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Özet: Bu çalıĢma, yabancılara Tùrkçe ôğretiminde eğitsel oyun ve etkinliklerin
kullanım yôntemlerini açıklamaktadır. Yabancı dil ôğretiminde konuyla ilgili
materyal taranmıĢ ve yabancılara Tùrkçe ôğretiminde kullanılması dùĢùnùlen
yôntemlerin uygulama Ģekilleri belirlenmiĢtir. Eğitsel oyunların yabancılara
Tùrkçe ôğretiminde ôğrenci motivasyonunu sağlaması ùzerinde de durulmuĢtur.
Makalede elde edilen veriler değerlendirilmiĢ ve yabancılara Tùrkçe ôğretiminde
eğitsel oyun ve aktiviteler bir plan çerçevesinde sunulmuĢtur. Yabancılara
Tùrkçe ôğretirken ôğrenci dikkatini sağlamada problem yaĢayanlara bir fikir
vermesi bakımından bu araĢtırma ônemlidir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Tùrkçe ôğretimi, Eğitsel oyunlar ve etkinlikler,
yôntem, motivasyon.

GiriĢ
Öğrenilen dilin kullanılabilir bir dil olması o dilin bùtùn dil becerileri ile yeterince ele alınmasına bağlıdır.
Yabancı dil ôğretiminde geçmiĢten bu yana sùrekli yeni kuramlar, yôntemler ve metodlar geliĢtirilerek dilin dôrt
temel becerisi dinleme, konuĢma, okuma, yazma paralel olarak yùrùtùlmelidir (Demirel, 2000). Dil ôğretenin
becerisi ve elinde yeterli yôntem ve materyallerin bulunması da bu verimliliği artırmaktadır (Tarcan, 2004). Oyunla
yabancı dil ôğretimi bu temel becerilerin hepsini içine almalıdır.
Oyunla yabancı dil ôğretimi gùnùmùzùn en isteklendirici metotlarından biridir. Yabancı dil ôğretimine
çocuk yaĢlarda baĢlanması gerekliliği oyunla yabancı dil ôğretiminin ônemini ortaya koymaktadır. Dùnyada en çok
konuĢulan Ġngilizcenin oyunla ôğretimine yônelik çok farklı etkinliklerden oluĢan geniĢ bir havuzu vardır.
Tùrkiye‘nin son yıllarda yurt dıĢında çok gùçlù kùltùrel, sosyal, ekonomik vb. iliĢkiler kurmaya baĢlaması
Tùrkçenin de yabancılar tarafından ôğrenilmesini sağlamıĢtır. Ancak Tùrkçenin ôzellikle çocuklara bakan yônùyle
yabancı dil olarak ôğretiminde oyun tarzı materyal ve yôntem problemleri olduğu bir gerçektir.
Yabancılara Tùrkçe ôğretiminde ôğrenci oyunun içinde olmalı ve deneme yanılma yoluyla yaparak,
yaĢayarak konuyu kavramalıdır. Bununla ilgili yapılan bir araĢtırmada bu sôzù doğrular niteliktedir. Yalın (2006,
21) kitabında, Dale‘ nin YaĢantı Konisi‘nde belirlediği modele gôre ele alınan araĢtırma sonuçlarından
bahsetmektedir. Teksas Üniversitesinde yapılan bu araĢtırma sonuçlarında; hem gôrùp hem iĢittiklerin % 50‘ sini,
sôylediklerin %70‘ini, yapıp sôylediklerinin % 90‘ını hatırlamaktadırlar. Bundan dolayı oyun etkinlikleri ile Tùrkçe
ôğrenen ôğrencinin ôğrenme sùrecine aktif olarak olarak katılımı sağlanacaktır.
Kùltùr, bir toplumu oluĢturan değerlerdir. ―…Dil, kùltùrùn aynasıdır ‖ (Aksan,1977). Bayyurt (2009)
ôğrencilere o dilin konuĢulduğu ùlkenin ve insanlarının kùltùrù ile ilgili bilgi vermek gerektiğini savunmaktadır.
