlarıyla oyunları, öncelikli 

olarak anlatıcının iç-anlatı üzerinden çerçeve anlatıda yürüttüğü 
sorgulamalarla kendini göstermektedir. Eve Dönüş romanını okuyan dikkatli 
her okurun, Karl’ın öyküsünü okur okumaz fark edeceği Odysseia bağlantısını 
en baştan Peter’in romanın yazarını arayışının çıkış noktası yapan Schlink, 
böylece altmetni çerçeve anlatının merkezine yerleştirmiş olmaktadır. İkinci 
bölümün dört alt bölümü içine yerleştirilen, aslında romanda çok yer 
kaplamayan Karl’ın öyküsü, Peter’e de bir şekilde tanıdık gelmektedir: 

“[…] Öte yandan okuduklarımı daha önce okuduğumu hissetmesem de 
hepsi bana yine de bir şekilde tanıdık geliyordu. Hem tanıdık hem 
yabancı, eksik olan bir şeyler vardı. Kimi anlarda su eksik diye 
düşünüyordum, anımsadığım kadarıyla Karl’ın maceralarında suyun 
büyük bir rolü olması gerekiyordu sanki. Sadece o geniş nehir değil, 
büyük göller ve uçsuz bucaksız denizler, adalar ve sahiller, Baykal ve 
Aral gölleri, Hazar Denizi ve Karadeniz.” (Schlink 2007: 75) 

Peter, bu daha önce okumuş/görmüş olma hissini asistanken üzerinde 
çalıştıkları bir bilgisayar programı ve içinden çıkamadıkları bir durum 
üzerinden sorgular. Hiçbirini çözemediği bilmeceler gibi şimdi de yeni bir 
“bilmecesi olmuştu[r]”. “Bir déja-vu’m vardı, ne olduğunu mutlaka hatırlamak 
zorundaydım. Romanın unsurları arkamdan neler çevirmişlerdi, hangi 
örneklere eklemlenmişlerdi?” (Schlink 2007: 77) diye soran Peter, baştan 
itibaren kurmaca oyunların farkında olan bir okurdur. Eski sevgilisinin oğlu 
Max’la ilgilenen Peter, onunla gittiği Kirk Douglas’ın Odysseus’un 
maceralarının anlatıldığı filmi gördüğünde öyküde kendine neyin ters geldiğini 
anlar: 

“[…] Dikkatimden kaçan şey Hazar Denizi ya da Karadeniz değil, Ege 
Denizi’ydi. Karl ve arkadaşlarının, hedefsizce yürüyüşlerinin, 
maceralarının tehlikelerin üstesinde gelmelerinin ya da onlara yenik 
düşmelerinin ve Karl’ın eve dönüşünün toplamından oluşan örnek 
Odisseia örneğiydi.” (Schlink 2007: 89) 

Bu farkına varma, aynı zamanda yazınsal yaratmayla ilgili 
sorgulamaların da asıl tetikleyicisi olur. Romanın unsurlarının neler çevirdiği 
böylece ortaya çıkmış olmaktadır. Eklemlendiği örnek Odysseia destanıdır. 
Hemen o gece sondan başlayarak Odysseia’yı yeniden okuyan Peter, iki metin 
arasındaki bağlantıları tek tek tespit eder (Schlink 2007: 90-91) ve yazarın 
kurgusuyla ilgili fikir yürütür:  
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“Benim romanın yazarı da bende olmayan sayfalarda anlattığı 
serüvenleri büyük bir olasılıkla bunlardan derlemişti125. Polifemos’un 
mağarasında hapis kalması Karl ve arkadaşlarının Rus kurtarma 
ekiplerini atlatarak gizlice kaçmaları mı olmuştu? Kirke’den Sibiryalı 
şaman bir büyücü mü çıkmıştı? Sirenlerin şarkıları KGB korosu muydu? 
Girdap ve kayalıklar, belki de sadece dar bir geçide ya da yüksek bir 
şelaleye dönüşebilirdi. Yazar içinden geldiği gibi değişik varyasyonlar 
yaratmıştı besbelli. […] Kalipso’nun yanında dokuz yıl yerine Kalinka’nın 
yanında dokuz ay yaşaması, hızlı tüketilen zamanımızın mı, yazarın 
romanı yazdığı savaş sonrası dönemin koşullarının mı bir sonucuydu?” 
(Schlink 2007: 90-91) 

Bernhard Schlink’in Karl’ın öyküsünün Odysseia bağlantılarını 
anlatıcısına neredeyse tek tek tespit ettirmesi ve olmayan sayfalarla ilgili onun 
yukarıdaki düşüncelerine yer vermesi, Schlink’in söz konusu romanın bir 
değiştirim (Transposition) olduğunun altını çizmesi olarak okunmalıdır. Peter 
Debauer için belki de en önemli soru, yazarın sonda neden örnekten saptığı, 
daha ilginç bulduğu da örneği neden sonuna kadar izlediğidir. Burada da 
benzer bir vurgunun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu son sorular 
onu bir yazarın yaratım süreci ve onun sınırlarına götürür: 

“Odisseus’u […] Karl’ın dünyasına tercüme ettiği izlenimi bırakmıyordu. 
Oyuncu bir şeyler vardı daha çok. Birisinin bir hikâye yazması 
gerekiyordu, bir asker ve eve dönüş öyküsü anlatmak istemişti; jargonu 
biliyordu, Odisseia’yı biliyordu ve işi kolaydı. Sibirya’nın bitki örtüsünü, 
bölgelerini ve sınırlarını araştırma zahmetine kalkışmamıştı. 
Sibirya’daki nehirlerin güneye değil, kuzeye doğru akmaları umurunda 
değildi. Sibirya’da tundraların, ormanların ve ırmakların olduğunu, 
iklimin güneye doğru gidildikçe sıcak ve kurak olduğunu ve yine orada 
diğer ülkelerle sınırlarının bulunduğunu biliyordu. Okuyucuyu isimlerle 
sıkmanın ne gereği vardı!” (Schlink 2007: 92) 

Kurmaca yazarının ne kadar gerçeğe uyması gerektiği, bir sınırının 
olup olmadığı sorularıdır bunlar.  Bir okur gözünden, “Aslında gerçekten 
bilmek istiyor muyuz?” diye soran Schlink’in kahramanı, yıldızların 
konumlarını isimlendirmeyi ve yorumlamayı seven arkadaşını anımsayıp, çok 
iyi uydurmasına rağmen “insan bunu bildiği halde onu dinlemekten yine de 
büyük keyif alırdı. İsimler gerçek de olsa, sahte de olsa ne işimize yarayacak?” 
(Schlink 2007: 92) diye de sorar. Karl’ın öyküsü özelinden aslında romanın 

                                                           
125 Almanca baskısında “gestalten” fiili kullanılmaktadır (Schlink 2006: 95) ve Türkçe karşılığı 

olarak “derlemek” fiilinin kullanılması burada anlam kaymasına neden olmaktadır. Çünkü 
Odysseia destanından seçmeler yapılıp aynısının bu metne toplanması değil, altmetnin bir 
değiştirimi söz konusudur. 
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okuruna seslenmektedir. Peter’in bu sorgulaması artık Karl’ın öyküsünün 
öncül metinle ne kadar örtüştüğü sorusunu aşarak bir kurmaca ve gerçeklik 
sorgulamasına dönüşmektedir. Kurmacanın ve kurmaca yazarının sınırları ve 
tercihlerine yönelik sorgulama şu sözlerle dile getirilmektedir: 

““Zengin hayal gücüne sahip, oyuncu bir yazar diye yürüttüğüm fikir çok 
mu basit kalıyor?” diye kendime sordum. Karl’ın hikâyesinin yazarı 
gerçek ya da yaşanması olası bir öykü anlatmış ve onu birazcık süslemiş 
olamaz mıydı? 

[…] 

Neyi nasıl anlatacağı, bir hikâye yazmak zorunda olan ve bunu 
kolaylaştırmak isteyen yazarın kendisine kalmış bir şeydi. Odisseia’yı bu 
denli derinlemesine bilen biri nasıl olur da “Keyif ve Eğlence Romanları” 
yazmak zorunda kalırdı?” (Schlink 2007: 93)  

40’lı ve 50’li yıllarda yayınlanan dizi romanlarla ilgili kütüphane 
araştırmaları boşa çıkan, onun yerine o döneme ait, çok da işine yaramayacak 
olan tarihi bilgilere ulaşan Peter, onu yazara yakınlaştıracak başka yollar 
düşünmek zorundadır. Doğru olan belki de “edebiyatın kılavuzluğuna bel 
bağlamak”tır, çünkü yazar belki de, “öykünün Odisseia’dan almadığı sonunu 
kendi düşünerek yaratmamış, bir yerden bulmuştu[r]” (Schlink 2007: 108). 
Öyküde Odysseia dışında başka altmetinlerin varlığı ihtimali de böylece dile 
getirilmiş olmaktadır. 

Peter, kitap okumaya fırsat bulamayacak kadar çok çalıştığı dönemde 
bile Odysseia’yı okumayı bırakmaz. Kendine iyi geldiğini söylediği “bu tanıdık 
metinden” (Schlink 2007: 129) özellikle 9., 10., 11 ve 12. bölümleri okuduğunu 
dillendirmektedir. Bu bölümler tam da Karl’ın öyküsünün altmetnini oluşturan 
Odysseus’un serüvenlerinin anlatıldığı bölümlerdir. Tanıdık gelmesi, 
Odysseia’nın hem çocukluğundan aşina olduğu metin olmasından hem de 
Karl’ın öyküsünün altmetni olmasındandır. Bernhard Schlink, anlatıcısı Peter 
Debauer'in ağzından bunu açık açık dile getirmiş olmaktadır. İç-anlatının 
altmetninin Odysseia destanı, hatta Odysseus’un eve dönüş öyküsü olduğu bu 
kadar açıkken ve yukarıdaki alıntılarda görüldüğü üzere bu zaten dile 
getirilmişken, Schlink’in bölümleri de işaret etmesi dikkat çekicidir. 

Peter Debauer, eve dönüş öyküsünün yazarını ararken, onun Beate 
Lampe’ye yazdığı mektuplara ve makalelerine de ulaşır. Çerçeve anlatıya 
alıntılanan mektuplar ve makalelerin bir kısmı, Peter’in romanın yazarını daha 
yakından tanımasına da vesile olur. Nihayet onu bulduğunda ve romanın 
yazarının mektupların ve makalelerin de yazarı olan Volker Vonlanden 
olduğunu öğrendiğinde (bk. Schlink 2007: 165), ondan hem hoşlandığını hem 
de nefret ettiğini şu cümlelerle dile getirir: 
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“Ondan hoşlanmıştım. Odisseia’dan hoşlandığı ve onunla bir oyun 
kurduğu için. […] Nefret de etmiştim. O kadar olmasa da, romanda 
beğendiğim oyunculuğunu mektuplarında da beğenmiştim, ama 
makalelerinde hiç de öyle olmamıştı. Hades’ten bir düş, denizden bir çöl 
ve güzel saçlı Kalipso’dan koca memeli bir Kalinka yaratırken gösterdiği 
bayağılık, gaddarlığı etik bir prensip, Leningrad halkının açlığa mahkûm 
edilişini bir mertlik ve Beate’yi baştan çıkartmayı adaletin bir tecellisi 
olarak saptırmıştı.” (Schlink 2007: 165-166) 

Beate Lampe’ye yazdığı mektuplarından çok yazdığı makaleleriyle 
Peter’in dikkatini çeken Vonlanden, hatırı sayılır Nasyonal Sosyalist 
propaganda makalesinin de yazarıdır. Vonlanden, Goebbels’in gazetesi Das 
Reich için yazılar yazmıştır. Nasyonal Sosyalizmin hukuksuzluklarını felsefi bir 
temele oturtmaya çalıştığı “Demir Kural”ı geliştirmiştir.  

 
2.3. ÇERÇEVE ANLATI VE ALTMETİN ODYSSEİA 

Öncül metin Homeros’un Odysseia destanını farklı biçimlerde, ama 
romanın tamamına sindirilerek okura sunan Bernhard Schlink, temelde eve 
dönüş motifi üzerine oturttuğu romanını, farklı metinötesi yöntemlerin adeta 
uygulama alanı haline getirmiştir. Yazar, kitabın adından ve dış kapakta 
kullanılan fotoğraftan126 başlayarak, kurgu içine yerleştirilen irili ufaklı çok 
sayıda metinötesi ilişkiler ağıyla, kurmaca bir yapıtın nasıl kurgulanabileceğini 
göstermek ister gibidir. Schlink, yazınsal yaratmanın sınırlarıyla bir yazarın 
nasıl oynayabileceğini gösterirken, bunun olabilirliğini de göstermiş 
olmaktadır. 

Çerçeve anlatıda Peter’in, Karl’ın öyküsünü müsveddelerden ilk 
okumasından yazarına ulaşıncaya kadar yaşadığı bütün olaylar, romanın 
yazarını bulmasıyla bir bağlama oturtulmaktadır. Bir savaş sonrası aile öyküsü 
mitolojik bir öncül metinle birleştirilerek motivasyon127 sağlanmakta, bir 
bütün oluşturulmaktadır. Peter’in romanın sonunu öğrenme arayışı, yazarının 
babası olduğunu öğrenmesiyle birlikte, baştan itibaren gerçekte bir baba 
arayışına, Peter’in kendi Odysseia macerasına, bir Telemakhia’ya128 

                                                           
126 Almanca baskısında kullanılan fotoğraf, Renate Kühling’in “Aigina’daki Aphaia Tapınağı’nın 

Batı Alınlığı’nın Rekonstrüksiyonu”ndan (Rekonstruktion des Westgiebels des Aphaia-
Tempels in Ägina) bir kesittir. Bk. Schlink, B. (2006). Die Heimkehr. Zürich: Diogenes Verlag. 
İç Kapak.; Türkçe baskısında iki katlı müstakil bir ev fotoğrafı kullanılmıştır. Bk. Schlink, B. 
(2007). Eve Dönüş. (Çev.: Gülderen Pamir). İstanbul: Doğan Kitap. 

127 Martínez ve Scheffel’in Motivierung / Motivasyon terimleri karşılığı kullanılmıştır. Ayrıntılı 
bilgi için bk. Martínez, M., Scheffel, M. 2019: S. 117-127.  

128 Telemakhia için bk. Homeros 2008: s. ix. 
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dönüşmektedir. Bu haliyle Homeros’un Odysseia destanı, Bernhard Schlink’in 
romanı Eve Dönüş’ün altmetnini oluşturmaktadır. 

Kimi açık kimi örtülü biçimde romanının altmetni olarak kullanılan 
Odysseia destanının ilk izleri hemen Peter Debauer’in çocukluğundaki seyahat 
anılarında ortaya çıkmaktadır. Annesiz tek başına Almanya’dan İsviçre’ye bir 
kamyonla seyahat eden sekiz yaşındaki çocuğun korku dolu bu uzun 
yolculuğu, adeta Odysseus ile arkadaşlarının Tepegözlerle olan serüvenlerinin 
bir yansımasıdır (bk. IX: 181-567). Polyphemos tarafından mağaraya 
kapatılmaları gibi, Peter de onu “ve bavulu[n]u havalandırdığı gibi arkaya 
at[an] ve muavin koltuğunun gerisindeki yatağı göster[en]” (Schlink 2007: 11) 
şoför tarafından, ancak bir kişinin sığabileceği bir yerde seyahat etmek 
zorunda bırakılır. Çocuğa karşı hoyrat davranan ve güzergâhını takip etmeyen, 
dağ yollarına sapıp illegal işlerle uğraşan, yük alıp bırakan kamyon şoförü, 
çocuğu da zamanında teslim noktasına ulaştıramaz. Bu yolculuk, Peter’in 
ağzından aşağıdaki şekilde dile getirilmektedir:  

“Her ne halse sınıra geç vardık, diğer kamyon çoktan gitmişti, adını bile 
bilmediğim bir şehrin meydanında sabahın alacakaranlığında birkaç 
saat oturup bekledim. […] Geceyi; kamyonun kaptanından ve 
[dümenci]sinden129, korsanların saldırısına uğramaktan, kazadan ve 
tuvalet ihtiyacı hissetmekten korkarak geçirmiştim. Şimdi de aynı 
şekilde ya birisinin dikkatini çekersem ve beni kaçırırsa diye korktuğum 
kadar, hiç kimsenin bana aldırmamasından ve benimle 
ilgilenmemesinden de korkuyordum.” (Schlink 2007: 12) 

Odysseus’un maceralı yolculuklarının izlerini Peter’in bu korku dolu 
yolculuklarında görmek olasıdır. Peter’in anlatırken kullandığı dil, özenle 
seçtiği kelimeler, yaptığı yolculuğu yaşadığı gerçek dünyanın dışına 
taşırmaktadır. Kamyon şoföründen kaptan, muavininden dümenci, yollarda 
“karanlık benzinciler, park alanları ve patikalard[a]” (Schlink 2007: 12) mal alıp 
verdikleri adamlardan korsanlar diye bahsetmektedir. Bu, Odysseus’un 
denizlerdeki yolculuklarına bir göndermedir. Bir ülkeden diğer bir ülkeye 
adeta savrulan, bilmediği bir şehrin meydanında alacakaranlıkta bırakılan, 
bilmediği garip insanlarla geçen bir geceden sonra yine bilmediği insanlarla 
çıkacağı yolculuk, bir çocuk için ancak büyülü bir dünyada yaşanabilecek 

                                                           
129 Almanca baskısında “Kapitän und dem Steuermann” (Schlink 2006: 10) olarak 

kullanılmaktadır. Denizcilik terimi olarak “Steuermann”ın, dümenci, ikinci kaptan olarak 
Türkçeleştirilmesi daha uygundur. Türkçe baskısında “kaptanından ve süvarisinden” olarak 
kullanılması, denizcilik terminolojisine uymadığından değiştirilmiştir. Söz konusu şoför için 
yazar daha önce “Fahrer” ve muavini için “Beifahrer” (Schlink 2006: 8-9) isimlerini 
kullanırken, burada özellikle denizcilikte kullanılan terimleri seçerek bir göndermede 
bulunmaktadır. 
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serüvenlerdir. Onu büyükbabasına götürecek diğer araç ve içindekiler ise 
gerçek dünyaya daha yakındır. Kamyon yerine üstü açık bir araba, ona 
hoyratça davranan gergin şoför ve muavini yerine, yerinden bile inmeyen 
şoför ve bavulunu bagaja koyup arka koltukta yer gösteren bir kadın, şık 
kıyafetler ve rahat davranışlar, Peter’i rahatlatmış görünmektedir. (bk. Schlink 
2007: 13) Bir önceki yolculuğundan bunu ayıran asıl unsur bir kadının 
varlığıdır. Bunlar, Tepegöz Polyphemos’un mağarasından Kalypso’nun 
mağarasına uzanan Odysseus’un yolculuğunu çağrıştırmaktadır. Yolculuğun 
habercisi üstü açık araba, haberi getiren şoför Olympos tanrılarının kararını 
haber veren Hermeias ve ona iyi davranan kadın, yedi yıl gecikmeli de olsa 
Odysseus’u yolcu eden, sılaya kavuşmasını sağlayan Kalypso’nun bir 
yansımasıdır. Her ne kadar netameli gelmiş de olsalar, bu ikisi, taliplilerin 
kendi konağında kurdukları şölene Odysseus’un yetişmesi gibi (XVII: 336), 
Peter’i tam zamanında öğle yemeğine yetiştirmişlerdir. 

Peter Debauer’in hayatındaki tek evden ayrılış bu tatiller değildir. 
Amerika seyahati, duvarın yıkılmasından sonra gittiği Berlin gibi irili ufaklı 
ayrılışlar ve dönüşler yine Odysseia’nın izlerini taşımaktadır. 

Çerçeve anlatıda Odysseia’ya metinlerarası açık göndermelerin yoğun 
olduğu bölümlerden biri Peter-Barbara ilişkisidir. Romanda adı geçen sokak 
ve evi bulan Peter, burada eski bina sakinlerinden Bayan Bindinger’in iki 
kızından biri olan Barbara ile karşılaşır. Annesinin ölümünden sonra ailesinin 
evine geri dönen öğretmen Barbara, kendisine fazla yardımcı olamaz. Bu 
tanışıklık yeni bir aşkın başlangıcı olur ama kısa sürer, çünkü Barbara, 
nerelerde olduğunu bilmediği bir gazeteciyle evlidir. 

Peter’in Barbara’nın evli olduğundan haberi yoktur. Uzun süre hafta 
sonlarını şehir dışına yaptıkları gezilerle birlikte geçiren çift, aynı odada bile 
kalmazlar. Barbara’nın gereksiz yere iki kişilik oda ücreti ödediklerini 
söylemesiyle aynı odayı paylaşmaya başlayan ikili, bir gece Barbara’nın 
Peter’in yatağına gelmesine kadar yine normal arkadaşlıklarını sürdürürler. Bu 
birliktelikten sonra da hayatlarında pek bir şey değişmez, arada bir geceyi 
birlikte geçirmek dışında rutin hayatlarına devam ederler. Peter beklenmedik 
zamanlarda arayıp gelmek istediğinde ise Barbara her defasında kırmadan 
onu reddeder. Peter bir türlü ilişkilerinin “hayat[larına] kattığı alanı 
genişletmeyi başarama[z]” (Schlink 2007: 103). Bir düzenleme getirmeye 
çalışsa da başarılı olmaz, Barbara agresifleşir. Peter’in ilgisi, aralarındaki 
uyuma rağmen Barbara’nın uzun süre bu ilişkiden kendini uzak tutması, 
ilişkilerinin seyri değiştiğinde de mesafeli davranması, evli olduğunu itiraf 
etmesiyle bir anlam kazanır. Kocası Odysseus’u bekleyen Penelopeia 
kendisiyle evlenmek isteyen taliplilerine direnmiş, onları uzun süre 
oyalamıştır. Bu bağlamda Penelopeia ve Barbara benzerlik gösterse de 
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Barbara’da durum farklıdır çünkü Penelopeia kocasına kavuşuncaya kadar 
kimseyle bir gönül ilişkisi yaşamaz.  Her ne kadar bir yerden sonra direnci 
kırılmış da olsa, Barbara da Peter’i oyalamış, direnci kırıldıktan sonra da tam 
olarak kendini bu ilişkiye bırakamamıştır. Gelmesini beklediği kocasıyla ilgili 
kafası karışık olan Barbara, onun gelmesini mi, oralarda kalmasını mı istediğini 
bilemeyecek kadar çaresizdir. Penelopeia gibi olmak istemediği ortadadır, 
ama yine de bir sıkışmışlık içinde olduğu belli olmaktadır (bk. Schlink 2007: 
111-112). Kararsızlığı Peter’le konuşmasına yansıyan Barbara, “Yüreği[n]in 
dediğini yapacağı[nı]” (Schlink 2007: 112) söyler, fakat bir gündüz vakti kocası 
çıkageldiğinde tercihini kocasından yana kullanır. Barbara “[kendisi] için 
mücadele e[den]” (Schlink 2007: 210) adamı seçmiştir. Peter, onu çok sarsan 
bu durumu ister istemez Karl’ın öyküsüyle kıyaslar. Her şeye rağmen “Yine de 
[onun] öykü[sün]ün bir sonu ol[muştur].” (Schlink 2007: 121).  

Bernhard Schlink, Peter’in bu yaşadıklarına hem iç-anlatıyı hem de 
Homer’in Odysseia’sını altmetin olarak yerleştirmiş gibi görünmektedir. Ne 
Karl’ın, ne Odysseus’un dönüşüne, aynı zamanda hem Karl’ın hem de 
Odysseus’un dönüşüne benzer bir eve dönüş öyküsüyle kurmacanın 
sınırlarıyla başarılı bir oyun ortaya koymaktadır. Buna roman içine 
yerleştirdiği, Peter’in Max’a anlattığı eve dönüş öykülerini de eklemek gerekir. 
Schlink, kurgusunu yine anlatıcısının ağzından aşağıdaki şekilde ortaya 
koymaktadır: 

“Karl’ın öyküsünün dosyalarını da atmak istiyordum. Eve dönüş 
öykülerinden bıkmıştım artık. Bazıları eve döner, bazıları dönmez, ne 
çıkar bundan? Karl ister eve dönmüş olsun, ister yoluna devam etsin, ne 
fark eder? Augie, Odysseus gibi eve dönmüş ve Barbara Penelope gibi 
onu beklemişti; gündüz dokuyup gece sökerek kendini oyalayan değil 
de, âşık olan, ama aşkın dokumasını ne zaman sökeceğini bilen modern 
bir Penelope olarak. Bu da aynı şeydi. Ama sonra dosyaları kaldırıp 
sakladım.” (Schlink 2007: 122) 

Barbara’nın Augie’nin dönüşünü beklerken onu Peter’le aldatması, bir 
taraftan Agamemnon ve Klytaimnestre ilişkisine bir gönderme olarak 
okunmalıdır. Aigisthos’la kocasının ölümünü tezgâhlayan, ona tuzak kuran 
Klytaimnestre (XI: 409-439) gibi Augie’nin ölümüne sebep olmasa da, Barbara 
Penelopeia gibi masum da değildir. Cemile Akyıldız Ercan’a göre, “Penelope, 
yirmi yıl boyunca kocasına ve ailesine sadık kalan bir kadın olarak, 
edebiyattaki en ulu kadın kahramanlardan birisi olur.” (Akyıldız Ercan 2012: 
333).  Barbara buna halel getirmiştir.130 Bir yönüyle de Barbara, “modern” bir 

                                                           
130 Michael Köhlmeier, bir söylenceye göre, Odysseus’un birlikte geçirdikleri bir yılda, büyücü 

Kirke’den Telegonos isminde bir erkek çocukları olduğunu dile getirmektedir (Aktaran: 
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Klytaimnestre’dir. Kocasıyla birkaç yıl New York’ta yaşadıktan sonra boşanıp 
evine geri döner; bir Berlin dönüşü uçakta karşılaştığı Peter’in evlilik teklifini 
kabul eder. Bu, ölüm olmasa da boşanarak hayatından çıkarmış olduğu 
kocasından sevgilisine dönüştür. 

Bir önemli Odysseia göndermesi de evlilik hazırlıklarında ortaya çıkan 
bir sorun üzerinden yapılmaktadır. İşlemleri başlatmak için gittikleri 
belediyede, nüfus kayıtları Peter’in soyadının Debauer olamayacağını 
göstermektedir. Anne ve babası evlenmemişlerdir. Annesinin soyadıyla adı 
Peter Graf’tır ve istiyorsa bu adla evlenebilecektir. Odysseus’un Tepegöz 
Polyphemos’tan kurtulmak için adının “Kimse” olduğunu söylemesi (IX: 366-
367) ve bir anda bir hiç kimseye dönüşmesi gibi, Peter’in Graf soyadını 
öğrenmesi de onun bir anda Debauer soyadını kaybetmesi anlamına 
gelmektedir. Peter babasından çok büyükanne ve büyükbabasıyla 
oluşturduğu bağ nedeniyle soyadından vazgeçmek istemez. Onun soyadından 
vazgeçmek istememesi ve nihayetinde de vazgeçmemesi, Odysseus’un 
adını/ününü korumak istemesiyle de paralellik göstermektedir. Taliplilerle 
girdiği intikam savaşının, hepsini öldürmesinin altındaki nedenlerin başında 
adını/ününü korumak gelmektedir. 

Peter’in yayınevindeki masasına bırakılan bir kitap onun yeniden 
yollara düşmesine neden olur. Cambridge Üniversitesi Yayınlarından çıkmış 
olan The Odssey of Law adlı kitabın yazarı, siyasal teori profesörü John de 
Baur’dur. Bir süre Vonlanden, bir süre de Scholler adını kullanan, savaştan 
önce Naziler için, sonra da komünistler için yazılar kaleme alan bu kişi 
babasıdır ve “Yazmasaydı tanışamayaca[kları] o romanın yazarı da o[dur]” 
(Schlink 2007: 237). Başa çıkması zor bir duruma düşen Peter ne düşünürse 
düşünsün, hiçbiri“öfke[sini] geçirm[ez]” (Schlink 2007: 239). Kendi 
serüveninin sona ermesi için New York’a gitmesi ve babasıyla görüşmesi 
gerekmektedir. Aksi halde okuduğu romanın sonu gibi kendi öyküsünün de 
sonu açık kalacaktır. Karl’ın öyküsüyle başlayan Peter’in arayışının aslında bir 
Telemakhia olduğu bu yolculukla somutlaşmaktadır. Odysseus’un öldüğü, 
yurduna bir daha dönmeyeceği söylentilerinin artmasıyla, Telemakhos’un 
babasından haber almak üzere yollara düşmesi gibi, Peter de ölü bildiği ama 
yaşadığını öğrendiği babasının peşinden yollara düşer. Evlilik arefesinde 
olduğu Barbara’yı ve onunla yeniden bulduğu evini bir kez daha terk etmesi131 
anlamına gelen bu yolculuk, altmetin Odysseia ile örtüşmektedir. 

                                                           
Akyıldız Ercan 2012: 332). Augie’nin Barbara’dan ayrı yaşadığı sürede nerelerde olduğu ve 
neler yaptığı, dolayısıyla onun karısına ne kadar sadık kaldığı da bilinmemektedir. 

131 Ölüler Ülkesi’nde Thebailı Teiresias Odysseus’a, “nedir diye soracak sana o yolcu / güçlü 
omzunda taşıdığın şu harman küreği, / hemen oracıkta kaz toprağı, göm küreği oraya/[…] 
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Peter Debauer, babasını üniversitedeki odasında ziyaret edip kendini 
Dr. Fürst olarak tanıtır. Burada Odysseus’un, çoban başı Eumaios’un yanında 
gittiğinde hem ona, hem de taliplilerle gireceği mücadeleye kadar taliplilere 
adını gizlemesine bir gönderme vardır. Odysseus yokluğunda olup bitenleri 
Eumaios’tan bu şekilde hem dinlemiş, hem de gözlemleyebilmiştir. Taliplilerin 
davranışlarını gözlemleyebilmesi ve evine girip onlara oyun kurabilmesinin 
yolunu da bu gizliliği ona sağlamıştır. Peter de babasına Humboldt 
Üniversitesi’nde ders verdiğini, on yıllık yayınevi macerasından sonra 
doçentlik tezini tamamlamak istediğini ve “Sonra zarf at[ıp]” (Schlink 2007: 
254) yayınevinin kitabı ona tercüme ettirmek istediklerini anlatır. Bu şekilde 
hem derslerine katılmanın yolunu açar, hem özel seminerine davet alır, hatta 
evine bile misafir olur. 

Bernhad Schlink, romanında altmetni, Odysseia’yı bu kez yapıbozuma 
uğratan De Baur’un metinleri/görüşleri üzerinden ciddi düzende dönüştürür. 
Okumaya başladığı kitap, De Baur’un Odysseia yorumları, Odysseia üzerinden 
ortaya koyduğu hukuk yaklaşımlarıyla Peter’i şaşırtır. Vonlanden’in 
makalelerinden aşina olduğu Demir Kural’a paralel düşüncelerle karşı karşıya 
olduğunu fak eder, ama “tartışmaların ve teorilerin odak noktasını 
bilm[ediğinden]” (Schlink 2007: 231) anlamakta güçlük çeker. Peter’in 
katıldığı De Baur’un ilk dersinden izlenimleri, söz konusu yaklaşımları ve 
altmetin Odysseia’ın nasıl dönüştürüldüğünü gösterir niteliktedir: 

“De Baur’un dersi de kitabı gibi Odisseia’yla başladı. Ama ilk okumada 
sandığım gibi tüm eve dönüş öykülerinin kaynağı kapsamında değildi. 
Odisseia’nın tüm eve dönüş öykülerinin kökeni olduğu anlayışının 
yıkılması vardı burada. Sadece okuyucunun özlemi Odisseia’nın 
hedefinde eve dönüşün olduğunu görebilirdi. Bu özlem olmadan 
algılanan şeyse başka bir tabloydu: Odisseus eve dönme çabası içinde 
değildir, önce bir kadının sonra bir diğerinin yanında oyalanmıştır. Eve 
dönmesi kendi kararının bir sonucu değildir, tanrılar ona öyle yol 

                                                           
bunu yaparsan denizin dışında gelecek sana ölüm, / öyle bir tatlı ölüme kavuşacaksın ki bir 
gün, / yalnız parlak ihtiyarlık alt edebilir seni, (XI: 126-136) der. Bunun üzerinden yapılan 
yorumlar, Odysseus’un evinden yeniden ayrılacağı düşüncesinde yoğunlaşmaktadır. Eva 
Eßlinger, esasında Homeros’un destanda kahramanı Odysseus’un nerede, ne zaman ve nasıl 
öleceği konusunu açık bıraktığını, bu nedenle de  Odyssseus'un serüvenlerinin, dolayısıyla 
Odysseia destanının devam etmesini arzu edenlerin, bunu Teiresias’ın Odysseus’un ölümüyle 
ilgili kehanetine dayandırdıklarını, söz konusu kehanetin Susanne Gödde'ye göre burada son 
derece ikircikli ve destanının sınırlarını aşan bir mecaz söz konusu olduğundan, daha fazla 
tartışılmaması gerektiğini söylemektedir. (Eßlinger 2018: 136) Gödde, Odysseus’u bilindik 
dünyasının dışına yolculuğa çıkaran yapıtların, Kalypso’nun ölümsüzlük teklifini Ithaka’ya ve 
ailesine dönmek için reddeden Homeros’un Odysseus’uyla uyuşmadığını ifade etmektedir 
(Gödde 2018: 169). 
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göstermişlerdir ve onun yabancı diyarlardaki durumu değil, evdeki 
karısının durumu bir çözüm gerektirmektedir. Koca adayları 
Penelope’nin gündüz ördüğü dokumayı gece yeniden sökerek oynadığı 
oyunun farkına varmışlar, kumaşın dokumasının tamamlanmasında ve 
bunun ardından içlerinden biriyle evleneceği vaadini tutmasında ısrar 
etmeye başlamışlardır. Odisseus aslında evine gerçekten dönmüş biri 
değildir; oraya varır varmaz tekrar yollara çıkmak zorundadır ve bu yeni 
gidiş iyi bir eve dönüşle sonuçlansa bile yine de mutlak değildir.” (Schlink 
2007: 256-257) 

De Baur’un Odysseia yorumları ve onun üzerinden yürüttüğü 
tartışmalar yarıyıl sonunda Peter’de bir sonuca ulaşmış gibidir: “De Baur’da 
okuduklarımla, derslerinde ve seminerlerinde dinlediklerim birbirine eklendi: 
Gerçek dediklerimiz sadece metinlerdir ve metin dediklerimiz sadece 
yorumlardır.” (Schlink 2007: 277). Peter’in vardığı sonuç, Bernhard Schlink’in, 
roman boyunca sürdürdüğü kurmaca tartışmalarına, başlı başına bir 
çalışmanın konusu olan Vonlanden’in makaleleri ve De Baur’un hem kitabı 
hem de seminerleri üzerinden toptan bir cevabı olarak okunmalıdır. Katıldığı 
deneysel seminerden babasının oyununu fark edince ayrılan Peter, kafasında 
“De Baur’la kavgaya tutuş[mak]” (Schlink 2007: 317) dışında onunla 
yüzleşmeden evine döner.132 Schlink, aslında De Baur’dan ““Keyif ve Eğlence 
Romanları”nı yazan ve bir oyuncunun hafifliğiyle teoriler icat eden 
Odisseus’u” (Schlink 2007: 328) yaratarak, bütün bir romanı Odysseia destanı 
üzerine oturtmuş olmaktadır. 

 
3. SONUÇ 

Yaklaşık son yarım asrın kurmaca yazarları, üstkurmaca tartışmalar ve 
metinötesi/metinlerarası ilişkilerle, sınırlarını yazarının belirlediği romanı bir 
kurmaca oyun alanı haline getirmişlerdir. Bu oyunun kurucularının hedef 
kitlesinden beklentileri de kurulan oyuna paralel olarak artmıştır. Eve Dönüş 
romanıyla Bernhard Schlink de, kendisiyle oyun oynayabilen, birikimi olan bir 
“örnek okuyucu” (Eco 2013: 717) beklentisi içinde olduğunu, kurduğu 
metinötesi ilişkiler ağıyla açıkça ortaya koymaktadır. Bu oyunu aleni 

                                                           
132 “Odysseia destanında iki olay örgüsü vardır: Birincisi Odysseus’un oğlu olan Telemakhos’un 

kaybolan babasını aramak için çıktığı süreçte olgunlaşması ve kendine güvenini kazanması; 
[…] Telemakhos’da hem yolculuk hem de içsel bir yolculuk söz konusuyken, kahramanın 
yaşadığı kayboluşların, karşılaşılan zorlukların ve bunun sonucu hayatta kalma becerisi 
gelişmiş bir ustanın yolculuğuna değinilir.” (Akyıldız Ercan 2012: 329) Peter de bu yolculuktan 
eli boş dönmüş gibi dursa da, aslında içsel yolculuğunu tamamlamıştır. Evlilik arefesindeyken 
Barbara’yla olan ilişkisini riske atarak New York’a giden Peter, bu yolculukla iç 
huzursuzluğunu dindirmiştir.  
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oynayarak da söz konusu ilişkileri nasıl kurduğunu göstermek ve bunun 
uygulanabilirliğini ortaya koymak istiyor gibidir. 

Bu çalışmada, Odysseus’un eve dönüş öyküsü üzerine odaklanılmıştır. 
Gérard Genette’nin anametinsellik kuramıyla, ciddi düzende bir dönüşüm 
(Transformation), bir değiştirim (Transposition) örneği sunan romanın, 
özellikle iç-anlatıda yer alan Karl’ın öyküsü çalışmanın odağına alınmış, 
çerçeve anlatıdan sınırlı sayıda örneğe yer verilmiştir. Kullanılan metinötesi 
göndermelerin çeşitliliği, daha kapsamlı bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Her 
bir metinötesi ilişkinin ortaya konulması, hem Schlink’in kurgusu, hem de 
genel olarak kurmaca yapıtların yapı taşlarıyla ilgili önemli veriler sunacaktır. 

Berhard Schlink Homeros’un Odysseia destanını romanında farklı 
biçimlerde altmetin olarak kullanmıştır. İç-anlatıda neredeyse birebir takip 
ettiği altmetni, çerçeve anlatıda anıştırmalara, zaman zaman alıntılara ve 
diğer metinötesi yöntemlere yer vererek çeşitlendirmiştir. Kimi zaman 
destanın tamamı altmetin olarak okunuyor gibi dursa da, çerçeve anlatıda da 
iç-anlatıyı üzerine oturttuğu özellikle 9., 10., 11. ve 12. bölümlere, dolayısıyla 
Odysseus’un eve dönüşüne odaklanmıştır. Barbara’yı bir taraftan kocasını 
bekleyen Penelopeia, diğer taraftan ona ihanet eden Klytaimnestre, Peter’i, 
bir taraftan kocasını bekleyen Penelopeia’yı zorlayan taliplerden biri, diğer 
taraftan Karl’ın öyküsünün peşinde bir Odysseus ya da babasını arayan 
Telemakhos olarak romana çifte, hatta üçlü rollerde birer modern 
varyasyonlarını yerleştirerek sınırlarla oynamıştır. Romanı örneklerinden 
ayıran bir fark olarak, bunları zaman zaman çerçeve anlatıda dillendirerek 
oyununun sınırlarını göstermiştir. Farklı eve dönüş öyküleriyle altmetni yine 
ciddi düzende dönüştürerek roman dokusuna yerleştirmiş, Kirk Douglas’ın 
filmi, Leonard Frank’ın “Karl ve Anna” anlatısı, Josef Martin Bauer’in “So weit 
die Füße tragen” romanı ve film uyarlaması gibi farklı metinötesi 
göndermelerle eve dönüş öykülerini çeşitlendirerek romanını çok sesli, çok 
katmanlı hale getirmiştir. 
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DENİZ UTLU’NUN SAVRULANLAR ROMANINDA 
TÜRK KİMLİĞİNİN YANSIMALARI133  

 

Dr. Kadriye ŞENGÜL KUTLAY134 

 

1. GİRİŞ 

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan işgücü 
anlaşmasıyla Türklerin Almanya’ya gidişlerini takip eden süreçte önceleri 
göçmen edebiyatı, misafir işçi edebiyatı gibi isimlerle adlandırılan daha sonra 
ayrımcı ifadeler içermesi nedeniyle kültürlerarası edebiyat olarak adlandırılan 
bir edebiyat akımı oluşmuştur.  