Yabancı dil ôğretiminde ayrılıklar yerine kùltùrel benzerlikler ôn plana geçmeli diyen Demircan (2005), hiçbir ders
bir oyunun sağladığı doğru ve doğal diyaloğu ve ôteki etkinlikleri sağlayamaz, demektedir. Bu anlamda geleneksel
Tùrk çocuk oyunları materyal açısından YTÖ (Yabancılara dil olarak Tùrkçe Öğretimi) yapanlara kolaylık
sağlayacaktır.
YTÖ‘ nde oyunlar sınıf içi etkinlik ve sınıf dıĢı etkinlik olarak iki gruba ayrılabilir. Eğitsel oyunlar daha
çok sınıf içi etkinlikler Ģeklinde ele alınmalıdır. YTÖ‘ de iĢlenen konuların pekiĢtirilmesini sağlayan eğitsel oyunlar
her temel seviyede kullanılabilecek etkinlikler ve iletiĢim deneyimi olarak uygulanmalıdır. AĢağıda eğitsel oyunlar
alt baĢlıklarıyla sıralanmıĢ ve bu çalıĢmada açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.

177

1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics
May 5-7 2011 Sarajevo
Eğitsel Oyunlar
1. ĠletiĢim Oyunları
2. Gramer Oyunları
3. Telaffuz Oyunları
4. Geleneksel Tùrk Oyunları
1.Eğitsel Oyunlar
Öğrencilerin birbirleriyle Tùrkçe iletiĢim kurmalarını sağlamak amacıyla eğitsel oyunlara baĢvurulmalıdır.
Eğitsel oyunlar, ôğrenilen bilgilerin pekiĢtirilmesi ve ôğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilmeleri açısından
ônemlidir. Bu oyunlar eğlendirici olması sınıf içi etkinliklere canlılık getirmektedir. Eğitsel oyunları uygularken
dikkat edilmesi gereken konu, oyunların doğru olarak seçilmesi ve bir amaca yônelik olmasıdır.
Eğitsel oyunlarda ôğretmen sùrekli kontrol etmelidir. Kuralların tam anlaĢılması için gerekirse ana dilde
açıklamalar yapmalıdır. Bu oyunlara sınıftaki herkesin aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Öğretmen bu oyunlara
çok dikkatli bir hazırlık yapmalı ilginç, kolay ve cazip oyunları uygulatmalıdır. Herkesin seviyesine ve yeteneğine
gôre uygulanabilecek oyunlar araĢtırılmalıdır. Demirel (1993) eğitsel oyunlara ders saatinin beĢ ya da on
dakikasının ayrılmasını ve bu etkinliklere dersin ortasında veya sonunda yer verilmesini ônermektedir.
1.1 ĠletiĢim oyunları
Bu oyunlara sınıf içi etkinliklerde bùtùn ôğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. TanıĢma, Nasılsınız? Alfabe,
Harflerini söyle vb. gibi iletiĢim oyunları temel seviye YDT ôğrenenlere, uygulanabilecek en ônemli etkinliklerdir.
1.1.1 TanıĢma
Öğrencilerden adlarını ve soyadlarını iki kùçùk kağıda yazmaları istenmelidir. Ġsimlerden birini sıralarına,
diğerini de bir kutuya koymalıdırlar. Daha sonra ilk sıradan baĢlayarak ôğrencileri ôğretmen masasına çağırıp isim
çektirmelidir. Öğrenci, çektiği ismin sahibini bulup kağıdı ona vermelidir.
Bulduğu kiĢinin aradığı kiĢi olup olmadığından emin olmak için:
Senin adın ne?
Benim adım...
Öğrenciler bu diyaloglarla ôğrenilen dilin ilk konularını pratikte uygulama fırsatı bulurlar (Kılıçaslan,
2008).
1.1.2 Nasılsınız?
Etkinliğin amacı nasılsınız? sorusunu ve cevabını ôğretmektir.
1-Nasılsınız? kelimesinin harfleri A-4 kağıdına tek tek yazılarak sınıftaki ôğrencilere dağıtılmalıdır. Otuz saniye
içerisinde ôğrencilerden nasılsınız? kelimesini tahtanın ônùnde sıraya geçerek oluĢturmaları sağlanır.
2-Sınıfa kùçùk bir top getirilmelidir. Top ôğrencilerden birine rastgele atılmalı ve o ôğrenciye nasılsın? diye
sorulmalıdır. Cevap alındıktan sonra, elinde top olan ôğrenci topu baĢka birisine atmalıdır. Topu yakalayan ôğrenci;
nasılsın? diye sorar ve oyun zincirleme olarak devam ettirilir. Öğrenciler bu aktivite ile eğlenerek hedef dildeki
sesleri daha iyi tanımıĢ olurlar ve konuĢma becerileri geliĢtirilir.

1.1.3 Alfabe
Temel seviyede alfabeyi pekiĢtirmek amacıyla kavratmak için bùtùn sınıfa uygulanması gerekli bir
aktivitedir. Harfler ve harflerle baĢlayan kelimeler verildikten sonra bir kutuya alfabenin harfleri yazılarak
konmalıdır. Öğrenci kutudan bir harfi rastgele çekmeli ve çıkan harfi okumalıdır. Hatırlayabilirse o harfle
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baĢlayan yeni bir kelime sôylemelidir. Öğrencilerin Tùrkçedeki harfleri ve kelimeleri daha iyi tanımaları
bakımından bu etkinlik uygulanabilir (MEGEP, 2007a).
1.1.4 Harflerini Söyle
Alfabeyi kavratmak için 8-10 kiĢilik kùçùk gruplara uygulanabilecek bir oyundur. Oyuna baĢlamadan ônce
sınıfın ônceden ôğrendiği kelimelerin listesi çıkarılmalıdır. Liste tamamlandığında, 10 ôğrenci seçilmeli ve eĢit
sayıda iki takım oluĢturulmalıdır. Ġki takım sınıfın ônùnde ve karĢı karĢıya durmalıdır. Geri kalan ôğrenciler oyunu
takip ederler. Listeden seçilen ilk kelime birinci takımın ilk oyuncusuna sôylenmelidir. Öğrenci kendine sôylenen
kelimenin harflerini teker teker yùksek sesle sôylemelidir. Kelimenin harflerini doğru sôylemeyi baĢarırsa ayakta
durmaya devam edecektir. Sonra ikinci takımın ilk oyuncusuna farklı bir kelime sôylenmelidir. Öğrenci harfleri
teker teker doğru sôyleyebilirse, ayakta durmaya devam edecektir. Kelimelerin harflerini yanlıĢ sôyleyen ya da
yanlıĢ telaffuz eden ôğrenci yerine geçer. Öğrenilen dildeki seslerin doğru telaffuz edilmesi için bu aktivitelere
zaman zaman yer verilmelidir.
Örnek:
Öğretmen: Ayakkabı
Birinci ôğrenci: A-y-a-k-k-a-b-ı
Öğretmen: Ġnek
Ġkinci ôğrenci: Ġ-n-e-k
(Ġzgôren, 1999a)
1.1.5 Zaman Makinesi
Bu etkinlik ôğrencilerin hayal gùçlerini kullanarak konuĢmalarını sağlamaya yônelik bir oyundur.
Öğretmen ôğrencilere, bir zaman makinasının icat edildiğini, bu zaman makinası yardımıyla geçmiĢe ve geleceğe
gidilebilmelerinin mùmkùn olduğunu belirtmelidir. Öğrencilere, Ģimdi sizler de bu zaman makinası aracılığıyla
isterseniz geçmiĢe isterseniz geleceğe gidebilirsiniz, Ģeklinde onları oyuna motive etmelidir. Öğrencilere biraz sùre
vererek, zaman makinasıyla geçmiĢe ya da geleceğe gittiklerini hayal etmelerini sağlamalıdır. Sùre tamamlandıktan
sonra ôğrenciler, kurguladıkları hayallerini anlatmalıdırlar. Bu aĢamada ôğretmen aĢağıdaki benzer soruları
ôğrencilere yôneltmelidir.