Bu edebiyatın temsilcileri arasında Aras Ören, Aysel Özakın, Nevzat 
Üstün, Bekir Yıldız, Fethi Savaşçı, Dursun Akçam, Fakir Baykurt, Nihat Behram, 
Habib Bektaş, Adnan Binyazar, Güney Dal, Yüksel Pazarkaya gibi çok sayıda 
isim sayılabilir. 

Misafir işçi edebiyatı, göçmen edebiyatı gibi farklı isimlerle 
adlandırılan bu edebiyatın özellikle ilk yıllarında konusu Almanya’da yaşam, 
çok kültürlülük, yabancıyı anlama, vatanlarına özlem gibi temalardı.(krş. A. 
Kaplan 2015:5, P. Wolmann 1996:6, Warakomska 2015:236) Eserler her iki 
dilde yazıldığı gibi, her iki ülkede de çeviriler mevcuttu. Fakat bu edebiyatı 
başlangıç yıllarında bile sadece göçmen edebiyatı olarak nitelemek hatalıdır, 
zira Aras Ören, Yüksel Pazarkaya, Habib Bektaş gibi isimlerin şiirleri de 
mevcuttur. Ayrıca Osman Engin, Kerim Pamuk gibi isimlerin hiciv tarzında 
yazdığı eserleri göz önüne alırsak ve günümüzde sadece Almanya bağlantısı 
olup farklı konuları işleyen yazarların eserlerini bu edebiyat kategorisine dâhil 
etmek mümkün değildir. Zira Boyacı da, bu edebiyatın üç evreden oluştuğunu 
1970-1980 yılları arasını kapsayan birinci evrede, edebi eserlerin temel 
konusunu göçmenlerin çektikleri acılar ve kimlik buhranı, 1980-1995 yılları 
arasındaki ikinci evrede, göçmen yaşantısının bir kriz olarak değil, diller üstü 

                                                           
133 Bu çalışma “XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi”nde (30.09-02.10.2021) sunulan 

sözlü bildirinin genişletilmiş halidir. 
134Dr. Öğr. Gör. Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, E-Posta:  

kadriyesengul@gmail.com ORCID-ID: 0000-0001-9497-0611 
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bir düzlemde ele alındığını, 1995’ten günümüze kadar olan üçüncü evrede ise, 
edebi eserlerin temeli, yabancı bir ülkede yabancı olma fenomeni değil, anne 
babalarının göç hikâyelerine konsantre olması şeklinde ifade eder (Boyacı 
2010: 881). Fakat yukarıda ifade edildiği üzere bu tarz ifadeler çok 
genellemeler içerir, çünkü farklı edebi türlerde ve farklı konuları ele alan 
yazarlar başlangıcından günümüze her zaman bu edebiyat türü içerisinde yer 
alır.  

Yüksel Pazarkaya da göçmen edebiyatı kavramına başından beri karşı 
çıkan isimlerden birisidir. Edebiyatın kendi ölçütlerinin olduğunu belirterek 
edebi eserlerin bu ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyler.  
(Boyacı 2010: 880; Ekiz 2007: 36) 

 

2. DENİZ UTLU VE SAVRULANLAR ROMANI 

Yazar, 1983 yılında Almanya’nın Hannover kentinde doğmuştur, şu an 
Berlin’de yaşamaktadır. Freie Universität Berlin’de İktisat Bölümü’nü bitirmiş, 
2003’ten 2014’e kadar Freitext edebiyat dergisinin editörlüğünü yapmıştır. 
2012’de NSU adlı neo-nazi üçlüsüyle ilgili ilk oyununu yazmıştır (Fahrräder 
könnten eine Rolle spielen). Denemeleri Almanya’nın önemli dergi ve 
gazetelerinde yayımlanmıştır. Maksim Gorki Tiyatrosu yazarın ilk romanı 
Savrulanlar’ı 2015’te uyarlayıp sahnelemiştir. Eserlerini Almanca kaleme 
almakta olan yazarın Savrulanlar romanı Türkçe çevirisi “Yeraltı Edebiyatı” 
dizisinden yayımlanmıştır (Eylül 2017, Çev. Tarık Kayakan, Ayrıntı Yay.). 

Savrulanlar romanının kahramanı Elyas yalnız, varoluşsal sorunları 
nedeniyle insanlarla ve toplumla iletişim problemleri yaşamaktadır. Az sayıda 
fakat sıkı dostlukları vardır. Kadınlarla ilişkisi de sorunlu, içine kapanıklığı 
sebebiyle kadınlarla iletişim kuramamaktadır. Fakat daha sonra tanıştığı 
doktor Aylin ise ideal bir kadının tipik bir örneğidir. Savrulanlar aslında tipik 
bir yeraltı romanı gibi olsa da, romanı farklılaştıran Elyas’ın kökenidir. 
Türkiye’den göç etmiş bir bireydir, fakat kaybeden bir birey değildir, hukuk 
eğitimi almıştır. Babası siyasi geçmişi olan bir işçidir. Elyas’ın en yakın arkadaşı 
Cemal amca ise, Elyas’ın babası ile Almanya’da ilk Türk işçi grevini 
gerçekleştirmiştir. Eserin sonunda Elyas Aylin ile birlikte Almanya’dan önce 
İstanbul’a sonra Trabzon’a bir yolculuk gerçekleştirmektedir. Yolculuğun bir 
amacı olmamakla birlikte Aylin’le arasında bağları pekiştiren bu yolculuk 
geleceğe dair umut taşımaktadır.  

Yeraltı edebiyatı türünde romanların kahramanı genellikle muhalif bir 
karaktere sahip olmakla birlikte, bu muhalefet genellikle gerçek bir muhalefet 
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değildir, çünkü eleştirdikleri sisteme karşı bir alternatif de geliştirmezler. 
Kendilerine muhalefet ederler.  

Kitabın arka kapağında, Elyas’ın kökleri Almanya ile Türkiye arasında 
bölünmüş, bütün hayatı Almanya’da geçmiş, ana dili Almanca bir ikinci kuşak 
insan olduğu yazmaktadır. Fakat yazar yine bir başka röportajında Alman ve 
Türk kimliği hakkında şunları söylemektedir: birden fazla kültüre ait olduğu 
için ulusal kimlikle ilgili soruların kendi şahsıyla ilişkisi olduğunu 
düşünmemektedir. Kendisini Türk mü Alman mı olarak tanımladığı konusunda 
bunun çoğulcu toplumu ilgilendirdiğini düşünmektedir. Yazar, bir gazeteye 
verdiği röportajında Alman kitap piyasasında kökenden ayrı olarak konuları 
ele almanın çok kolay olmadığını fakat bunun mümkün olduğunu 
söylemektedir. (https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/bagimsiz-
olmamiz-lazim-6529153 16.09.2021) Eseriyle ilgili kitabınızda göçmenliğin 
nasıl bir rol oynadığına dair soruyu ise şöyle yanıtlamaktadır: “Göçmenlik 
romanımın bağlamı, ama konusu bu değil, fakat metnin diğer boyutlarının da 
görülebilmesi için göç bağlamının hepten göz ardı edilmemesi gerekir.” 
Göçmenlik olgusu günümüz edebiyatında yok sayılabileceğine 
inanmamaktadır. (https://www.goethe.de/ins/tr/tr/kul/mag/21001529.html 
16.09.2021)  

Kimlik bu edebiyat türünde genellikle işlenen bir konu, bu edebiyatın 
yazarlarında ise bir olgu olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Birinci kuşak 
Almanya’daki Türkler uzun yıllar boyunca Almanya’nın bir parçası olmayı 
amaçlamamış, sahip oldukları düşük statüye rağmen konumlarını 
kabullenmişlerdir. İkinci kuşak ve sonraki kuşaklar ise durumlarını 
Almanya’daki aynı yaş grubu ile kıyaslamış ve mücadele etmişlerdir (Başkurt, 
2009: 87). 

Eserin daha ilk sayfalarında Yılmaz Güney ve Nazım Hikmet’ten 
anekdotların işçilerin on kişi kaldıkları odanın duvarlarında yer alması ve 
eserin kahramanı Elyas’ın arkadaşına işçilerden geriye sadece bunlar kaldı 
sözleriyle yer almaktadır. İşçilerden birinin yatağının üzerine astığı Nazım 
Hikmet’in şu satırları yer almaktadır: 

“Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon 
gibi verelim oynasınlar kocaman bir elma gibi verelim veya sıcacık bir 
ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar bir günlük de 
olsa öğrensin dünya arkadaşlığı” (Utlu 2017: 17-18). 

Bilindiği üzere Türk işçiler Almanya’ya ilk gittiklerinde Elyas’ın babası 
gibi kalabalık yurtlarda kalmakta ve kaldıkları yerlerde ülkelerinden hatıralar 
biriktirmektedirler. Elyas ailesinden ayrı bir yaşam sürmektedir fakat 
babasının hastalığı nedeniyle zaman zaman baba evine ziyarete gitmektedir, 
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bu ziyaretlerinden birinde çocukluğuna dair anıları canlanır ve çocukken 
saklandığım elbise dolabı değişmemiş diye düşünmektedir. İçerisinde artık 
giyilmeyen giysilerin asılı olduğunu söylemektedir, okuyucu burada geçmişe 
duyulan özlemi hissetmektedir. Eski valizleri gördüğünde ise gurbetçilerin 
yaşamında her zaman olan Türkiye’ye giderken götürdükleri hediyeler aklına 
gelmektedir. Bu anısını ise şu sözlerle ifade eder: “Yıllarca Türkiye’ye 
taşıdıkları armağanlar, ekmek kızartıcıları ve hazır kahve makineleri, kahveler 
ve çikolatalar için yeterince büyük valizler…” (Utlu 2017: 20). 

Romanın yeraltı edebiyatı türüne dâhil olmasını sağlayan Elyas’ın 
varoluşsal ve toplumsal sıkıntılarını aşağıdaki farklı alıntılarla anlayabiliriz:  

“Bazen insanların nasıl yaşadıklarını anlayamıyordum: nasıl gündelik 
işlerini hallettiklerini, nasıl işe gidip her defasında yeni şeylere 
yoğunlaştıklarını, (...). Benim için konuşmak bazen akla gelebilecek en 
garip şeydi. (Utlu, 2017: 28) İnsanların nasıl yaşadığını 
anlayamıyordum, Hekim’in nasıl yaşadığını da anlamıyordum” 
(Utlu,2017: 34). 

“Birçok farklı yorgunluk türleri vardır. Aşırı çalışanların yorgunluğuyla 
oradan oraya sürüklenenlerin yorgunluğu farklıdır. Hayal kırıklığına 
uğramışların yorgunluğu, terk edilmişlerinkinden farklı…” (Utlu, 2017: 
35). 

“Sohbet ettiğimde, soruları cevapladığımda ya da hatta soru 
sorduğumda şöyle bir duyguya kapılıyordum: Konuşan ben değildim; 
sadece onlar karşılarında Elyas’ın durduğunu, konuştuğunu, cevap 
verdiğini, o anda şakalaşan, birilerini güldüren kişi olduğunu 
sanıyorlardı. Gerçekte ben değildim o. Ben nerede olduğumu 
bilmiyordum” (Utlu, 2017: 55). 

Almanya’da yaşayan Türkler arasındaki kuşak farklılıkları da birçok 
çalışmaya konu olmuştur. Almanya’ya giden ilk neslin problemleri arasında 
Alman toplumuna uyum, işyerlerindeki çalışma şartlarına uyum, vatan hasreti 
gibi problemler sayılabilir. İkinci  nesil Türklerin sorunları arasında ise 
çocukların Alman toplumuna uyumu gösterilebilir. Fakat günümüzde 
Almanya’daki Türkler açısından bir kimlik ve uyum sorunundan söz etmek 
mümkün değildir. Almanya’da doğup büyüyen, Alman okullarında eğitim alan 
Türk gençleri, Almanlar ile eşit fırsatlara sahip, iş sahibi ya da işveren 
pozisyonunda bulunmaktadırlar (Şengül Kutlay, 2017: 555). Romanda nesiller 
arasında var olan sorunlarına da şu şekilde değinilmiştir:  

“Benim kuşağıma bütün kapılar açıkmış: Dil biliyormuşuz, burada okula 
gitmişiz, anne babamızın desteğini almışız ama buna rağmen yine de bir 
şey beceremiyormuşuz. 
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 “Sen de bunu söylüyorsan…” (…) 

Şimdi benim kuşağımın bir şeyler yapma, savaşma, bir şeyleri 
değiştirme zamanıymış.” (Utlu, 2017: 30) 

Fakat ilerleyen sayfalarda ilk nesillerde var olan sıkıntıları ve Nazi 
sorunlarına karşı Alman toplumunun taraflı davranışlarını da okumaktayız.  

“Hekim’in ağabeyi çoğunluğun “kayıp kuşak” dediği şeyin bir parçasıydı. 
Eğitimsiz, mesleksiz, hiçbir şeysiz bir kuşak.  (…) Duvar’ın yıkılmasından 
sonra her yerden Naziler fışkırdı ve o da birkaç arkadaşıyla Thirty Sixer’ı 
kurdu. Polis Nazilere aldırmıyordu. Ama Hekim’in ağabeyi ve 
adamlarına karşı hiç de öyle değildi…onlar mahallerini koruyorlardı. 
Sokaklarını. Basında ise manşetler tehlikeli gençlik çetelerinden, 
Türklerin istilasından söz ediyord”. (Utlu, 2017: 33) 

Roman kahramanı Elyas hukuk fakültesinde okumasının yanı sıra online 
bir dergiye yazılar yazmaktadır. Bir yazısından sonra birkaç nefret mesajının 
geldiğini fakat çok da beğenildiğini ifade eder. Daha sonra entegrasyonla ilgili 
bir yazı yazıp yazmayacağı sorulduğunda ise tek cümle yazar:  “Siz 
entegrasyondan söz ediyorsunuz ama benim babam öldü.” (Utlu, 2017: 67) 
Uyum sorunu Türklerin Almanya’daki yaşamında da edebi eserlerde de sıklıkla 
ele alınmıştır. Edebi eserlerde uyum konusu çoğunlukla Türk ve Alman 
toplumuna yönelik eleştirel bir tutumla anlatılmıştır. Türk işçilerin yalnızca 
işgücü olarak görülmesi ve onların toplumsal, kültürel değerlerinin 
görmezden gelinmesinin, Türklerin aynı yerleşim yerlerinden bir araya gelip 
burada Alman toplumundan soyutlanmalarına neden olduğu anlatılmıştır 
(Suvağcı, 2019: 135). 

Elyas’ın varoluşsal ve toplumsal sorunları arasında babasının kaybı ile 
sorunları daha da artmaktadır. Üniversite arkadaşları ile ders çalışma 
grubunda buluşan Elyas konu Üçüncü Ülke Düzenlemesi (bir çeşit sığınma 
yasası) olunca, arkadaşlarından birinin bunu bir başarı olarak görmesi üzerine 
“Türk ailelerinin yanmış evleri, kömürleşmiş bedenleri, resim gibi gözlerimin 
önünden aktı gitti. Solingen’i düşündüm” şeklinde düşünmektedir. Ardından 
orada bulunan arkadaşına “Senin evini yakıp kül ettiklerini ve annenle babanın 
öldüklerini bir düşünsene” demektedir. Arkadaşlarından biri, Almanya’daki 
gibi çekici bir sosyal sistemin pek çok insanı çıkar sağlamak üzere buraya 
çektiğini ve buranın çalışma koşulları da özellikle insani diye düşüncelerini 
ifade edince Elyas bu noktada farklı bilgiye sahip olduğunu söyler ve babasını 
anlatır, içlerinden birisi ise bu anlaşılır bir şey, taraflı olmak durumundasın der 
ve Elyas bira şişesiyle bu kişinin boğazını keser  (Utlu, 2017: 69). 

Romanda ayrıca dil sorununa da değinilmiştir. Almanya’ya giden ilk 
Türklerde yoğunlukla karşımıza çıkan dil sorunu romanda Elyas’ın 
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üniversiteden bir doçentle girdiği tartışma esnasında analiz kelimesi 
üzerinden Elyas’a “En iyisi, sen önce doğru dürüst Almanca öğren” demesi 
üzerine orada bulunan bir kız Elyas’a aksansız konuşmasına rağmen 
Almancanın bazen anadilim olmadığını hissediyorum der. Bunun üzerine Elyas 
da kendi kendine Almancanın anadili olmasına rağmen dil sürçmesinden 
korktuğunu söyler. Ve şunları ifade eder: 

“Her insan bir dili konuşurken yanlış yapar, arkadaşın da. Bir dile hakim 
olmamız yalandır. Dil bize hakim olur. (…) Herkes yanlış yapar. Sadece, 
eğer sen veya ben yanlış yaparsak dikkat kesilirler. Diğerlerininkiler 
duymazlıktan gelinir” (Utlu, 2017: 72). 

Türklerin Almanya’ya gelişinin 50. Yılı ile ilgili bir davete çağrılan Elyas’ın 
bu konudaki düşünceleri de dikkate değerdir.  

“Birazdan fabrika binasında birkaç yüz Türkiyeli işçisi ve bazı ikinci sınıf 
seçkinler karşılıklı birbirini kutlayacaktı. Ne kadar da çokkültürlüyüz! Ve 
bu maskenin arkasında hepsi de bu elli yıla ve üstüne eklenen her yıla 
bela okuyor olacaktı” (Utlu, 2017: 82). 

Elyas’ın Türk göçüyle ilgili fikirleri de durumu eleştirir niteliktedir.  

(…) “Siyah kalemlerle sığırlar gibi yetmiş sekiz, yetmiş dokuz diye 
numaralandırılmalarının üstünden elli yıl geçmişti. Elli yıl boyunca taş 
taşımak, zehirli gazları solumak, yürüyen bantta parçaları düzenlemek, 
makine odalarındaki ısıya tahammül etmeye çalışmak… (…) Elli yıl… Ve 
çiftçilerden işçi, yazar, oyuncu, yönetici ve doktor, ayyaş ve uyuşturucu 
kurbanları olmuşt” (Utlu 2017: 87-88). 

Elyas bu satırlarla Türklerin Almanya’da uğradıkları kötü muameleyi ve 
de işçi olarak giden insanların zamanla farklı kimliklere sahip olmalarını 
gösterir. Ayrıca bu etkinlikte sunucunun konuklardan birine siz göçün ne kadar 
zenginleştirici olabildiğinin yaşayan kanıtısınız sözü üzerine konuğun 
sunucuya sizi zenginleştirmek için buraya gelmiş gibi bir halim mi var demesi 
de göçün insani boyutunu göz önüne serer (Utlu 2017: 89). 

Nazilerin Almanya’daki Türklere karşı saldırgan tutumları tarihte birçok 
kez ölümlerle sonuçlanmıştır. Elyas ve arkadaşları da bu saldırgan tutumlara 
karşı bir eyleme katılırlar. Bu esnada bir çocuk babasına oradakiler ne yapıyor 
baba diye sorar. Babası ise galiba birkaç Türk vurulmuş der. Elyas ise adama 
“Türkleri vurmak istiyorduk ama insan öldürdük değil mi diyerek Max Frisch’in 
göçün tarihine geçen “Biz işçi çağırdık, insan geldi” sözüne gönderme yapar. 
Adam Elyas’a deliymiş gibi bakınca Elyas adama çocuğunuza hikâyenin 
tamamını anlatın en iyisi der (Utlu 2017: 117).  
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Elyas’ın bir arkadaşıyla arkadaşı Cemo hakkında sohbet ederken ben 
onu tanıdığımda zaten yaralıydı der Elyas neden yaralıydı diye sorunca ise sıla 
özlemi diye bir şey duydun mu hiç der? (Utlu 2017: 146). Bu durum ise bize 
Almanya’ya giden Türklerde var olan sıla özlemini gösterir. 

Türk kültürüne dair bir diğer anekdot ise romanda Türklerin evlerine 
girerken ayakkabılarını çıkarma geleneği üzerinden romanda yer alır. Elyas bu 
durumu “başkalarıyla halının üzerinde gezinmenin benim için biraz ailevi 
havası vardı” sözleriyle ifade eder (Utlu 2017: 148). 

 

3. SONUÇ  

Bu çalışmada Deniz Utlu’nun romanında Türk kimliğinin 
yansımalarının incelenmesi hedeflenmiştir. Eseri, geçmişten günümüze 
göçmen edebiyatı, misafir işçi edebiyatı, kültürlerarası edebiyat farklı 
tabirlerle adlandırılan sınıflandırmaya dahil etmek mümkün değildir. Yazar da 
birçok söyleşisinde bu tabirlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, edebi 
eserleri bu şekilde kategorize etmenin doğru olmadığını düşünmektedir. Eser 
yer altı edebiyatına dâhil edebilecek birçok varoluşsal, bireysel ve toplumsal 
sorunların işlendiği izler taşımaktadır. Ayrıca eserde roman kahramanı Elyas’ın 
Türk kimliği, Türklerin Alman toplumuna uyumu, Nazi sorunları, Türklerin 
Almanya’daki yaşamı, dil sorunları, kuşaklararası sorunlar gibi birçok farklı 
konu işlenmiştir.  

Saka da, başlangıçta açı çeken ve sürekli kimlik arayışı içerisinde olan 
göçmen karakterinin anlamını yitirdiğini, artık kim olduğunun farkında olan bir 
genç kuşağın öne çıkmaya başladığını söylemiştir (Saka, 2018: 1885). Bu 
nedenle günümüzde bu eserler genellikle Türkler tarafından Almanca yazılan 
konusu sadece göç olmayıp, farklı konuları ele alan, edebi eser niteliği taşıyan 
yapıtlardır.  

Bu çalışma ile hedeflenen amaç Deniz Utlu’nun Savrulanlar romanının 
göçmen edebiyatı kategorisine dahil edilmeyip, ele aldığı bireysel ve 
varoluşsal problemler eşliğinde Türk kimliğine ait yansımaları irdelemektir. Bu 
çalışmada yer alan birçok alıntıdan anlaşıldığı üzere yazar eserinde Türk 
kimliğine, Türk diline, Almanya’daki Türklere entegrasyon ve Türklerin 
Almanya’daki yaşamı gibi farklı konulara yer vermiştir.  
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UZAKTAN YABANCI DİL EĞİTİMİ VE MEDYA 
ARAÇLARI İLİŞKİSİ135 

 

Yasemin HALICI136, Dr. Yıldırım TUĞLU137 

 
1. GİRİŞ 

Değişen ve gelişen yaşam şartları, insanların istek ve beklentilerinin 
değişmesi, refah seviyesinin yükselmesi, hayat boyu öğrenme anlayışının 
benimsenmesi, eğitim alan insan sayısının artması, eğitim alanındaki yenilikler 
sonucunda farklı eğitim modellerine ihtiyaç duyulmuş ve geliştirilmiştir. Son 
dönem eğitim modellerinden biri olan uzaktan eğitim de bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda oluşturulmuş modern ve yaygın olarak kullanılan bir eğitim 
modelidir. 

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın büyük bir şehir haline gelmesiyle 
yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün artmakta ve bu duruma paralel 
olarak yabancı dil eğitimi de önem kazanmaktadır. Çünkü iletişim ve uzay çağı 
şeklinde nitelendirilen çağımızda gelişen teknoloji sayesinde mesafeler 
kısalmış ve iletişim ortamları yabancı dil öğrenimine olan ilginin de artmasına 
neden olmuş, böylece kişilere anadilleri yeterli gelmemeye başlamıştır 
(Soyupek, 2007: 1571). Her yaştan insan okul eğitimi, iş hayatı, günlük hayatta 
kullanma, merak vb. çeşitli sebeplerle yabancı dil öğrenme gereksinimi 
duyduğundan çalışan, okuyan, düzenli olarak bir yabancı dil kursuna gitme 
imkanı olmayan vb. kişiler istedikleri zaman kendi öğrenme hızlarına uygun 
yabancı dil eğitimi alabilmek için uzaktan yabancı dil eğitimini tercih 
etmektedirler. 

Bu duruma ek olarak Pandemi sürecinde üniversitelerin uzaktan 
eğitime geçmesiyle birlikte örgün eğitim uzaktan eğitime evrilmiş yabancı dil 
eğitimi de uzaktan eğitim modeliyle verilmeye başlanmıştır. Böylelikle 
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uzaktan yabancı dil eğitiminde elde edilen avantajlarla birlikte hangi 
dezavantajların yaşandığı da uygulamalı olarak deneyimlenmiştir. Uzaktan 
yabancı dil eğitim sürecinde tespit edilen olumsuzlukların medya araçlarının 
daha etkili kullanımıyla üstesinden gelinmesi mümkündür. Bu bağlamda 
uzaktan yabancı dil eğitimi verilirken medya araçlarının kullanılması hem 
öğretmen hem öğrenci için yabancı dil eğitimini destekleyici niteliktedir. 

Yabancı dil eğitimi çeşitli materyallerle desteklenmesi ve uygulama 
yapılması gereken bir alan olduğundan uzaktan yabancı dil eğitiminde bunun 
nasıl sağlanabileceğine yönelik araştırma yapıldığında en çok göze çarpan 
medya ve medya araçları kullanımı olmaktadır. Medya araçlarının 
kullanılmasıyla uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencinin farklı ortamda 
bulunması ve asenkron eğitimdeki ayrı zamanlılıktan doğan olumsuzlukların 
giderilebileceği üzerinde durulmaktadır. Medya araçlarının günlük 
hayatımızın birçok alanında sağladığı kolaylıkların uzaktan yabancı dil 
eğitimine aktarılarak eğitimin kalite ve veriminin arttırılması 
amaçlanmaktadır. Günümüz gençlerinin hepsinin teknolojiye hakim olması 
medya araçlarından alınacak verimi artıracaktır. 

Bu çalışmada uzaktan yabancı dil eğitiminde medya ve medya 
araçlarından nasıl faydalanılabileceğine yönelik bilgi vermek amacıyla uzaktan 
yabancı dil eğitimi, avantajları ve dezavantajları, medya araçları ve kullanımı 
değerlendirilmiş ve konu ile ilgili okuyucuları bilinçlendirme gayreti 
gösterilmiştir. Çalışmanın amacı uzaktan yabancı dil eğitim sürecinde medya 
araçlarınının kullanımını değerlendirmek ve bunlardan eğitim sürecinde nasıl 
faydalanılabileceğini anlatmaktır. Çalışmada uzaktan eğitim ve uzaktan 
yabancı dil eğitiminin özellik ve uygulanışından söz edilmiş, medya araçları ele 
alınmış, medya ve medya araçlarının kullanımına değinilmiştir. Çalışmanın 
soru cümleleri ise şunlardır: 

 Uzaktan yabancı dil eğitiminde medya ve medya araçları ne kadar 
etkin rol oynamaktadır? Ne kadar önemlidir?  

 Uzaktan yabancı dil eğitiminde bugün ve gelecekte medya ve medya 
araçlarından nasıl daha çok yararlanılabilir? Neler yapmak gerekir? 
Çalışmayı daha iyi anlamlandırabilmek için öncelikle kısaca konu 

odağımız yabancı dil eğitimin tanımı ve ne olduğuna dair fikir edinmek gerekir. 
 
2. YABANCI DİL EĞİTİMİ 

İnsanoğlunun yeryüzündeki varlığıyla birlikte farklı diller konuşulmaya 
başlanmış ve farklı dilleri konuşan insanlarla anlaşabilmek için başka bir dil 
bilme/öğrenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Farklı dilleri konuşanlarla iletişim 
kurabilmek, diğer milletlerin bilgi ve birikimlerine ulaşabilmek, kültürel 
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engelleri aşabilmek amacıyla insanlar çok eski zamanlardan beri yabancı dil 
öğrenmiş ve çeşitli alanlarda kullanmışlardır. Bu sebeple yabancı dili 
öğretecek bir kişiye ve bir öğrenme ortamına gereksinim duyulmuş ve 
böylelikle yabancı dil eğitiminin temelleri atılmıştır. 

İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan yabancı dil eğitimi uygulama ve 
teorinin bir arada yürütüldüğü, kendine özgü öğretim yöntem ve teknikleri 
olan ve farklı eğitim modellerinden yararlanılarak gerçekleştirilen bir alandır. 
Gömleksiz ve Elaldı (2011: 444) yabancı dil öğretimini belirli bir amaç için 
anadili dışında herhangi bir dili kullanmada yeterlilik kazandırma 
etkinliklerinin tümü olarak tanımlamıştır. Yabancı dil eğitiminde dört temel dil 
becerisinin geliştirilmesine yönelik çeşitli uygulamalar yapılmakta öğrencilerin 
etkileşimli bir şekilde yabancı dil öğrenmesi hedeflenmektedir. 

Pandemi sürecinde üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle 
yabancı dil eğitiminin uzaktan nasıl verilebileceği ve yaşanan olumlu/olumsuz 
durumlar değerlendirilmiştir. Uzaktan yabancı dil eğitim sürecinde 
deneyimlenen aksaklıkların ortadan kaldırılması için medya araçlarıyla 
uzaktan yabancı dil eğitimi desteklenerek hem öğrenci hem öğreticiler için 
daha konforlu ve verimli bir eğitim sürecinin gerçekleştirilmesi mümkündür. 
Konu ile bağlantılı olarak uzaktan eğitim kavramını daha yakından tanımak 
faydalı olacaktır. 
 
3. UZAKTAN EĞİTİM 

Uzaktan eğitim; zaman ve mekandan bağımsız, öğretmen ve 
öğrencinin fiziksel olarak farklı ortamlarda bulunarak medya araçları 
vasıtasıyla eş zamanlı yada ayrı zamanlı gerçekleştirilen, bireye kendi 
öğrenme hızında öğrenme imkanı veren, her yaş grubundan insanın 
yararlanabileceği bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim; farklı ortamlardaki 
öğrenci, öğretici ve öğretim materyalinin iletişim araçlarıyla bir araya geldiği 
kurumsal bir eğitim sistemidir (Başlatan, 2008). 

Eğitim teknolojisi alanına giren uzaktan eğitim; öğretmen ile 
öğrencinin sanal ortamda yüz yüze etkileşim olmadan senkron (eş zamanlı) ya 
da asenkron (ayrı zamanlı) olarak çeşitli medya araçları kullanılarak 
gerçekleştirilen bir eğitim modelidir. Uzaktan eğitim; belirli merkezlerden 
yürütülen, bireyin kendi kendine öğrenmesini amaçlayan, eğitsel içeriklerin 
öğrenenlere özel olarak hazırlanmış araçlarla ve çeşitli ortamlar yoluyla 
sağlandığı bir öğretim yöntemi olarak tanımlanabilir (Banar ve Fırat, 2015). 
Uzaktan eğitimin diğer eğitim modellerinden en temel farkı fiziksel bir okul 
ortamının olmaması, medya araçlarını kullanarak sanal ortamda öğretmen ve 
öğrencinin buluşmasıdır. 
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Uzaktan eğitimin ortaya çıkışı ve zaman içinde gelişimini öğrenmek 
için uzaktan eğitimin tarihçesine bakmak gerekir. Uzaktan eğitimin ortaya 
çıkışı 16.yy a kadar uzanmaktadır. Ancak uzaktan eğitimin ortaya çıktığı tarih 
olarak 20 Mart 1728 kabul edilir çünkü ilk olarak bu tarihte Boston 
Gazetesi’nde uzaktan eğitim ile “Steno“ dersleri verileceği açıklanmıştır (Kırık, 
2014: 80). 17.yy da İngiltere‘de mektuplar kullanılarak uzaktan eğitim 
verilmeye başlanmış, bunu rol model alan Amerika’da 1883 yılında Mektupla 
Eğitim Üniversitesi kurulmuş ancak kısa bir süre sonra kapanmıştır (a.g.y.: 80). 
Diğer gelişmiş ülkelerde de örn. Almanya, Kanada, Japonya, Fransa vb. 
uzaktan eğitim faaliyetlerine bu zaman diliminde başlanmış ve uzaktan eğitim 
kurumları kurulmuş ve ayrıca Afrika, Asya, Avustralya kıtalarında da uzaktan 
eğitime adım atılmıştır. Böylelikle uzaktan eğitim dünya geneline yayılmış ve 
ülkelerin birbirini örnek alması ve kendinden bir şeyler katmasıyla bugünkü 
uzaktan eğitimin temelleri atılarak uzaktan eğitim modeli şekillenmiştir. 

Türkiye'de uzaktan eğitimin ilk uygulaması 1974 yılında insan gücü 
gereksinimini karşılamak, yükseköğretimde yığılma oluşmasını engellemek, 
iletişim teknolojisinden yararlanmak, geniş kitleye eğitim hizmeti sağlamak ve 
eğitimin etkililiğini artırmak amacıyla “Mektupla Yükseköğretim Merkezi” nin 
kurulmasıyla gerçekleşmiştir (Toker Gökçe, 2008: 3). Uzaktan eğitim veren bir 
merkezin kurulmasıyla Türkiye’de uzaktan eğitim hayat bulmuş ve eğitime 
yeni bir model kazandırılmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu kurumun 
eğitim faaliyetlerine radyo, televizyon vb. araçları da eklemesi ile öğretici-
öğrenci etkileşimi artmış böylelikle Türkiye'de uzaktan eğitim teknolojiyle 
beraber gelişerek kalitesini artırmıştır. 1982 yılında Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin resmi olarak hizmete başlamasıyla 
Türkiye’de yükseköğretim seviyesinde ilk uzaktan eğitim modeli kurulmuştur 
(Kırık, 2014: 83). Türkiye'de yükseköğretimde uzaktan eğitimin başlamasıyla 
çok sayıda kişi uzaktan eğitime kaydolmuş, uzaktan eğitim alan kişi sayısı 
yıldan yıla artmış ve üniversite mezunu insan sayısı oldukça yükselmiştir. 
Teknolojik gelişmeler, internetin hayatın içine girmesi, üniversitelerin uzaktan 
eğitime başlaması, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde de uzaktan eğitim 
verilmeye başlanmasıyla Türkiye'de eğitim seviyesi yükselmiştir. Günümüz 
Türkiye'sinde birçok üniversite çeşitli programlarda uzaktan eğitim 
sunmaktadır ve öğrenciler böylelikle ikinci hatta üçüncü üniversitelerini 
okuma imkanı bulmaktadırlar. 

Uzaktan eğitim modelinden yabancı dil öğretiminde de 
yararlanılmıştır. 1900’lü yılların sonlarına doğru birçok ülkede yabancı dil 
bilmenin öneminin artmasıyla uzaktan eğitimle yabancı dil eğitimi verilmeye 
başlanmıştır. Uzaktan yabancı dil eğitiminde zamanın teknolojik araçları 
kullanılarak örn. ses kaydı, kaset, mektup, radyo, televizyon vb. öğretici ile 
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öğrenci arasındaki iletişimin artırılması amaçlanmış ve örgün eğitim alamayan 
insanlar uzaktan eğitimle yabancı dil öğrenme imkanına sahip olmuştur. Bu 
durum uzaktan eğitimin yabancı dil eğitiminde önemli bir yere sahip olduğu 
düşüncesini oluşturmaktadır. 

Uzaktan eğitim bağımsız bir eğitim modeli olduğundan kendine has 
özellikleri bulunmaktadır. Modern eğitim modellerinden biri olan uzaktan 
eğitimin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

 Geniş Öğrenci Kitlesi: Uzaktan eğitim yer ve zamandan bağımsız 
olduğundan ve her yaş grubuna hitap ettiğinden hedef öğrenci kitlesi 
geniştir dolayısıyla öğrenci sayısı fazladır. 

 Ekonomiklik: Uzaktan eğitimde fiziksel bir okul ortamı yoktur ve 
öğrenciler okula gitmemektedir. Bu sebeple öğrencilerin örgün 
öğretimde yaptıkları çoğu masraf örn. yol parası, beslenme, barınma, 
ders içi malzeme vb. uzaktan eğitimde yoktur. Bu durum uzaktan 
eğitimi daha ekonomik kılmaktadır. 

 Zaman ve Mekan Esnekliği: Uzaktan eğitimin ayrı zamanlı şeklinde 
öğrenciler belirli bir zaman diliminde değil istedikleri zaman eğitim 
alabilmektedirler. Uzaktan eğitimde okul olmadığından öğrenciler 
istedikleri yerden teknolojik araçlar kullanarak eğitim alırlar. Bu 
yönüyle uzaktan eğitim zaman ve mekandan bağımsızdır. 

 Öğrenci Merkezli Eğitim: Uzaktan eğitim öğrenciyi eğitim sürecinde 
odak noktası yaptığından öğrenci merkezli olduğu söylenebilir. 

 Her Yaş Grubuna Hitap: Uzaktan eğitim zaman, mekan, ekonomiklik 
vb. yönleriyle çoğu kişinin imkanlarına uygun düşmekte böylelikle her 
yaş grubundan insana hizmet vermektedir. 
 
Uzaktan eğitimde derslerin nasıl işlendiği ve eğitim faaliyetlerinin 

nasıl yürütüldüğüne dair bilgi vermek gerekir. Uzaktan eğitimde temel olarak 
eş zamanlı (senkron) ve ayrı zamanlı (asenkron) olmak üzere iki model vardır 
( Aslantaş, 2011: 16): 

 Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim: Öğretici ve öğrencinin aynı anda 
teknolojik araçlar kullanarak sanal ortamda eğitim uygulamalarını 
gerçekleştirmesidir. 

 Ayrı Zamanlı (Asenkron) Uzaktan Eğitim: Öğretici tarafından 
hazırlanan ders materyalleri dersten önce sisteme yüklenir. Öğrenci 
istediği zaman istediği yerde bu materyalleri kullanarak eğitimine 
devam eder. Asenkron eğitimde minimum altyapı ya da normal bir 
bant aralığındaki internet bağlantısı ile eğitim alınıp verilebilmekte ve 
ders içerikleri öğrenci merkezli olarak hazırlanmakta ve 
sunulmaktadır (Işık ve ark. 2010). 
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Uzaktan eğitimde bu modellere ek olarak Karma Eğitim Modeli de 
bulunmaktadır. Karma eğitim modelinde elektronik cihazlarla kaydedilen ders 
eş zamanlı olarak farklı mekanlardaki öğrencilere ulaştırılır ve daha sonra da 
kullanmak üzere bilgisayara kaydedilir (Aslantaş, 2011: 19). Karma eğitim 
modeli adındandan anlaşılacağı üzere eş zamanlı ve ayrı zamanlı eğitimin 
özelliklerini taşımaktadır. 

Uzaktan eğitim başlı başına bir eğitim modeli olduğundan kendine ait 
temel kavramları bulunmaktadır. Bu temel kavramlar kısaca aşağıdaki gibi 
açıklanabilir: 

 İnternet Tabanlı Öğrenme: İnternetten yararlanılarak öğrenmenin 
gerçekleştiği öğrenme şeklidir. 

 Web Tabanlı Öğrenme: Web teknolojilerinden yararlanarak öğrenme 
şeklidir. Web teknolojilerine örnek olarak http, html, url vb. uzantıları 
verilebilir. 

 Teknoloji Tabanlı Öğrenme: Herhangi bir teknolojik araç kullanarak 
öğrenme şeklidir. 

 Kaynak Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin uzaktan eğitim boyunca 
kullandıkları tüm basılı ve elektronik kaynakları kapsayan öğrenme 
şeklidir. 

 Bilgisayar Tabanlı Öğrenme: Öğrenme sürecinde temel olarak 
bilgisayarın kullanıldığı öğrenmedir.  