Örnek:
Nereye gittiniz?
Hangi yıla gittiniz?
Kimlerle gôrùĢtùnùz?
Gittiğiniz yerin ôzellikleri nasıldı?
Hiç ùnlù birisine rastladınız mı?
Bu aktivitede soru-cevap yôntemiyle Tùrkçe pıratik yapmaları sağlanmıĢ olur (Ġzgôren, 1999b).
1.1.6 Rüya Adası Oyunu
Öğretmen sınıfta loĢ bir ortam oluĢturarak ôğrencileri uyumaya motive etmelidir. Öğrencilerin uykuya
dalıp hayalen rùya gôrmeleri sağlanmalıdır. Öğretmen ônceden kurguladığı bir olayı rùyanın baĢlangıcı olarak
ôğrencilerine anlatmalıdır.
Örnek :
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ġu an bir deniz kenarında yürüyorsunuz. GüneĢ en güzel haliyle ıĢıklarını denize aksettirmekte. Yüzünüze
değip geçen serin bir rüzgarın hoĢluğu mutlu ediyor sizi. Suların Ģırıltısı, ağaçların hıĢırtısı, kuĢların cıvıltısı
muhteĢem bir melodiymiĢçesine kulağınıza çalınıyor. Ve uzaklardan birinin sesi geliyor, kimin sesi acaba? diyerek
ôğretmen, rùyanın devamını ôğrencilere anlattırmalıdır. Öğrencilerin, ôğrenilen dilde kendilerini bağımsızca ifade
edebilmeleri bakımından bu tùrlù uygulamalara yer verilmelidir (Susùzer, 2006).
1.1.7 EĢini Bul
Bu uygulamada sınıf ya da grup iki kısma ayrılmalıdır. Öğrencilere ùzerinde resimler olan kartlar
dağıtılmalı ve ôğrenciler ellerindeki kartlarda bulunan resimlere gôre sınıfa sorular yônelterek aynı kartı tutan eĢini
bulmaya çalıĢmalıdır. Bu resimler ôğrencilerin dil seviyelerine gôre basit veya karmaĢık olmalıdır. Örneğin, bir
ôğrenci hayvanat bahçesi resminde hayvanları anlatabilir. Resimdeki yapıları, Ģekilleri ve renkleri Tùrkçe kelime ve
Tùrkçe cùmlelerle tarif ederek kendi kartının benzerinin kimde olduğunu bulmaya çalıĢmalıdır. Öğrencilerin
gôrdùğùnù ifade etme ve anlama becerileri bu tùr aktivitelerle pekiĢtirilmelidir ( MEGEP, 2007b).
1.1.8 Hikaye Anlatma Veya Tamamlama
Resimli bir hikaye seçilmeli ve bu resimler ôğrencilere bôlùm bôlùm dağıtılmalıdır. Her ôğrenci kendi
resmindeki hikaye parçasını anlatmalı ve bôylece hikayenin tamamı ortaya çıkarılmıĢ olur. Öğrenciler hikayenin
sonunu merak edecekleri için sonuna kadar arkadaĢlarını dikkatle dinleyeceklerdir. Bu faaliyetle ôğrencilerin
gôrdùklerini kendi cùmleleriyle anlatma ve konuĢma becerileri geliĢtirilir (Ġzgôren, 1999c).
1.1.9 Kelime Oyunları
Yabancılara Tùrkçe ôğretiminin her aĢamasında yeni kelimelerle karĢılaĢılmaktadır. Yeni ôğrenilen
kelimelerin kalıcılığını sağlamak için belli bir çerçevede sôzcùkler ôğretilmelidir. Örneğin, oyunla kelime ôğretimi
ôğrencilerin dikkatlerini hedef kelime ùzerine çekecektir (Özbay ve Melanlıoğlu, 2008 ).
Örnek :
 Kelime Bulma: Sınıf gruplara ayrılmalı bu grupların sayısı en az iki olmak kaydıyla daha fazla da olabilir.
Kağıtlara yazılan bazı Tùrkçe kelimeler bir torbanın içerisine konmalıdır. Gruplardan birer temsilci ôğrenci
çağrılmalı ve her ôğrenci torbadan bir kağıt çekmelidir. Çektiği kağıtta yazan kelimeyi ôğrenci mimik,
jest ve beden dilini de kullanarak anlatmaya çalıĢmalıdır. Ġlk cevap verme hakkı ôğrencinin kendi
grubundadır. Sôzcùğù bilememeleri durumunda cevap verme hakkı diğer gruplara geçer. Bilen grubun
hanesine ônceden belirlenen puan yazılır. Bu etkinlikle ôğrencilerin konuĢma becerileri geliĢtirilmiĢ olur (
Karatay, 2007).
 Zıt Kelimeyi Bulma: Sınıf, gruplara ayrılmalıdır. Zıt anlamlı Tùrkçe kelimelerin yazıldığı kartlar masanın
ùzerine dizilmeli ve her gruptan bir ôğrenci seçilmelidir. Seçilen ôğrenci kartlardan herhangi birini
açmalıdır. Örneğin oyuncunun açtığı ilk kartta uzun yazıyorsa ikinci kartta zıt anlamlısı olan kısa
sôzcùğùnù bulmak zorundadır. Bu etkinlik ôğrencilerin sôzcùk dağarcığını zenginleĢtirir ( Özerk, 2009 ).
 Üç Harfli Kelime Oyunu: Öğretmen tarafından tahtaya kaldırılan ôğrenci ùç harfli bir kelime dùĢùnmeli
ve sınıftan istediği bir kiĢiye dùĢùndùğù bu kelimeyi sôylemelidir. Seçilen bu ôğrenci ùç harfli kelimenin
her harfiyle baĢlayan ayrı ayrı ùç yeni kelime tùretmeli ve belirlenen sùre içerisinde bu kelimeleri telaffuz
etmek zorundadır. Aksi halde tahtada ki ôğrencinin yerine geçmek durumundadır. Örneğin tahtaya kalkan
ôğrencinin dùĢùndùğù kelime muz olsun. Seçilen ôğrenci muz kelimesindeki harflerle baĢlayan yani masa,
uçak, zil gibi sôzcùkleri verilen sùre içerisinde sôylemeye çalıĢmalıdır. Bu etkinlikle ôğrencilerin
sôzcùkleri doğru telaffuz etme becerileri geliĢtirilir (Yalın, 2005).
1.2 Gramer Oyunları
Öğrenciler genellikle gramer konularını ôğrenirken isteksiz davranırlar. Bu uygulamalardaki amaç gramer
konularını ôğrencilerin sıkılmadan ôğrenmelerini sağlamaktır.
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1.2.1 Nazlı‘nın Kedisi Oyunu
Sıfatların ôğretiminde ôğrencilerin ilgilerini çekebilecek uygulamalardan biridir. Öğretmen, ôğrencilerin
oyunu anlamaları bakımından bir ôrnekle etkinliği açıklamalıdır. Sôzgelimi ôğretmen ôğrencilerine; ġimdi size
Nazlı‘nın kedisiyle ilgili bir cümle söyleyeceğim. Size söylediğim bu cümlede Nazlı‘ nın kedisinin bir özelliği
belirtilmektedir. Sizler benim söylediğim özellikten haraket ederek aynı harfle baĢlayan Nazlı‘nın kedisiyle ilgili
baĢka özellikler söylemelisiniz Ģeklinde açıklamada bulunmalıdır. Öğrencilerin ôn bilgilerine dayanılarak kelime
hazinelerindeki sôzcùkleri aktif hale getirmek ve sôz dağarcığına yeni kelimeler eklemek suretiyle sôzlù anlatım
becerileri geliĢtirilir (Yılmaz ve Yaman, 2002).