 Uzaktan Öğrenme: Öğretici ile öğrencinin farklı mekanlarda olduğu 
durumda gerçekleşen öğrenme şeklidir. 

 E-Öğrenme: Bilgisayar teknolojisi kullanılarak elektronik ortamda 
gerçekleştirilen öğrenmedir. 

 Çevrimiçi Öğrenme: Bir bilgisayar ağına bağlıyken içeriklere 
ulaşılmasıyla gerçekleşen öğrenmedir. 

 Mobil Öğrenme: Mobil cihazlar aracılığıyla zaman ve mekandan 
bağımsız olarak gerçekleşen öğrenmedir. 

 Sanal Sınıf: Sanal ortamda öğretici ve öğrencilerin eş zamanlı olarak 
biraraya geldiği ortamdır. 
Yabancı dil eğitimi kavramı önceki bölümlerde açıklanmıştı, bu 

kısımda yabancı dil eğitiminde uzaktan eğitimden nasıl yararlanıldığı ve 
uzaktan yabancı dil eğitiminin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik bilgilere 
değinilecektir. 
 

3.1 UZAKTAN YABANCI DİL EĞİTİMİ 

Pek çok alanda olduğu gibi yabancı dil alanında da uzun zamandır 
uzaktan eğitim modeli kullanılmaktadır. Uzaktan yabancı dil eğitimi; uzaktan 
eğitim modeli kullanılarak yabancı dil öğretim programının eş zamanlı ya da 



 

176 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

ayrı zamanlı olarak çeşitli platformlardaki sanal ortamda yürütülmesidir. 
Uzaktan yabancı dil eğitimi de uzaktan eğitim türü olduğundan uzaktan 
eğitimin tüm özellikleri ve kavramları bunun için de geçerlidir. 

Uzaktan yabancı dil eğitimi verilmesinin başlıca sebepleri her yaştan 
insanın yabancı dil öğrenme talebi, insanların uzaktan yabancı dil eğitimini 
istedikleri yerde, zamanda ve hızda yürütebilme imkanına sahip olmalarıdır. 
Uzaktan yabancı dil eğitimi ile tüm yabancı dillerde eğitim alma şansı da 
doğmuş ve insanların çevrelerinde öğrenme imkanı olmayan az talep gören 
dilleri bile öğrenmeleri mümkün olmuştur. Yabancı dil eğitiminde 
kullanılabilecek materyal çeşitliliğinin fazla olması da uzaktan eğitimle yabancı 
dil eğitiminin gelişmesini sağlamıştır. 

Dünya çapında yabancı dil eğitimine bakıldığında birçok gelişmiş 
ülkede yabancı dil eğitiminde uzaktan eğitim modelinden yararlanıldığı 
görülmektedir. Bu duruma örnek olarak Amerika’da uzaktan yabancı dil 
eğitim programları artmakta, merkezden uydu iletişim teknolojileri kanalıyla 
dil programları sunulmakta, programda merkezden yayın yapılmakta ve 
öğrenci etkileşiminde yerel yardımcılar kullanılmaktadır (Adıyaman, 2002: 
93). Avrupa Dil Konseyi ise Avrupa dillerinin öğrenimini sağlamak amacıyla 
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programını oluşturmuş ve farklı 
kurumlarla anlaşma yaparak internet üzerinden uzaktan yabancı dil eğitimi 
verilmesini desteklemektedir. Özellikle yaygın dillerde (İngilizce, Almanca, 
Fransızca vb.) dünyanın her yerindeki insanlara çeşitli basılı ve elektronik 
materyallerle uzaktan eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. 

Ülkemizde uzaktan yabancı dil eğitimine bakıldığında ise Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ODTÜ, FONO 
Açıköğretim Kurumu, Limasollu Naci Öğretim Yayınları vb. uzaktan yabancı dil 
eğitimi veren kurumlara örnek gösterilebilir (a.g.y.: 95). Tüm bu kurumlara 
genel olarak bakıldığında yabancı dil eğitimi alması gereken, yabancı dilini 
geliştirmek isteyen, öğrenci, çalışan, memur vb. insanların yabancı dilde 
hedefledikleri seviyeye gelebilmeleri için günün teknolojik imkanlarından 
yararlanarak basılı ve elektronik yabancı dil materyalleri kullanarak en yüksek 
verimi sağlamayı amaçladıkları görülmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle 
uzaktan eğitimde kullanılan materyaller ve teknolojik araçlar da değişmiş, 
uzaktan yabancı dil öğrenme imkanı her yerde ve her zaman mümkün 
olmuştur. Günümüzde uzaktan yabancı dil eğitiminde daha çok internet 
tabanlı medya araçları kullanılmaktadır. Şuanda Türkiye’de uzaktan eğitimle 
yabancı dil öğrenmekte olan birçok kişi vardır ve bu durum Türkiye’de uzaktan 
yabancı dil eğitimine talebin ne kadar fazla olduğunun göstergesidir. 
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Uzaktan yabancı dil eğitiminin sağladığı avantaj ve dezavantajların 
bilinmesi uzaktan yabancı dil eğitiminden yararlanırken daha bilinçli 
olunmasını sağlayacağından uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajlarını ele 
almakta fayda vardır. Uzaktan eğitimin yabancı dil öğretiminde sağladığı 
avantajlar maddeler halinde ele alınacak olursa; 

 Çalışan, okuyan, manevi ve/ya maddi sebeplerden dolayı örgün 
öğretime katılamayan kişilere uzaktan eğitimle yabancı dillerini 
geliştirme imkanı sunmaktadır. 

 Uzaktan eğitim zaman ve mekandan bağımsız olduğundan kişilere 
istedikleri zaman istedikleri yerden eğitim alma fırsatı sunar, 
böylelikle kişiler yabancı dili hayatlarının her anında ve her yerde 
öğrenebilirler. 

 Uzaktan eğitim alan kişiler kendi öğrenme hızlarını 
belirleyebildiğinden yabancı dil eğitimi alırken dil gelişimlerinde 
otokontrol sağlayabilmektedirler. 

 Örgün öğretimde olan barınma, beslenme, ulaşım vb. masraflar 
uzaktan eğitimde yoktur. Böylelikle uzaktan yabancı dil eğitimi düşük 
sosyoekonomik seviyedeki kişilerin uzaktan eğitimle yabancı dil 
öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. 

 Uzaktan eğitimde en son gelişmiş teknolojik araçlar kullanıldığından 
etkileşimli ve modern bir eğitim söz konusudur. Bu teknolojik araçlar  
kullanılarak çağdaş bir yabancı dil öğrenimi gerçekleştirilmektedir. 

 Uzaktan eğitimle dünyanın öbür ucundaki kişilere eğitim 
verilebildiğinden ve alınabildiğinden coğrafi konum engeli ortadan 
kalkarak küresel bir eğitim anlayışı oluşmaktadır. 

 Öğrenilen yabancı dili anadil olarak konuşan farklı ülkelerdeki 
kişilerden uzaktan eğitimle yabancı dil dersi alma imkanı sunmaktadır. 
Böylelikle uzaktan yabancı dil eğitiminde sanal sınıf ortamında 
konuşma-dinleme pratiği de yapılabilmektedir. Özellikle konuşma 
becerisinde hedef dil ülkesine uzakta bulunan ülkelerdeki öğrenenler 
uzaktan yabancı dil eğitimine ihtiyaç duymaktadırlar. 

 Uzaktan eğitimin öğrenci merkezli bir eğitim modeli olması uzaktan 
yabancı dil eğitiminde başarıyı artırır. 
 
Çalışmanın öncesinde de belirtildiği üzere yüz yüze eğitim şüphesiz 

önemlidir, ancak bazen mecburiyetten bazen de koşulları daha iyi 
değerlendirmek adına başka eğitim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 
her modelin artıları olduğu gibi eksileri ve eksiklikleri de olabilir. Bu 
eksikliklerin tespiti dil eğitimi ve uzaktan dil eğitiminin daha verimli 
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uygulanması açısından önemlidir. Uzaktan yabancı dil eğitiminin olası 
dezavantajlarına bakılacak olursa; 

 Uzaktan eğitimde öğreten-öğrenci yüz yüze olmadığından iletişimde 
kopukluk oluşabilmektedir. Öğrencinin öğreticiden birebir fikir ve 
bilgi alma şansı yoktur. 

 Uzaktan eğitim internet tabanlı olduğundan öğrencilerin internet 
erişimi olmadığı yerlerde ve zamanlarda eğitim faaliyetleri sekteye 
uğramaktadır. 

 Dil öğretiminde kullanılan yabancı dil sınıfları ve bu sınıflardaki 
materyallerin öğrenciler tarafından kullanımı, sınıf içi etkileşim 
uzaktan yabancı dil eğitiminde yoktur.   

 Uzaktan eğitimde ölçme-değerlendirme sanal ortamda 
gerçekleştirildiğinden zaman zaman yüz yüze eğitimdeki kadar 
güvenilir ve gerçekçi olmayabilmektedir.  
 
Uzaktan yabancı dil eğitiminin etkililiğini artıran ve sıklıkla yararlanılan 

ögesi medya araçlarıdır. Uzaktan yabancı dil eğitiminde medyanın ve medya 
araçlarının yeri, kullanımı ve önemi uzaktan yabancı dil eğitiminin nasıl 
gerçekleştirildiğine yönelik bilgi edinmek için önemlidir. Bu sebeple bir sonraki 
bölümde ele alınmıştır. 
 
4. UZAKTAN YABANCI DİL EĞİTİMİNDE MEDYA VE MEDYA ARAÇLARI 

Çalışmanın bu bölümünde öncellikle medya ve medya araçlarının 
tanımı yapılacak ve daha sonra yabancı dil eğitiminde medya ve medya 
araçlarının etkin kullanımı konusuna değinilecektir. Medya için birçok tanım 
bulunmakla birlikte en temel olarak şu tanımlar kullanılabilir; 

 Medya; hiçbir ırk, cinsiyet ya da başka bir ayrım gözetmeksizin 
aktarılması gereken bilgileri topluluklara ulaştırma amacıyla üretilmiş 
araçların bütünüdür (Uyar, 2019). Burada kastedilen araçlar internet, 
radyo, televizyon, gazete, bilgisayar, telefon vb. kitle iletişim 
araçlarıdır. 

 Medya; radyo, dergi, televizyon, internet, gazete vb. kitle iletişim 
araçlarını ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir ancak medya 
aynı zamanda iletişimin gerçekleştiği sanal ortamı ifade etmek için de 
kullanılmaktadır. 
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Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere medya kavramı temel olarak 
iletişim kurma amaçlı ortaya çıkan araçları ifade ederken aynı zamanda bu 
araçlarla iletişim kurulan sanal ortam için de kullanılmaktadır. 

Medyanın iletişim amacının yanında birçok alanda daha işlevi 
bulunmaktadır. Bu alanlara örnek olarak eğitim, eğlence, haberleşme, sanat, 
edebiyat, spor, bilim, politika vb. gösterilebilir. Medya farklı amaçlara sahiptir 
bunlar; bilgi verme, haber alma, haber verme, eğlendirme, eğitme, farkındalık 
oluşturma, uyarma vb.dir. Medya ve medya araçları günümüzde artık pek çok 
alanda her kesimden her yaştan insan tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. 
Bu sebeple medyanın nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilinçlenilmeli ve 
bilgi edinilmelidir. 

İnternetin varlığıyla medya geleneksel medya ve yeni medya olarak 
ikiye ayrılmıştır. Geleneksel Medya; dergi, radyo, gazete, televizyon gibi tek 
yönlü ve alıcının dönüt veremediği medya türüdür. Yeni Medya ise internetin 
hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan, son teknolojik araçların kullanıldığı örn. 
tablet, bilgisayar, akıllı telefon vb. çift yönlü iletişim sağlayan ve alıcının aktif 
olduğu medyadır. İnternet bağlantısı olan çevrimiçi herhangi bir akıllı cihaz ile 
(bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) yer ve mekandan bağımsız olarak 
erişilebilen sanal ortama “Yeni Medya” denilmektedir (Müyesseroğlu, 2020). 
Yeni medya kavramını geleneksel medyadan ayırırken öne çıkan kavramlar 
sayısallık, taşınabilirlik, eşzamansızlık, etkileşimlilik, kitlesizleştirme, 
kişiselleştirebilme ve yöndeşme kavramları içinde sınıflandırılabilir (Altunay, 
2013). Buradan yola çıkarak yeni medyanın dijital, taşınabilir, ayrı zamanlı, 
hedef kitlesi geniş, kişiye özgü ve çok işlevli olduğu çıkarılabilir. 

Medya araçları kısaca iletişim kurmayı sağlayan tüm basit ve gelişmiş 
teknolojik araçları kapsamaktadır. Medya ve medya araçları hayatımızın her 
alanına girmesiyle yabancı dil eğitiminde de yerini almıştır. Tıpkı örgün 
yabancı dil eğitiminde olduğu gibi uzaktan yabancı dil eğitiminde de çeşitli 
medya araçları kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle son çıkan 
teknolojik araçlar eskisini geride bırakarak uzaktan eğitimde yer almaktadır. 

Teknolojik araçların uzaktan yabancı dil eğitimindeki yeri ve önemini 
kavramak için uzaktan eğitim teknolojilerine değinmekte fayda vardır. 
Teknolojinin gelişmesiyle eğitimde ve özellikle uzaktan eğitimde teknolojik 
araçların kullanımı yaygınlaşmıştır. Böylelikle hem uzaktan eğitimin kalitesi 
artmış hemde uzaktan eğitim teknolojileri gelişmiştir. Uzaktan eğitim 
teknolojileri temel olarak dört grupta incelenebilir bunlar (Koza, 2015); 

 İşitsel Araçlar: İşitme duyusuna hitap eden her türlü sesli materyal bu 
gruba dahil edilebilir. Örneğin radyo, ses kayıtları, telefon vb. 

 Basılı Materyaller: Basılı olarak kullanıma sunulmuş tüm matbu 
materyallerdir. Örn. kitap, dergi, kitapçık vb. 
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 Video: Eğitimde kullanılan tüm görüntülü materyalleri kapsamaktır. 
Örn. sunum, video, film, video konferans vb. 

 Bilgisayar: Özellikle uzaktan eğitimde bilgisayar önemli bir yer 
tutmaktadır. Uzaktan eğitimde bilgisayarın kullanımına göre farklı 
türler vardır bunlar; Bilgisayar Destekli Öğretim (bilgisayar öğrenciye 
belirli bir bilgiyi öğretmek amacıyla kısıtlı şekilde kullanılır), Bilgisayar 
Yönetimli Öğretim (bilgisayar verilen eğitimi yönetmek amacıyla 
kullanılır), İnternet Destekli Öğretim (internet bağlantısından 
yararlanarak eğitim verilmesidir) (Koza, 2015). 
 
Tüm bu medya araçları uzaktan yabancı dil eğitiminde 

kullanılmaktadır ve öğretilen yabancı dil ve ders içeriğine uygun ders 
materyali medya araçları ile aktarılmaktadır. Uzaktan yabancı dil eğitiminde 
medya araçlarından nasıl yararlanılabileceğine kısaca bakılırsa; 

 Basılı materyal olarak öğretilen yabancı dilde dergi, kitap vb. 
materyaller öğrencilere sunulabilir. 

 İşitsel araçlar olarak öğretilen yabancı dilde kaydedilmiş ses kayıtları, 
radyo, telefon konuşmaları, video konferanslar öğrencilerin yabancı 
dilde dinleme becerisini geliştirmek amacıyla kullanılabilir. 

 Görüntü (video) grubuna ait araçlara bakılırsa öğretilen yabancı dilde 
hazırlanmış sunumlar, video, film vb. kullanılabilir. 

 Bilgisayardan yararlanılarak uzaktan yabancı dil eğitiminde e-posta, 
elektronik ilan tahtaları, web siteleri, çevrimiçi yüz yüze etkileşim 
sağlayan uygulamalar vb. kullanılabilir. 
 
Uzaktan eğitimle yabancı dil öğrenirken kullanılabilecek çeşitli 

materyal, program, uygulama, internet siteleri, online sözlük vb. 
bulunmaktadır. Uzaktan yabancı dil öğrenim sürecinde konuşma, dinleme ve 
okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılabilecek 
uygulamalara örnek olarak Cambly, Busuu, HelloTalk, Mondly, Duolingo, 
Memrise, Mindsnacks, HiNative, Quizlet vb. gösterilebilir. Bu uygulamalardan 
bazıları yurtdışındaki yabancı eğitmenlerden online ders alma ve konuşma 
pratiği imkanı da sunmaktadır. Var olan uygulamaların ders içi ve dışı 
aktivitelerde aktif kullanımı dil becerilerinin gelişimini destekleyecektir. Ayrıca 
uygulamaların ücretsiz olması (bazılarının), eğlenceli ve farklı içeriklere sahip 
olması geniş bir kitleye hitap etmektedir. Okuma ve dinleme becerisini 
geliştirmek için Deutsche Welle (DW), English Ninjas, Verbling, Bitgab, Rosetta 
Stone, BBC Languages, BritishCouncil, Wordtest, Livemocha, EnglishCentral, 
Goethe Institut vb. internet adreslerinden yararlanılabileceği gibi bunların 
uygulamalarından da faydalanılabilir. İnternet adreslerindeki okuma 
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metinleri, dinleme metinleri, oyunlar, etkinlikler, videolar ve görsellerle 
öğrenilen yabancı dilde çeşitli alıştırmalar yapılabilir. Ders içi ve dışında 
kullanılabilecek online sözlükler zaman ve emek tasarrufu sağladığından 
Dict.cc, Google Translate, Zargan, Tureng, Pons, Beluka, Free Dictionary, 
Wiktionary, Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Leo.org, Larousse vb. 
online sözlükler uzaktan yabancı dil öğrenim sürecinde kolaylık sağlamaktadır. 
Ayrıca öğrenilen yabancı dilde hazırlanmış podcastler dinlemek dinleme-
anlama becerisini geliştirmekte ve öğrenenlerin telaffuzlarını daha iyi 
seviyeye getirmektedir. Yabancı dilde videolar, filmler ve hedef dildeki dizileri 
izlemek hedef dilin hem kültürel açıdan tanınmasını sağlamakta hem de dil 
becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. 

Tüm bu anlatılanlara bakıldığında medya ve medya araçlarının 
uzaktan yabancı dil eğitiminde etkili bir öğrenim gerçekleşmesinde büyük rol 
oynadığı görülmektedir. Çeşitli medya araçlarının kullanılmasıyla çok sayıda 
duyu organı öğrenme işlemine katılmaktadır. Böylece medya araçlarının 
kullanımıyla uzaktan yabancı dil öğreniminde kalıcı öğrenmeler 
gerçekleşmektedir. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak uzaktan eğitimin 
kalitesi ve verimi arttırılabilir. Bu yüzden medya araçları ve uzaktan yabancı 
dil eğitimi arasında sıkı bir bağ vardır. 
 
5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmanın sonucunda en temel olarak varılan kanı uzaktan 
eğitimde ve uzaktan yabancı dil eğitiminde teknolojik araçların önemli bir rol 
oynadığı ve üstlendikleri bu önemli rolün giderek artacağıdır. Yabancı dil 
bilmenin günden güne artan önemi ve her geçen gün daha fazla insanın 
yabancı dil öğrenmeye başlaması uzaktan yabancı dil eğitiminin de önemini 
artırmaktadır. Yabancı dil eğitimi kesintisiz işlemektedir. Bu kesintisiz eğitim 
sürecinde medya ve medya araçlarının yardımı önemlidir. Medya ve medya 
araçlarının hayatımızın her alanında olduğu günümüz koşullarında uzaktan 
yabancı dil eğitiminde de kullanılmasıyla modern ve etkili bir öğretim 
gerçekleşmektedir. Uzaktan yabancı dil eğitiminde medya araçlarının 
kullanılması yabancı dil öğrenmek isteyen kişileri güdülerken eğitimin 
kalitesini artırmakta ve öğrenilen bilgileri daha güncel şekilde öğrenciye 
sunmaktadır. Çalışmada adını geçirdiğimiz ve değindiğimiz uygulamalar ve 
medya araçları yabancı dil eğitimini her koşulda destekleme ve pekiştirme 
imkanı sağlamaktadır. Konu bağlantılı bilgisayar okuryazarlığı ve pedagojik 
alan bilgisinin hem yabancı dil eğitimcilerine hem de yabancı dil eğitimi alan 
kişilerce edinilmesi günümüz yabancı dil eğitiminin kesintisiz ve verimli devam 
etme süreçlerini şüphesiz güçlendirecektir. Medya ve medya araçları 
kullanılarak uzaktan eğitimde dezavantaj olarak görülen mesafe, yüz yüze 
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etkileşimin olmaması, iletişim kopukluğu, somut ders ortamının olmaması gibi 
hususlar ortadan kalkmakta ayrıca yabancı dil öğrenmek isteyen her insana 
yabancı dil öğrenme imkanı sunulabilmektedir. Böylelikle örgün eğitim 
alamayan veya almak istemeyen uzaktan eğitim alan kişiler de örgün 
öğretimle eşdeğer nitelikte yabancı dil eğitimi alabilmekte ve yabancı dil 
öğrenebilmektedirler. Ayrıca uzaktan eğitimin sağladığı bir diğer avantaj 
olarak dünyanın öbür ucundaki eğitmenlerden uzaktan eğitim ile eğitim 
alınabilmektedir. Teknolojik araçların gelişmesiyle ve ülkeler ve insanlar 
arasındaki iletişimde teknolojinin daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla 
uzaktan eğitimde medya ve medya araçları kendisine daha fazla yer bulacak 
ve çeşitli medya araçları ile modern uzaktan yabancı dil eğitimi her kesimden 
insana sunulacaktır. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi bu yüzden elzemdir. Tüm 
bunlara dayanarak uzaktan yabancı dil eğitiminin medya ve medya araçlarının 
gelişmesiyle giderek daha fazla talep göreceği ve insanların uzaktan yabancı 
dil eğitimiyle yabancı dil öğrenme tercihlerinin yaygınlaşacağı 
öngörülmektedir. 
 
Öneriler 

 Uzaktan yabancı dil eğitiminde yurtdışına çıkmadan medya araçları 
vasıtasıyla düşük maliyetle ve zamandan tasarruf ederek istenilen 
yerden ve istenilen zamanda başka ülkelerdeki yabancı dil 
eğitmenlerinden faydalanmak ve yabancı dilde pratik yapabilmek için 
gerekli alt yapıya ve anlaşmalara önem verilmelidir. 

 Uzaktan yabancı dil eğitimi ile toplumdaki yabancı dil bilen insan sayısı 
arttırılarak toplumun entelektüel gelişiminin desteklenilmesi için 
devlet eğitim kurumları ve STK’lar ile çalıştaylar düzenlenmeli ve 
sonuçları uygulamaya konulmalıdır, mesela Halk Eğitim kursları da 
Üniversitelerin gerekli uzman bölümleri ile fikir alış-verişinde 
bulunarak uzaktan yabancı dil veya karma eğitim süreçlerine dahil 
edilebilinir. 

 Üniversitelerdeki uzaktan yabancı dil eğitim programları ve Almanca 
programlarında uzaktan eğitimle öğretim faaliyetleri sürdürülürken 
medya araçlarından faydalanılması hem kalıcı öğrenmeler 
gerçekleşmesini hem de dersin etkin ve verimli geçmesini 
sağlayacaktır. Bu amaçla MEB ve Üniversite programlarının 
müfredatları gözden geçirilerek uyumlu ve etkili hale getirilmelidir. 
Senkron ve asekron yabancı dil eğitim modelleri ve medya araçlarının 
bu programlarda etkin kullanımı ilgili kurullarca bu programlara 
entegre edilmeli ve bu entegrasyon süreçleri dikkatle izlenip 
dönütlerle yenilenmelidir. 
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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMEN 
ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 
DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ138 

 

Nur CEBECİ139 , Dr. Işıl Gamze YILDIZ140  

 

1. GİRİŞ 

Küresel anlamda etkili olan ve yaşamın her alanında olumsuz etkilerini 
yansıtan ve yansıtmaya devam eden Covid-19 salgını okul öncesi dönemden 
yükseköğretim düzeyi dâhil her kademede olumsuz etkilerini göstermiştir.  
Salgın sürecinde eğitim acil bir geçişle uzaktan eğitime dönüştürülmüş ve 
çevrimiçi olmak koşuluyla yeniden şekillendirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu 
26.03.2020 tarihli toplantı sonucunda üniversitelerin eğitim öğretim sürecini 
sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim olanakları ile sürdürme 
kararını duyurmuştur (YÖK, 2020a). Bu karar doğrultusunda 2020-2021 
akademik yılında Eğitim Fakülteleri dahil tüm fakülteler programlarını uzaktan 
eğitim olacak şekilde yapılandırmış ve öğretmen adaylarının hem mesleki hem 
akademik gelişimlerini sağlayamaya yönelik uygulamaları hızlı bir şekilde 
uygulamaya koymuştur. Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan tüm anabilim 
dallarına ait eğitim planlarında yer alan tüm derslerin uzaktan eğitimle 
yapılması kararı alınmıştır. Öğretmenlik bölümlerinin en temel derslerinden 
olan ve öğrencileri mesleğe tam olarak hazırlamakta önem arz eden 
öğretmenlik uygulaması dersi de bu düzlemde uzaktan yürütülmek zorunda 
kalmıştır.  

Uzaktan eğitim; öğrenen gruplarının fiziki olarak aynı ortamda olmadığı, 
buna rağmen etkileşimli iletişim uygulamaları kullanılarak öğrenci ve 
öğretmenleri eğitim kaynaklarıyla buluşturmak amacıyla kurumsal tabanı olan 

                                                           
138 Bu çalışma “XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi”nde (30.09-02.10.2021) sunulan 

sözlü bildirinin genişletilmiş halidir. 
139 Öğr. Gör. Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. nurcebeci@trakya.edu.tr ,  
ORCID Code: 0000-0001-5840-7653,  
140 Arş. Gör. Dr. Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye. igamzeyildiz@trakya.edu.tr,  
ORCID Code: 0000-0002-9744-8076,  
 



 

185 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

örgün bir eğitim şeklidir (Schlosser ve Simonson 2009). Uzaktan eğitim 
asenkron (eş zamanlı olmayan) ve senkron (eş zamanlı) olarak iki şekilde 
uygulanmaktadır. Katılımın zaman kısıtlaması olmadan öğrencilerin seçtikleri 
bir zamanda ve mekânda derslere katılma olanağı sağlayan uzaktan eğitim 
türüne asenkron eğitim denilmekteyken katılımın eş zamanlı olarak yapıldığı 
türüne de senkron eğitim adı verilmektedir (Öztaş ve Kılıç, 2017).  

Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin farklı yerlerde olmalarına rağmen 
teknoloji desteğiyle buluşması ve eğitim öğretimi sürdürebilmesine olanak 
sağlar (Moore, Dickson-Deane ve Galyen, 2011; Moore ve Anderson, 2003). 
Yaklaşık bir yüzyıl önce, mektuplaşma ile başlayan uzaktan eğitim serüveni 
günümüzde internet tabanlı olarak boyut değiştirmiş (Koloğlu, Kantar ve 
Doğan, 2016)  web tabanlı uygulamaların hızla gelişmesiyle web tabanlı 
uzaktan eğitim faaliyetleri senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamanlı 
olmayan) araçlar olarak öğrenen ve öğretmenin farklı mekanlarda olmalarına 
rağmen etkileşim ve iletişimlerine olanak sağlamıştır. Böylelikle eş zamanlı 
olarak sağlanan sisteme senkron olarak ya da daha sonrasında video 
kayıtlarını dinleyerek asenkron bir şekilde eğitime dahil olabilmektedir 
(Yorgancı, 2015). Her iki uzaktan eğitim modelinin amacı öğrencinin zaman ve 
mekândan bağımsız eğitim hakkından yararlanabilmesini (Buxton, 2014) anlık 
iletişim kurularak öğretmenden geribildirim alınabilmesini uzaktan eğitim 
sürecine aktif olarak katılım sağlayabilmesidir (Giesbers, Rienties, Tempelaar 
ve Gijselaers, 2014). Bu bağlamda, internet erişim olanakları sağlıklı ve 
kesintisiz olan öğrenenlerin uzaktan eğitime yönelik görüşleri daha olumlu 
yönde gerçekleşmektedir (Pepeler, Özbek ve Adanır, 2018).  

 

1.1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 

Öğretmen yetiştiren kurumlar olarak yetkilendirilen üniversitelerde 
sunulan eğitim süreçlerinin planlanmasında öğretmen yeterlikleri göz önünde 
bulundurularak gelecekte eğitim sisteminde yer alacak öğretmen adaylarının 
yetkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır (MEB, 2018). Bu amaca hizmet 
eden bir diğer hizmet öncesi eğitim fırsatı da eğitim fakültelerinin tüm lisans 
programlarında zorunlu ders olan “Öğretmenlik Uygulaması I”  ve 
“Öğretmenlik Uygulaması II”  dersleridir. 

Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen adaylarının MEB’e bağlı 
okullarda gözlem ve ders anlatımı gerçekleştirecekleri altı saatlik uygulama 
bölümü ve öğretim üyesi ile üniversitede teorik olarak geçirecekleri iki saatlik 
bölümden oluşmaktadır. Teorik ders kapsamında öğretim üyesi ile birlikte 
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uygulama hakkında sorular, sorunlar, çözüm önerileri, görüşler tartışılır ve bu 
şekilde dersin sorumlusu öğretmen adayına danışmanlık eder.  

Uygulama okullarında öğretmen adayları kendilerine mentörlük edecek, 
kendi branşlarında uzmanlaşmış ve öğretmen adayına rehberlik edebilmek 
için gerekli eğitimi tamamlayarak sertifika almış öğretmenler ile iş birliği içinde 
bu uygulama derslerini takip ederler (MEB, 2020). Pandemi sürecinde 
öğretmen adayları mentör öğretmenlerinin çevrimiçi derslerine katılım 
göstermeleri ve her hafta çevrimiçi ders anlatımı yapmaları öngörülmüştür.  
Ders anlatımlarını mentörleri ve fakülte danışmaları da katılarak 
değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Uygulama dersi değerlendirmesi 
MEB’in belirlediği temel dört alanda “Uygulama Öğrencisi Yeterlilik 
Göstergeleri” kapsamında eksiği var (E), kabul edilebilir (K) ve iyi yetişmiş (İ) 
şeklinde değerlendirilir. Bu temel dört alan; 

a) Konu Alanı ve Alan Eğitimine İlişkin Yeterlilikler 
b) Öğretme Öğrenme Sürecine İlişkin Yeterlilikler 
c) Öğrencilerin Öğrenmelerini İzleme, Değerlendirme ve Kayıt Tutma 
d) Diğer Mesleki Yeterlilikler şeklinde belirlenmiştir (MEB, 2020). 

Konu Alanı ve Alan Eğitimine İlişkin Yeterlilikler mesleki branşına yönelik 
konu alan eğitimi bilgilerini kapsamaktadır. Öğretme Öğrenme Sürecine İlişkin 
Yeterlilikler dersi planlama, öğretim süreci, sınıf yönetimi ve iletişim 
değerlendirilmesine yönelik konulardır. Öğrencilerin Öğrenmelerini İzleme, 
Değerlendirme ve Kayıt Tutma konuya uygun değerlendirme yöntemini 
belirleme, etkili geri bildirim verme, öğrencileri derste düzenli aralıklarla 
gözlemleme ve velileri bilgilendirme gibi konuları ele alır. Diğer Mesleki 
Yeterlilikler başlığı ise hak ve sorumluluklarını bilmesi, eleştiri ve önerileri 
değerlendirebilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi, kişisel ve mesleki 
yaşamında okul personeline, meslektaşlarına ve öğrencilerine iyi örnek olması 
gibi davranışlar ele alınır. 

2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılında 08.03.2021-08.06.2021 
tarihleri arasında 14 haftalık öğretim sürecinde MB kodlu Öğretmenlik 
Uygulaması (2 Teori 6 Uygulama 5 AKTS) dersi kapsamında yürütülmüştür. 
Ders öğretmen adaylarının uygulama öğretmenleriyle uygulama okullarında 6 
saat uygulama yapmaları ve uygulama öğretim elemanıyla eğitim fakültesinde 
haftada iki saat teorik olarak işlenmesini önermekteyken Covid-19 salgının 
ortaya çıkmasıyla birlikte bu derslerin de yürütülüş şeklinde değişikliğe 
gidilmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu (2020) salgının seyrine göre uygulama 
derslerine ilişkin “Uygulamaya dayalı programlarda bulunan teorik derslerde 
dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılacak, uygulama dersleri 
ise yine üniversitelerimizce belirlenen takvimin uzatılması da dahil en uygun 
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zamanda verilecektir.” duyurusunu paylaşmıştır. Benzer şekilde YÖK 
tarafından yapılan açıklamada “Lisans eğitimleri kapsamında uygulamalı 
olarak eğitim gören veya staj yapan öğrencilere (örneğin, öğretmen 
adaylarına) kolaylık sağlanarak, bu uygulamalı eğitimlerinin “ders, o dev ve 
dosya hazırlığı” ile telafi edilebileceği ifade edilmiştir (YÖK, 2020a; 2020b). Bu 
kararlar sonrası salgının sonbahar aylarında artan seyriyle birlikte 2020- 2021 
akademik yılında eğitimin hem üniversiteler hem de MEB’e bağlı okullarda 
çevrimiçi ve uzaktan yürütülmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, 
öğretmenlik uygulaması dersinin teorik ve uygulama bölümlerinin senkron bir 
şekilde uzaktan yapılmasına karar verilmiştir. Öğretmen adayları EBA 
platformu üzerinden ve Zoom üzerinden derslere katılım sağlayarak gözlem 
ve ders anlatımlarını gerçekleştirmeleri ve bu şekilde uygulama bölümü 
tamamlamaları beklenmiştir (Gök Çolak ve Efeoğlu: 2021).   

 

2. ÖNEM  

Yurdakul ve Susar Kırmızı (2021) öğretmen adaylarının uzaktan eğitime 
yönelik görüşlerini araştırdıkları çalışmada sistem ve internet hızı gibi 
sorunların yaşandığı, drama ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı 
derslerde uzaktan eğitimin etkili olmadığı, ekonomik olmadığını 
belirlemişlerdir.  Ayrıca adayların büyük çoğunluğunun hibrit eğitim gibi 
kavramları bilmediği, bilenlerin ise daha önce sadece ismini duydukları 
sonucuna ulaşmışlardır.  

Yakar ve Yıldırım Yakar (2021)‘ın eğitim fakültesi öğrencilerinin uzaktan 
eğitime karşı tutumları ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarını çeşitli 
değişkenler bağlamında inceledikleri çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitime 
karşı tutumlarının kararsız seviyeye yakın olumsuz, e-öğrenmeye hazır 
bulunuşluk seviyelerinin ise yükseğe yakın olmakla beraber orta düzeyde 
olduğunu; öğrencilerin tutumları üzerinde sınıf düzeyi, bölüm, bilgisayar ve 
internet değişkenlerinin etkili olduğu, e-öğrenme hazır bulunuşlukları 
üzerinde ise sınıf düzeyi, bilgisayar, internet, akıllı telefon ve deneyim 
değişkenlerinin etkili olduğunu bulmuşlardır. 

Uysal ve Karagöz (2021) Covid-19 pandemi sürecinde yürütülen uzaktan 
eğitim uygulamalarına yönelik aday öğretmenlerin tutumlarını belirlemeyi 
amaçladıkları çalışmalarında uzaktan eğitim uygulamalarını orta seviyede 
başarılı bulmuşlar ve cinsiyet, internete erişim durumu ile derse katılım 
durumu değişkenlerine göre ölçeğin genelinde anlamlı bir farklılık olduğu 
araştırma sonuçlarındandır. 

Kırmacı ve Acar (2021) kampüs öğrencilerinin eşzamanlı çevrimiçi 
eğitimde yaşadıkları sorunları ve nedenlerini belirlemeyi amaçladıkları 
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araştırmada; iletişimsel, eğitimsel ve sistemsel olarak üç ayrı alt temayı 
belirlemişlerdir. İnternet altyapısının gelişmiş olmasına karşın öğrencilerin 
%54’ ü internet erişiminden dolayı eşzamanlı çevrimiçi derslere 
giremediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %19’ u sanal sınıfları gereksiz 
%20’ si ise sıkıcı bulmuştur.  

Er Türküresin (2020) öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarına 
yönelik görüşlerini incelemiş ve adaylarının uzaktan eğitimden orta düzeyde 
yani kısmen memnun, cinsiyet, internet erişimine sahip olma durumu, dersi 
takip etme durumu ve internet erişimi kotası değişkenlerine göre ölçeğin 
genelinde ve boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu bulmuştur.  

Çakın, Akyavuz ve Külekçi (2020) Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimin 
yansımalarını araştırdıkları çalışmada, öğretmen, veli ve öğrencilerin bu 
süreçte sorunlar yaşadıklarını; Kürtüncü ve Kurt (2020), pandemi süresince 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin çoğunun teorik ve uygulamalı derslerinin 
her ikisinde de uzaktan eğitimin yetersiz kalacağı, dönemi dondurma haklarını 
düşünmedikleri ancak dönem uzayabileceği kaygısını yaşadıklarını 
bulmuşlardır.  

 Serçemeli ve Kurnaz (2020), uzaktan eğitim ile muhasebe dersini alan 
öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini çok fazla benimsemedikleri, sistemin 
kullanımıyla ilgili özyeterlik açısından herhangi bir problem yaşamadıklarını 
bulmuşlardır.  

Bakioğlu ve Çevik’ in (2020) yaptığı çalışmada ise Fen Bilimleri 
öğretmenlerinin pandemi kavramının ne olduğunu bilmedikleri ortaya 
çıkmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde internet bağlantısı, öğrencilerle iletişim 
kurma, öğrencilerin derslere katılım oranının düşük olması ve okul 
yönetiminin baskısına maruz kalma gibi problemlere sahip oldukları tespit 
edilmiştir. 

 Karahan, Bozan ve Akçay  (2020) sınıf öğretmenliği öğrencilerinin uzaktan 
eğitim deneyimlerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmada, senkron derslerin 
daha verimli buldukları ancak bazı öğrencilerin internet erişim 
yetersizliklerine sahip olduğu sonuçlarını bulmuşlardır.  

Eti ve Karaduman (2020) Öğretmenlik Uygulaması dersinin uzaktan 
eğitimle yürütülmesinin öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini 
çoğunlukla olumsuz etkilediği, buna rağmen adayların mezun olduktan 
sonrası için olumlu düşüncelere sahip oldukları; zorlukların aşabileceklerine 
inandıkları ve pandemiye karşı mücadelede gerekli motivasyona sahip 
oldukları sonucuna ulaşmışlardır. 

Pandemi sürecinde diğer kademelerde de olduğu gibi yükseköğretimde 
de uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmesiyle, öğrenciler arası eşit olmayan 
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fırsatlardan kaynaklanan sorunlar yaşanmıştır. Bu bağlamda, uzaktan eğitim 
sürecinde gerçekleştirilen çevrimiçi dersler akademik gereklilikleri yerine 
getirmekte yetersiz kalmış ve bunun sonunda eğitim- öğretim faaliyetlerinde 
olumsuz yansımalar ve bunların nedenlerini belirlenmesi bir gereklilik haline 
gelmiştir (Güven ve Uçar,2021) 

Ayrıca bu çalışma ileride yaşanacak benzer durumlar için öngörüye sahip 
olunması ve uzaktan eğitim uygulamasında öğretmenlik uygulaması 
sisteminin daha verimli sürdürülebilmesi amacıyla öğretmen ve öğrencilerin 
görüşlerinin analizi olması sebebiyle alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

2.1. AMAÇ  

Bu çalışmada 2020-2021 eğitim-öğreti yılı içerisinde öğretmenlik 
uygulaması dersini uzaktan tamamlayan aday öğretmenlerin, uygulama 
öğretmenlerinin ve uygulama öğretim elemanlarının dersin uzaktan işlenişine 
yönelik görüşlerini inceleyen alan yazın taramasının yapılması ve sonuçların 
ortak bir çerçevede birleştirilmesi amaçlamaktadır.  

Çalışmanın problemi “Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi 
öğretmenlik uygulaması dersinin tehditleri ve kazanımları nelerdir?” şeklinde 
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 
1. Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 

uygulaması dersi kapsamında yaşanan sorunlar ve tehditler nelerdir? 
2. Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 

uygulaması dersi kapsamında yaşanan kazanımlar nelerdir? 
3. Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 

uygulaması dersine yönelik görüşler nelerdir? 
 

3. YÖNTEM  

Bu çalışmada veriler arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan nitel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalar gözlem, görüşme, 
doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinin kullanılarak araştırılan 
durumun gerçekçi bir şekilde ortaya koymayı amaçladığı yöntemdir (Yıldırım 
ve Şimşek, 2013). Araştırmada amaçsal örnekleme stratejilerinden ölçüt 
örnekleme kullanılmıştır. Bu araştırmada ölçüt; çalışmaların pandemi 
nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde yürütülen öğretmenlik uygulaması dersi 
kapsamında Türkiye kapsamında yapılmış çalışmalar olmasıdır. 

 



 

190 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi olan durum çalışmalarından 
doküman incelemesi modeli kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik 
kaynaklara ulaşmada ve elde edilecek verilerin tespit edilmesinde kullan bu 
yöntem, çalışılacak konular ile ilgili olarak yazılı ve basılı belgelerin analizini 
içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

3.2. VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ  

Araştırmanın amacına uygun olan çalışmaların belirlenmesinde 
dokümanlara ulaşma, özgünlüğü kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi 
analiz etme ve veriyi kullanma aşamaları izlenir (Forster, 1995; akt. Yıldırım ve 
Şimşek, 2013). Çalışma verilerinin belirlenmesinde “Covid-19 ve uzaktan 
eğitim”, “pandemi ve eğitim”, “uzaktan eğitim ve öğretmenlik uygulaması” 
anahtar kelimeleriyle Google Akademik, EBSCO, ERIC, ULAKBİM veri 
tabanlarında araştırma yapılmıştır. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimi ele 
alan yayınların içerisinden sadece ülkemizdeki öğretmenlik uygulaması 
dersine yönelik yapılan çalışmalar araştırmanın kapsamına alınmıştır. Bu 
kriterleri sağlayan yedi bilimsel yayına ulaşılmıştır. Yayınların bulgular ve 
sonuç kısmı incelenerek elde edilen veriler araştırmanın alt problemlerini 
cevaplayabilmek amacıyla grup haline getirilmiş ve analiz edilmek amacıyla 
tablolar oluşturulmuştur. Veriler nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi 
kullanılarak yorumlanmıştır. İçerik analizi metin kümelerindeki belli 
kelimelerin veya kavramların varlığını tespit etmeye yönelik kullanılır. 
Araştırmacılar bu kelime ve kavramların varlığını, ne anlam ifade ettiklerini ve 
aralarındaki ilişkileri belirleyerek metinlerdeki mesaja ilişkin çıkarımlarda 
bulunurlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).  

Tablo 1 Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik uygulaması dersine yönelik 
yayınlar 

Yayın türü f 

Makale 5 

Tam metin bildiri 2 

Toplam  7 
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Tablo 2 Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik uygulaması dersine yönelik 
yayınların künyesi 

Yazar adı Yayın 
yılı 

Yayın adı Künye 

Güven, S. & 
Uçar, M. 

 

2021 

Öğretmen adaylarının uzaktan 
eğitim ve öğretmenlik 
uygulaması dersine ilişkin 
görüşleri.  

Journal of Awareness. 

6(3): 165-183, DOI: 
10.26809/joa.6.3.07 

Aslan Altan, B. 2021 Uzaktan Eğitimde Yeni 
Serüven: Çevrimiçi 
Öğretmenlik Uygulamaları 

MSKU Eğitim Fakültesi 
Dergisi Cilt- 8, Sayı- 2,  

Gök Çolak, F. & 
Efeoğlu, G. 

 

2021 

Yeni normalleşme sürecinde 
öğretmenlik uygulaması 
dersine yönelik ihtiyaç analizi: 
SWOT analizi örneği 

Kesit Akademi Dergisi,  

7 (27), 176-197. 

Piştav 
Akmeşe, P. & 
Kayhan, N. 

 

2021 

Koronavirüs (Covid-19) 
salgınında özel eğitimde 
öğretmenlik uygulaması dersi 
ve öğretmen deneyimleri 

Kırşehir Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 

 22(1), 73- 104 

Ünal, S. & 
Durmuş, Z.  

 

2021 

Covid-19 pandemisi nedeniyle 
çevrimiçi yürütülen 
öğretmenlik uygulaması-ıı 
dersiyle ilgili öğretmen 
adaylarının görüşler 

IECES2021 tam 
metinler bildiri kitabı  

e-ISBN 978-605-71031-
2-3 

Cebeci, N.& 
Yıldız, I. G. 

2021 Covıd-19 Sürecinde Öğretmen 
Adaylarının Görüşleri 

 3.Internatıonal 
congress on life,  social, 
and health sciences ın 
a changing world 
kongre tam metin 
bildiri kitapçığı ISBN: 
978-605-74191-9-4 

Koç, A. 2020 Covıd-19 salgını sürecinde 
ilahiyat fakültesi öğretmenlik 
uygulaması dersinin uzaktan 
eğitim yoluyla yapılması: örnek 
bir uygulama modeli 

Millî Eğitim Cilt: 49  

Özel Sayı/2020 Sayı: 1, 
(851-875) 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersinin tehditleri ve kazanımlarını belirlemek üzere elde edilen 
bulgular araştırma soruları doğrultusunda sunulmuştur.  

 

 
Görsel 1 Öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde yaşanan sorunlara yönelik 

kelime bulutu 

Şekil 1 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik uygulaması 
dersi kapsamında yaşanan sorunları ele alan yayınların bulgularının kelime 
bulutu çıkarıldığında en sık tekrarlanan kelimelerin “öğrencilerin, sorunları, 
internet, eksiklik, bilgi, bağlantı, sınırlı, motivasyon” olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’de “Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında yaşanan sorunlar ve tehditler nelerdir?” 
sorusuna yönelik bulgular yer almaktadır. 

Tablo 3. Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik uygulaması dersi 
kapsamında yaşanan sorunlar ve tehditler 

Tema  Kategori f % 
Teknik sorunlar Alt yapı sorunları (bağlantı kopması-donma)  15  

 Internet bağlantısı olmaması veya yetersiz veri 11  

Donanım (mikrofon, kulaklık, kamera) eksiklikleri 8  
Elektrik kesintisi 2  

Güvenlik açıkları 3  

   39 



 

193 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Pedagojik sorunlar Etkinlik planlama 5  
Etkili iletişim 13  
Gözlem yapamama 13  
Online ders anlatma yetersizliği 5  
Geribildirim alamama 8  
Kendini tekrar eden çevrimiçi etkinlikler  5  

   49 

Duyuşsal sorunlar Motivasyon eksikliği 5  
Yetersiz hazırbulunuşluluk 2  
Yüz yüze eğitime hazır hissedememe 3  

   10 

Diğer  Eğitim eşitsizliği 1  
Sağlık sorunu (radyasyon-göz bozukluğu) 1  

   2 
Toplam   100 10

0 

 

Tablo 3’ e göre uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında yaşanan sorunlar teknik sorunlar (%39), 
pedagojik sorunlar (% 49), duyuşsal sorunlar (%10) ve diğer (%2) olmak üzere 
dört temada toplanmıştır. 

 

Görsel 2. Öğretmenlik uygulaması dersi sürecinde yaşanan kazanımlara yönelik 
kelime bulutu 

Şekil 2 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında elde edilen kazanımların kelime bulutu 
çıkarıldığında; en sık tekrarlanan kelimelerin “tasarruf, mesleki, tecrübe, 
ulaşım, olumlu, öğretme, devamsızlık, gelişim” olduğu görülmektedir. 



 

194 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Tablo 4’de “Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersi sürecinde yaşanan kazanımlar nelerdir?” sorusuna yönelik 
bulgular yer almaktadır.  

Tablo 4. Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik uygulaması dersi 
kapsamında yaşanan kazanımlar 

Tema  Kategori f % 

Pedagojik  Mesleki deneyim 17  

Dijital yeterlik- beceri 12  

Materyal hazırlama kolaylığı 7  

Web 2.0 araçlarını öğrenme  9  

   45 

Konfor Evde olmak 2  

Fikir sahibi olma 5  

Farkındalık  6  

Devam zorunluluğunun olmaması 3  

 Esneklik  2  

 Ders sırasında farklı etkinlikler yapabilme 3  

   21 

Ekonomik  Zaman tasarrufu 14  

Ulaşım ve eğitim giderlerinin azalması 10  

   24 

Duyuşsal  Eğlenceli 2  

Keyifli 5  

Daha az kaygılı 2  

 Sağlık (Salgın önlemlenmesi) 1 10 
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   100 

 

Tablo 4’ e göre uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında yaşanan kazanımlar; pedagoji (%39), konfor (% 
21), ekonomik (%24) ve duyuşsal (%10) olmak üzere dört temada 
toplanmıştır. 

 

Görsel 3.  Çevrimiçi öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yapılan öneriler kelime 
bulutu 

Şekil 3 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlik 
uygulaması dersine yönelik kazanımların kelime bulutu çıkarıldığında; en sık 
tekrarlanan kelimelerin “eğitim, toplantı, uzaktan, sosyalleşme, yüz yüze” 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 5’de “Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersine yönelik görüşler nelerdir?” sorusuna yönelik bulgular yer 
almaktadır. 

 



 

196 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Tablo 5. Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik uygulaması dersine yönelik 
görüşler 

Tema  Kod f 

Öneriler Karma (yüz yüze ile çevrimiçi eğitim) modelinin kullanılması   1 

 Ekonomik ve zaman açısından tasarruflu olması 7 

 Sosyalleşmeye olumsuz etkisi dikkate alınmalı 2 

 Ölçme-değerlendirme boyutu yeniden tasarlanmalı 3 

 Çevrimiçi öğretmenlik uygulamalarının hususunda politikalar 
geliştirilmeli 

5 

Sürdürülebilirlik Teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz sonucu 5 

 Salgın sürecinin uzama ihtimali ve uzaktan eğitimi gerekliliği 2 

 

Tablo 5’ e göre Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersine yönelik görüşler; “ öneriler” ve “sürdürülebilirlik” temaları 
olarak iki temada toplanmıştır. Ekonomik ve zaman açısından tasarruflu 
olması sebebiyle ve salgın sürecinin uzama ihtimaline yönelik çevrimiçi 
öğretmenlik uygulamalarının hususunda politikalar geliştirilmeli kodları elde 
edilmiştir.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırma sonucuna göre, Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi 
öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında yaşanan sorunlar pedagojik 
sorunlar (% 49), teknik sorunlar (%39), duyuşsal sorunlar (%10) olarak tespit 
edilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik 
uygulaması dersi kapsamında yaşanan kazanımlar pedagoji (%39), konfor (% 
21), ekonomik (%24) ve duyuşsal (%10) olarak bulunmuştur. Uzaktan eğitim 
sürecinde yürütülen çevrimiçi öğretmenlik uygulaması dersine yönelik 
görüşler incelendiğinde; ekonomik ve zaman açısından tasarruflu olması 
sebebiyle ve salgının uzama ihtimaline karşı çevrimiçi öğretmenlik 
uygulamaları hususunda politikalar geliştirilmesine yönelik önerilerde 
bulunulmuştur. 
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Nasri, ve diğerleri (2020)’nin yürüttüğü araştırmada öğretmenlik 
uygulaması öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun çevrimiçi derslere 
katılamadığını belirtmişlerdir. Daha az öğretim tecrübesi ve sınıf yönetimi 
deneyimi edinen uygulama öğrencilerinin ileride mesleki kariyerlerinde zorluk 
yaşayacaklarını vurgulamıştır. Oysaki öğretmenlik kariyer basamakları 
modeline göre, öğretmenlik mesleğinin ilk basamağını hizmet öncesi eğitim 
oluşturmaktadır. Bu basamakta kişi üniversitede aldığı eğitim ile mesleki bir 
rol kazanır (Burke, Christensen, Fessler, McDonnell ve Price, 1987). Hizmet 
öncesi eğitimin öğretmenlik mesleği yeterliklerini etkilediği gerçeğinden 
hareketle üniversitelerdeki eğitim süreçlerinde meydana gelen değişimlerin 
öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini de etkileyebileceği 
düşünülmektedir (Eti & Karaduman, 2020). 

Öğretmenlik uygulaması dersi temelde gerçek sınıf ortamları içerisinde 
öğretmenin öğrencileri görüp takip edebildiği, aynı şekilde öğrencilerin de 
öğretmenin her hareketini izleyebildiği bir bağlamda gerçekleşir. Öğretmenlik 
mesleği sadece alana özgü konuların öğretimini içermez, sınıf yönetimi, sınıf 
düzeni, yönerge verme (ses tonu, mimikler, beden dili vb.) materyal seçimi ve 
kullanımı gibi birçok bileşenden oluşur. Bu bağlamda sanal bir ortamda söz 
konusu bileşenlerin tamamıyla sağlanması ne yazık ki mümkün 
olamamaktadır. Bu noktada teknoloji kullanımının çeşitlendirilmesi önem 
kazanmakla birlikte yeterli sınıf içi etkileşimi sağlamada eksikler olduğu 
gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarda da gözlenmektedir (Mutton, 2020; Wang 
ve East, 2020; Brinia ve Psoni, 2021; Kidd ve Murray, 2020). 

Söz edilen yetersizlikleri giderebilmek ve daha sonra yaşanabilecek 
benzer durumlara daha kolay ve etkin adapte olabilmek adına, eğitim 
alanında çevrimiçi eğitimin daha iyi yapılandırılmasına yönelik araştırmalar 
gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte eğitim fakültelerinde bu konuya ilişkin 
yeni dersler müfredata eklenerek, öğrencilerin hazırbulunuşluk ve durum 
kontrolü gibi temel becerileri kazanmalarının yanı sıra, çevrimiçi ortamda ders 
verirken kullanılabilecek eğitsel materyalleri tanıma, öğrenme ve 
çeşitlendirebilme gibi becerileri de kazanmaları beklenebilir. Son olarak 
öğrencilerin gerçek sınıf içi ortamlarda sınıf yönetimini sağlama, öğrencileri 
gözlemleyebilme gibi bileşenleri de çevrimiçi platformlarda nasıl daha etkin 
kullanabilecekleri üzerine bilgi kazanmaları da beklenmelidir (Ledger ve 
Fischetti, 2020; Moyo, 2020; Quezada, Talbot ve Quezada-Parker, 2020). 

 

 

 



 

198 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

KAYNAKÇA: 

Aslan-Altan, B. (2021). Uzaktan eğitimde yeni serüven: Çevrimiçi öğretmenlik uygulamaları. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [MSKU Journal of 
Education], 8(2), 753-766. DOI: 10.21666/muefd.975495 

Bakioğlu, B., Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin 
uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. 
https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502 

Brinia, V. & Psoni, P. (2021). Online teaching practicum during COVID-19: the case of a teacher 
education program in Greece. Journal of Applied Research in Higher Education, 
Erken görünüm. doi:10.1108/JARHE-07-2020-0223 

Burke, P. J., Christensen, J.D., Fessler, R., McDonnell, J.H. & Price, J.R. (1987). The Teacher 
Career Cycle: Model Development and Research Report. Paper presented at the 
annual meeting of the Amerıcan Educatıonal Research Association . Washington, 
DC 

Buxton, E. (2014). Pharmacists’ perception of synchronous versus asynchronous distance 
learning for continuing education programs. American Journal of Pharmaceutical 
Education, 75(1), 17. 

Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel 
araştırma yöntemleri (18. Baskı). Pegem  

Cebeci, N.& Yıldız, I. G. (2021). Covıd-19 Sürecinde Öğretmen Adaylarının Görüşleri. 
3.Internatıonal congress on life, social, and health sciences ın a changing world 
kongre tam metin bildiri kitapçığı . ISBN: 978-605-74191-9-4 

Çakın, M., & Akyavuz, E. K. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin 
incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 
165-186. 

Er Türküresin, H. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim 
uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Millî 
Eğitim. Cilt: 49 Özel Sayı/2020  Sayı: 1, (597-618 

Eti, İ., Karaduman, B. (2020). Covıd-19 pandemisi sürecinin öğretmen adaylarının mesleki 
yeterlikleri açısından incelenmesi. Millî Eğitim  Cilt: 49  Özel Sayı/2020  Sayı: 1, (635-
656) 

Giesbers, B., Rienties, B., Tempelaar, D. ve Gijselaers, W. (2014). A dynamic analysis of the 
interplay between asynchronous and synchronous communication in online 
learning: The impact of motivation. Journal of Computer Assisted Learning, 30(1), 
30-50. 

Gök Çolak, F. ve Efeoğlu, G. (2021). Yeni Normalleşme Sürecinde Öğretmenlik Uygulaması 
Dersine Yönelik İhtiyaç Analizi: Swot Analizi Örneği. Kesit Akademi Dergisi, 7 (27), 
176-197. 

Güven, S. & Uçar, M., (2021). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve öğretmenlik uygulaması 
dersine ilişkin görüşleri. Journal of Awareness.6(3): 165-183, DOI: 
10.26809/joa.6.3.07 

Karahan, E., Bozan, M. A., & Akçay, A. O. (2020). Sınıf ÖğretmenLiği Lisans Öğrencilerinin 
Pandemi Sürecindeki Çevrim İçi Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi. Electronic 
Turkish Studies, 15(4). 

Kırmacı, Ö., & Acar, S. (2018). Kampüs öğrencilerinin eşzamanlı uzaktan eğitimde karşılaştıkları 
sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(3), 276-291. doi:10.17244/eku.378138 



 

199 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Kidd, W. & Murray, J. (2020). The Covid-19 pandemic and its effects on teacher education in 
England: How teacher educators moved practicum learning online. European 
Journal of Teacher Education, 43(4), 542-558. 
doi:10.1080/02619768.2020.1820480 

Koç, A. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde ilahiyat fakültesi öğretmenlik uygulaması dersinin 
uzaktan eğitim yoluyla yapılması: örnek bir uygulama modeli.  Millî Eğitim Cilt: 49 
Özel Sayı/2020 Sayı: 1, (851-875) 

Ledger, S. & Fischetti, J. (2020). Micro-teaching 2.0: technology as the classroom. Australasian 
Journal of Educational Technology, 36(1), 37-54. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ, (2018). Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi. 
Erişimadresi:http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/13141309_OYr
etmenlik_Uygulam asY_Yonergesi_Haziran.pdf 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB), (2020). Uygulama Öğrencisi Yeterlik Göstergeleri. Erişim 
adresi: 
https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/26141440_Uygulama_YYre
ncisi_Ye terlik_GYstergeleri.pd 

Moore, M. G. ve Anderson, W. (2003). Handbook of distance education. London: Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers.  

Moore, J. L., Dickson-Deane, C. ve Galyen, K. (2011). E-Learning, online learning, and distance 
learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Education, 
14(2), 129-135. 

Moyo, N. (2020). Covid- 19 and the future of practicum in teacher education in Zimbabwe: 
Rethinking the ‘new normal’ in quality assurance for teacher certification. Journal 
of Education for Teaching, 46(4), 536-545. doi:10.1080/02607476.2020.1802702  

Mutton, T. (2020). Teacher education and Covid-19: responses and opportunities for new 
pedagogical initiatives. Journal of Education for Teaching, 46(4), 439-441. 
Doi:10.1080/02607476.2020.1805189 

Nasri, N. M.,  Husnin, H., Mahmud, S.N.D. & Halim, L. (2020) Mitigating the COVID-19 pandemic: 
a snapshot from Malaysia into the coping strategies for pre-service teachers’ 
education, Journal of Education for Teaching, 46:4, 546-553, DOI: 
10.1080/02607476.2020.1802582 

Öztaş, S. ve Kılıç, B. (2017). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin uzaktan eğitim şeklinde 
verilmesinin öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Turkish History 
Education Journal, 6(2), 268-293. 

Quezada, R. L., Talbot C., & Quezada-Parker, K. B. (2020). From bricks and mortar to remote 
teaching: a teacher education program‘s response to COVID-19. Journal of 
Education for Teaching, 46(4), 472-483. doi:10.1080/02607476.2020.1801330 

Pepeler, E., Özbek, R. ve Adanır, Y. (2018). Uzaktan eğitim ile verilen İngilizce dersine yönelik 
öğrenci görüşleri: Muş Alparslan üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 421-429. 

Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgınında özel eğitimde 
öğretmenlik uygulaması dersi ve öğretmen deneyimleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi 
Dergisi,22(1), 73- 104 

Schlosser, L. A. & Simonson, M. (2009). Distance Education: Definition and Glossary of Terms. 
3rd Edition. U.S.:Information Age Publishing. 



 

200 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

Serçemeli, M, Kurnaz, E. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve 
uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası 
Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.  

Uysal, M., Karagöz, E. (2021). Aday öğretmenlerin covid-19 pandemi sürecinde yürütülen 
uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin tutumlarının incelenmesi: Atatürk öğretmen 
akademisi örneği. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 5 Sayı: 4 Yıl: 
2021 

Ünal, S. & Durmuş, Z. (2021). Covid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi yürütülen öğretmenlik 
uygulaması-II dersiyle ilgili öğretmen adaylarının görüşler. IECES2021 tam metinler 
bildiri kitabı e-ISBN 978-605-71031-2-3 

Wang, D. & East, M. (2020). Constructing an emergency Chinese curriculum during the 
pandemic. A New Zealand experience. International Journal of Chinese Language 
Teaching, 1(1), 1-19. doi: 10.46451/ijclt.2020.06.01 

Yakar, L., Yıldırım Yakar, Z. (2021). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı 
Tutumlarının ve E-Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi. Mersin 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl; 17(1): 1-21” Araştırma Makalesi / DOI: 
10.17860/mersinefd.781097 

Yıldırım, A., Şimşek , H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Basım). Seçkin 
Yayıncılık: Ankara. 

YÖK (2020a). Öğretmen Adaylarına Müjde. 23 Aralık 2020 tarihinde 
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ogretmen-adayi-
ogrencileremujde.aspx adresinden erişildi. YÖK (2020b). YÖK Dersleri Platformu 
Öğrencilerin Erişimine Açıldı. 2 Ocak 2021 tarihinde 
https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/ BasinDuyurusu/2020/yok-dersleri-
platformu erisime-acildi.pdf adresinden erişildi.  

YÖK (2020b). YÖKten Uygulamalı Eğitim Gören Öğrencilere Staj Kolaylığı. 2 Ocak 2022 tarihinde 
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/ Haberler/2020/uygulamali-egitimde 
degisiklik.aspx adresinden erşildi. 

Yurdakul İ. H., & Susar Kırmızı F., (2021). COVID- 19 salgını sürecinde gerçekleştirilen acil 
uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim 
Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 11(2), 290-302. 
https://doi.org/10.5961/jhes.2021.449 

 

 



 

201 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

RAINER MARIA RILKE’NİN “BEDEN EĞİTİMİ DERSİ” 
ADLI ÖYKÜSÜNÜN POPÜLER ASKER YAZINI 
PERSPEKTİFİNDEN OKUNMASI141  

 

Recep BODUR142 

 
1. GİRİŞ  
 Popüler asker yazını (Kadettenliteratur)143, Alman yazınında önemli 
bir yer teşkil eden ve belirli dönemlere damga vurmuş, yazının öne çıkan bir 
türüdür. Bu yazın türünü ve süreci en iyi aydınlatabilecek eserlerden biri 
Rainer Maria Rilke’nin Beden Eğitimi Dersi adlı öyküsüdür. Öykü çaresiz, 
masum bir gencin ruhuna aykırı askeri bir okulda yaşadığı korkunç deneyimleri 
ve trajik sonu konu edinmektedir. Bu çalışmada popüler asker yazını, Rainer 
Maria Rilke ve onun askeri okul serüveni ele alınıp, eser, popüler asker yazını 
perspektifinden ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Eserde askeri eğitimin birey 
üzerindeki yıkıcı etkileri ve ergenlik çağındaki masum bir gencin nasıl ölüme 
sürüklendiği gözler önüne serilmektedir. Çalışma, Türk yazını için popüler 
asker yazınına açılan önemli bir kapı olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmayla, 
Türk yazınbilimine ve yazının bu türü üzerine yapılacak araştırmalara katkı 
sağlanması amaçlanmıştır.                                                  
               Rainer Maria Rilke üzerine ülkemizde çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Ancak bunlar genel itibariyle Rilke’nin şiirlerine yöneliktir. 

                                                           
141 Bu çalışma “XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi”nde (30.09-02.10.2021) sunulan 

sözlü bildirinin genişletilmiş halidir.  
142 Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı, 

recepbodur@windowslive.com, ORCID: 0000-0002-4362-2403 
143 Kadettenliteratur: Bu terimin dilimizde karşılığı bulunmamaktadır. Askeri okul öğrencisi 

anlamına gelen ‘‘Kadett’’ terimi, Duden Deutsches Universalwörterbuch sözlüğünde ‘‘Zögling 
einer Kadettenanstalt’’ olarak geçmektedir (Drosdowski, 1989: S. 797). Edebiyat/Yazın 
anlamına gelen ‘‘Literatur’’ terimi ise ‘‘[gesamtes] Schrifttum, veröffentlichte [gedruckte] 
Schriften’’ olarak geçmektedir (Drosdowski, 1989: S. 960). Bu bağlamda bu terimin 
Türkçeleştirilmesi ‘‘popüler asker yazını’’ olarak uygun görülmüştür. ‘‘Kadettenliteratur’’ 
kavramının içerisinde her ne kadar ‘‘popüler’’ anlamı geçmese de, taranan yazınbilim 
açısından bu kelimenin uygun düşeceğine karar verilmiştir. ‘‘Öğrenci Törrless’in Bunalımları: 
20. Yüzyıl Başındaki Eğitim Sorunsalı ve Hitler’in Ayak Sesleri’’ adlı çalışmada da ‘‘Popüler 
Asker Edebiyatı’’ terimi kullanılmıştır. (Öztürk Dağabakan, Bodur 2021: 48-65) 
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Ahmet Cuma, 2002 yılında yazdığı ‘‘Rainer Maria Rilke ve Necip Fazıl 
Kısakürek’in Şiirlerinde İmgesel Anlatım Biçimleri’’ doktora teziyle Rilke’nin 
şiirlerini imgesel açıdan analiz etmiştir (Cuma 2002: S. 1). Funda Kızıler, 
‘‘Rilke’nin Duino Ağıtları Üzerine Bir Yakın Okuma’’ çalışmasıyla, Rilke’nin 
Duino Ağıtları eserindeki yaşam, ölüm, sevgi ve nesne kavramlarına genel bir 
bakış sunmuştur (Kızıler 2010: 13-44). Hikmet Asutay ise 
‘‘Künstlerproblematik in Rainer Maria Rilke’s Malte’’ adlı yüksek lisans 
tezinde, Rilke’nin tek romanı olan Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge’de (Malte Laurids Brigge’nin Notları) geçen korku, yalnızlık, 
yabancılaşma, var olma ve büyükşehir gibi motifleri sanatçı problemleri 
çerçevesinde incelemiştir (Akt.: Cuma 2002: s. 4).   
               Bu bağlamda çalışmamız, Rilke’ye ait bir öyküyü inceleme açısından 
ayrı bir önem taşımaktadır. Zira çalışmamızda Rilke’nin öykücülüğünün 
yabana atılmayacak tarzda olduğu gösterilmektedir. Zaten Rilke’nin 67 
öyküsünün zamandizimsel olarak bir araya toplanmış hali olan ‘‘Bütün 
Öyküler’’ adlı eseri, onun dahiyane bir şair olmasının yanı sıra iyi de bir öykücü 
olduğunun kanıtıdır. Rilke, öykülerinde çoğunlukla özyaşamsal öğelere, 
anılara ve deneyimlerine yer verir (Rilke 2018: S. 10). Beden Eğitimi Dersi adlı 
öyküsü de St. Pölten’de geçirdiği askeri okul yıllarının dışa vurumudur.  
 
2. POPÜLER ASKER YAZINI 
 Popüler asker yazını, Alman yazın tarihinde Wilhelm döneminden 
Nasyonal Sosyalizm dönemine kadar (1895-1939) uzanan gençlik yazınının bir 
türüdür (Öztürk Dağabakan, Bodur 2021: S. 51, Steinlein 2013: S. 109). 
İçerisinde askeri okulların ve askeri bir eğitim şeklinin anlatılmasının yanında, 
eğitimin ve genç insanların o zaman içinde bulundukları kriz de yansıtılır 
(Öztürk Dağabakan, Bodur 2021: S. 51, Minder 1962: S. 73). Kurt Tucholsky, 
Almanya’da son derece kayda değer bir yazın türünün varlığından ve bu yazın 
türü için binlerce kitap olduğundan bahseder. Bu kitapların sadece bahsi 
geçen gençler – askeri öğrenciler ve subay adayları – için yazılmadığını, aksine 
sadece onları konu edindiğini belirtir (Tucholsky 1975: S. 404). 

Askeri öğrencilerin deneyim sahibi olduğu ve bu eserlere konu olan 
askeri okullar, her ne kadar okul olarak işlev görse de tamamen askeri 
kuralların geçerli olduğu eğitim kurumlarıdır. Askeri okulların eğitimleri, her 
bireyin dayanabileceği sertlikte değildir. Özellikle beden gücüne dayalı bir 
eğitim söz konusudur. Bu askeri okullarda ‘‘tazı gibi çevik, meşin gibi sağlam, 
Krupp çeliği gibi sert’’ (Hitler 2017: S. 353) gençler yetiştirilmek istenir. ‘Emir 
ve itaat’, askeri okulların ve askeriyenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Dersler 
askeri kurallar çerçevesinde işlenmektedir. Üst (Komutan) her daim haklıdır 
ve emirlerine harfiyen uymak gerekir. Tucholsky bunu şu şekilde dile getirir: 
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‘‘Üstlerin sertliği [...], askeri öğrencilerin mutlak itaatı [...]. Tüm hadise, her 
zaman üstün olanın iradesinin cennet, cehennem ve tüm doğaüstü âlemler 
anlamına geldiği muzaffer fikrinin altındadır’’144 (Tucholsky 1975: S. 405) . 

Bu süreçte askeri öğrencilerden istenilen nitelikler bellidir; itaat, belli 
kalıplar içerisinde iyi bir insan olma, bedensel sağlamlık ve askeri bir dünya 
görüşü. Öğrenilenlerin ve farklılıkların çok bir önemi yoktur. Geçerli olan tek 
görüş kolektivizmdir. Bireyler olduğu gibi ele alınmaz, olunması istendiği gibi 
eğitilip yetiştirilir. Bir nevi tek tip insan modeli yetiştirilmek istenir. ‘‘[...] bu 
subay adayları, askeri öğrenciler, tüm bu toplum dünyanın neresine isterlerse 
gidebilirler – yeni bir şey öğrenmeyecekler, her zaman oldukça iyi davranışlara 
sahip kısıtlı gençler olarak kalacaklar ve kendilerinin şan için, diğerlerinin ise 
sadece aksesuar olarak dünyaya geldiklerini zannedecekler’’145 (Tucholsky 
1975: S. 405).  

Popüler asker yazınında, insani duyguların ve vicdanın bittiği nokta 
gözler önüne serilmektedir. Gaddarlık, saldırganlık, kabalık, sadistlik, 
duygusuzluk ve kitle mantığı, bu yazın türüne hâkim olan önemli kavramlardır. 
Bu kavramları ve popüler asker yazınını, Rainer Maria Rillke’nin askeri okul 
tecrübelerinde ve bu tecrübeleri yansıttığı Beden Eğitimi Dersi (Die 
Turnstunde) adlı öyküsünde ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.     

 
3. RAINER MARIA RILKE VE ASKERİ OKUL SERÜVENİ  

Gerçek ismi ‘René Karl Wilhelm Josef Maria’ olan Rainer Maria Rilke 
mutsuz bir ailenin oğlu olarak 4 Aralık 1875’te Prag’da dünyaya gelir. 
‘‘Subaylık mesleğinde dikiş tutturamamış’’ bir babaya, (Schank, 2009: 15) - 
Josef Rilke - ve hastalık hastası olan bir anneye - Sophie Entz - sahiptir. Anne 
Sophie, Rilke’yi ölen kızının yerine koyar ve onu kız gibi giydirip yetiştirmeye 
çalışır. Oğlunu kendine özgü bir varlık olarak değil, kendisini yansıtan bir varlık 
olarak büyütmek ister. Anne, babanın aksine sanat dünyasına farklı bakar ve 
oğlunun küçük yaşta keşfettiği eşsiz dil yeteneğini destekler (Schank, 2009: S. 
13-14). Halbuki babasının, tek evladı olan Rainer Maria Rilke’den farklı 
beklentileri vardır.  ‘‘[...] halterle antrenman yapıp kılıç, miğfer ve kurşun 

                                                           
144 Bu alıntının çevirisi araştırmacı tarafından yapılmıştır: der Vorgesetzte Strenge, […] die 

Kadetten unbedingte Ergebenheit […]. Die ganze Geschichte steht allemal unter der 
sieghaften Idee, daß der Wille des Vorgesetzten Himmel, Hölle und alle überirdischen Reiche 
bedeutet. 

145 Bu alıntının çevirisi araştırmacı tarafından yapılmıştır: […] diese Fähnriche, diese Kadetten, 
diese ganze Gesellschaft mag auf der Welt hinkommen, wohin sie will – sie lernen nichts 
hinzu, sie werden immer beschränkte junge Leute mit einigermaßen gutem Benehmen 
bleiben und sich einbilden, sie seien zur Herrlichkeit und die andern nur zur Staffage geboren. 
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askerlerle düşüp kalkmasını, bir oğlan çocuğuna yaraşır oyunlarla fizik gücünü 
artırmasını ister’’ (Schank, 2009: S. 15). 

Rilke, annesi ve babası ayrı yaşamaya başladığında, 1886 yılında St. 
Pölten’deki askeri ortaokulun alt bölümüne gider. Benliğiyle bütünleşmeyen 
bu okul, Rilke üzerinde şok etkisi yaratır ve bu askeri okula ilişkin deneyimler 
bir ömür boyu unutamayacağı travmatik etkiler bırakır. ‘‘Benyönelik, 
duygularını denetim altına alamayan, tüm ilgisini onun üzerinde toplamış 
annesinin yerinde, şimdi kendisiyle birlikte yaklaşık 200 öğrenciyi askeri beceri 
ve erdemlerle donatmayı amaçlayan subay ve başçavuşlar vardır’’ (Schank, 
2009: S. 17). 

Rilke, askeri okuldaki arkadaşlarından farklı bir kimliğe sahiptir. ‘‘[...], 
günlük tutar, şiir yazar, hatta 1890’da ‘‘Die Geschichte des dreissig-jährigen 
Krieges’’ (Otuz Yıl Savaşları Tarihi) diye bir kitap kaleme almaya koyulur, 
Almanca dersinde kendi yazdığı yazıları okur sınıf önünde …’’ (Schank, 2009: 
S. 19). Buranın askeri bir okul olmasına ve bu özellikleriyle öne çıkmasına 
rağmen, Rilke burada saygın bir öğrenci olarak görülmektedir. Öğretmenleri 
de ondan son derece memnundurlar. ‘‘[...] öğretmenlerinin kendisinden 
‘‘sessiz, çekingen, iyi kalpli’’, ‘‘terbiyeli ve alçakgönüllü’’, ‘‘pek gayretli’’, ‘‘dil 
konusunda arkadaşlarından daha yetenekli’’ bir öğrenci diye söz ettikleri 
görülür’’ (Schank, 2009: S. 19). 

St. Pölten’deki askeri ortaokulun alt bölümünü başarıyla bitirdikten 
sonra 1890 yılında Moravya eyaletinin Weisskirchen kentindeki askeri 
ortaokulun üst kısmına gider. Burada ilk başlarda St. Pölten’deki gibi dersleri 
iyidir. Lakin ergenlik döneminin devreye girmesiyle askeri okulun kendisi için 
uygun bir yer olmadığı kanısına varır (Schank, 2009: S. 20). Genel olarak 
bakıldığında Rilke, askeri okulun kurallarına riayet eder, bunlara direnmez. 
Ancak bunları yaparken iç dünyasını kimselere – arkadaşlarına, 
öğretmenlerine, anne ve babasına- açmaz. Gerçek duygu ve düşüncelerini 
şiirlerinde açığa vurur (Schank, 2009: S. 20). 

Rilke askeri okulda hem bedensel hem de ruhsal sorunlar 
yaşamaktadır. Bu sorunların sonucunda Rilke, sık sık hasta olmaya başlar ve 
Weisskirchen’deki dokuz aylık askeri okul macerası babasının onayıyla sona 
erer (Schank, 2009: S. 20). Rilke’nin subaylık kariyerinden zamansız 
vazgeçmesi, Weisskirchen’deki askeri okulda verilen eğitimin ona uygun 
olmadığını göstermektedir.  

 
4. BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (DIE TURNSTUNDE) 
 Rainer Maria Rilke’nin 1902’de yayınlanan öyküsü Beden Eğitimi 
Dersi,  Sankt Severin’deki askeri okulda beden eğitimi dersi sırasında aniden 
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ölen öğrenci Karl Gruber’in ölümünü konu edinmektedir. Arkadaşları arasında 
beden eğitimi dersindeki faaliyetlerde her zaman sonuncu olan Gruber, 
öğretmenine (komutanına) kendini kanıtlamak için - üstlerinin emirlerine 
karşı gelerek ve kendini zorlayarak- cesurca bir tırmanma hareketi yapar. Bu 
hareketin sonunda bitap düşer, ancak arkadaşları ve öğretmenleri tarafından 
aldırış edilmez. Beden eğitimi dersi devam ederken karanlık bir nişte kalp 
sektesinden can verir. 
 Olayın geçtiği yer, Sankt Severin’deki askeri okulun beden eğitimi 
salonudur, yani olayın kendisi kurgusal-gerçekçi bir dünya ile çevrilidir. 
Rilke’nin Beden Eğitimi Dersi adlı öyküsünde hem otobiyografik deneyimlerin 
çizgileri, hem de askeri eğitim sistemi içerisindeki gözlemler ortaya 
konmaktadır. Dolayısıyla bu öykü, ‘‘Rilke’nin askeri öğrenci olduğu yılların 
izlerini’’ (Rilke 2018: S. 10) taşımaktadır. 

‘‘Sankt Severin’deki askeri okul. Beden eğitimi salonu. Okulun o yıl ki 
öğrencileri sırtlarında açık renk gömleklerle iki sıra olmuş, yuvarlak 
abajurlu gaz lambalarının altında dikilmiş duruyor. Sert, esmer yüzü ve 
müstehzi gözleriyle beden eğitimi öğretmeni genç subay aletsiz 
jimnastik komutunu vermişti; derken sınıfı gruplara ayırmaya başladı. 
Birinci grup kuzu, ikincisi barfiks, üçüncüsü paralel bar, dördüncüsü 
tırmanma direği. Dağılın!’’ (Rilke 2018: S. 501). 