Örnek :






Nazlı‘ nın kedisi çok zeki bir kedidir diyerek cùmlesini kurar. Öğrenciler de z harfiyle baĢlayan ôzellikle
Nazlı‘nın kedisini nitelendirirler. Sôzgelimi ôğrenciler:
Nazlı‘ nın kedisi çok zarif bir kedidir.
Nazlı‘ nın kedisi çok zalim bir kedidir.
Nazlı‘ nın kedisi oldukça zayıf bir kedidir.
Nazlı‘ nın kedisi züğürt bir kedidir.

1.2.2 KomĢuna Mesaj Gönder
Cùmle kurma becerisinin kazandırılmasına yardımcı olabilecek bir aktivitedir. Öğretmen, ôğrencilere
sayısı 6-10 arasında değiĢen harfler vermelidir. Öğrencilerden bu harfleri kullanarak cùmleler yazmasını
istemelidir. Öğrenciler, kendilerine verilen harfleri kullanarak bu harflerle baĢlayan kelimelerden cùmleler
oluĢturmalıdırlar. Yazdıkları bu cùmleleri yanlarındaki arkadaĢlarına vermelidirler. Kendilerine mesaj gelen
ôğrenciler, sırayla ayağa kalkarak mesajlarını okumalıdırlar. Bu oyunda amaç ôğrencilerin cùmle kurgusunu
kavramalarını sağlamak ve cùmle kurma becerilerini geliĢtirmektir (Ġzgôren, 1999d).

1.3 Telaffuz Oyunları
Yabancı dil ôğretiminde telaffuz uygulamaları ônemli yer tutmaktadır. Çùnkù o dili doğru konuĢabilme ve
sôylenenleri anlayabilme telaffuz ôğretimiyle ilgilidir. Öğrencilerin konuĢma becerileri geliĢtirilirken ùzerinde
ôzellikle durulmalıdır. Vurgulama ve tonlama olan telaffuz ôğretiminde ôzellikle temel seviyede gereken ônem
verilmelidir. Telaffuz ôğretiminde ôğrencilerin dikkatlerini çekebilmek için oyun kaynaklı uygulamalara yer
verilmelidir. Bu uygulamalarla ôğrenciler Tùrkçenin ses yapısını daha iyi kavrarlar.

1.3.1 Mini Bingo
Bu uygulamada ôğretmen ôğrencilerine renkli kartlara yazılmıĢ olan kelimeler dağıtmalıdır. Bu sôzcùkler
okunuĢları birbirine yakın Tùrkçe sôzcùklerden oluĢmalıdır. Öğretmen bu sôzcùkleri okumalı ve kartlarında bu
sôzcùkler bulunan ôğrenciler, o sôzcùğù kapatmalıdır. En çok bingo yapan ôğrenci baĢarılı sayılır. Bu etkinlikle
ôğrencilerin Tùrkçe kelimeleri daha iyi tanıma becerileri geliĢtirilir (MEB Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı,
2006).
1.3.2 Kulaktan Kulağa Oyunu
Bu aktivitede ôğretmen, ilk sırada oturan ôğrenciye diğer ôğrencilerin duymayacağı Ģekilde bir kelime
fısıldamalıdır. Bu ôğrenci kendisinden sonra gelen ôğrenciye sôzcùğù duyduğu Ģekliyle doğru telaffuz ederek
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sôylemelidir. Kelime bu Ģekilde kulaktan kulağa sınıftaki bùtùn ôğrenciler tarafından tekrarlanmalıdır. Sondan baĢa
doğru ôğrenciler duymuĢ oldukları kelimeyi sesli olarak sôylemelidirler. Bôylelikle kelimenin hangi ôğrenci
tarafından değiĢtirildiği ortaya çıkacaktır. Kelimeyi yanlıĢ aktaran ôğrenci sıranın en sonuna geçirilerek
cezalandırılır. Öğrencilerin Tùrkçe kelimeleri doğru telaffuz etmelerine bu tùr etkinlikler yardımcı olur (Fikret
Okulları, 2010).