Rilke, insan ilişkilerindeki soğukluğu, nesnel ve muhtasar bir tarzda 
cesurca ve derin bir intiba bırakarak anlatır. İnsan ilişkileri çerçevesinde 
duygusuzca yapılan gözlemler, özellikle askeri eğitimin acımasızlığını 
vurgulamaktadır. Bu duygusuzluk ve gaddarlık, ana kahraman öğrenci 
Gruber’in ölümünün ilan edilmesi sahnesinde resmi ve acımasız bir komuta 
tarzında keskin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Askeriye ve özellikle bir kurum 
olarak askeri okul, genellikle disiplini, itaatı, duygusuzluğu, şiddeti ve 
komutanların askerlere dayattığı yetkiyi temsil eder: 

‘‘[...] derken Üsteğmen Wehl çıkıp geliyor odadan gözleri iri iri açılmış, 
kızgın, sert adımlarla. Sanki bir defileye çıkmış gibi yürüyor ve kısık bir 
sesle, ‘‘Sıra ol!’’ diye bağırıyor. Olağanüstü bir çabuklukla sıra oluyor 
oradakiler. Kimse kıpırdamıyor, bir general gelmiştir sanki. Ve derken 
bir komut: ‘‘Dikkat!’’ Sessizlik. Ardından kuru ve sert bir ses: 
‘‘Arkadaşınız Gruber az önce ölmüştür. Kalp sektesi. Dağılın!’’  (Rilke 
2018: S. 506). 

 Öğrencinin ölümünün açıklandığı anda bile hala katı emir ve itaat 
ilkesi geçerlidir ve ona uyulmak zorundadır. Burada bireyin trajik kaderi, 
gücü elinde tutan komuta yetkisi ile gizlenmekte ve kenara itilmektedir 
(Loock 1986: S. 121). Bu sistemde bireyin kendi kaderini tayin etme girişimi 
esasen göz ardı edilmektedir. Bireyin, itaat beklentisi ile farklı kişisel ihtiyaç 
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durumu arasındaki potansiyel çatışmayı yaşamadan itaat etmesi gerekir 
(Loock 1986: S. 121). Buna göre askeri okuldaki çocuğun fiziksel ve 
psikolojik disiplini, bedenin ve zihnin daha fazla kullanılmasını ön plana 
çıkarmaktadır. Bu da çocukluk dünyasının olumsuz bir hale dönüşmesine 
sebep olur. 

 Rilke, bir birey için askeri eğitimin ne kadar kötü ve acımasız 
olduğunu, kendisinin okulda ne kadar korkak, çaresiz ve savunmasız bir çocuk 
olduğunu vurgular (Rilke 2016a: S. 300). Askeri okuldaki tüm yaşam ona o 
zamanki yaşının çok ötesinde, çocukluğunun korkunç bir felaketi gibi 
gelmektedir (Kim 1973: S. 116). Rilke bunu, 9 Aralık 1920’de St. Pölten askeri 
okulundaki Almanca öğretmeni Cäsar von Sedlakowitz’e yazdığı mektupta şu 
şekilde ifade eder:  

‘‘Askeri okullarda beş yıllık eğitimime ilişkin anıları on yıllar boyu 
yadsıyıp bilincimden uzaklaştırmaya çalışmasaydım, sanırım şimdi, 
bütünlüğü içinde kavramaksızın kabaca yaşamım diye nitelediğim şeyi 
gerçekleştirebilmem düşünülemezdi; söz konusu anıları kafamdan 
uzaklaştırayım diye neler yapmadım ki! Kimi zaman, sırt çevirdiğim 
geçmişten kaynaklanan küçük bir etki, ele geçireyim diye uğraşıp 
didindiğim o kendine özgü, verimli bilinci yıkıp atacak oldu. İçimde bu 
etki ne zaman sesini duyurmaya kalksa, bana alabildiğine yabancı, 
hatta bilinmeyen bir yaşamdan çıkıp gelmiş bir şeymiş gibi ister istemez 
atlayıp geçtim üzerinden, ama giderek güçlenen öz varlığım içinde 
kendimi daha bir sarılıp sarmalanmış, daha korunmuş hissettiğim 
sonraları bile, çocukluğumun o korkunç yıkıcı etkisinin çok ileri 
yaşlarıma kadar uzanmasına bir türlü akıl erdiremedim. Ve bu etkinin o 
anlaşılmaz yıkıcılığına ne kadar akıl erdiremedimse, sonunda, belki de 
en sonda, suçsuz yere içine yuvarlandığım o çaresizlik uçurumundan 
beni tutup çıkaran mucizeye de yine öyle akıl erdiremedim’’ (Schank, 
2009: S. 19-20). 

 Rilke çocukluk yıllarından ve askeri okul yıllarının yıkıcılığından bu 
şekilde söz eder. Aslında buradaki çaresizlik uçurumu, benliğiyle ve ruhuyla 
bütünleşmeyen o dönemin eğitim sistemidir. Bu sebeple Rilke, kolektivizmi 
benimseyen bu eğitim sisteminin aksine, yüzyıl başında ‘‘çocuktan hareket’’ 
(vom Kind aus) eden ve ‘‘Çocuktan Hareket Akımı’’nın146 öncüsü olan İsveçli 

                                                           
146 ‘‘Bu akımla eğitim, kendisine çocukta yeni bir yönelme bulmaktadır. Daha önceleri eğitimin 

amaç ve içeriklerini ‘‘toplum’’, ‘‘yetişkinler’’, ‘‘dış çevre’’,  ‘‘objektif değerler’’ gibi unsurlar 
belirlerken, belirleyici unsur artık ‘‘çocuk’’ olmaktadır. Bu sebeple de eğitim, yeni bir çocuk 
antropolojisi üzerine dayandırılmaktadır. Eğitimin dayandırıldığı yeni çocuk imajı,  şu çizgileri 
taşımaktadır: Çocuk, bir küçük yetişkin değildir. O, ruhsal yapısı yönünden olduğu gibi, fiziksel 
gelişim kademesi yönünden de yetişkin insandan farklıdır. Çocuk, kendine has bir varlıktır. 
Hayatın özel bir biçimini temsil etmektedir.’’ (Aytaç, 2019: S. 29) 
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bayan pedagog Ellen Key’in fikirlerinden derinden etkilenir ve daha sonra 
‘‘çok özel nitelik kazanacak bir mektuplaşma’’yla (Schank, 2009: S. 82) tanıştığı 
Key’in çağdaş eğitim akımına önem verir. Çağdaş eğitime karşı takınılan o 
zamanki tavırlara rağmen, Rilke, reformist düşüncelerini 1904 yılında 
Samskola adlı yazısında ortaya koyar. Samskola aslında ‘‘bazı özel kişilerin 
girişimiyle hayata geçirilen, yüzyıl başında eğitim alanındaki reform 
hareketlerinde savunulan değişik önerilerin pratikte denendiği bir okul 
girişimidir’’ (Schank, 2009: S. 90). Bu okulun amacı ‘‘öğrencilere yeteneklerini 
dış müdahalelerden uzak, özgürce geliştirme olanağını sağlamaktır’’ (Schank, 
2009: S. 90). Askeri okul dönemindeki eğitimi sırasında çok fazla acı çeken 
Rilke, bu çağdaş okula doğal olarak bir hayranlık besler.  Burada, tıpkı 
Erinnerung (1904) adlı otobiyografik yazısındaki gibi, Key’in Samskola adındaki 
okuluna olan coşkulu heyecanı tekrar ortaya çıkar: 

‘‘Bu okulu en çok seven insanlar, sorumluluklarının tam bilincinde olarak 
bu kararı günler ve geceler sonra verdiler. Şimdi onlara güvenmek 
gerekir. Çocuklara ve ebeveynlere. Çünkü bunun anlamı, bana Samskola 
isminde yatıyor gibi geliyor: Genel okul, kız ve erkek okulu, fakat aynı 
zamanda: Çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler için okul. Kimse 
birbirinden üstte değildir; herkes eşit ve acemidir (yeni başlayandır). Ve 
birlikte öğrenilmesi gereken şey; gelecektir’’147 (Rilke, 2016b: S. 83). 

 Rilke’nin askeri okul yıllarını geçmişe bakarak kaleme aldığı özellikle 
Erinnerung adlı yazısı, yaratıcı bir kriz sırasında gördüğü psikanalitik tedaviden 
büyük ölçüde etkilenmiştir (Kim 1973: S. 73). Bu yazısında, bilhassa kendisinin 
askeri okuldaki yaşam koşulları altında özerk olarak belirlenen bir yaşam için 
tüm özgürlükten nasıl mahrum bırakıldığını gözler önüne serer (Loock 1986: 
S. 123).  

Ama yazmak imkansızdı. Komut sesinin yankılanmadığı bir saat yoktu 
ve küçük bir korkudan (şoktan) sonra sıradaki komut zaten hazır 
bekliyordu. Bu yüzden yatağa gitmek talimatlara göre an be an 
bölünüyordu, ta ki sonunda telaşlı bir şekilde yorganın altına girene 
kadar.148 (Rilke, 1996: S. 664) 

                                                           
147 Bu alıntının çevirisi araştırmacı tarafından yapılmıştır: Die Menschen, die diese Schule am 

meisten lieben, haben nach Tagen und nach Nächten, im ganzen Bewusstsein ihrer 
Verantwortung, diesen Beschluß gefasst. Nun muß man Vertrauen zu ihnen haben. Kindern 
und Eltern. Denn diese Bedeutung scheint mir leise in dem Namen Samskola mitzuklingen: 
Gemeinschule, Schule für Knaben und Mädchen, aber auch: Schule für Kinder und Eltern und 
Lehrer. Da ist keiner über dem anderen; alle sind gleich und alle Anfänger. Und was 
gemeinsam gelernt werden soll, ist; die Zukunft. 

148 Bu alıntının çevirisi araştırmacı tarafından yapılmıştır: Aber Schreiben war ausgeschlossen. 



 

208 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

 

 Bu bağlamda Beden Eğitimi Dersi öyküsü, mektuplarda ve eleştiri 
yazılarında ifade edilen o zamanki kurumsal eğitim uygulamalarına yönelik 
eleştirilerin, yazarlığın hayata geçirilmesi olarak anlaşılabilir (Kolk 1999: S. 
151). Rilke, bu okuldaki çocukları saflıkları ve yozlaşmış halleri ile göstermek 
istediğini günlüğünde ciddi bir şekilde vurgular (Rilke, 1942: S. 161). Rilke 
esasen oransız artan, kuru bir bilgi deposu, ansiklopedi gibi cansız ve sahte bir 
bağ olarak gördüğü genel eğitimi reddeder (Rilke 2016b: S. 74). 

‘‘Tüm eğitim, bugün olduğu gibi, sonunda her iki tarafın en iğrenç 
yollara başvurduğu, çocukla sürekli bir mücadeleden ibarettir. Ve okul 
sadece ebeveynlerin başladığı şeyi devam ettirir. Okul, kişiliğe karşı 
sistematik bir mücadeledir. Bireyi, bireyin arzularını ve özlemlerini 
küçümser ve görevini onu kitle seviyesine indirme olarak görür. Tüm 
başarılı insanların yaşam hikayelerini okuyun; onlar ne oldularsa okula 
rağmen oldular, okul sayesinde değil. Büyük fikirler okullarda tüm 
canlılığını yitirmiştir, içlerine biçimlendirme niyeti sokulduğu için soyut 
ve sıkıcı hale gelmiştir’’149 (Rilke 2016b: S. 74). 

 Rilke, bu eleştiriyi Ellen Key’in okula eleştirel bakışına dayanarak yazar 
ve onun çağdaş eğitim fikrini benimsediğini ortaya koyar. Buna rağmen kısa 
bir popüler asker öyküsü olan Beden Eğitimi Dersi’nin öncelikle hoş olmayan 
deneyimlerden telafi edici bir şekilde yazarak kurtulma olarak 
görülemeyeceği, aksine yazarın çocukluk travmasının çok ötesinde sanatsal 
dürtünün ve yazınsal niyetin kendini gösterdiği çağdaş eğitim fikirlerinden 
bağımsız bir edebi metin olarak kavranması gerektiği göz ardı edilmemelidir 
(Kolk 1999: S. 152-153). Rilke, 5 Kasım 1899’daki günlüğünde askeri bir 
romanın taslağını yazar, akabinde hemen Beden Eğitimi Dersi öyküsünün ilk 
metnini tamamlar: 

                                                           
Da war keine Stunde ohne den Nachklang einer Befehlsstimme, und hinter einem kleinen 
Schreck stand schon der nächste Anruf bereit. So war das Schlafengehen nach Weisungen 
aufgeteilt, Moment für Moment, bis man endlich bestürzt unter die Decke kam. 

149 Bu alıntının çevirisi araştırmacı tarafından yapılmıştır: Die ganze Erziehung, wie sie heute 
ist, besteht in einem fortwährenden Kampf mit dem Kinde, in dem schließlich beide Teile zu 
den verwerflichsten Mitteln greifen. Und die Schule setzt nur fort, was die Eltern begonnen 
haben. Sie ist ein systematischer Kampf gegen die Persönlichkeit. Sie verachtet den 
Einzelnen, seine Wünsche und Sehnsuchten, und sie sieht ihre Aufgabe darin, ihn auf das 
Nieveau der Masse herabzudrücken. Man lese die Lebensgeschichte aller großen Menschen; 
sie sind, was sie geworden sind, immer trotz der Schule geworden, nicht durch sie. Die großen 
Ideen haben in den Schulen alle Lebendigkeit verloren, sie sind abstrakt geworden und 
langweilig, weil in sie die Absichtlichkeit hineingelegt worden ist, zu bilden. 
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‘‘Garip, geceleri askeri roman aniden öyle elzem hale geliyordu ki, 
hemen olmasa da, en azından bugün yazmaya başlamam gerektiğine 
inanıyordum. Bu, elbette yeni günde kendisini çok daha farklı 
gösterecektir; gecenin ortasında bu kadar gerekli görünen şey, şimdi iki 
veya üç diğer konuya eşit olarak ortaya çıkar ve ruhsal bir ihtiyaç olarak 
bile değil, aksine edebi bir niyet olarak - ve bu yüzden bir şeyler 
yapmaya hiç istekli değilim’’150 (Rilke 1942: S. 161). 

 Bu öyküyü bir yandan popüler asker hikâyesi çerçevesinden ele 
alırken diğer yandan da ergenlik çağındaki bir gencin içinde bulunduğu kriz 
açısından değerlendirmek gerekir.151 Askeri öğrenci olan Gruber’in ölümü, 
sadece askeri tatbikat veya kişisel başarısızlığın bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaz, aynı zamanda aslında hiç beklenmeyen ve istenmeden 
gerçekleştirilen müstesna performansın ve açıklanamayan farklı ergen 
davranışının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Karl Gruber, genel anlamda beden 
eğitimi derslerindeki sportif faaliyetlerde ‘‘sondan birinci’’ olan bir askeri 
öğrencidir, ancak bu kez tırmanma direğini ‘‘var gücüyle kendisinden yana’’ 
(Rilke 2018: S. 501) çeker. Bunu kendi isteğiyle yapar, ayrıca bu kez emre itaat 
etmez ve ‘‘kendisine direkten aşağı atlamasını söyleyen ufak tefek Polonyalı 
subayın şaşkın kızgınlığını büyük bir zevkle’’ (Rilke 2018: S. 502) izler.  

‘‘[...] direğin normalde tırmanılması gereken noktasından daha 
yukarılara tırmanıyor. Zaten sinirlenmiş durumdaki astsubayın telaşına 
aldırmadan tırmanıyor boyuna, tırmanıyor; salonun tavanından çıkıp 
gidebileceği bir delik keşfetmiş de oraya ulaşmak istiyor sanki, gözleri 
hep yukarılarda’’ (Rilke 2018: S.502). 

                                                           
150Bu alıntının çevirisi araştırmacı tarafından yapılmıştır: Seltsam, nachts wurde plötzlich der 

Militärroman so dringend, daß ich glaubte, ich würde, wenn nicht sofort, so doch wenigstens 
heute beginnen müssen, ihn zu schreiben. Das stellt sich natürlich im neuen Tag wesentlich 
anders dar; was so notwendig schien mitten in der Nacht, tritt jetzt als gleichberechtigt mit 
zwei, drei anderen Stoffen auf und nicht einmal als inniges Bedürfnis, sondern als literarische 
Absicht – und so bin ich gar nicht willens, etwas zur Erfüllung zu tun.  

151 Yüzyıl dönümünde modernleşme sonucu psikoloji ve psikanalizin önem kazanmasıyla 
birlikte ergenlik romanları boy göstermeye başlamıştır. Ergenlik romanları, başkahramanların 
ergenlik sorunlarını konu edinerek, içinde bulundukları varoluşsal ve kimlik bunalımlarını 
irdeler. (Asutay 2020: S. 86). Hermann Hesse’nin ‘‘Çarklar Arasında’’ (Unterm Rad-1906), 
Robert Musil’in ‘‘Öğrenci Törless’in Bunalımları’’ (Die Verwirrungen des Zöglings Törrleß-
1906) ve Heinrich Mann’ın ‘‘Profesör Unrat’’ (Professor Unrat-1905) adlı eserleri, bu türün 
en önemli örnekleridir. Ancak Robert Musil’in ‘‘Öğrenci Törrless’in Bunalımları’’, çalışmamızla 
daha çok paralellik göstermektedir. Bu romanda, incelediğimiz eserin başkahramanı Karl 
Gruber gibi, hem ergenlik sorunlarından kaynaklı bunalımlar yaşayan, hem de katı askeri okul 
sistemi altında acı çeken bir öğrencinin hikayesi konu edinilmektedir. (Öztürk Dağabakan, 
Bodur 2021: S. 51).  
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 Gruber yukarıda ‘‘tavanı sanki ortadan silip atmak ister gibi bir 
hareket’’ (Rilke 2018: S. 502) denedikten sonra, ki başarılı olamaz, son hızla 
aşağı kayar. Meraklı sınıf arkadaşlarının ‘‘bugün sana ne oldu böyle, Gruber, 
[...] ‘‘Birinci takıma girmek mi istiyorsun yoksa?’’ (Rilke 2018: S. 502) 
sorularına cevap olarak güler ve bu gülüş, ‘‘zaten yarı çılgın, sözsüz ama yine 
de gizemli bir tepkiyi’’ (Luserke 1999: S. 49) ortaya koyar. Öykü, ölüm olayının 
insanlık dışı mesajıyla değil, öğrenci Krix’in ve garip davranışının anlatımıyla 
sona erer.  

‘‘Onu gördüm,’’ diyor ve Jerome’nin kolunu sıkıyor. İçinde gülmek için 
bekleyen bir şey var, sağa sola silkip sallıyor kendisini. Zor konuşuyor: 
‘‘Çırılçıplak, yanakları çökmüş, upuzun yatıyordu. Ve ayak tabanları 
mühürlenmişti …’’ ve sonra kikirdemeye başlıyor, iğneleyici ve 
gıdıklanmış gibi kikirdiyor, Jerome’nin koluna geçiriyor dişlerini’’ (Rilke 
2018: S. 506-507). 

 Burada ‘‘askeri okulun duygusuzluğu’’, (Kim 1973: S. 155) bir yandan 
Krix karakterinin aykırı davranışlarından, örneğin ‘‘sinsi sinsi’’ (Rilke 2018: S. 
505) parıldayan gözlerle sanki arkadaşının ölümünden zevk alıyormuş gibi 
anormal heyecanından ve arkadaşının ölüm şekline attığı gülüşten, diğer 
yandan da ergenliğin vermiş olduğu psikolojik bunalımlardan anlaşılmaktadır. 
Zira yaş grubu itibariyle ergenlik çağındaki gençlerin içinde bulunduğu 
psikolojik etmenler, bu gibi anormal davranışları gösterme noktasında önemli 
bir rol oynamaktadır.   
 Bu bağlamda eser, yazın çevrelerince, gençlik konusunu işleyen 
Rilke’nin yazınsal başarısı olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu metin, 
sadece roman biçimindeki ahlaki-pedagojik suçlama, kişinin okuldaki kendi 
yenilgileriyle ve onlara sebep olanlarla hesaplaşma olarak değil, bilakis edebi 
açıdan ilgi çeken eşi görülmemiş bir olay olarak görülmektedir (Kolk 1999: S. 
153).  
 Öyküde işlenen konunun başarısı, kullanılan dile de yansımaktadır. 
Askeri okulun ve askeriyenin genel geçer, yozlaşmış ve kendini çok özel 
anlayışı, özellikle çocuklar ve eğitimleri bakımından Rilke’nin bu eserinde 
içerik ve dil açısından karşılığını bulur. Öyküdeki nesnel ve özlü dil, sanatsal 
açıdan önemli detaylar için bir çabanın olduğunu göstermektedir. Öyküye 
hem sanatsal hem de otobiyografik anlamda verilen önem, özellikle Rilke’nin 
edebi şekilde tasarladığı ‘‘titiz sadeliği ve zapta geçirilmiş doğruluğunu’’ (Mix 
1995: S. 63) ön plana çıkarmaktadır. Bu sadelik ve doğruluk, bağırmak, ‘‘sert 
ve yüksek sesle [...] emirler’’ (Rilke 2018: S. 504) vermek gibi fiiller, ‘acele ve 
sert’ gibi sıfatlar otomatik olarak yapılan askeri eylemlerin kabataslak bir 
görüntüsünü çizer. 
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 Askeri okulun duygusuz, acımasız ve soğuk atmosferinin yanı sıra 
amaca yönelik, sert, olgusal jargonu Rilke tarafından hem içeriğe hem de 
kullanılan dile uygun olarak özgün biçimde yaratılır. Anlatıcı, üslup açısından 
askeri yaşamdaki günlük eylemlerin aynısını icra eder, tasvirlerinde salt 
gerçeklerin üstünde durur ve Gruber’in benzersiz olayını, titizlikle altı yedi 
sayfada anlatır. İçeriğe uyarlanmış özel dil kullanımı ve nesnel anlatım tarzı, 
anlam yoğunluğu bol olan olağanüstü coşkulu bir anlatım biçimini serbest 
bırakır, bu da öyküye has bir nitelik kazandırır ve onu benzer öyküler arasında 
oldukça farklı bir yere koyar (Wojnowski 2009: S. 2). 
 Rilke, anlatımdaki ayrıntı zenginliğinde kaybolmak yerine, yoğun ve öz 
bir üslup kullanır. Yüklem eksikliği nedeniyle sözdizimsel olarak eksik iki kısa 
cümleyle sınırlı olan olaylara minimalist giriş bile bunu açıkça göstermektedir: 
‘‘Sankt Severen’deki askeri okul. Beden eğitimi salonu’’ (Rilke 2018: S. 501). 
Genellikle bir cümleyi canlı kılan ve ona anlam veren fiiller kullanılmaz. Bu 
askeri komuta dili, okurda, askeri eylemleri bizzat yaşamış hissi uyandırır. 
Anlatıcı, açıklayıcı girişlerden ve duygular tarafından yönetilen bir süslemede 
kaybolan betimlemelerden açınır. ‘‘Okulun o yılki öğrencileri sırtlarında açık 
renk gömleklerle iki sıra olmuş, yuvarlak abajurlu gaz lambalarının altında 
dikilmiş duruyor’’ (Rilke 2018: S. 501) cümlesi de yaratılan nesnelliğe uyar. 
Kullanılan dil öznelliğe indirgenmeyip ortaya çıkan resmiyet, statik bir kitle ve 
birim olarak temsil edilen askeri öğrencilere aktarılır (Wojnowski 2009: S. 3-
4).  
 Tüm bu anlatılanlar çerçevesinde esere genel olarak bakılacak olursa; 
askeri eğitim almış gençlerin anlatımında hem otoriter bir eğitim hem de riskli, 
bohem bir yaşam tarzı resmedilmektedir (Kolk 1999: S. 154). Ayrıca anlatıcı, 
eserin ana kahramanı Gruber karakteriyle sadece ‘‘askeri komuta sistemi 
altında yok olan bir çocuğun kaderini’’ değil, aynı zamanda ‘‘sanatçının 
yalnızlığından’’ yola çıkarak onun ‘‘toplumsal ve sosyolojik konumunu’’ ortaya 
koymaktadır (Kim 1973: S. 158). Bu düşüncesini de Gruber’in yalnız başına 
ölmesiyle gerekçelendirir. Dolayısıyla bu askeri öykünün, yalnızca bir tür okul 
hikâyesi olarak değil, aynı zamanda sosyokültürel ve psikolojik açıdan ele 
alınan bir metin olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda Rilke’nin 
Beden Eğitimi Dersi adlı öyküsü, 1900’dan sonraki okul ve yatılı okul 
hikâyelerinin anahtar metni olarak kabul edilmektedir, çünkü bu öyküyle bir 
yandan karakterlerin çözümü zor psikolojik analizlerinin yapılması, diğer 
yandan da güç yapılarının çok hassas ve kesin bir şekilde ayrımlaşması başlar 
(Luserke 1999: S. 52). 
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5. SONUÇ 
 Rainer Maria Rilke, Alman yazınının yetiştirdiği en büyük dehalardan 
biridir.  Eserleriyle özellikle 19. yüzyılın sonuna (Fin de Siécle) ve 20. yüzyılın 
başlarına damga vurmuştur. Sanatın ve yazının çeşitli konularını ele alan Rilke, 
1902 yılında yazdığı Beden Eğitimi Dersi adlı askeri öyküsüyle Popüler Asker 
Yazının’da da hatırı sayılır bir yer edinmiştir.  
 Bireyin ruhuyla özdeşleşmeyen bir eğitimin birey üzerinde bıraktığı 
yıkıcı etkiler, insanı yaşamı boyunca olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Rilke 
de bu eserinde benliğine uymayan askeri okulun kendisinde bıraktığı olumsuz 
ve tahripkâr etkileri üzerinde durmuştur. Bunu, kendi hayatından yola çıkarak 
yarattığı Gruber karakterinde görmek mümkündür. Rilke, askeri okulda 
yaşadığı tecrübeleri, 20. yüzyıl başında Beden Eğitimi Dersi adlı öyküsünde 
kısa ve öz bir üslupla kaleme almıştır. Eserde zorlama bir eğitim ile mutlu 
olunamayacağı, aksine olumsuz sonuçlarla karşılaşılacağı vurgulanarak okura 
önemli mesajlar verilmektedir. Ebeveynlerin yönlendirdiği eğitimin - Rilke’nin, 
babasının ulaşamadığı yüksek mevkiye ulaşması için subay olmasına verilen 
karar - değil, bilhassa bireyin ilgi ve alakasının yer aldığı bir eğitimin tercih 
edilmesi, bireye yapılabilecek en güzel yatırımdır. Aksi takdirde bireyin hayatı, 
incelediğimiz eserin başkahramanı Gruber’inki gibi trajik bir sonla bitebilir. 
Eserdeki başkahramanın, hem askeri komuta sistemi altında hem de gençlik 
(ergenlik) evresiyle ortaya çıkan psikolojik bunalımlar çerçevesinde yok 
olduğu unutulmamalıdır. 

Eserde yüzyıl başında vurgulanan ve günümüzde kimi toplumlarda 
hala geçerliliğini koruyan yıkıcı eğitim zihniyeti, bireyleri gerek fiziksel gerekse 
ruhsal açıdan dönüşü olmayan yollara sürükler ve çoğu zaman onların 
ölümüne sebebiyet verir. Dolayısıyla bireyin yaşadığı gençlik yılları ve bu 
süreçte aldığı eğitim, onun geleceğine yön verecek ana unsurlardır. Bireye, 
dönemin ve ailenin istekleri doğrultusunda değil, sahip olduğu yetenekler 
çerçevesinde yön – eğitim - verilmelidir.   
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YÜKSEL PAZARKAYA’NIN “GESTALTE MICH ALS DU” 
BAŞLIKLI ŞİİRİNİN METİNDİLBİLİMSEL 
ÇÖZÜMLEMESİ152 

 

Nihal URAL153 

 

1. GİRİŞ 
Almanya’ya Türk işçi göçüyle temelleri atılan Türk-Alman yazını, 

günümüzde altmış yılı geride bırakmıştır. Türk-Alman yazını her iki ülke, dil ve 
kültür arasında bir köprü vazifesi görmekte ve bu köprünün oluşumunda Zafer 
Şenocak ve Yüksel Pazarkaya gibi isimler öncü konumunda yer almaktadır 
(Tosun ve Yücedağ 2021: 30). Yüksel Pazarkaya, eserlerinde genellikle gurbet 
yaşamının zorlukları, gurbetçilerin yaşam mücadelesi, kimlik arayışı, 
yabancılık hissi ve memlekete dönüş gibi temaları işlemiştir (Zengin 2010: 
340). Türk-Alman yazını altmış yıllık birikimiyle çok çeşitli yazınsal türler içerir. 
Fakat Brezina (2003; akt. Asutay 2021: 199), Türk-Alman yazınının 
başlangıcının şiir ile olduğunu belirtir. Türk-Alman yazınındaki üç kuşakta da 
yerini koruyan şiirlerde, her kuşağa özgü dönemsel sorunlar işlenir (bkz. 
Asutay 2021). Türk-Alman yazınındaki temel isimlerden biri olan Yüksel 
Pazarkaya da hikâye, eleştiri, inceleme ve çeviri metinler gibi metinlerin yanı 
sıra birçok şiir kaleme almış ve bu şiirlerde dönemsel sorunlara dikkat 
çekmiştir. 

Şiir, yazınsal metin türleri arasında farklı bir konumdadır; çünkü 
yinelemeli, ritimli ve kesintili anlatım gibi çeşitli anlatımsal ve biçimsel 
özellikleri diğer yazınsal metin türlerinden farklılık gösterir (Korkut 2005: 103). 
Şiirin esas malzemesi dildir ve dilsel ögeler bir araya gelerek imgelerin 
oluşmasını sağlarlar (a.g.e). Şiirde örtük anlatım gibi çeşitli dilbilimsel oyunlara 
ve söz sanatlarına oldukça sık yer verilir (a.g.e). Şiirlerin daha iyi anlaşılıp 
yorumlanabilmesi için şiirde kullanılan dilin çözümlenmesi gerekmekte ve bu 

                                                           
152 Bu çalışma “XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi”nde (30.09-02.10.2021) sunulan 
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çözümlemeler genellikle yazınsal kuramlar temelinde yapılmaktadır (bkz. 
Tutaş 2006). Fakat Aksan’a (1993: 19) göre şiir, dilbilimin birçok alanının 
kapsamına giren bir metin türüdür. Boztaş (1994: 174-175) da şiirlerin 
öncelikle dilbilimsel olarak incelenmesi gerektiğini vurgulamış ve bu bağlamda 
metindilbilimsel şiir incelemelerine dikkat çekmiştir. Sağlık’a (2002: 81) göre 
de şiir dili, dilbilim bağlamında incelenmelidir. Türkiye’de şiirleri 
metindilbilimsel açıdan inceleyen çeşitli çalışmalar mevcuttur (Boztaş 1994; 
Sağlık 2002; Torusdağ ve Aydın 2013; Ekşi 2015; Kekevi 2015; Lüleci 2016; 
Akşit 2019). Fakat genel olarak şiirleri ele alan çalışmaların içinde 
metindilbilimsel çözümlemelerin sayıca az olduğu görülmektedir. Bu duruma 
ek olarak, alanyazında Türk-Alman yazını şiirlerine yönelik metindilbilimsel 
inceleme yapan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, bu 
çalışma Türk-Alman yazınının öncü yazar ve şairlerinden biri olan Yüksel 
Pazarkaya’nın “Du Gegenden” (Sen Dolayları) adlı şiir kitabında yer alan 
“Gestalte mich als du” başlıklı şiirine metindilbilimsel bir bakış sunmuştur. 

 
2. METİNDİLBİLİM VE METİNDİLBİLİMSEL ANALİZ MODELİ ÜZERİNE 

Metin kavramı, söylenen veya yazılan tüm dilsel yapıları 
kapsamaktadır. Aksan ve Aksan’a (1991: 94) göre sıralı olarak bulunan ve 
birbirlerinin yerine geçebilen her türlü dilsel yapı, metni anlam taşıyan bir 
bütün haline getirmektedir. Fix’e (2019: 19) göre metin, birbiriyle bağlantılı 
cümlelerden oluşan ve belirli bir amaç taşıyan dil birimidir. Bu dil birimini 
bütüncül olarak ele alıp dilbilimsel çözümlemesini yapan bilimsel disiplin ise 
metindilbilimdir. Metindilbilimde amaç; metinlerin yapısal, biçimsel, anlamsal 
ve işlevsel boyutlarını çözümlemektir (Bußmann 1990: 779). Bunun yanı sıra 
metindilbilim metinsellik ölçütlerini tanımlar, metinlerin işlevlerini saptar ve 
farklı metin türlerindeki farklı yapısal özellikleri ortaya çıkarır (Torusdağ ve 
Aydın 2019: 3). Tüm metin türleri metindilbilimin inceleme konusu 
olabilmektedir. Bu bağlamda, Dubová ve Pallová (2006: 11) yazılı, sözlü, edebi 
veya edebi olmayan tüm metinlerin metindilbilimsel olarak analiz 
edilebileceğini vurgular. Metindilbilime göre bir metnin metin olarak geçerli 
olabilmesi için metinsellik ölçütlerini karşılaması gerekir (de Beaugrande ve 
Dressler 1981: 3). De Beaugrande ve Dressler (1981: 13) bu metinsellik 
ölçütlerini bağlaşıklık, bağdaşıklık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, bilgisellik, 
durumsallık ve metinlerarasılık şeklinde sıralar. Metinsellik ölçütleri kısaca 
aşağıdaki gibi açıklanabilir154: 

                                                           
154 Metinsellik ölçütlerinin ve açıklamalarının Almancadan Türkçeye anlamsal çevirisi 

araştırmacı tarafından yapılmıştır. 
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 Bağlaşıklık: Metindeki ögelerin birbirleriyle oluşturduğu sözcüksel ve dil 
bilgisel ilişki 

 Bağdaşıklık: Metindeki ögelerin birbirleriyle oluşturduğu anlamsal ilişki 

 Amaçlılık: Metin üreticisinin bir metni oluşturma amacı (bilgilendirme, 
eğlendirme, uyarı vb.) 

 Kabul edilebilirlik: Metnin okur açısından anlaşılabilir olması 

 Bilgisellik: Okuyucu için gereken bilgilerin metinde verilmesi 

 Durumsallık: Metnin hedef kitle, metin türü, konu ve amaç ile olan uyumu 

 Metinlerarasılık: Metnin diğer metinlerle veya metin türleriyle bağlantısı 
(bkz. De Beaugrande ve Dressler 1981) 

Çalışmada ele alınan şiir bağlaşıklık ve bağdaşıklık çerçevesinde 
incelenmiştir. Çünkü bu iki ölçüt dışındaki metinsellik ölçütleri, metin dışı 
bağlantıları da kapsamaktadır. Bağlaşıklık ve bağdaşıklık ise metin odaklı bir 
analiz gerektirmektedir. Şiir analizinde bağlaşıklık ölçütleri için de Beaugrande 
ve Dressler’den (1981: 50-88); bağdaşıklık ölçütleri için ise Brinker v.d.’den 
(2018: 29-49) faydalanılarak bir analiz modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan 
analiz modeli aşağıdaki tabloda görülebilir: 
Tablo 1. Metindilbilimsel Analiz Modeli (de Beaugrande ve Dressler 1981; Brinker v. d. 2018)155 

Metinsellik Ölçütleri Metinsellik Araçları 

Bağlaşıklık 

Yineleme 

Kısmi Yineleme 

Koşutluk 

Açımlama 

Gönderimsel Ögeler (Art ve Ön Gönderim) 

Eksilti 

Zaman Uyumu 

Bağıntı Ögeleri 

Kiplik 

İşlevsel Tümce Yapısı ve Vurgulama 

Bağdaşıklık 
Konu-Yorum Düzeni 

Açık ve Örtük Yinelemeler 

                                                           
155 Metinsellik ölçütlerinin ve araçlarının Almancadan Türkçeye anlamsal çevirisi araştırmacı 

tarafından yapılmıştır. 
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Bağlaşıklık, metnin yüzey yapısındaki dilsel ögelerin birbirleriyle 

oluşturduğu dil bilgisel bağlantılar ile meydana gelir (de Beaugrande ve 
Dressler 1981: 50). Bağlaşıklık araçları; yineleme, kısmi yineleme, koşutluk, 
açımlama, gönderimsel ögeler, eksilti, zaman uyumu, bağıntı ögeleri, kiplik, 
işlevsel tümce yapısı ve vurgulama şeklindedir (a.g.e.). Bir metinde 
metinselliğin sağlanması için bağlaşıklığa ek olarak anlamsal tutarlılığın da 
sağlanması gerekmektedir. Anlamsal tutarlılık ise bağdaşıklık araçlarıyla 
oluşturulur (a.g.e). Bağdaşıklık araçları açısından tematik boyut ve dil bilgisel 
boyut olmak üzere iki farklı boyut mevcuttur (Brinker v.d. 2018: 24). 
Çalışmada kullanılan analiz modeli, tematik boyut Konu-Yorum düzenini; dil 
bilgisel boyutta ise açık ve örtük yinelemeleri kapsamaktadır.  

Çalışmanın bir sonraki bölümünde Yüksel Pazarkaya’nın “Gestalte 
mich als du” başlıklı şiiri yukarıda söz edilen bağlaşıklık ve bağdaşıklık araçları 
bağlamında incelenmiş ve incelemede elde edilen bulgular gösterilmiştir. 

 
3. BULGULAR 

Yüksel Pazarkaya’nın “Du Gegenden” (Sen Dolayları) adlı şiir kitabının 
ilk baskısı 1983 yılında yapılmıştır. Kitabın ele alınan baskısı ise Sardes Yayınevi 
tarafından 2005 yılında yapılmıştır. Kitap, toplam 21 şiirden oluşmaktadır. 
Kitaptaki tüm şiirler hem Almanca hem de Türkçe karşılıklarıyla yer 
almaktadır. Çalışmada metindilbilimsel çözümlemesi yapılan “Gestalte mich 
als du” (Biçimle Beni Senle) adlı şiir, kitaptaki 14. şiir olup kitabın 50. ve 55. 
sayfaları arasında yer almaktadır. 45 dizeden oluşan şiirde anlatıcı (das 
lyrische Ich = şair özne), özlem duyulan bir “sen”den ve ikilemde kalınmış bir 
durumdan bahsetmektedir (Ek-1). Söz konusu şiirin metindilbilimsel analizi 
aşağıdaki gibidir: 

 
3.1. ŞİİRDEKİ BAĞLAŞIKLIK ARAÇLARI 
 
3.1.1. YİNELEME 

Yineleme, metindeki dilsel bir ögenin (isim, fiil, sıfat vb.) metin içinde 
herhangi bir değişikliğe uğramadan aynı kelimeyle tekrar edilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (de Beaugrande ve Dressler 1981: 57). İncelenen şiirde 
toplamda 30 farklı kelimenin 80 kez yinelendiği tespit edilmiştir: 
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Tablo 2. Şiirde Bulunan Yinelemeler ve Kelime Türlerine Göre Dağılımı 

Kelime türü 
Yinelenen 

kelime sayısı 
Yinelenen kelimeler ve kullanım sıklığı 

İsim 13 

Geist – 4 kez, Samen – 3 kez, Zeit – 3 
kez, Erde – 2 kez, Gestalt – 2 kez, Leben 
– 2 kez, Nichtigkeit – 2 kez, Regen – 2 
kez, Stoff – 2 kez, Universum – 2 kez, 
Wesen – 2 kez, Zweisamkeit – 2 kez, 

Prüfung – 2 kez 

Sıfat 1 zweit – 2 kez 

Fiil 13 

sein – 12 kez, werden – 3 kez, gestalten 
– 3 kez, scheinen – 3 kez, verfallen – 3 
kez, verschmelzen – 2 kez, beenden – 2 

kez, sagen – 2 kez, treiben – 2 kez, 
vermögen – 2 kez, erwürgen – 2 kez, 

opfern – 2 kez, welken – 2 kez 

Zarf 3 wieder – 3 kez, geneigt – 2 kez, darauf 
– 3 kez 

 
Tablo 2’ye bakıldığında incelenen şiirde en sık tekrar eden kelime 

türlerinden birinin fiil olduğu görülmektedir. Bu nedenle, şiirdeki eylemlerin 
oldukça sık tekrarlanarak vurgulandığı söylenebilir. Bir diğer en sık yinelenen 
kelime türü isimken, ismi niteleyen sıfatların yalnızca iki kez yinelenmesi de 
göze çarpmaktadır. Şiirde en sık yinelenen kelimenin 12 kez kullanım ile sein 
(olmak) fiili olduğu görülmektedir. Bu fiil ile şiirde anlatıcı anlık durumunu 
aktarmakta ve yinelemelerle bunu vurgulamaktadır. Şiirdeki Erde (toprak), 
Samen (tohum), Zeit (zaman) ve Regen (yağmur) gibi sık yinelenen isimlere 
bakıldığında yeni filizlenen bir yaşamın sembolize edildiği söylenebilir. Fakat 
bu durum yaşamın fiziksel olarak yeni filizlenmesinden ziyade anlatıcının (das 
lyrische Ich = şair özne) yaşadığı ruhsal dönüşümler ve yeniden 
biçimlenmelerle ilgilidir. Bu durum şiirdeki Geist (ruh) ve Gestalt (biçim) gibi 
diğer sık yinelenen isimlerle de vurgulanmaktadır. Ek olarak Nichtigkeit (hiçlik) 
ile yapılan yinelemede şiirde özlem duyulan “sen”in yokluğunun şair öznenin 
hayatında eksiklik yarattığı ve hiçliğe bürünmesine yol açtığı vurgulanmıştır. 
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3.1.2. KISMİ YİNELEME 
Kısmi yineleme, metindeki bir kelimenin kelime türü değiştirilerek 

yinelenmesidir (de Beaugrande ve Dressler 1981: 60). Şiirdeki kısmi 
yinelemeler aşağıdaki gibidir: 

 
Tablo 3. Şiirde Bulunan Kısmi Yinelemeler 

 

İsim-Fiil: İsim-Zarf: 

Sonnenschein  scheinen Zweisamkeit  zweisam 

Ende  beenden Endlosigkeit  endlos 

Gestalt  gestalten Endlosigkeit  unendlich 

Suche  suchen  

 
Tablo 3’te görüldüğü gibi şiirde toplam yedi kez kısmi yineleme 

yapılmıştır. Bu kısmi yinelemelerden dördü isimlerin fiil olarak yinelenmesi 
şeklindeyken üçü isimlerin zarf haliyle yinelenmesi şeklindedir. Sonnenschein 
(güneş ışığı) ve scheinen (ışıldamak) kelimeleri ile yapılan kısmi yinelemede 
güneş ışığının yaşam için olan önemi ile şiirde özlem duyulan “sen”in şair 
öznenin yaşamı açısından olan önemi arasında benzerlik kurulmuştur. 
Endlosigkeit (sonsuzluk) kelimesi, unendlich (sonsuz) ve endlos (sonsuz) 
ifadeleriyle kısmi yinelenmiş olup bu ifadelerle sonsuzluk vurgusu yapılmıştır. 
Bu sonsuzluk, özlem duyulanın “sen”in yokluğunda oluşmuştur. Ende (son) ve 
beenden (sonlandırmak) kelimeleriyle yapılan kısmi yineleme, şair öznenin 
içinde bulunduğu sonsuzluğun son bulması için bir vurgu niteliği taşımaktadır. 
Gestalt (biçim) ve stalten (biçimlendirmek) kelimelerinin şiirdeki temel 
çerçeveyi oluşturduğu söylenebilir. Bu kısmi yineleme ile şair öznenin, özlem 
duyulan “sen”e kavuşmasıyla yeniden can bulacağı birçok yerde 
vurgulanmıştır. Suche (arayış) ve suchen (aramak) kelimeleriyle yapılan kısmi 
yinelemeler, şair öznenin özlenen “sen”e yönelik bitmeyen arayışlarını temsil 
etmektedir denebilir. Zweisamkeit (ikilik = iki bedende tek ruh olmak) ve 
zweisam (ikili) ile yapılan kısmi yinelemenin ise şair özne ile özlenen “sen” 
arasındaki bütünleşmeyi gösterdiği söylenebilir. 

 
3.1.3. KOŞUTLUK 

Koşutluk, metindeki dilsel bir yapının temelde aynı kalarak çevresine 
eklenen yeni dilsel ögelerle birlikte tekrar edilmesidir (de Beaugrande ve 
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Dressler 1981: 61). Çözümlenen şiirde beş dilsel yapının koşutluğu sağladığı 
saptanmıştır. Bu beş dilsel yapıdan üçü üçer kez, diğer ikisi ikişer kez farklı 
dilsel ögelerle kullanılmıştır: 

Dir geneigt welke ich, dir geneigt erlösche ich (S. 51) 

 
Yukarıdaki alıntıda dir geneigt yapısı iki farklı içerikle tekrar edilmiştir. 

İlk cümledeki welken (solmak) ve ikinci cümledeki erlöschen (silinmek) 
eylemlerinin özlenen “sen”e adanması, şair öznenin yok oluşundaki 
adanmışlığı ve bir anlamda yeniden doğuşu göstermektedir. Çünkü şair özne, 
şiirin bütününde yok oluşunun ardından özlem duyulan “sen” olarak yeniden 
doğacağına vurgu yapmaktadır. 

Der Regen vermag nichts ohne Samen in der Erde 

Der Samen vermag nichts ohne Sonnenschein (S. 51) 

 
Yukarıdaki alıntıda vermag nichts ohne yapısı farklı özne ve nesnelerle 

tekrar edilerek koşutluk sağlanmıştır. İlk cümlede toprakta tohum yoksa 
yağmurun, ikinci cümlede ise gökyüzünde güneş yoksa tohumun anlamsız 
olduğu belirtilmiştir. Bu iki durumla şair öznenin durumu arasında benzerlik 
kurulmuş ve şair öznenin şiirdeki özlem duyulan “sen” olmadan anlamsız 
olduğuna dikkat çekilmiştir. 

Wenn du nicht darauf scheinst 

Wenn du nicht darauf scheinst Blumen der Enge 
Wenn du nicht darauf scheinst verfällt die Heimat (S. 51) 

 
Yukarıdaki alıntıda wenn du nicht darauf scheinst yapısı farklı 

içeriklerle üç kez kullanılmış ve böylece koşutluk oluşturulmuştur. Burada da 
özlem duyulan “sen”in şair özne için bir güneş ışığı ve yaşam kaynağı olduğuna 
gönderme yapılmıştır. 

Kaum sage ich, ich bin du, sogleich bin ich zweisam (S. 51) 
Kaum sag ich, ich bin du, erstehe ich auf von neuem (S. 53) 

Kaum sag ich, ich bin du, werde zum Klumpen im Ursprungssinn (S. 55) 

 
Yukarıdaki alıntıda kaum sag ich, ich bin du yapısının tekrarıyla 

koşutluk sağlanmıştır. Bu alıntıda şair öznenin özlenen “sen” ile birleşmesiyle 
yeniden doğuşu ve biçimlenişi bir kez daha vurgulanmıştır.  

Der Geist bist du aus dem Urschoß der mich gebar (S. 51) 

Du bist der Geist verschmolzen mit meinem Stoff seit der ersten Flamme (S. 
53) 
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Du bist der Geist, blutleere Masse dieses Ich ohne dich (S. 55) 

 
Du bist der Geist yapısının tekrarlandığı yukarıdaki alıntıda; özlem 

duyulan “sen”in esasen şair özne ile bir bedende bütünleşik olduğu ve şair 
öznenin kendi benliğini özlem duyulan “sen” ile bir bütün olarak gördüğü 
çıkarımı yapılabilir. 

 
3.1.4. AÇIMLAMA 

Açımlama, metindeki bir ifadenin benzer anlamı taşıyan başka bir 
ifade ile yinelenmesidir (de Beaugrande ve Dressler 1981: 62). Şiirde tespit 
edilen açımlamalar aşağıdaki gibidir: 

Der Geist bist du aus dem Urschoß der mich gebar 

(…) 

Du lässt werden du lässt welken (S. 51) 
(…) 

Aus meinem Stoff schufst du mich, um mich von Neuem zu erwürgen (S. 53) 

Yukarıda bulunan alıntıda oluşturma, meydana getirme durumu 3 kez 
çeşitli ifadelerle yinelenmiş ve böylece şiirdeki özlem duyulan “sen”in şair 
özneyi tamamlayan ve yaratan şey olduğundan bahsedilmiştir denebilir.  

Dir geneigt welke ich, dir geneigt erlösche ich (S. 51) 

 
Daha önce de belirtildiği gibi, yukarıda verilen alıntıda solma ve 

silinme eylemlerinin aynı dize içerisinde yinelenmesiyle oluşan açımlama ile 
söz konusu yok oluşun özlenen “sen”e adanmış olduğu söylenebilir. 

 
3.1.5. GÖNDERİMSEL ÖGELER 

Gönderimsel ögeler ile metin içerisindeki bir ifadeye, o ifadeden önce 
veya sonra gelen başka cümlelerdeki ögelerle gönderimde bulunulabilir (de 
Beaugrande ve Dressler 1981: 64). Bu bağlamda, gönderimsel ögeler türlerine 
göre art gönderim ve ön gönderim olarak ikiye ayrılır:  

Art gönderim aracılığıyla metinde daha önce yer verilmiş olan bir 
ögeye sonrasında gelen bir öge ile gönderimde bulunarak metin içi bağlantı 
oluşturulur (de Beaugrande ve Dressler 1981: 65). Şiirde tespit edilen art 
gönderimler aşağıdaki gibidir: 

Der Geist bist du aus dem Urschoß der mich gebar 

Der dieses Ich opferte da es außer sich ist (S. 51) 
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 İlk alıntıdaki der Geist (ruh) ismine daha sonra der ilgi zamiri ve sich 
zamiri ile art gönderimde bulunulurken, dieses Ich (bu ben) kelimesine es kişi 
zamiri ile gönderim yapılmıştır. Bu art gönderimler ile şair öznenin özlenen 
“sen”den ayrıldığında yok olduğu ve özlenen “sen”in şair öznenin yaşam 
kaynağı olduğu sembolize edilmiştir. 

Samen Regen Sonne können nichts 

Wenn du nicht darauf scheinst 

Wenn du nicht darauf scheinst Blumen der Enge 
Wenn du nicht darauf scheinst verfällt die Heimat (S. 51) 

 
Yukarıdaki ikinci alıntıda ise darauf zarfının üç kez kullanımıyla Samen 

Regen Sonne können nichts (tohum yağmur güneş yetmiyor) ifadesine bir 
bütün olarak üç kez art gönderim yapılmıştır. Böylece özlenen “sen”in şair 
özne için olan önemi birkaç kez vurgulanmıştır.  

Wie ein Kunstwerk, das sein Leben aushaucht, sobald es deine Hand 
verlässt (S. 55) 

 
Üçüncü alıntıda das artikeli, sein iyelik zamiri ve es kişi zamiri ile ein 

Kunstwerk (sanat eseri) kelimesine art gönderimde bulunulmuştur. Burada da 
şair öznenin özlenen “sen”den uzaklaştığında yaşadığı anlam kaybı 
vurgulanmıştır. 

 
Ön gönderim ise metinde bulunan dilsel bir öge ile o ögenin ardından 

gelen dilsel bir ögeye önceden gönderim yapılmasıdır (de Beaugrande ve 
Dressler 1981: 65). Şiirdeki ön gönderimler aşağıda gösterilmiştir:  

 
Kaum sage ich (es), ich bin du, sogleich bin ich zweisam (S. 51)  

Kaum sag ich (es), ich bin du, erstehe ich auf von neuem (S. 53)  
Kaum sag ich (es), ich bin du, werde zum Klumpen im Ursprungssinn (S. 55)  

 
Yukarıda bulunan alıntıda gizli olarak bulunan es zamiri ile bir sonraki 

cümleye ön gönderim yapıldığı söylenebilir. Bu ön gönderimlerle şair öznenin 
özlenen “sen” ile buluşmasıyla ortaya çıkan yeniden doğuş ve anlam bulma 
aktarılmıştır. 
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3.1.6. EKSİLTİ 
Eksilti, kurallı bir cümlede olması gereken dilsel yapıların ifadede 

anlam kaybı olmadan cümleden çıkartılması durumudur (de Beaugrande ve 
Dressler 1981: 72). Şiirde tespit edilen eksiltili cümleler, aşağıdaki alıntılarda 
görülebilir. Alıntılanan cümlelerin sonundaki parantez içerisinde bu eksiltili 
cümlelerin şiirde kullanılmayan kurallı halleri verilmiştir:  

- Kaum sage ich, ich bin du, sogleich bin ich zweisam (S. 51) (Kaum sage ich 
es, dass ich du bin, […]) 

- Keine Zuflucht unter der Erde […] (S. 53) (Es gibt keine Zuflucht unter der 
Erde) 

- Und Schnecke splitternackt und ohne Spur (S. 53) (Und Schnecke ist 
splitternackt und ohne Spur) 

- Schmäler als ein Punkt, wie die Endlosigkeit (S. 53) (Es ist schmäler als ein 
Punkt) 

- Noch rosig die Leiche eines weltschönen Mädchens (S. 55) (Noch rosig ist 
die Leiche eines weltschönen Mädchens) 

 
Yukarıdaki eksiltili cümlelerde; yer altından kaçış olmaması, çıplak bir 

salyangoz ve noktadan dar bir sonsuzluk gibi ifadeler dikkat çekmektedir. Bu 
ifadeler ile şair öznenin yaşadığı çaresizlik hissine gönderimde bulunulduğu 
söylenebilir. 

 
3.1.7. ZAMAN UYUMU 

Zaman uyumu, bir metinde yer alan bilgiler ile çeşitli zamansal 
kavramlar ve yapılar arasında bulunan ilişkileri zamansal açıdan belli bir 
düzene koyma durumudur (de Beaugrande ve Dressler 1981: 74-75). Şiirde 
genel olarak geniş zaman kullanımı hâkimdir. Fakat bir bölümde geçmiş 
zaman kullanımı da mevcuttur: 

Der Geist bist du aus dem Urschoß der mich gebar 

Der dieses Ich opferte da es außer sich ist (S. 51) 

 
Yukarıdaki alıntıda yer alan zaman kullanımına bakıldığında, geçmiş 

zaman kullanımının şair özne ve özlenen “sen” arasında geçmişte yaşanan bir 
duruma vurgu yaptığı ve şiirin geri kalanındaki geniş zaman kullanımıyla da bu 
durumun hala devam ettiğine işaret edildiği söylenebilir. 
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3.1.8. BAĞINTI ÖGELERİ 
Bağıntı ögeleri, metindeki olayların veya durumların birbirleriyle 

bağlantısını ifade eden dilsel ögelerdir (de Beaugrande ve Dressler 1981: 76-
77). Bağıntı ögeleri işlevlerine göre dörde ayrılır: ekleyici bağlaçlar, ayırt edici 
bağlaçlar, zıtlık bildiren bağlaçlar ve sebep-sonuç ilişkisi kuran bağlaçlar 
(a.g.e.). Aşağıdaki tablo çözümlenen şiirdeki bağıntı ögelerini ve kullanım 
sıklıklarını göstermektedir: 

 
Tablo 4. Şiirde Bulunan Bağıntı Ögeleri ve Kullanım Sıklıkları 

Bağıntı Ögesi Türleri156 Şiirde Bulunan Bağıntı Ögeleri ve Kullanım Sıklıkları 

Ekleyici bağlaçlar und – 7 kez, sobald – 2 kez 

Ayırt edici bağlaçlar wenn – 3 kez 

Zıtlık bildiren bağlaçlar - 

Sebep-sonuç ilişkisi kuran 
bağlaçlar 

um…zu + Verb (Infinitiv) – 2 kez, damit – 1 kez, da – 1 
kez 

 
Tablo 4’e bakıldığında şiirde en çok ekleyici bağlaçların yer aldığı 

görülebilir. Sebep-sonuç ilişkisi kuran bağlaçların sıkça bulunması şair öznenin 
yaşadığı olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurduğu şeklinde yorumlanabilir. 
Zıtlık bildiren hiçbir bağlacın kullanılmaması ise şair öznenin içinde bulunduğu 
durumu önceden tahmin ettiğini ve sebep-sonuç ilişkilerini kabullendiğini 
göstermektedir denebilir. 

 
3.1.9. KİPLİK 

Kiplik; modal fiiller veya modal fiillerin işlevini üstelenen çeşitli dilsel 
yapılar aracılığıyla metindeki öznelerin veya anlatıcının bir durum karşısındaki 
tavrını, bilgisini veya beklentisini gösteren bir dilsel yapıdır (de Beaugrande ve 
Dressler 1981: 80). Bir metinde olasılık, gereklilik, yeterlilik, zorunluluk vb. 
durumlar kiplik aracılığıyla okura yansır. İncelenen şiirde yeterlilik kipi ve emir 
kipi olmak üzere iki tip kiplik yapısı kullanılmıştır. Şiirde yeterliliğe yönelik 
kiplik kullanımlar aşağıdaki gibidir: 

                                                           
156 Bağıntı ögesi türlerinin Almancadan Türkçeye anlamsal çevirisi araştırmacı tarafından 

yapılmıştır. 
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Der Regen vermag nichts ohne Samen in der Erde 

Der Samen vermag nichts ohne Sonnenschein 

Samen Regen Sonne können nichts (S. 51) 

 
Yukarıdaki alıntıda görüldüğü gibi yeterlilik ifade eden kiplik yapıları 

olumsuzluk ekiyle birlikte kullanılmıştır. Böylece yağmur-tohum ve tohum-
güneş ışığı ilişkisi üzerinden şair özne ve özlem duyulan “sen” arasındaki 
ilişkiye benzetme yapılmış ve şair öznenin özlenen “sen” olmadan yaşadığı 
yetersizlik ön plana çıkarılmıştır. Şiirdeki emir kipi kullanımları ise aşağıdaki 
gibidir:  

Opfere mich damit ich wieder du werde (…) 

Füll mich aus mit dir, gestalte mich als du (…) 
Stille diese Sehnsucht beende die Zweisamkeit (S. 51) 

(…) 

Erwürge mich dass ich wieder verschmelze (…) 

Gib mir Dimension mit dir, gestalte mich endlos mit dir 
Beende diese Anspannung, dieses Dilemma (S. 53) 

(…) 

Erfülle mich mit deinem Wesen, hauch mir Leben in deiner Gestalt 
Mach ein Ende dem unaufhörlichen Suchen allen Prüfungen (S. 55). 

 
3.1.10. İŞLEVSEL TÜMCE YAPISI VE VURGULAMA 

İşlevsel tümce yapısı ve vurgulama, cümlelerin söz dizimi ile ilgilidir 
(de Beaugrande ve Dressler 1981: 81). Bir cümlenin devrik yapıda olması ve 
dilsel ögelerin kurallı bir cümlede olması gereken pozisyonda olmaması, 
örneğin cümle başında özne yerine bir zarfın kullanılması, o dilsel ögenin 
cümledeki önemini ve vurgulanmak istendiği kısmı belirtir. Şiirlerin melodik 
ve vurgulu yapısından dolayı şiirlerde bu tip kullanımların sıkça kullanılacağı 
düşünülebilir. İncelenen şiirde tespit edilen yapılar aşağıdaki gibidir: 

 Durum Zarfı ile Vurgulama:  
Mit zerstäubten Wolken treiben […] (S. 51) 

Aus meinem Stoff schufst du mich, um mich von Neuem zu erwürgen (S. 51) 

 
Şiirde iki dizede vurgulama yapıldığı ve bu vurgulamaların ikisinde de 

durum zarfının özne yerine cümlenin başında kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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3.2. ŞİİRDEKİ BAĞDAŞIKLIK ARAÇLARI 
3.2.1. KONU-YORUM DÜZENİ 

Konu-yorum düzenine göre bir metindeki cümleleri oluşturan ögeler 
arasında tematik bağlantılar mevcuttur (Brinker v.d. 2018: 47). Bu bağlamda, 
söz konusu bilişsel bağlantıları çözümlemek ve düzenlemek için Prag 
Okulunda geliştirilen bir konsept ile metinlerdeki cümleler içerik bakımından 
ikiye ayrılmıştır:  

(1) Konu (Thema): Bilinen / bağlamdan çıkarılabilen bilgi  

(2) Yorum (Rhema): Bilinmeyen / bağlamdan çıkarılamayan yeni bilgi, bilinen 
bilgi (Thema) hakkında söylenen şey (a.g.e.)  

Bir metinde bulunan konu ve yorumların sıralanışını belirleyen 5 farklı 
tematik düzen türü (thematische Progression) mevcuttur (a.g.e.). Bu beş 
tematik düzen türünden şiirde kullanıldığı tespit edilenler aşağıdaki gibidir: 

 
Basit Çizgisel Akış (einfache lineare Progression): Bir cümledeki 

yorumun (Rhema) hemen ardından gelen cümlenin konusuna (Thema) 
dönüşmesi (Brinker v.d. 2018: 48).  

 
Aynı Konunun Sürdüğü Akış (Progression mit einem durchlaufenden 

Thema): Cümlelerde konunun (Thema) sabit kalması ve bu konuyla ilgili 
yorumların (Rhema) değişmesi (Brinker v.d. 2018: 48). 

İncelenen şiirde basit çizgisel akış ve aynı konunun sürdüğü akış iç içe 
geçmiş bir haldedir. Bu durumun bir örneği aşağıda görülebilir: 

 
Görsel 1. Şiirdeki Konu-Yorum Düzenine Yönelik Bir Örnek 



 

227 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

 
 

T1: Du  R1: der Geist aus dem Urschoß sein  

T2: Der (Geist)  R2: jdn. gebären  
T2: Der (Geist)  R3: jdn. opfern  

T3: Es (dieses Ich)  R4: außer etw. sein  

T1: (Du)  R5: opfern  

T1: Du  R6: werden lassen 
T1: Du  R7: welken lassen 

 
Şekil 1’de görülebileceği gibi, ilk cümlenin konusunu oluşturan du (sen 

= T1) hakkında der Geist aus dem Urschoß sein (köklerden gelen ruh olmak = 
R1) bilgisi verilmiş ve böylece konu (du) hakkında bir yorumda bulunulmuştur. 
İkinci cümlede ise ilk cümlenin yorumunu oluşturan ruh (der = T2) kelimesi 
konu pozisyonuna geçmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan yorum ise jdn. gebären 
(birini doğurmak = R2) olarak dile getirilmiştir. İlk cümledeki yorumun (R1) 
ikinci cümlede konu (T2) olmasıyla basit çizgisel akış oluşturulmuştur. Üçüncü 
cümlenin konusu (der = T2) ikinci cümlenin konusuyla aynı kalmış, fakat 
konuyla ilgili yorum değişmiştir (jdn. opfern = T3). Bu nedenle, ikinci ve üçüncü 
cümle arasında aynı konunun sürdüğü akış durumu oluşmuştur. Örneğin 
devamına bakıldığında bu iki konu-yorum düzeninin karışık bir şekilde 
kullanılmaya devam ettiği görülebilir. 

 
3.2.2. AÇIK VE ÖRTÜK YİNELEMELER 

Bağdaşıklığın dil bilgisel boyutu ise bir metni oluşturan cümlelerdeki 
söz dizimsel ve semantik bağlantılara odaklanır (Brinker v.d. 2018: 24). Bu 
bağlantılar metinde açık ve örtük yinelemelerle sağlanır:  

 
Açık yinelemeler: Metindeki cümlelerde bulunan bir ifadenin; aynı 

kelimeyle, eş anlamlısıyla, kişi zamirleriyle, işaret zamirleriyle, zarflarla veya 
zarf belirteçleriyle yinelenmesidir (a.g.e).  

 
Örtük yinelemeler: Tekrarlayan kelimenin tekrarlanan kelimeyle 

doğrudan değil dolaylı olarak ilişkili olması durumudur (a.g.e). Bu nedenle 
örtük yinelemelerde kavramsal yakınlığın sağlanması önem taşır. Örtük 
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yinelemeleri mümkün kılan 3 farklı kavramsal yakınlık türü tespit edilmiştir 
(Brinker ve ark. 2018: 37-38)157: 

 
 ontolojik yakınlık: örneğin; kedi-pati, ağaç-meyve 

 mantıksal yakınlık: örneğin; savaş-barış, yaşam-ölüm 

 kültürel yakınlık: örneğin; ev-pencere, bahçe-çit 

 
Bu kavramsal yakınlık türleri okuyucunun ön bilgilerine ihtiyaç 

duymakta ve bu ön bilgiler metin içerisindeki örtük yinelemeleri anlaşılır 
kılmaktadır.  

 
Şiirdeki tüm açık ve örtük yinelemelerin şematik gösterimi aşağıdaki gibidir: 

                                                           
157 Kavramsal yakınlık türlerinin Almancadan Türkçeye anlamsal çevirisi araştırmacı tarafından 

yapılmıştır. 
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Şekil 2. Şiirdeki Açık ve Örtük Yinelemelerin Şematik Gösterimi 
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B*= Yinelenen kelime, W*= Açık yineleme, (W*)= Örtük yineleme  
B1: Geist - B2: du - B3: mich - B4: dieses Ich - B5: Regen - B6: Samen - B7: 

Erde - B8: Sonnenschein - B9: Herz - B10: Zweisamkeit - B11: Stoff - B12: Wolken - 
B13: Zeit - B14: Universum - B15: Wesen - B16: Gestalt - B17: Leben - B18: Kunstwerk 
- B19: Nichtigkeit  

W1: Geist, sich - W2: dich, dir, du, dein-, - W3: mich, mir, ich, mein-, - W4: 
dieses Ich, es - W5: Regen, darauf - W6: Samen, darauf - W7: Erde - W8: (Sonne), 
darauf - W9: Gemüt - W10: Dilemma - W11: Stoff - W12: Dimension - W13: Zeit - W14: 
Universum - W15: Wesen - W16: Gestalt - W17: Leben, (Leiche) - W18: sein, es - W19: 
Nichtigkeit 

Şekil 2’de görülebileceği gibi, şiirin hem ilk hem de son dizesinde 
“sen” (B2  W2) ve “ben” (B3  W3) ile yapılan açık yinelemeyle şiir bir 
bakıma çerçevelenmiştir denebilir. B2 ve B3’ün yinelenmesi şiir içerisinde 
yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Şekilde bir diğer göze çarpan durum ise 
tohum-yağmur-güneş ışığı kelimelerinin (B5  W5, B6  W6, B8  W8) sıkça 
yinelenmesidir. Bu üç ifadenin yinenlemesiyle filizlenmede yani yaşam 
bulmada yetersizlik durumu için bir vurgu oluşturulmuş, bu yetersizliğin 
özlenen “sen” (B2) ile giderilebileceği de belirtilmiştir denebilir. Bu bağlamda, 
şiirin bağdaşıklık örgüsünün de şair özne ve bir yaşam kaynağı olarak özlenen 
“sen” üzerine kurulduğu söylenebilir. Ayrıca şiirin 8. dizesinde güneş ışığı (B8) 
ve güneş (W8) ile ontolojik olarak; 36. dizesinde ise yaşam (B17) ve ölü (W17) 
ile mantıksal olarak örtük yineleme yapıldığı görülebilir.  

 
4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada Yüksel Pazarkaya’nın “Gestalte mich als du” başlıklı şiiri, 
metindilbilimin bağlaşıklık ve bağdaşıklık araçları bağlamında incelenmiştir. 
İncelenen şiirde bağlaşıklık ve bağdaşıklık araçlarından sıkça faydalanıldığı 
tespit edilmiştir. Şiirdeki bu metindilbilimsel araçların şiirin konusuyla da 
yakından ilişkili olduğu görülmüştür. Metindilbilimsel analizin de ortaya 
çıkardığı gibi, şair öznenin özlenen “sen”e duyduğu hasret şiirin konusunu 
oluşturmaktadır. Özlenen “sen”in, şair özneyi doğumundan itibaren 
biçimlendirdiği ve şair öznenin özlenen “sen” ile iç içe geçtiği şiirde 
metindilbilimsel olarak birçok kez vurgulanmıştır.  Şiirde, özlenen “sen” büyük 
bir önem taşımaktadır, çünkü koşutluğun ve açımlamanın sağlandığı 
ifadelerde özlenen “sen”in şair özne için bir yeniden doğuş ve yaşam kaynağı 
olduğu belirtilmiştir. Kısmi yinelemelerin bulunduğu ifadelerde ise şair 
öznenin içerisinde bulunduğu arayışlar ve özlenen “sen” ile bütünleşme 
durumuna vurgu yapıldığı saptanmıştır. Şiirde bulunan açık ve örtük 
yinelemeler ile özlenen “sen” ve şair özne bağlamında şiirin çerçevelendiği ve 
diğer tüm olayların bu çerçeve içerisinde gerçekleştiği belirtilebilir. Ayrıca 
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zaman uyumuna bakıldığında şiirin genelinde geniş zaman kullanımının hâkim 
olduğu fakat ilk iki dizede geçmiş zaman kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu 
durum, özlenen “sen”den ayrılma olayının geçmişte yaşandığının ve hala 
süregeldiğinin vurgusu olarak yorumlanabilir. 

Şiirin arka planını oluşturan göç olgusu göz önünde 
bulundurulduğunda özlenen “sen”in aslında şair öznenin ardında bıraktığı 
Türk kimliği olduğu ifade edilebilir. Şair özne, Almanya’ya göçün ardından bir 
yandan bu kimliğinden kopamaz durumdayken diğer yandan da bu kimliğinin 
giderek yok olduğunu hissetmektedir. Bu durum, şair öznede bir arayışa yol 
açarken bu arayışın ortadan kalkması için özlenen “sen”in varlığına ve onun 
şair özneyi yeniden biçimlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Ek-1. Yüksel Pazarkaya’nın “Gestalte mich als du” adlı şiiri 

 

Gestalte mich als du 

(1) Der Geist bist du aus dem Urschoß der mich gebar 

(2) Der dieses Ich opferte da es außer sich ist 

(3) Opfere mich damit ich wieder du werde 

(4) Du lässt werden du lässt welken 

(5) Dir geneigt welke ich, dir geneigt erlösche ich 

(6) Der Regen vermag nichts ohne Samen in der Erde 

(7) Der Samen vermag nichts ohne Sonnenschein 

(8) Samen Regen Sonne können nichts 

(9) Wenn du nicht darauf scheinst 

(10) Wenn du nicht darauf scheinst Blumen der Enge 

(11) Wenn du nicht darauf scheinst verfällt die Heimat 

(12) Herz verfallen, Geist verfallen 

(13) Füll mich aus mit dir, gestalte mich als du 

(14) Stille diese Sehnsucht beende die Zweisamkeit 

(15) Kaum sage ich, ich bin du, sogleich bin ich zweisam 

(16) Du bist der Geist verschmolzen mit meinem Stoff seit der ersten Flamme 

(17) Aus meinem Stoff schufst du mich, um mich von Neuem zu erwürgen 
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(18) Erwürge mich dass ich wieder verschmelze 

(19) Du lässt verschmelzen und absondern 

(20) Mit zerstäubten Wolken treiben 

(21) Entlang Zeiten treiben lautlos und unendlich 

(22) Und Blindschleiche und ohne Ahnung von der Zeit 

(23) Geringelt in der Dürre der Regenwurm 

(24) Keine Zuflucht unter der Erde und ohne Schwingen zu fliegen 

(25) Und Schnecke splitternackt und ohne Spur 

(26) Das Universum hat keine Tiefe ohne dich 

(27) Schmäler als ein Punkt, wie die Endlosigkeit 

(28) Gib mir Dimension mit dir, gestalte mich endlos mit dir 

(29) Beende diese Anspannung, dieses Dilemma 

(30) Kaum sag ich, ich bin du, erstehe ich auf von neuem 

(31) Du bist der Geist, blutleere Masse dieses Ich ohne dich 

(32) Meines Gemüts Wesen, meines Geistes Gestalt bist du 

(33) Erfülle mich mit deinem Wesen, hauch mir Leben in deiner Gestalt 

(34) Mach ein Ende dem unaufhörlichen Suchen allen Prüfungen 

(35) Wie ein Kunstwerk, das sein Leben aushaucht, sobald es deine Hand verlässt 

(36) Noch rosig die Leiche eines weltschönen Mädchens 

(37) Ohne dich, dieses Ich ist Nichtigkeit 

(38) Nach Nichtigkeit sucht dieses Ich um du zu sein 

(39) Der Zug, der mit Strahltrosse mich schleppt 

(40) Passiert das Universum durch die Zeit 

(41) Fern von Irrungen, von Zivilisationswirrungen 

(42) Dies ist die zweite Stufe mit Erscheinungen des Alls 

(43) Dies ist die zweite Prüfung in Begleitung der Einöde 

(44) Übrig bleibt wieder nur das Du im letzten Sinn 

(45) Kaum sag ich, ich bin du, werde zum Klumpen im Ursprungssinn 
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DIE VERWENDUNG VON DIGITALEN MEDIEN IM 
DAF-UNTERRICHT: EINE UNTERSUCHUNG DER 
WEBSEITE „DEUTSCHE WELLE“158 

 

Rahim ŞENTÜRK159 

 

1. EINLEITUNG  

Digitale Medientools füllen jeden Moment unseres heutigen Lebens. 
Sie sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Im Bildungsbereich 
und insbesondere im Fremdsprachenunterricht kommen digitale Tools zum 
Einsatz, die in nahezu allen Bereichen Verwendung finden. Die Digitalisierung 
hat in den letzten Jahren im Fremdsprachenunterricht zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. Beim Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache 
tragen digitale Tools zum Lern- und Lehrprozess bei. Die Verwendung digitaler 
Netzwerke beim Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache macht das 
Lernen und den Unterrichtsprozess angenehm und zieht die Aufmerksamkeit 
auf sich. Die Fortschritte in Technologie und digitalen Medien sind ein 
wirksames Paradigma der heutigen allgemeinen Ausbildung. Gerade im 
Fremdsprachenunterricht ist es eine Notwendigkeit, keine Alternative 
geworden. Daher ist es im Fremdsprachenunterricht sehr wichtig, 
reichhaltige Inhalte und Materialien präsentieren zu können. In diesem Sinne 
spielen Medienwerkzeuge und digitale Netzwerke eine Hauptrolle vor allem 
im Fremdsprachenunterricht (demnächst FSU).  

„Es ist inzwischen in den Vordergrund gerückt, dass das Lehren des 
Lernens, die Entwicklung des Bewusstseins für lebenslanges Lernen und 
die Computerkompetenz, die ebenso wichtig sind wie die 

                                                           
158Dieser Beitrag wurde als mündliche Präsentation im “XV. Internationaler Türkischer 

Germanistik” Kongress vorgestellt, der vom 30. September bis 02. Oktober an der Trakya 
Universität in Edirne stattfand. Der Titel des Beitrags wurde als „Die Verwendung von 
Digitalen Medien im Daf-Unterricht: eine Untersuchung der Webseite Deutsche 
Welle“geändert. 

159Araş.Gör, Trakya Universität Abteilung für Deutschlehramt Edirne / Türkei. 
rahimsenturk@trakya.edu.tr ORCID-ID NO: 0000-0002-3053-6784 
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Grundkompetenzen im Sprachunterricht, tiefer erlernt und verarbeitet 
werden müssen“ (vgl. Tuğlu, 2021).  

In diesem Sinne schafft der Einsatz medialer Werkzeuge zur 
Entwicklung und Förderung von Sprachkompetenzen eine neue Lern- und 
Lehrumgebung.  

„Anstatt sich von diesen Erfindungen in unserer sich täglich 
weiterentwickelnden Welt fernzuhalten, sollten wir die Entwicklungen 
im technischen und digitalen Bereich verfolgen und sie am besten und 
effizientesten in unser Bildungsleben einbeziehen“ (vgl. Günday  
Çamlıoğlu, 2015).  

Es ist vorteilhaft, die Medien und Kommunikationsmittel im Sprachunterricht 
gewinnbringend und effizient einzusetzen. Daher geht es darum, die 
Sprachentwicklung der Lernenden mit den Medien und technologischen 
Hilfsmitteln zu verbessern und das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie sie 
diese Medienhilfsmittel effektiv im Sprachlernprozess einsetzen können. 

Wenn man uns den Entwicklungsprozess des Technologieeinsatzes im 
Sprachunterricht ansieht, haben sich Verhaltens- und kognitive Theorien 
bewährt. Als Ergebnis der Verhaltenstheorie, die in den 1940er Jahren in den 
Sozialwissenschaften auftauchte, entstand mit der audiolingualen Methode 
eine neue Sprachmethode.  

„Die audiolinguale Methode entstand unter maßgeblichem Einfluss der 
strukturellen Linguistik (Bloomfield, Nelson Brooks und Lado) auf der 
einen Seite und der verhaltensistischen Lernpsychologie (Skinner) auf 
der anderen“ (Neuer  Hunfeld, 1993: 58).  

Diese unter dem Einfluss beider Wissenschaften entstandene Methode 
brachte eine Reihe von Neuerungen in den Sprachunterricht. 

„Mit dieser Methode trat das Sprachlabor erstmals in unser Leben ein. 
Im Sprachlabor wurde mit Kassette, Tonband und Radio verwendet, um 
bei der Zielsprache mündlich zu kommunizieren. Abhängig von der 
technologischen Entwicklung sind in den 1960er Jahren Diaprojektoren 
und dann Filmmaschinen in Sprachlabors eingesetzt worden (Lado, 
1967: 234). 

Mit dem Aufkommen der kognitiven Theorie in den 1960er Jahren 
entstand jedoch eine neue Sprachmethode. Diese Methode ist die kognitive 
Methode. Die kognitive Methode wurde vom Kognitionspsychologen John 
Bissell Carroll entwickelt und in den 1960er Jahren von dem Linguisten 
Kenneth Chastain unter dem Einfluss der Ansichten der kognitiven 
Lerntheoretiker Ausubel und des berühmten Linguisten Chomsky 
angewendet. Ziel dieser Methode ist das Erlernen einer Fremdsprache wie 
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Muttersprachler. Es geht darum, dass die Leute so sprechen wie diejenigen, 
die diese Sprache sprechen. Anstelle eines maschinellen Lernens auf Basis des 
Auswendiglernens tritt sinnvolles Lernen in den Vordergrund. Aus diesem 
Grund wurden Fernseher vor allem technisch genutzt und in den 1980er 
Jahren wurden Videofilme im Sprachunterricht eingesetzt, die mit der 
Entwicklung der Videotechnik Sprachlabore ablösten. 

„Der Einsatz von Computertechnologie im Sprachunterricht in den 
1970er Jahren brachte eine andere Dimension und Innovationen mit 
sich“ (vgl. Messerschmidt & Grebe, 2005).  

So ist Chancengleichheit in der Bildung entstanden und individuelles 
Lernen zur Möglichkeit des Fremdsprachenerwerbs geworden.  

„Computerunterstützter Fremdsprachenunterricht, Medienkompetenz 
und autonomes Lernen wurden durch die Fortschritte der Technologie 
in den Vordergrund gestellt“ (vgl. Schmidt, 2005). 

Diese Entwicklungen haben dem Fremdsprachenunterricht neue 
technologische Ansätze und andere Dimensionen hinsichtlich der 
fremdsprachlichen Methodik und Didaktik gebracht. 

 „In den 2010er Jahren, insbesondere mit der Entwicklung von 
Mobiltelefonen in Form von Smartphones, wechselten sie von CAT 
(Computer Assisted Language Learning (CALL) - Computer Assisted 
Language Learning (CALL)) zu CDBL (Mobile Phone Assisted Language 
Learning (MALL)). - Handy-unterstütztes Sprachenlernen) überging“ 
(vgl. Kartal, 2005). 

 Wenn man die letzten zehn Jahre betrachtet, hat das Aufkommen 
von Smartphones zu verschiedenen Innovationen und Veränderungen im 
Sprachunterricht geführt. An diesem Punkt befinden wir uns dank des 
Wissens und der Erfahrung der Technologie im digitalen Zeitalter. Wenn man 
den Fortschritt der aufkommenden technologischen und digitalen 
Entwicklungen von der Vergangenheit bis zur Gegenwart betrachtet, wirken 
sie sich parallel auf die Bildung und insbesondere auf das Lehren und Lernen 
von Fremdsprachen aus. Daher sind positive Auswirkungen auf den DaF-
Unterricht erwünscht. Diese positiven Effekte werden sich zeigen, wenn 
digitale Medienwerkzeuge zu einem effektiven Werkzeug gemacht und im 
Sprachunterricht auf dem Weg zum Ziel eingesetzt werden können. Im 
nächsten Abschnitt wird auf die Bedeutung digitaler Medienwerkzeuge im 
Fremdsprachenunterricht eingegangen. 
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2. DIGITALE MEDIEN ALS MITTEL IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

Die Lebenswelt der heutigen Generation ist heute zum Großteil ihre 
Medienwelt, in der sie sich zu Hause fühlen und in der sie sich kompetent 
bewegen. Die digitale Generation interessiert sich neben klassischen 
Sprachlern-Methoden für technologiebasierte digitale Medienwerkzeuge. 
Fast jeder Student hat sein eigenes Smartphone, Tablet und PC. Somit kann 
jeder Student durch diese digitalen Tools seinen eigenen Sprachlernstil 
entwickeln. In der schulfreien Zeit können sie ihre Sprachentwicklung 
individuell ergänzen oder Übungen zu den fehlenden Fächern machen. In 
dieser Hinsicht bieten digitale Tools reichhaltige Lernmöglichkeiten für die 
Sprachentwicklung der Studenten. Nach Spanhel (2007: 8) „soll der Unterricht 
die Neugierde, das Interesse und die Freude der Studenten an der Begegnung 
mit der fremden Sprache und Kultur wecken und erhalten”. Daher spielen die 
digitalen Medien eine wichtige Rolle zum Erreichen dieser Zwecke.  

„Ein Merkmal digitaler Medientools ist, dass sie äußerst aktuelle 
Materialien enthalten. Diese Materialien sind nicht nur aktuell, sondern 
sowohl für Bildungszwecke produziert als auch authentisch, sie 
ermöglichen auch das Lehren und Lernen der Fächer im Kontext“ 
(Günday  Çamlıoğlu, 2015: 476).  

In diesem Zusammenhang bieten digitale Medientools den Studenten 
mehrere Beiträge, wie zum Beispiel die Möglichkeit, zu üben, seine 
Sprachkenntnisse in seinem eigenen Lerntempo zu verbessern und mit 
Lernenden aus verschiedenen Ländern zu interagieren. "Die Lernenden 
können sich das Material unbegrenzt oft ansehen und hören und auch die 
Übungen so oft wie gewünscht wiederholen" (Tschichold, 2007: 2). Diese 
Möglichkeiten ermöglichen es den Studenten, die Fremdsprache unabhängig 
von Zeit und Ort zu üben. Sie können ihre Sprachfertigkeiten und 
Sprachkenttnisse vertiefen, indem sie fehlende oder schwache Themen 
wiederholen. „Medienpädagogische Untersuchungen zeigen: Mit den neuen 
Medien lernen die Studenten lustvoll und spielerisch, selbstmotiviert und 
selbstorganisiert“ (Göker  İnce, 2019: 13). In diesem Sinne fördert dies 
Effektivität und Nachhaltigkeit des Lernens im Fremdsprachenunterricht. 

Darüber hinaus werden diese digitalen Tools von verschiedenen 
Geräten wie Mobiltelefonen, Tablets und Fernsehern bedient. Dies zeigt, dass 
das Material eine flexible und dynamische Struktur hat, die sich an 
verschiedene Werkzeuge und Umgebungen anpasst. Darum haben 
Studierende keine Probleme beim Zugang zu technologiebasierten 
Materialien. „Tatsächlich sind diese Werkzeuge, die als selbstlernende 
Technologien bezeichnet werden, auch mit den Lernstilen des 
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individualisierten und isolierten Individuums kompatibel“ (Göker  İnce, 
2019: 14). Ein wichtiger Basisgrund dafür ist, dass technologische 
Anwendungen und das Internet flexiblere, produktivere und einprägsamere 
Lösungen bieten können. Digitale Medientools dienen sowohl online als auch 
offline. Der Student kann den Sprachlernprozess auch ohne 
Internetverbindung fortsetzen. Von daher beseitigen Medienwerkzeuge die 
Beschränkungen von Zeit und Raum und bieten den Lernenden die 
Möglichkeit, eine flexible, nützliche und dynamische Fremdsprache zu 
erlernen. Eine Online160- oder Offline161-Verbindung bedeutet eine 
Netzwerkverbindung, die es Benutzern ermöglicht, zu interagieren und einen 
sofortigen Datenaustausch zu ermöglichen. Die Möglichkeiten, die die 
Technologie dem Einzelnen bietet, unterstützen auch das autonome oder 
individuelle Lernen. Mit dem Einzug der Digitalisierung in unser Leben sind 
diese Begriffe in den Vordergrund gerückt. Tatsächlich leisten digitale 
Medientools und Hightech-Tools vielfältige Beiträge wie Chancengleichheit in 
Bildung und Lernen, individuelles Lernen und zeit- und ortsunabhängiges 
Lernen. Dementsprechend wird im nächsten Abschnitt auf die Unterstützung 
digitaler Medienwerkzeuge für das individuelle Lernen eingegangen. 

 

3. DIE FÖRDERUNG DES AUTONOMEN LERNENS IM FSU IM HINBLICK AUF 
DIGITALE MEDIEN 

In diesem Abschnitt wäre es richtig, zunächst mit der Definition des 
autonomen Lernens zu beginnen. In der Fachliteratur befinden sich viele 
Definitionen zum autonomen Lernen. Mit dem Begriff selbstorganisiertes 
Lernen können in einer ersten Näherung Lernformen bezeichnet werden, die 
den Lernenden gegenüber traditionellen Unterrichtsverfahren ein erhöhtes 
Maß an Selbstbestimmung einräumen. Es existiert hier keine einheitliche, 
allgemein akzeptierte Begriffsverwendung, sondern es herrscht eine große 
Begriffsvielfalt (selbstgesteuertes, selbstorganisiertes, autodidaktisches 
Lernen, autonomes Lernen). Diese vielfältigen Begriffe lassen sich kaum 
voneinander abgrenzen; sie sind entweder das Ergebnis unterschiedlicher 
Forschungsrichtungen oder eine Ermessensfrage des Autors. 
Lernerautonomie ist nach Holec (1985) ein Mittel, um die erwachsenen 
Lernenden zu befähigen, für ihr eigenes Lernen Verantwortung zu 

                                                           
160Mit dem Server verbunden sein und im Computersystem arbeiten. 
161 Offline ist ein Wort, das verwendet wird, um anzuzeigen, dass eine Person mit ihrem 

Computer oder einem anderen computerähnlichen Gerät nicht mit dem Internet verbunden 
ist. 
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übernehmen, damit sie freie Wesen in ihrer Gesellschaft sein können. Lurjidze 
(2009: 10) stellt in ihrer Studie dar, dass die autonomen Lernkonzepte und 
das selbst gesteuerte Fremdsprachenlernen sich unter anderem durch 
folgende vier Merkmale auszeichnen:  

„1-Das Lernen erfolgt immer aus eigenem Antrieb, 

2- Der Lerner bestimmt seine Lernziele und seine Lerneraktivitäten 
selbst, 

3- Der Lerner steuert und organisiert seinen fremdsprachlichen 
Lernprozess independent, 

4- Der Lerner überwacht den eigenen Lernprozess und bewertet den 
eigenen Lernerfolg“. 

Unter Berücksichtigung all dieser Merkmale ist die Digitalisierung162 
ein effektives Werkzeug im autonomen Lernprozess. Daher sind digitale 
Medienwerkzeuge lernerzentrierte und wichtige Bildungswerkzeuge, die die 
Sprachentwicklung der Lernenden unterstützen. Die mobile Nutzung 
unterstützt somit auch die Chance auf eine stärkere Unabhängigkeit von 
starren, traditionellen Vorgaben – so auch von Lehrplänen für den 
Sprachunterricht. Der Sprachwissenschaftler Jörg Roche (2005: 133) sieht 
eine große Chance darin, „dass digitale Medien Menschen darin unterstützen, 
sich individuellere Lernmöglichkeiten zu erschließen“. Für Bartelmess (2015) 
liegt in der Entwicklung eigener Lernwege eine große Chance, da damit die 
Konzentration, Motivation und Aufmerksamkeit beim Lernen 
aufrechterhalten werden kann. Selbstbestimmtes Sprachlernen funktioniert 
aber nur, wenn auch Möglichkeiten geschaffen werden, um selbstständige 
Lernprozesse anzustoßen. Digitale Medien bieten ihnen eine Vielzahl an 
auditiven, visuellen und spielerischen Sprachübungen, die flexibler eingesetzt 
werden können als Lernmaterialien auf Blatt. „Lerninhalte und -wege können 
selbst gewählt oder auch erstellt werden und die Unabhängigkeit von 
Vorgaben wird weiter erhöht“ (vgl. Herzig  Grafe, 2007). In diesem 
Zusammenhang darf die Digitalisierung für die Lehrkräfte deshalb nicht nur 
„als zusätzliche Belastung“ erscheinen, sondern kann ein Teil der Lösung für 
ihre pädagogischen Herausforderungen sein. Tschichold (2007) betont in 

                                                           
162 Im Kern bedeutet Digitalisierung, dass analoge Informationen oder Abläufe in eine digitale 

Form gebracht werden. Zum Beispiel, wenn Musikstücke, die bislang auf Kassetten abgelegt 
waren, so transformiert werden, dass man sie auf dem Computer anhören kann. Oder die 
Umwandlung von Dias in Digital-Fotos.  Online unter: startupwissen.biz  Letzter Zugriff: 
29.09.2021.  
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seiner Studie die positiven Beiträge der Digitalisierung für den 
Fremdsprachenunterricht. Er plädiert dafür, dass vier grundlegende 
Sprachfertigkeiten durch pädagogische Medieninstrumente geübt werden 
können. 

Unter den Begriffen versteht man Autonomes Lernen, dass das 
Lernen eigenverantwortlich erfolgt, die Mittel und Wege selbstbestimmt sind 
und individuell angewendet werden, den eigenen Bedürfnissen angepasst 
(vgl. Rösler, 1998; Bimmel und Rampillon, 2000; Bachel, 2005). Beim 
autonomen Lernen kann der Sprachlernprozess ungeplant im Alltag 
stattfinden. “Die Digitalisierung nimmt auch den Lernprozess aus dem 
Klassenzimmer heraus und ermöglicht sowohl Lernenden als auch Lehrenden, 
Wissen weltweit auszutauschen“ (Birinci, 2020: 368). In Anbetracht dieser 
Definitionen in der Literatur zum autonomen Lernen lässt sich sagen, dass das 
autonome Lernen dem Einzelnen die Möglichkeit bietet, unabhängig von Ort 
und Zeit in seinem eigenen Lerntempo zu lernen. 

4. METHODE 

Diese Forschung ist eine qualitative Forschung, bei der die Methode 
der Dokumentenanalyse verwendet wird. „Die Dokumentenanalyse ist eine 
systematische Methode zur Untersuchung und Bewertung aller Dokumente, 
einschließlich gedruckter und elektronischer Materialien“ (Kıral, 2020: 
173)163. Bei der umfangreichen Recherche wurde Deutsche Welle untersucht, 
die im Deutsch als Fremdsprachenunterricht und beim individuellen 
Fremdsprachenlernen effektiv eingesetzt werden kann. Bei der Forschung 
wurde die Fachliteratur recherchiert und die erhaltenen Daten bewertet. 

4.1. PROBLEMSTELLUNG 

In unserem letzten Jahrhundert hat die Nutzung des Internets und des 
Computers im Fremdsprachenunterricht einige Innovationen gebracht. Am 
Anfang dieser Innovationen stehen digitale Medienwerkzeuge, die im 
Fremdsprachenunterricht eingesetzt werden können. Mit technologischen 
Entwicklungen und Fortschritten sind die Anforderungen an den Einsatz 
digitaler Medienwerkzeuge in Schulen und insbesondere im 
Sprachlernprozess gestiegen. 

Diejenigen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, verfügen nicht über 
ausreichende funktionale Kenntnisse über digitale Medientools. In diesem 

                                                           
163 “Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller de dahil olmak üzere tüm belgelerin 

incelenmesi ve değerlendirilmesinin sistematik bir yöntemidir” (Kıral, 2020: 173). Dieses Zitat 
wurde vom Forscher übersetzt. 
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Sinne ist es das Ziel dieser Studie, praktische Lösungen für dieses Problem 
bereitzustellen. Es wird in dieser Studie eine Antwort darauf gesucht, was DW 
als digitale Medien für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache und 
Sprachfertigkeiten zur Verfügung bietet. Der wichtigste Faktor bei der 
Auswahl dieser Webseite Deutsche Welle (DW) ist der deutschen Sprache und 
Kultur zugehörig. Ein weiterer Grund für die Präferenz ist, dass es gleiche 
Lernchancen für alle bietet, die keine Möglichkeit zum Deutschlernen finden. 
Aus dieser Hinsicht bietet DW auch die Möglichkeit, Fremdsprache 
autonomes Lernen zu fördern.  Dafür bietet die DW Inhalte in rund 30 
Sprachen an. Daher kann nicht jede Webseite und digitale Medien für den 
Deutschunterricht diesem Anspruch angemessen gerecht werden. In dieser 
Studie wurde darauf abzielt, aus der Literatur gewonnenen Informationen ein 
Beitrag zur Fachliteratur und den Deutschlernenden zu leisten. 

4.2. DATENERHEBUNG  

Die Daten (Bild, Text, Foto) wurden vom Forscher auf der deutschen 
Bildungsseite DW gesammelt. Bei der Datenerhebung wurden bestimmte 
Kriterien berücksichtigt. Diese sind jeweils: Übungen, Aufgaben und 
Aktivitäten für die deutsche Grammatik, Wortschatz und grundlegende 
Sprachfertigkeiten (Schreiben, Leseverstehen und Hörverstehen). 

4.3. DATENANALYSE 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte werden Beispiele 
für geteilte Inhalte auf der DW-Webseite nach folgenden Kriterien 
beschrieben und analysiert:  

1. Teilen von Bereichen und Formaten für Grammatik und Wortschatz, 

2. Gemeinsame Nutzung von Bereichen und Formaten für grundlegende 
Sprachfertigkeiten.  

Die in der Studie fokussierte DW wurde im Hinblick auf Deutsch als 
Fremdsprache und Sprachfertigkeiten untersucht und gezeigt, welche 
sprachlichen Aktivitäten und Übungen sie bietet. 

5. BEFUNDE 

In diesem Abschnitt werden die Befunde der Untersuchung auf der 
DW Webseite für Deutsch Lernen präsentiert.  
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5.1. EIN KURZER ÜBERBLICK ZUR DEUTSCHE WELLE 

Die Deutsche Welle164 (DW) ist der Auslandsrundfunk der 
Bundesrepublik Deutschland. „Die Welle“ wurde 1953 gegründet; sie ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts und Mitglied der ARD, finanziert sich jedoch 
nicht aus Rundfunkbeiträgen, sondern aus Steuergeldern. Die deutschen 
Standorte befinden sich in Bonn und Berlin, wobei Bonn als Hauptsitz 
fungiert. Es werden Programme in 30 Sprachen angeboten. Die Deutsche 
Welle arbeitet trimedial: Fernsehen (DW-TV), Radio und Internet (dw.com). 
Die DW bietet auch Dienste auf anderen digitalen Webseiten wie YouTube, 
Twitter, Instagram und Facebook an.165 

 

 
Abbildung 1: Eingang zur Webseite DW 

                                                           
164 Die Seite des deutschen Auslandsrundfunks mit vielfältigem Angebot, wo man langsam 

gesprochene Nachrichten, Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene finden kann. Darüber 
hinaus bietet die Seite interessante Artikel im Bereiche Wirtschaft, Ausbildung, Kultur, 
Umwelt und Sport, die besonders nützlich für Deutschlernende sind. Die Seite des deutschen 
Auslandsrundfunks mit vielfältigem Angebot, wo man langsam gesprochene Nachrichten, 
Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene finden kann. Darüber hinaus bietet die Seite 
interessante Artikel im Bereiche Wirtschaft, Ausbildung, Kultur, Umwelt und Sport, die 
besonders nützlich für Deutschlernende sind. https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-
2055 [letzter Zugriff: 12.01.2021]. 

165 https://www.dw.com/de/profil/s-30626 [letzter Zugriff: 10.01.2021]. 
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Wie Sie in der Abbildung zu sehen ist, befasst sich DW mit 
Deutschlernen. Auf dieser Webseite bieten den Lernenden viele verschiedene 
authentische Materialien wie Videos, Bilder, Texte und Podcasts an.  

 

5.2. Kurse mit DW 

 

 
Abbildung 2: Deutschlernen mit DW 

 

Wie aus dieser Abbildung zu entnehmen ist, befinden sich auf der 
Webseite Kurse nach Niveaustufen der Lernenden. Diese Kurse, die auf 
Grundkenntnisse der deutschen Sprache abzielen, werden nach den 
Leistungen der einzelnen in GER166 (gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen, 2001) definierten Sprachniveaus vorbereitet. Außerdem 

                                                           
166Online unter: http://student.unifr.ch/pluriling/assets/files/Referenzrahmen2001.pdf 

[letzter Zugriff: 12.03. 2022].   
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können die Lernenden den Einstufungstest machen, um ihr Sprachniveau zu 
bestimmen. Für Anfänger gib es auch die Kurse, die sich auf Türkisch 
vorbereitet sind.  

5.3. Deutsch Lernen mit DW 

 

 
Abbildung 3: Lernmöglichkeiten für Lernenden auf der Webseite DW 
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Die DW bietet wie eine digitale Sprachschule vielfältige Möglichkeiten 
für diejenigen, die Deutsch lernen möchten. Diese Möglichkeiten lauten: 
Webserie, digitales Lernen, Diskussionsprogramm, langsames Lesen 
deutscher Nachrichten, deutscher Wortschatz und Ausspracheübungen, 
Videos über deutsche Kultur und Leben und Deutsch lernen mit Musik. All 
diese Dienstleistungen werden in unserem digitalen Zeitalter angeboten, 
machen sie autonomes Lernen effektiv. Dies hat auch einen neuen digitalen 
Lernansatz (digitaler Lernansatz) in einer Fremdsprache hervorgebracht. Das 
digitale Lernen bietet den Lernenden die Chancengleichheit bei der 
Fremdsprachenausbildung.  

Das Lernziel und der Lerngegenstand werden beim selbstbestimmten 
Lernen vom Lernenden selbst bestimmt. Lernende entscheiden sich aufgrund 
seiner individuellen Erfahrungen anstatt durch Vorgaben von Curricula oder 
einem Lehrplan. Jeder Lernende kann seinem eigenen Lerntempo und 
Interesse entsprechen vorgehen. Alles was die Lernenden freiwillig und gerne 
machen fällt uns wesentlich leichter und nachhaltiger. Dies erhöht auf 
ähnlicher Weise die Motivation der Lernenden.  

 

5.4. Grammatik mit DW 

Die deutsche Grammatikkompetenz können nicht getrennt vom 
Fremdsprachenunterricht betrachtet werden. In diesem Sinne bietet die DW 
auch verschiedene Übungen und Aktivitäten an, die die Grammatikkenntnisse 
der Studenten verbessern. In der folgenden Abbildung befindet sich man 
Grammatikübersicht auf der DW.  
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Abbildung 4: Grammatikthemen auf der DW 
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Wie in der Abbildung zu sehen ist, befinden sich auf diesem Teil die 
grammatikalischen Themen bzw. von Verben bis Zahlen. Hier können die 
Studenten über die wichtigsten Grammatikregeln der deutschen Sprache 
informieren, üben und trainieren. Hier ist es die Grammatik des interaktiven 
Sprachkurses nach Themen geordnet. In jedem Thema wird es ausführliche 
Kenntnisse über die Grammatik dargestellt und die grammatikalischen Regeln 
und sprachliche Strukturen mit Beispielsätzen und Bildern erklärt. Darüber 
hinaus werden die deutschen Begriffe167 auch klar und deutlich erläutert. 
Daneben zielt DW darauf ab, die grammatikalischen Kenntnisse der 
Studenten zu verbessern und zu weiterzuentwickeln. In diesem Sinne bietet 
DW vielfältige Übungen für Grammatik, damit die Studenten die Kenntnisse 
anhand von Übungen bekräftigen und die Aufgaben im Kontext des 
Unterrichts lösen können.   

Wie in der folgenden Abbildung wird das Thema Konjunktionen (wenn und 
als) detailliert erläutert.  

 

 
Abbildung 5: Die Darstellung von Thema Konjunktionen (wenn und als) 

 

In dieser Abbildung zu sehen ist, wird den Lernenden den Gebrauch 
dieser Konjunktionen in einem Temporalsatz erklärt.  Danach zeigt man mit 
der farbigen Tabelle und Beispielsätzen die Unterschiede, Funktionen und 
Verwendungsbereich dieser Konjunktionen.  

                                                           
167 Zum Beispiel: Der Begriff ist “der Infinitiv”: Der Infinitiv ist die Grundform des Verbs, die 

nicht konjugiert ist. In dieser Form steht ein Verb normalerweise in Vokabellisten oder im 
Wörterbuch. Deutsche Verben enden im Infinitiv meist auf-(e)n. 
https://learngerman.dw.com/de/anweisungen/gr-40502636 letzter Zugriff: 20.09.2021. 
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Fast für jede grammatikalischen Strukturen der jeweiligen Themen 
befindet sich auch eine Übungsplattform wie folgendermaßen.  

 

 
Abbildung 6: Online-Übungen für Grammatikthemen 

Die Präpositionen sind kein leichtes Thema vor allem für Anfänger. 
Um es für sie ein bisschen leichter zu machen, werden es hier ganz viele 
Übungen sowie Erklärungen auf Deutsch für die Lernende zusammengestellt. 
Wenn die Lernenden eine oder mehrere Fragen falsch gemacht haben, wird 
die richtige Antwort mit Erklärungen angezeigt. 

 

5.5. Wortschatz mit DW 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Sprachlernprozesses ist der 
Wortschatz. In ähnlicher Weise bietet DW Aktivitäten und Übungen für 
Wortschatz. In der folgenden Abbildung wird die Wortschatzarbeit 
dargestellt.  
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Abbildung 7: Wortschatz mit DW 

Wie in der Abbildung zu sehen ist, werden die Wörter mit 
ausführlichen Sätzen auf Deutsch erklärt. Daneben wird die Aussprache für 
jedes Wort geübt. Einige Wörter werden mit farbigen Bildern dargestellt und 
die Bedeutung des Worts vollkommen konkret erklärt. Wenn das 
Lautsprechersymbol angeklickt wird, wird die Aussprache des Wortes gehört. 
Wortschatz- und Aussprachearbeit sind miteinander verflochten. Während 
die Wörter erklärt werden, lernen die Studenten auch ihre Aussprache des 
Wortes. Während geschriebene Wörterbücher solche Möglichkeiten jedoch 
nicht haben, können sowohl Wortschatzarbeit als auch Aussprache parallel 
mit digitalen Tools durchgeführt werden. 

 

5.6. Hörverstehen mit DW 

DW-Webseite bietet auch viele Aktivitäten und Übungen zum 
Hörverstehen. Für jedes Sprachniveau gibt es auditive und visuelle 
Unterrichtsmaterialien. Vor allem wird Hörverstehenskompetenz der 
Lernenden von Podcasts profitiert. Der Begriff Podcasting setzt sich aus den 
Worten "iPod" - das ist die Markenbezeichnung für den MP3-Player der Firma 
Apple - und aus "Broadcasting" zusammen. Er bedeutet wörtlich "Hörfunk für 
iPods". Dabei handelt es sich um Audio- oder Videoserien mit regelmäßig 
aktualisierten Beiträgen, die Sie direkt auf DW-WORLD.DE oder über Podcast-
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Verzeichnisse wie den iTunes Music Store168 abonnieren können. Durch 
Podcasting169 gibt es Zugang zu ausgewählten Audio- und Videobeiträgen der 
Deutschen Welle. In der folgenden Abbildung befinden sich Aktivitäten für 
das Hörverstehen, damit die Studenten auf Deutsch verstehen und trainieren 
können.  

 

 
Abbildung 8: Radio D als Hörverstehen auf der DW 

 

Wie in der Abbildung zu sehen ist, richtet sich der Audio-Sprachkurs 
Radio D an Anfänger ohne oder mit geringen Vorkenntnissen und deckt die 
Niveaus A1 und A2 des Europäischen Referenzrahmens ab. Er trainiert in 
besonderer Weise das Hörverstehen. Die Studenten können durch Radio D 
alle Audiofolgen anhören und die Manuskripte dazu nachlesen. Dadurch sind 
die Studenten in der Lage, ihre Hörverstehen Kompetenz zu verbessern und 

                                                           
168 Es ist ein softwarebasierter digitaler Medienladen der Firma Apple, in dem Sie 

kostenpflichtige oder kostenlose Musik, Musikvideos, Fernsehsendungen, Digital- und 
Hörbücher, „Podcasts“, iPad- und iPhone-Spiele und -Anwendungen herunterladen können. 
https://support.apple.com/de-de/HT211330  letzter Zugriff: 12.03.2022. 

169 Audio- und Videobeiträge, die über das Internet zu beziehen sind. Bei dem Begriff Podcast 
handelt es sich dabei um ein Kunstwort, welches sich aus Pod für „play on demand“ und cast, 
abgekürzt vom Begriff Broadcast (Rundfunk), zusammensetzt. 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/podcast-53629  letzter Zugriff: 12.03.2022. 
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zu entwickeln. Anhand von Manuskripten haben die Studenten die 
Möglichkeit, die Hörtexte zu lesen. Auf diese Weise können sie die Wörter 
oder Sätze überprüfen, die sie nicht gut hören oder verstehen können. Für 
Radio D gibt es wichtige Zusatzmaterialien. Unter diesen Zusatzmaterialien ist 
der Grammatikanhang170.  

 

 
Abbildung 9: Grammatikanhang des Hörverstehens auf der DW 

Für jeden Teil von Radio D befinden sich detaillierte grammatikalische 
Erklärungen für die Studenten. Hinsichtlich jeder Situation werden die 
grammatikalischen Themen klar und deutlich erläutert, damit man die 
grammatikalische Kompetenz der Lernenden entwickeln kann. Auf Satzebene 
oder Wortebene werden die grammatikalischen Regeln und Strukturen 
dargestellt. Am Ende jeder Lektion gibt es abwechslungsreiche Übungen, 
damit die Studenten die vorhandenen Grammatikkenntnisse bekräftigen 
können. Außerdem werden die Lösungen zu den Übungsaufgaben dargestellt. 
Daneben gibt es auch für jeden Teil von Radio D eine Wortliste, in der man 
die deutschen Wörter auf Deutsch erklärt und mit Bespielsätzen klar macht. 

 

                                                           
170https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604  Zugriff: 20.09.2021. 
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6. Schlussfolgerung 

Dieser Beitrag hat versucht zu zeigen, was und welche digitalen 
Hilfsmittel die DW für das Lernen Deutsch als Fremdsprache und vor allem 
Förderung der Sprachfertigkeiten bietet. Im Hinblick auf die Vermittlung von 
Deutsch als Fremdsprache wurden die Fremdsprachenaktivitäten und -
materialien auf der DW untersucht. In dieser Arbeit wurde festgestellt, dass 
die DW eine Vielzahl von authentischen Inhalten, audiovisuellen und 
auditiven Materialien, Aufgaben und Übungen anbietet, die speziell die vier 
grundlegenden Sprachfertigkeiten, Grammatik und Wortschatz abdecken 
und auf die Entwicklung dieser Fähigkeiten abzielen. Tatsächlich bieten diese 
Möglichkeiten den Lernenden eine sehr reichhaltige Lernumgebung. In 
diesem Sinne eröffnet DW den Weg für individuelles Lernen, da sie 
hochmotivierte und unterhaltsame digitale Angebote enthält. Es sollte 
bekannt sein, dass die Medienwerkzeuge nur ein unterstützendes Mittel zum 
Erlernen von Fremdsprache und zum Festigen von Sprachfertigkeiten sind. 
Daher kann den akademischen Erfolg der Studenten durch den gemeinsamen 
Einsatz der digitalen Medien im Fremdsprachenunterricht gesteigert werden. 
In diesem Zusammenhang bietet die DW den Studenten, die die 
Lernumgebung bereichern und mit Technologie verflochten sind, innovative 
Möglichkeiten. Wenn DW bestimmungsgemäß in Lern- und Lehrprozessen 
gewinnbringend und effektiv eingesetzt wird, leistet es auch einen positiven 
Beitrag zur deutschen Bildung. In dieser Hinsicht können die Lehrkräfte dafür 
digitalisierten Hilfsmitteln folgen, um den Unterrichts- und Lernprozess zu 
verbessern. Diejenigen, die mit der DW Deutsch lernen möchten, sollten sie 
sich für folgende Punkte selbst entscheiden: 

-was sie lernen, 

-wie sie vorgehen, um etwas zu lernen, 

-welche Lernstrategien sie anwenden werden, 

-welche Materialien sie zum Lernen verwenden, 

-die Verantwortung für sein eigenes Lernen übernehmen, 

-lernen sie allein oder mit anderen (Sozialform), 

-wie sie ihre Lernzeit einstellen, 

-wie sie überprüfen können, ob sie erfolgreich gelernt haben (vgl. 
Bimmel und Rampillon, 2000). 

Rekapitulierend lässt sich feststellen, dass technische Innovationen 
im Medienbereich neue psychologische, pädagogische und didaktische 
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Möglichkeiten für den Fremdsprachenunterricht eröffnen. Obwohl der 
Stellenwert und die Funktionen technologischer Werkzeuge im menschlichen 
Leben so schnell zunehmen, sollte es nicht möglich sein, dass 
Sprachunterrichtsaktivitäten nicht effektiv von diesen Werkzeugen 
profitieren. Im Rahmen der Erkenntnisse aus der Studie und der untersuchten 
DW-Webseite wurden folgende Vorschläge für den DaF-Unterricht 
entwickelt. 

 Die DW bietet die Möglichkeit, kostenlos und anhand 
vielseitiger Materialien und Angebote die deutsche Sprache 
zu lernen. DaF-Lehrer können die multimedialen Materialien 
der DW im Unterricht einsetzen. 

 Lehrer oder ehrenamtliche Helfer können Tipps für den 
Unterricht und praktische Handreichungen erhalten.  

 Materialien, die für das Zielgruppe und das Niveau der 
Studenten geeignet sind, können entnommen, an die 
Unterrichtsumgebung angepasst und verwendet werden. 

 Es bietet aktuelle und authentische Materialien in der 
Zielsprache für diejenigen, die außerhalb des Ziellandes 
Deutsch als Fremdsprache lernen. 
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YAZIN ÇEVİRİLERİNDE KALIP UNSURLARIN 
EVRENSELLEŞTİRİLMESİ E. SEVGİ ÖZDAMAR’IN 
“DAS LEBEN IST EINE KARAWANSEREI” ADLI 
ROMANI ÖRNEĞİ171 

 

Semra ÇAKIR172 

 
1. GİRİŞ 
           Hayat Bir Kervansaray (özgün adıyla Das Leben Ist Eine Karawanserei 
Hat Zwei Türen Aus Einer Kam Ich Rein Aus Der Anderen Ging Ich Raus), Türk 
–Alman yazar Emine Sevgi Özdamar’ın 1992 yılında basılmış romanıdır. Yılın 
önemli kitapları arasında yer alan “Hayat Bir Kervansaray”, büyük bir beklenti 
yaratmış ve Ingeborg Bachmann ödülünü almıştır. Roman, Avrupa’nın birçok 
diline çevrilmiştir. Romanda Malatya’da doğmuş, küçük bir kız çocuğunun 
gençliğine kadar uzanan hikâyesi ve onun gözünden o yıllardaki Türkiye’nin 
günlük genel yaşantısı verilmiştir (Ekiz 2007: s. 33 – 47). Yazarın, Alman dilinde 
Türkçeyi yaşatarak Almancaya katkı sağladığı düşünülmektedir ve bu yüzden 
aydınlar tarafından ilgi gördüğünü söylemek mümkündür. Yazar, 381 sayfalık 
eserinde; Türk atasözleri ve deyimlerini, duaları, ilençleri173, şarkı sözlerini 
kullanmış ve Türk kültürüne ait kavramları, Türkçe düşünerek Almanca 
yazmıştır (Karakuş & Kuruyazıcı 2001: s. 253). Eser, dil yönüyle ve gündelik 
yaşamın masalsı anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Kitap, Türkçeye 
olduğu gibi birçok dile çevrilmiştir. İletişim yayınları tarafından yayınlanmış 
olan eseri, kaynak dilden (Almanca), Türkçeye Ayça Sabuncuoğlu çevirmiştir. 
Türk kültürüne ait motiflerle bezenmiş ve Türk anlayışıyla Almanca yazılan 
kitap, Türkçeye çevrildiğinde Alman okuyucusunda olduğu gibi bir etki 

                                                           
171 Bu bildiri tarafımdan hazırlanmakta olan Atasözleri ve Deyimlerin Yazın Çevirilerinde 

Yerelleştirilmesi ve Evrenselleştirilmesi (Jurek Becker “Jakob Der Lügner” , Emine Sevgi 
Özdamar “Das Leben Ist Eine Karawanserei” ve Selim Özdoğan “Die Tochter Des Schmieds” 
adlı doktora tezinden üretilmiştir. Ayrıca bu çalışma “XV. Uluslararası Türk Germanistik 
Kongresi”nde (30.09-02.10.2021) sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş halidir. 

172 Doktora Öğrencisi; Trakya Üniversitesi & Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri 
Alman Dili ve Edebiyatı. semraeyri@trakya.edu.tr ORCID NO: 0000-0002-6089-6991 

173 TDK’ye gore “beddua, kargış” anlamındadır. https://sozluk.gov.tr/ erişim: 5.11.2021 
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yaratmamıştır denebilir. Eser, Türk deyimlerinin sözcüğü sözcüğüne 
çevrilmesiyle Alman okura sayısız izlenim sağlarken Türk okur bu bağlamda 
aynı tadı alamamıştır (Karakuş & Kuruyazıcı 2001: s. 263). Burada çeviri 
karşılaştırması yapmaktan çok, çeviri yaklaşımları tartışılacaktır. Fakat bu 
eserde Almancadan Türkçeye yapılan çevirisi değil, Almanca orijinali 
irdelenecektir. Baker, atasözleri ve deyimlerin çevirisinin zor olduğunu fakat 
olanaksız olmadığını anlatır ve bu zorlukların sebebinin genel olarak “kültüre 
özgü” oluşunu özellikle belirtir (Baker 2001: s. 68). Hem bu zorluklar hem de 
kültürlerin çeviri yardımıyla etkileşime girerek toplumları geliştirmesi 
sebebiyle bu konu ele alınacaktır. Kalıp unsurların çevirisini yaparken hangi 
yöntemi tercih etmenin uygun olacağı, atasözleri ve deyimlerin, çevirmenin 
görünmezliği ya da görünür olması temelinde irdelenmesi ve hangi yöntemle 
bir dildeki kalıp unsurların evrenselleşmesinin yolu açılabilir özellikle 
sorgulanacaktır. Bir diğer sorunsal, Türk atasözlerinin yabancı dillere ve/ve ya 
toplumlara kazandırılmasıdır. Türkçeden yabancı dillere, yabancı 
dillerden Türkçeye Atasözü ve deyimleri aktarıp dillerin birbirlerinden 
beslenmesini sağlayarak dilleri zenginleştirmek ve böylece atasözü ve 
deyimlerin evrenselleşmesini sağlamak mümkün olabilir mi, cevap 
aranacaktır. 

 

2. YAZIN ÇEVİRİLERİNDE YERELLEŞTİRME VE YABANCILAŞTIRMA 
          Teknoloji, bilim, ekonomi alanlarındaki hızlı gelişmeler insanoğluna; 
iletişimde kolaylıklar, bilgiye hızlı erişim ve yakınsaklık gibi çeşitli olanaklar 
sunmaktadır. Dolayısıyla bu durum toplumlar üzerinde etki yaratmıştır. 
Medya okuryazarlığı, internet ağları, erişim gibi unsurların sayesinde 
dünyanın küçücük bir kentine bile ulaşmak ve iletişimde bulunmak olağan 
hale gelmiştir. Elbette bunlar toplumların felsefi akımlarını da değiştirmiştir. 
Modern çağın siyasi ve toplumsal akımlarından biri de küreselleşme olmuştur. 
TDK’ye göre küreselleşmek “Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim 
bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, 
globalleşmek (TDK).” Küreselleşmenin ekonomik, siyasal ve kültürel boyutları 
olduğunu söylemek mümkündür. Kültürel boyutunda evrensellik ve yerellik 
kavramlarının karşımıza çıktığını görürüz (Akdemir 2010: s. 43 – 50). Elbette 
küreselleşmenin kültürel boyutundaki evrensellik ve yerellik olgularının yazın 
çevirilerine etkisi ve yazın çevirilerindeki kalıp unsurların kültürlere katkıları 
göz ardı edilemez. 

Bachmann – Medick (2019), 20. yüzyılın son on yılında sosyal 
bilimler alanında yeni bir deyişle (Cultural Turn) “Kültürel Dönüş” 
karşılaşmakta olduğumuzu dile getirir, 1980’li ve 1990’lı yıllarda çeviri bilimde 
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kültür odaklı yaklaşımların öne çıktığını görebiliriz. Çeviride dilden ziyade 
çevirinin kültürleri nasıl etkilediği, kültürlerin birbirleriyle etkileşimi gibi 
olgular söz konusudur (Bachmann - Medick 2019: s. 1- 19) Lawrence Venuti, 
ilk kez The Translator Invisibility A History Of Translation (2018) adlı kitabında 
çevirmenin görünmezliği, yerelleştirme ve yabancılaştırma gibi kavramları 
anlatır ve bu yaklaşımın öncülerinden sayılmaktadır (Neydim 2020: s. 126). 
Venuti’nin, bu iki yaklaşımı, Schleiermacher’e dayandırarak ortaya attığı 
söylenebilir. Schleiermacher, çeviride yabancılaştırmadan yana olduğunu 
belirtir çünkü ancak böylece erek toplumun bilgi seviyesi artar ve erek toplum 
kaynak toplumun farklı bakış açılarını kazanır. Bu yöntemle birlikte hem 
yabancı kültür tanınmış olur hem de erek okurun ufku genişlemiş olur (Venuti 
2018: s. 84 – 85). 

Yerelleştirme ve yabancılaştırma yöntemi için domesticating174 ve 
foreignizing175 terimlerini kullanan Lawrence Venuti (Venuti 2018: s. Xiii), bu 
iki yöntemde çeviri sayesinde hem alıcı kültür hem de kaynak metin arasındaki 
eylemsel ilişkinin kurulmasının etik anlamından bahseder. Yöntemleri şu 
şekilde tanımlar:  

         “Yerelleştirmede, sadece baskın kaynaklar ve ideolojiler değil, 
farklı bir dil ve kültürde yazılmış bir metin üzerindeki egemenliği 
sağlamak ve alınan unsurların farklılıklarını asimile etmek de geçerlidir 
(Venuti, 2018, s. xiv). Marjinal kaynakları ve ideolojileri kullanan 
yabancılaştırma yönteminde ise, baskın kültüre karşı başkaldırı gücü 
taşındığını belirtir” (Venuti 2018: s. Xiv).176 

Önce Schleiermacher, çeviride iki yöntemden bahseder ve o 
yabancılaştırma yönteminden yanadır çünkü ona göre ancak bu sayede erek 
toplum daha kültürlü ve aydın olabilir. Lawrence Venuti, Schleiermacher gibi 
çeviride yabancılaştırma yönteminden yanadır fakat yöntemi seçerken 
Schleiermacher’den şoven bir bakış açısını kabul etmemesi nedeniyle ayrılır 
(Venuti 2018: s. 95). 

Çeviri genel olarak iki yöntemle yapılır, bunlardan biri 
yabancılaştırma diğeri de yerelleştirme yöntemidir. Yabancılaştırmada kaynak 
metin çevrilirken erek toplumdan uzaklaşma söz konusudur. Kaynak toplum 
ve kaynak kültür ön plandadır. Erek okuyucu metni okurken yabancı öğelerle 
karşılaşır. “Çeviri metin erek okura yabancılığını sezdirir” (Aytaç 1991: s. 23). 
“Yerelleştirmede ise erek toplum göz önünde bulundurularak çeviri yapılır. 

                                                           
174 Yerelleştirme veya yerlileştirme 
175 Yabancılaştırma 
176 Çevirisi tarafımdan gerçekleştirilmiştir. 
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Erek topluma yabancı gelecek öğeler bu yöntemde tercih edilmez” (Venuti 
2018: s. Xiv). 

Gürsel Aytaç, çevirinin iki farklı kültürü birbirlerine tanıtma ve onları 
buluşturmada etkili bir araç olduğunu belirtir. Ayrıca yerel ulusların çeviri 
yardımıyla zengin ufuklara ulaşabileceğini, çevirinin, onlara farklı kültürel bir 
dünya sunacağını (Aytaç 1991: s. 22 – 23) da anlatan Aytaç, yerelleştirme ve 
yabancılaştırma için şunları söyler: 

           “Çeviri, herşeyden önce, farklı iki kültürün bir karşılaşması 
olduğuna göre, çevrilen eserin geldiği kültürden birçok “yabancı” 
resimini çevrilen dile aktarılırken çevirmeni zorlayacak, öte yandan 
“yabancı”yı tanıma ve tanıtma yolunda bir aşama anlamına gelecekti. 
Çeviriyi, yabancının yabancılığını hissettirmemecesine kendine mal 
ederek “evcilleştirmek” Nietzsche’nin deyişiyle bir çeşit “fetih”tir ama 
çeviri bilim bunu, yaratıcı olmadığı için makbul saymamaktadır. 
Almanca’daki “çeviri” kelimesi (übersetzen), bir kıyıdan ötekine geçirme 
anlamında bir kayıkçı resmini çağrıştırır” (Aytaç 1991: s. 23). 

        Aytaç’ın dediği gibi “bir kıyıdan ötekine geçirme”, kültürlerarası 
yolculukta çevirmenin dümeni eline almasıdır. Çeviri eylemini 
gerçekleştirirken, tüm donanımlarıyla yönünü, geniş görüşlülüğünü, çeviri 
yöntemini çevirmen belirler çünkü varacağı noktayı bilir ya da öngörür. 

 

3. YÖNTEM 

        Bu çalışmada, kültürel ve dilsel unsurlar irdelenirken Newmark’ın kültürel 
unsurların belirlenmesi için oluşturduğu sınıflandırmalar göz önünde 
bulundurulacaktır. Mikro düzeyde çözümleme yaparken Mona Baker’in 
atasözleri ve deyimler için oluşturduğu yöntemler kullanılacaktır. Söz konusu 
kaynak eserler ve çevirileri incelenirken makro düzeyde çevirmenin temel 
düşünce ve hedeflerinin belirlenebilmesi için Lawrence Venuti’nin 
yerelleştirme ve yabancılaştırma yöntemlerinden faydalanılacaktır. 

 

4. ATASÖZLERİ VE DEYİMLERE GENEL BİR BAKIŞ 

         Atasözleri, dillerin ulusal zenginliği olan, anlatım biçimini güzelleştiren, 
bir duyguyu bir ifadeyi anlatmada güçlü bir etkisi olan dil unsurlarıdır. Bu dil 
yapıları yardımıyla, söylenmek istenen şey kısa ve öz bir şekilde anlatılır (aksoy 
1988: s. 131). TDK Türkçe Güncel Sözlüğüne göre atasözü; “Uzun deneme ve 
gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, 
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deme, mesel, sav, darbımesel” (TDK 2018: s. 180) şeklinde açıklanmıştır. 
Aksoy; atasözünü anlatırken şunları ifade eder: 

             “Bizim gelenekle yerleşmiş bir atasözü anlayışımız vardır. Bu 
anlayışa göre atasözleri, ulusal varlıklardır. Allah ve peygamber sözleri 
gibi ruha işliyen bir etki taşırlar. Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca 
geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden 
doğmuşlardır” (Aksoy 1988: s. 131). 

          Aksoy, atasözlerinin birtakım özelliklerinin bulunduğunu ve bu özellikler 
doğrultusunda sınıflandırma yapılabileceğini anlatır. Atasözlerini, ilkin şekil ve 
kavram özellikleri olarak ikiye ayırır. Şekil olarak ele alındığında; kalıplaşmış, 
kısa özlü ve çoğunun bir ya da iki cümleden oluştuğunu anlatır. Kavram 
özelliklerine göre ayrılmış olanlar ise; “sosyal ve doğa olayları, uzun 
gözlemlerden sonra çıkarılan öğüt nitelikli, ahlaksal ders veren, kılavuzluk 
eden, birtakım inanışları ifade eden, gelenek ve toplum kurallarını anlatan 
atasözleri olarak bölümlemeler yapmıştır” (Aksoy 1988: s. 131 – 166). 

          Deyim; TDK’ye göre “genellikle gerçek anlamında az çok ayrı, kendine 
özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir” şeklinde açıklanmıştır. 
Aksoy’un, deyimleri özel niteliklerine göre sınıflandırdığını görmekteyiz. 
Deyimleri; özgünlüğe göre (mecaz yoluyla), iki yargılı ve uyaklı, dini inanışlara 
göre, öykücük şeklinde olanlar, eksiltili ve ikilemeli kelimeler olarak, bileşik 
sözcük olarak deyimler, bir olay sonucunda oluşmuş deyimler, karşılıklı 
konuşma biçimindeki deyimler, inanışları anlatan deyimler gibi kümelere 
ayırdığı anlaşılmaktadır (Aksoy 2020: s. 497 – 520). 

 

5. KALIP UNSURLARIN ÇEVİRİSİ İÇİN YÖNTEMLER 

       Mona Baker (2001); “In Other Words” adlı kitabında atasözleri, deyimler 
ve kalıplaşmış ifadeler (fixed expressions) olarak ele aldığı dil unsurlarının 
çeviri yöntemlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini çeşitli dillerde 
karşılaştırmalı olarak örnekleyerek anlatmıştır. Atasözleri ve deyim 
çevirilerinin zorluğu ve zor olmasının nedenlerini sorgulayan Mona Baker, 
çeviri yöntemlerini anlatan bölümde ilk zorluklardan birinin aslında ifadenin 
deyim ya da kalıplaşmış ifade olduğunu tanımamak olduğunu söyler. Aslında 
“deyimlerin ve kalıplaşmış ifadelerin ille de çevrilemez olmadığını” (Baker 
2001: s. 68) belirtir. 

         Baker, kalıplaşmış ifadeleri, önce tanımak, sonra doğru bir şekilde 
yorumlamak ve sonuncu olarak da erek dile nasıl çevrileceğine karar vermek 
gerektiğini savunur (Baker 2001: s. 68). Bu zorluklara sebep olan dört olgudan 
bahseder: 
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 Birincisi, bazen kaynak dilde var olan bir kelimenin erek dilde sıfır 
karşılık bulmasıdır. Buna örnek olarak “Merry Christmas” deyimini 
gösterir.  

 İkinci zorluk olarak, bir deyim ya da kalıp sözün erek dilde eşdeğeri 
bulunabilir fakat bağlam açısından farklı olabilir, yani Baker, burada 
söz konusu bu iki ifadenin farklı çağrışımları olabileceğini söylemiştir. 

 Üçüncü olarak, kaynak metindeki bir deyim, hem kelime hem de 
deyimsel anlam özelliğini aynı anda taşıyor olabilir, erek metnin 
deyimi şekil ve anlam yönünden her iki özelliği de taşımadıkça erek 
metinde üretilen anlam başarısız olabilir şeklinde belirtmiştir.  

 Son olarak dördüncü zorluk, erek ve kaynak dildeki deyimlerin yazılı 
anlatımlarda ne sıklıkla ve hangi bağlamda kullanıldıkları sıklık ve 
bağlamın farklı olabileceğini anlatır (Baker 2001: s. 68). 

       Yukarıda anlatılan deyim ve kalıplaşmış ifadelerin çevirisinde karşılaşılan 
zorluklar anlatıldıktan sonra deyimler ve kalıp ifadelerin çeviri 
yöntemlerinden bahseden Baker; bu yöntemleri şöyle sıralamıştır: 

       a) “bir deyimin anlam ve şekil olarak eşdeğerini kullanmak 

       b) anlamı aynı fakat şekil olarak farklı kullanmak 

       c) Açımlama yapma yoluyla çevirmek 

       d) Çıkarma” (Baker 2001: s. 72 – 77)177 

 

5. 1. NEWMARK’IN KÜLTÜREL ÇEVİRİ SINIFLANDIRMASI 

             Newmark’a göre çeviri kuramlarının ana odağı uygun çeviri yöntemine 
karar vermek olmalıdır. Çevirmen olabildiğince sözcüğü sözcüğüne çeviri 
yapmalı fakat bu kötü bir çeviri olacaksa serbest çeviri yapabilir. Newmark, 
“translation procedures” çeviri süreçleri dediği çeviri yöntemleri geliştirmiştir 
(Stolze 2013: s. 90 – 91). Bunlar aşağıda verilmiştir: 

 “Transference (aktarma) 
 Cultural equivalent (kültürel eşdeğerlik, kaynak dilin terimi erek dilin 

terimiyle yer değiştirmesi) 

                                                           
177 Bu maddelerin orjinali şöyledir: “Using an idiom of similar meaning and form”, “Using an 

idiom of similar meaning but dissimilar form”, “Translation by paraphrase” ve “Translation 
by omission” (Baker 2001: s. 72 – 77). 
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 Through translation (tamamen çeviri, kurum isimleri gibi sözcükleri kelimesi 
kelimesine çevirmek) 

 Literal translation (kelimesi kelimesine, tam çeviri, erek dilde aynı anlama 
gelecek karşılığını bulmak,) 

 Functional equivalent (işlevsel eşdeğerlik) 
 Descriptive equivalent (tanımlayıcı eşdeğerlik, açıklama yoluna gitmek, 

hedef dilde bulunmayan bir sözcüğün ne anlama geldiğini anlatmak) 
 Traslation couplent (ikili çeviri yani birden çok çeviri yöntemiyle çevirmek” 

(Stolze 2013: s. 90). 

           Newmark, çeviriyi gerçekleştirirken kültürel farklılıklardan kaynaklanan 
çeviri sorunlarına çözüm üretmeye çalışmış ve sözcükleri kullanım alanlarına, 
anlamlarına göre sınıflandırmıştır (Newmark 1988: s. 94 – 95). Ona göre 
sözcükler; 

1. “Çevrebilim (Bitkiler, hayvanlar, rüzgârlar, ovalar, tepeler 
2. Gereç kültürü (İnsan yapımı eşyalar) 

a) Yiyecekler, b) Elbiseler, c) Evler ve kentler, d) Taşıtlar  

3. Sosyal kültür – iş ve serbest zaman 
4. Düzenlemeler, gelenekler, etkinlikler, işlemler, anlayışlar 

a) Politik ve yönetimsel, b)Din, c)Sanatla ilgili kelimeler 

5. Jest ve alışkanlıklar” (Newmark 1988: s. 95) şeklinde 
bölümlenmiştir. 

       Söz konusu atasözleri ve deyimler olduğunda, kültürel özellikleri içinde 
barındıran bu kalıp unsurların çevirisinin sorunlu olmasından dolayı yapılacak 
olan sınıflandırma ve izlenecek olan yöntemlerin belirlenmesi çeviri işlemini 
kolaylaştıracağı söylenebilir. 

 

6. E. EMİNE SEVGİ ÖZDAMAR’IN YAZINSAL KİŞİLİĞİ 

             E. Sevgi Özdamar (1946 – Malatya), 1965 – 67 yılları arasında Berlin’e 
gitmiştir ve 1967 yılında İstanbul’a geri dönerek tiyatro eğitimi almış daha 
sonra 1976 yılında Doğu Berlin’de Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır 
(Özdamar, Das Leben Ist Eine Karawanserei hat zwei türen aus einer kam ich 
rein aus der anderen ging ich raus, 2005). Şimdilerde serbest yazar olarak 
çalışan Özdamar, eserlerini genellikle öz yaşam türünde yazmaktadır. Yazarın, 
yazın anlayışıyla Konuk İşçi Edebiyatı ve üçüncü kuşağı temsil ettiği 
söylenebilir (Asutay & Çelik 2015: s. 283 – 296). İlk eseri olan Das Leben ist 
eine Karawanserei hat zwei Türen aus der einen kam ichrein aus der anderen 



 

262 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

ging ich raus ona Alman dilini zenginleştirmesi nedeniyle (Çoraklı 2018: s. 55) 
Ingeborg Bachmann ödülünü kazandırmıştır. Türkçe düşünerek Almanca 
yazan ve kalıp unsurları sözcüğü sözcüğüne çeviren Özdamar, eserinde 
dualara, ilençlere, şarkı sözlerine, masallara bolca yer vermiş ve bunları 
aktarırken kelimesi kelimesine çevirmekten çekinmemiş ve böylece eser 
masalsı bir nitelik kazanarak Alman okurlarını etkilemeyi başarmıştır. 
Özdamar’ın dilleri karmalaştırdığını (Sprachmischung) söyleyen Güde (2011); 
söz konusu eserde Türkçe, Almanca unsurların yanında Arapça ve Osmanlıca 
dilsel ögeleri de kullandığını belirtmiştir (Güde 2011: s. 21 – 39). “Heimat” 
kavramıyla ilgili olarak Özdamar’ın içsel bir yönünü gösterdiğini dile getiren 
Karakuş, kültürlerarası edebiyatta “vatan” kavramının önemli bir unsur 
olduğunu da açıklar (Karakuş 2000: s. 95 – 113). 

Eserleri: Annedili, Haliçli Köprü, Aynadaki Avlu, Tuhaf Yıldızlar Dünyaya 
Bakıyorlar Gözlerini Kırpmadan 

 

6. 1. DAS LEBEN IST EINE KARAWANSEREI ADLI ESERİN İÇERİK ANALİZİ 

 Zaman ve Mekân 

 Romanın başlangıcından sonuna kadar görülen geçmiş zaman 
kullanılmıştır. Giriş bölümünde mekân, bir trendeki annenin karnıdır ve daha 
sonra İstanbul, Bursa, Ankara şehirlerinin sokakları, mahalleleri, evleridir. 
Romanın sonlarına doğru, uzam: Almanya’ya giden trendir ve son olarak 
Yugoslavya’da bir durakta trenin beklemesiyle roman son bulur. 

Romanın başlangıcı; Malatya’da, bir tren kompartımanında, 
kahramanın anne karnından doğumuna kadar olan süre ve daha sonra 
kahramanın bebekliği (1940’lı yıllar) anlatılmaktadır. İstanbul’da; ilk çocukluk 
ve çocukluk yılları, Bursa ve Ankara şehirlerinde; ilk gençlik yılları 
anlatılmaktadır ve son olarak Almanya’ya giden tren kompartımanında roman 
sona erer. 

Olayların, 1940’lı ve 1950’li yıllarında yaşandığı anlaşılmaktadır. 
Yazıldığı dönemle ilgili olarak bilgiler bulunmaktadır, fakat örneğin romanın 
başlangıcında, 90.000 asker diyerek II. Dünya Savaşı dolaylarına atıfta 
bulunmaktadır ve anne karnında olduğunu belirtir ve romanın yazıldığı dönem 
40’lı yıllardır ve kahramanımız 40lı yıllarda küçük bir kız çocuğudur. 

Karakterler 

      Kahraman: İsmi belirtilmemiş; siyah saçlı, koyu renk gözlü, güzel, içe dönük 
bir kız çocuğu, küçük bir kız çocuğu tarafından olaylar anlatılır ve en son 17 
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yaşındayken roman sona erer. Kız çocuğu, etrafında olup bitenleri seyreder ve 
izlemleriyle olayları olduğu gibi anlatılır. 

Fatma: Kahramanın annesi; modern, eşine sadık, beş çocuğu olan, ev hanımı. 

Mustafa: Kahramanın babası; boş gezenin boş kalfası, dürüst, saf, Kazanova, 
mübarek, patlıcan gibi burnu olan, Kılark Geybıl gibi bıyığı olan, tıraş olurken 
yüzünü kesen, uzun boylu, ela gözleri olan ve bir zamanlar Şevrolesi olan 
delinin teki ve asıl işi müteahhit.  

Ayşe: Babaanne, geleneksel ve batıl inanışları olan 

Ahmet Dede: Kahramanın büyük babası 

Siyahgül: yeni doğmuş, en küçük kardeş 

Ali: büyük erkek kardeş 

Orhan: erkek kardeş 

Pamuk Teyze: Fatma’nın arkadaşı, kocasız, parasız, çocuksuz bir kadın 

Gülertina: Kız arkadaşı 

Gülertina’nın annesi: Kahramana iyi davranmaz. 

Deli Saniye 

Deli Ayten 

Sıdıka Teyze 

Temalar, Semboller 

      Temalar; 50’li yıllardaki Türk toplumunun genel sorunları ve çağdaşlaşma 
çabaları ve sosyoekonomik sıkıntılar, kültürel ve dini olgular romanın genel 
konularını oluşturmaktadır. 

      Semboller; tren kompartımanı: doğumu ve Almanya’ya göçü. Kahramanın 
romanın başlangıcında anne karnındayken trende olması ve sonunda romanı 
Almanya’ya giderken yine trende bitirmesi nedeniyle eserde kullanılan 
sembolün tren olduğu söylenebilir. 

      Özdamar, söz konusu eserinde vermek istediği düşünceyi daha etkili hale 
getirmek için montaj tekniğini kullanarak sembolik bir anlamı olan halk 
hikâyeleri, masal ve efsanelere, ikilemeler ve tekerlemelere hatta kutsal 
kitaptan surelere de yer vermiştir. Montajlanan bölüm, ana parçayla öyle 
uyumludur ki vermek istenen duyguyu zenginleştirerek anlatır. Romanda 
mezar, ölüm ve ölülerin ruhu sembolleri de fazlaca kullanılmaktadır. Örneğin,  
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Kaynak metin 

“Es war kein Problem für ihn 

to be or not to be, 

eines Abends hat er geschlafen, ist nicht wach geworden, 

was für ein Wind, er ist verschwunden, 

sein Name ist mitgegangen” (Özdamar 2005: s. 13). 

Erek Metin 

“Mesele falan değildi öyle,  

To be or not to be kendisi için; 

Bir akşam uyudu; 

Uyanmayıverdi” (Özdamar 2015: s. 9). 

      Romanda, yukarıdaki örnekte olduğu gibi montaj tekniğiyle sık sık 
karşılaşılır. Şarkı ve şiir sözlerinin de eserin anlatımına güçlü açımlamalar 
sağladığı söylenebilir. Eserdeki başkarakterin ruhsal yapısının derinliği 
böylelikle anlatılmış olur.  

7. BULGULAR 

 Bu çalışmanın odak izleği olan “Hayat Bir Kervansaray” adlı romanın 
içerisinde şimdiye dek 141 kalıp unsur belirlenmiştir. Araştırma, çalışmanın 
kapsamı gereği 10 kalıp unsurla sınırlandırılmıştır. Romandaki kalıp unsurlar, 
Mona Baker ve Newmark’ın çeviri yöntemleri için geliştirdiği sınıflandırma 
temel alınarak iki ayrı tabloda gösterilmeye çalışılacaktır. 

7. 1. ÇEVREBİLİM  

Örnek 1 

Kaynak Metin178  

“Dann kam die Sonne, und ich machte die Augen zu, die Soldaten auch” 
(Özdamar 2005: s. 44). 

Erek Metin  

“Sonra güneş açtı ve ben de askerler de gözlerimizi kapadık” (Özdamar 
2015: s. 34). 

                                                           
178 Kaynak Metin: KM ve Erek Metin: EM olarak kısaltılacaktır. 
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      “Güneş açmak”, Türkçe bir deyimdir ve anlamı; “önündeki bulut çekilip 
güneş görünmek” (Aksoy 2020: s. 828) olarak açıklanmıştır. Almancada ise die 
Sonne kommen şeklinde bir deyime ya da kelimeye rastlanmamıştır. Güneş 
açmak; deyimi bağlamında Almancada Sonnenschein kelimesiyle karşılaşılır, 
aslında Türk deyiminde tam olarak vermek istediği anlamı karşılamadığı 
görülmektedir. Steuerwald’ın bu deyime Baker’in yöntemlerinden biri olan 
açımlama yöntemiyle bir önerisi bulunmaktadır: “hinter den Wolken 
hervorkommen (Sonne)” (Steuerwald 1998: s. 349). Türkçedeki anlamı birebir 
vermeye çalışmıştır. Özdamar, kommen die Sonne diyerek Alman alıcıya 
Venuti’nin yaklaşımına göre yabancılaştırma yöntemine gitmiştir. Almancada 
güneş (die Sonne) kelimesiyle birlikte gelmek (kommen) fiili kullanıldığında 
çok farklı bir anlamla karşılaşılır. Örneğin dışardan (pencereden) evin içine 
giren güneş derken kommen kullanılmaktadır. “sie kommt wenig an die S. 
(hinaus ins Freie)” (DUDEN 2010: s. 801). 

 

7. 2. SOSYAL KÜLTÜR 

Örnek 1 

KM 

 “Ali”, sagte meine Groβmutter, “wenn ein Wolf alt wird, wird er zum 
Spielzeug der kleinen Hunde” (Özdamar 2005: s. 25). 

EM 

 “Ali,” dedi ninem, “kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş” 
(Özdamar 2015: s. 19). 

 

      Bu örnekte verilen söz, bir Türk atasözüdür. Anlamı ise; “Güçlü iken 
herkesin kendisinden çekindiği kişi, gücünü yitirdikten sonra, güçsüz ve 
aşağılık kimselerin oyuncağı olur” (Aksoy 2020: s. 378) olarak açıklanmıştır. 
Almancada ise bu anlamda kullanılan kurtla ilgili bir deyim ya da atasözüyle 
karşılaşılmamıştır fakat Almancada, Türkçedeki maskara olmak deyiminin 
aynı anlamda tam olarak karşılığı bulunmaktadır. “zum Gespött [der Leute] 
werden ([von anderen] verspottet werden) (DUDEN 2010: s. 395). Buradan 
yola çıkarak bakıldığında Özdamar’ın, maskara olmak deyimi için zum Gespött 
werden deyimini kullanmak yerine Türkçedeki atasözünün Mona Baker’in 
kalıp unsurlar için önerdiği çeviri yöntemlerinden açımlama yöntemiyle 
çevirisini gerçekleştirdiği görülür. Türk atasözünü açımlama yapıp anlamını 
erek alıcıya aktarmaya çalışarak Venuti’nin yabancılaştırıcı yöntemini de 
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uygulamıştır denebilir. Türkçede kurt imgesinin genellikle bu atasözünde de 
olduğu gibi olumlu bir anlam taşıdığını söylemek mümkündür. Böylelikle erek 
topluma farklı bir bakış açısı sunduğunu söylemek mümkündür. Bu da Alman 
dil ve kültürüne katkı sağlayabilir. 

 

7. 3. DÜZENLEMELER, GELENEKLER, ETKİNLİKLER, İŞLEMLER, ANLAYIŞLAR
 Örnek 1 

KM 

Meine Groβmutter sagte: “Der Tod ist zwischen Augenbrauen und 
Augen, ist das weit weg?” (Özdamar 2005: s. 18). 

EM 

“Ölüm, kaşla göz arasındadır, çok mu uzak?” dedi ninem” (Özdamar 
2015: s. 13). 

      Yukarıdaki cümlede geçen kalıp ifade, Türkçede kullanılan bir deyimdir. 
“Çok az bir zaman içinde” anlamındadır. Almancada aynı anlamı veren şekil 
olarak farklı anlam olarak aynı bir kelime bulunmaktadır. Bu kelime “im 
Handumdrehen” dir. İki kültür arasındaki farklılık burada da görülmektedir. 
Türkçede kısa bir zaman dilimi, an anlamı göz imgesiyle verilirken Almancada 
Hand kelimesi kullanılmıştır. Im Handumdrehen kelimesi, sözcüğü sözcüğüne 
çevrildiğinde (eli ters yüz etmek) olarak aktarılabilir. Her iki dilde de kısa 
zaman içinde anlamını vermek için vücut hareketlerini anlatan kelimeler 
kullanılmıştır. Özdamar, söz konusu deyimi sözcüğü sözcüğüne aynen 
aktarmıştır. Kaynak kültür odaklı bir yaklaşımla çevirisini gerçekleştirmiştir. 
Böylelikle yabancı olan bir durumu erek topluma sunarak yeni bir bakış açısı 
gösterir. 

Örnek 2 

KM 

 “Die Alte Frau meines Groβvaters sagte, ohne ihre Augen 
aufzumachen: “Sag dem Mädchen nicht so schwere Sätze, die schwerer 
sind als ihr Körper, sie spielt” (Özdamar 2005: s. 51). 

EM 

“Dedemin yaşlı karısı gözlerini açmadan, “Kıza boyundan büyük sözler 
söyleme, oyun oynuyor,” dedi” (Özdamar 2015: s. 39). 

      Yukarıda verilen boyundan büyük sözler kalıp ifadesi Türkçedeki büyük söz 
söylemek deyimi ile karıştırılmamalıdır. Özdamar’ın yukarıdaki cümlede 
kullanmak istediği ağır söylemek deyimidir çünkü bu deyimin anlamı “acı, 
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dokunaklı sözler söylemek” (TDK 2019: s. 41)tir. Almancaya “kıza vücudundan 
ağır kaldıramayacağı sözler söyleme” şeklinde açıklayarak anlamını vermek 
istemiştir. Özdamar’ın, bu deyimin çevirisinde yine Venuti’nin yaklaşımı olan 
yabancılaştırma yöntemini tercih ettiği anlaşılır. 

Örnek 3 

KM 

“Mustafa sagte: “Wer ins Meer fällt und nicht schwimmen kann, muß 
die Schlange umarmen” (Özdamar 2005: s. 78).  

EM  

“Denize düşen yılana sarılır,” dedi Mustafa” (Özdamar 2015: s. 61). 

      Yukarıda görülen örnekteki kalıplaşmış ifade bir atasözüdür. “Çok büyük 
bir tehlike içinde bulunan kimse, kendisine yardım etmesi olanağı 
bulunmayan, dahası tehlikeli olan şeylerden bile yardım umar” (Aksoy 2018: 
s. 234) anlamına gelmektedir. Denize düşen yılana (yosuna) sarılır atasözünün 
Almancadaki karşılığı olarak “sich [wie ein Ertrinkender] an einen Strohhalm 
klammern (in die kleinsten sich bietenden Möglichkeit noch einen 
Hoffnungsschimmer sehen)” (DUDEN 2010: s. 841) verilmiştir. Türk anlayışıyla 
tehlikeli durumlarda daha tehlikeli bir şeyden bile medet umma durumu 
mevcutken, Alman kültüründe en küçük bir ihtimale saman çöpünden 
(Strohhalm) bile umut etme durumu söz konusudur. Özdamar, söz konusu 
atasözünü, yine Baker’e göre açımlama yaparak aktarmıştır. Sözcüğü 
sözcüğüne çeviri yaparak yabancılaştırma yöntemini kullanmıştır. 

Örnek 4 

KM 

“Großmutter sagte: “Das Geld der Reichen macht die Zunge der 
Armen nur müde” (Özdamar 2005: s. 78). 

EM 

“Zenginin parası züğürdün çenesini yorar,” dedi ninem” (Özdamar 
2015: s. 61). 

         “Zenginin parası züğürdün çenesini yorar; züğürtler, zenginlerin malları 
üzerine konuşur, dururlar. Bu konuşma onların çenesini yormaktan başka bir 
işe yaramaz” (Aksoy 2018: s. 484) olarak açıklanmıştır. Özdamar bu 
atasözünü, Türkçede olduğu gibi bire bir çevirerek mecaz anlamıyla 
aktarmaya çalışmıştır. Venuti’ye göre yabancılaştırmaya yönelmiştir 
denebilir. 
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8. JESTLER VE ALIŞKANLIKLAR 

Örnek 1  

KM 

“Meine Mutter sagte: “Der Nachbar glaubt, das Hähnchen des Nachbarn sei 
eine Ente” (Özdamar 2005: s. 121). 

EM 

“Annem, “Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş,” dedi” (Özdamar 
2015: s. 95). 

      Yukarıda verilen örnekteki Türk atasözünün anlamı; başkasının malı, bize 
olduğundan daha değerli görünür. Oysa aynı şey bizde de vardır; ama 
başkasınınkini bizdekinden üstün tutarız (Aksoy 2018: s. 368) şeklinde 
anlatılmıştır. Steuerwald, söz konusu atasözü için Almanca karşılığı olarak 
“Neid sieht alles doppelt so groß” (Steuerwald 1998: s. 546) şeklinde öneri 
getirmiştir. Özdamar, bu atasözünü de mecaz anlamıyla birebir karşı tarafa 
iletmek istemiştir ve tamamen erek toplum için yabancılaştırmıştır denebilir. 
Venuti’ye göre yabancılaştırma yöntemini seçerken Baker’a göre açımlama 
yoluna gitmiştir. Steuerwald’ın verdiği öneriyle Türk atasözü, bağlam 
açısından eşdeğer olabilir ve her iki sözün Türk ve Alman toplumunda benzer 
duygular için kullanıldığı söylenebilir çünkü her iki kalıpta da özünde kıskançlık 
yatar fakat aynı değişmeceli anlatımı verememiştir. 

Örnek 2 

KM      

“Mein Vater sagte: “Die Hunde bellen, aber die Karawane geht ihren Weg” 
(Özdamar 2005: s. 157). 

EM         

“Babam, “İt ürür kervan yürür,” dedi” (Özdamar 2015: s. 125). 

      Söz konusu atasözünün anlamı “doğru yolda olanlara çatanlar, kervana 
ürüyen itlere benzerler. Bu tür karşı koymalar, yürüyüşü engelleyemez (Aksoy 
2018: s. 335) şeklinde açıklanmıştır. Özdamar, yukarıdaki atasözünü olduğu 
gibi kelimesi kelimesine aktarmıştır. Bu çeviride de yabancılaştırma söz 
konudur.  

Örnek 3 

KM 
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“Mutter sagte: Was für ein Wort, der Wind soll aus deinem Mund den 
Tod wegnehmen” (Özdamar 2005: s. 227). 

EM 

“Annem, “Ne biçim laf bu, ağzından yel alsın. Kızım sen çıldırdın mı?” 
dedi” (Özdamar 2015: s. 180). 

      “Ağzından yel alsın”, Türkçe bir deyimdir ve anlamı “dilerim ki söylediğin 
kötü olasılık gerçekleşmesin, (Aksoy, 2020, s. 543)” şeklindedir. Almancada da 
bu deyimin anlamını veren bir atasözü bulunmaktadır. “Den Teufel an die 
Wand malen. Sprichwörtliche Redensart (Das richtige Zitat geflügelte Worte 
von A - Z, s. 386)” olarak mevcuttur. Anlamı “(ugs. Unheil dadurch 
heraufbeschwören, dass man darüber spricht) (DUDEN 2010: s. 859) olarak 
açıklanmıştır. Söz konusu Türkçe deyimin Almanca karşılığı Özdamar 
tarafından özellikle verilmemiştir. Yazarın, bu deyimde de çeviriyi kaynak 
odaklı gerçekleştirerek yabancılaştırma yöntemini tercih ettiği anlaşılır. 
Ağzından yel alsın deyimi Almanlara birebir çevrilmiştir.  

Örnek 4 

KM 

“Mustafa sagte: “Bevor das Feuer das Dach erreicht, muß ich Hilfe 
holen” (Özdamar 2005: s. 78). 

EM 

“Ateş bacayı sarmadan yardım almalıyım, “ dedi Mustafa” (Özdamar 
2015: s. 61). 

      “Tehlikeli durum, önlenemeyecek bir biçim almak” (Aksoy 2020: s. 590) 
anlamında Türkçede kullanılan bir sözdür. Özdamar, söz konusu deyimde yine 
Venuti’nin çeviri yöntemlerinden yabancılaştırma yöntemini seçmiş ve 
deyimin sözcüğü sözcüğüne çevirisini yapmıştır. Almancada buna benzer bir 
deyim ya da atasözü ile karşılaşılmamıştır. Özdamar’ın bu çevirisiyle erek 
topluma katkı sağlanmış olması muhtemeldir. 

 

9. TARTIŞMA ve SONUÇ 

          Bu çalışmada ana dili Türkçe olan Türk asıllı Alman yazar Emine Sevgi 
Özdamar’ın “Das Leben Ist Eine Karawanserei” adlı romanındaki atasözleri ve 
deyimlerin çeviri yöntemleri, eserin Türkçe çevirisi de göz önünde 
bulundurularak önce Newmark’ın kalıp unsurları sınıflandırma yöntemiyle 
bölümlenmiş daha sonra da Mona Baker’in ve Newmark’ın atasözleri ve 
deyimler için geliştirdikleri çeviri yöntemleri temel alınarak irdelenmiştir. 
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Atasözleri ve deyimlerin yabancılaştırma yöntemiyle çevrilmesiyle erek 
topluma katkı sağlayacağı düşünülür. Alıcı toplumda önce yadırganan ve 
yabancılaşan sonra kullanıldıkça yaygınlaşarak zamanla evrenselleşebilen 
sözcükler mevcuttur. “Es gibt keinen Menschen ohne Kummer; gibt es einen 
solchen, dann ist es kein Mensch. Türkisches Sprichwort (Das richtige Zitat 
geflügelte Worte von A - Z, s. 181)” tıpkı bu evrenselleşmiş (kanatlı sözler) olan 
Türk atasözünde olduğu gibi. Nazım Hikmet’in de söylediği üzere;  

“(…) Meselâ, Ruslar sevgi sözü olarak güvercinim tabirini kullanırlar, biz 
gözümün nuru, gözbebeğim filân deriz. (…), biz bizim dile güvercinim 
tabirini, onlar kendi dillerine gözümün nuru tabirini sokmalı. (…) Ben 
diller arasında tercüme kanalıyla mümkün olduğu kadar böyle bir 
alışverişe pek taraftarım” (Hikmet 2018: s. 255). 

      Kültürlerarası alış verişi sağlayan ve bunu en etkili bir biçimde 
gerçekleştiren atasözleri ve deyimlerin çevirisinde Venuti’nin yabancılaştırma 
yönteminin seçilmesi, kalıp unsurların evrenselleşmesine katkı sağlayabileceği 
anlamına gelmektedir. 
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Edebiyatı’ında tamamladı. Hâlen Cumhuriyet Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. 

Öğr. Üyesi olarak çalışmakta olan Özbakır, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. 

 

 Dr. Öğr. Gör. Kadriye ŞENGÜL KUTLAY 

   1985 Fatsa / Ordu doğumlu (Şengül) Kutlay, 2003 
yılında İzmir Menemen Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2007 
yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim 
Tercümanlık (Almanca) lisans programından mezun olduktan 
sonra 2020 yılında Çukurova Üniversitesi Alman Dili Eğitimi 
bölümünde doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılından beri 
Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim 
Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. 

            

               Yasemin HALICI 

1996 İstanbul doğumlu olan Halıcı, 2014 yılında Kartal 
Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Trakya 
Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık Programını 
Bölüm birincisi olarak tamamladı. Bir yıl Almanca öğretmeni 
olarak özel öğretim kurumunda çalıştı. 2020 yılında Trakya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Eğitimi 
Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Çeviri Eğitimi, 
Çeviri Eleştirisi, Gençlik Edebiyatı ve Çevirileri ve Erken Yaşta 
Yabancı Dil Eğitimi ilgi alanları olup bu alanlarda akademik 
yayınları bulunmaktadır.      

 



 

280 

 Germanistik im digitalen Wandel  / Dijital Evriminde Germanistik                         Edirne, 2022 

        Dr.Öğr. Üyesi Yıldırım TUĞLU 

1974 Almanya doğumlu Tuğlu, Lüleburgaz Lisesini 
bitirdi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi 
ilk mezunlarındandır (1998). 1998’de aynı bölümde Araştırma 
Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve daha sonra lisansüstü 
çalışmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Alman Dili 
ve Eğitimine görevlendirildi. 10 yıl Hacettepe Üniversitesinde 
çalıştıktan sonra 2010 yılında Trakya Üniversitesindeki 
görevine döndü. Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi ve Dil 
Eğitim-Öğretimi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerinde 

dersler vermektedir. 2012-2013 yılları arasında Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı 
Yardımcılığı yaptı. 2016-2019 arası Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı, Eğitim Fakültesi 
Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü gibi çeşitli görevleri üstlendi. 2018’den beri 
Yabancı Diller Yüksek Okulu ve 2020’den bu yana Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu 
üyesidir. Tuğlu evli ve bir çocuk babasıdır.  

 

                                                     Öğr. Gör.  Nur CEBECİ 

1979’da Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini 
Zonguldak’ta tamamladı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gördü (1997-2002) 
ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2002’de aynı bölümde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2006’da yüksek 
lisansını tamamladı. Uzmanlık alanı Çocuklara Yabancı Dil 
Öğretimidir. 2007’den bu yana aynı bölümde öğretim görevlisi 
olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Engelli Çalışmaları 
anabilim dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. 

 

   Arş. Gör. Dr. Işıl Gamze YILDIZ  

       1980 yılında Edirne’de doğdu. İlkokulu Babaeski’de, 
ortaokul ve lise eğitimini de Lüleburgaz’da tamamlamıştır. 
2004’te Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
oldu. 2005 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak 
çalışmaya başladı ve 2007 yılında yüksek lisans yaptı. İstanbul 
Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde doktorasını 
tamamladı (2012). Uzmanlık alanı çocuklara yabancı dil 
öğretimi, erken yaşta dil öğrenimi ve dil edinimidir. Halen aynı 
bölümde Dr. Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam 
etmektedir. 
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                 Recep BODUR 

  1986 Amasya doğumlu olan Bodur, 2002 yılında 
Amasya Lisesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Alman 
Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 2011 yılında Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Kültürü ve 
Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlayan 
Bodur, 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Almanca 
öğretmeni olarak göreve başladı. 2018 yılında aynı 
üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı 
Bilim Dalında doktora eğitimine başladı ve devam etmektedir.    

 

 

             Arş. Gör. Rahim ŞENTÜRK 

Kırşehir doğumlu R. Şentürk Atatürk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünden 2017 
yılında birincilikle mezun oldu. 2015-2016 arası Erasmus 
bursuyla Hamburg Üniversitesi’nde bir yıl Yabancı Dil 
Almanca Eğitimi aldı. 2018 yılında Almanca Öğretmeni olarak 
MEB’e bağlı Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi’ne 
atandı. 2019’da Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca 
Öğretmenliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak 
çalışmaya başladı. 2021’de Yüksek Lisans programını 

tamamladı. Aynı bölümde doktora eğitimi devam etmekte olup, ulusal ve uluslararası 
kongrelerde bildirileri, kitaplarda bölüm ve makaleleri ve YDS Almanca sınavına 
yönelik deneme kitabı gibi çalışma ve yayınları bulunmaktadır. 

 

 

                     Semra ÇAKIR 

1987 Karabük doğumlu olan (Eyri) Çakır, 2005 
yılında Karabük Demir Çelik Yabancı Dil Ağırlıklı 
Lisesi’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Mütercim 
Tercümanlık Almanca Bölümünü bitirdi. 2012 yılında 
Sakarya Üniversitesi SBE Çeviribilim (Almanca) Dalında 
yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında ise doktora 
eğitimi için Trakya ve Namık Kemal Üniversiteleri Alman 
Dili ve Edebiyatı Ortak Programa başladı. 2017 – 2018 
yılları arasında özel bir kurumda öğretmen olarak çalıştı. 
Halen doktora tez aşamasında devam etmektedir.  
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