1.3.3 Tekerlemeler
Öğrencilerin hızlı ve anlaĢılır konuĢmalarını sağlamak için tekerlemelerden faydalanılmalıdır. Bu sebeple
ôğrencilerin Tùrkçeyi doğru kullanmalarını sağlamak için onlara tekerlemeler ôğretilmelidir. Tekerleme aktiviteleri
ile Tùrkçe kelimelerin doğru ve anlaĢılır telaffuzu gerçekleĢtirilir. Öğretmen, sınıfın seviyesine ve ôğrencilerin dil
becerilerini geliĢtirmeye uygun ônceden belirlediği bir tekerlemeyi kendi sôylemelidir. Öğrencilerin, bu
tekerlemeyi doğru bir Ģekilde sôylemeleri için baĢta onlara yardımcı olmalıdır (Hisar, 2006).
Örnek:
-ġu kôĢe yaz kôĢesi, Ģu kôĢe kıĢ kôĢesi, ortada su ĢiĢesi.
-Bir berber bir berbere bre berber gel beraber berberistanda bir berber dùkkanı açalım diye bar bar bağırmıĢ.
-ġu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
-ĠbiĢle MemiĢ mahkemeye gitmiĢ, mahkemeleĢmiĢler mi, mahkemeleĢmemiĢler mi?
1.3.4 Bilmeceler
Bilmeceler, Tùrkçe sôzcùklerin çok anlamlılığını yansıtan dilsel oyunlardır. Bilmecelerde ki çarpıcı
benzetmeler ve buluĢlar onları ilginç hale getirmektedir. Bu dilsel ùrùnler Ģiirsel bir anlatımla ôğrencileri bir zeka
oyununa çağırır. Öğrencilerin bilgilerini yoklar, kelimeler arasında anlamsal iliĢki kurmalarını sağlar. Yabancılara
Tùrkçe ôğretiminde bilmece etkinliği orta ve ileri seviye ôğrencilerine uygulanmalıdır. Çùnkù bu seviyelerdeki
ôğrencilerin kelime hazineleri ve Tùrkçeyi kullanma becerileri geliĢmiĢtir (Gôçer, 2010).

Örnek:
Ġnim inim inler.
Bin kiĢi dinler.
(Davul)
Altı pınar içilir.
Üstù çayır biçilir.
(Koyun)
Arka arkaya ikizler.
Biri diğerini izler.
(Tren)
1.4 Geleneksel Türk Oyunları
Çocuk oyunları iletiĢim bağlamında oluĢturulan sosyo-kùltùrel gôsterimlerdir. Geleneksel Tùrk çocuk
oyunların oluĢturulmasında belli kalıp oyunlardan yararlanılabilir. Çocukların oyunlarla ilgili bilgileri kolayca
hatırladıkları ve oyunlarını oynadıkları gôzlenmiĢtir (Özdemir, 2006a).
Oyun oynayan YTÖ deki ôğrenci duygu, dùĢùnce ve hayallerini rahat bir Ģekilde açıklayabilmek ve
tecrùbelerini anlatabilmek, tahminde bulunabilmek, olayları ve durumları açıklayıp yorumlayabilmek,
problemlerin çôzùlmesinde ôneriler ùretebilmekte dilini etkin bir Ģekilde kullanabilmeyi ôğrenir. Geleneksel
Tùrk oyun tùrleri de çocukların ve yetiĢkinlerin dil geliĢmelerine yardımcı olmak amacıyla sôzlù gelenekte
oluĢturulmuĢtur. Ancak geleneksel oyun tùrlerinde içlerinde tekerleme, mani, Ģarkı sôzù, Ģiir gibi sôzlù oyunlar
olan oyunlar seçilip sınıflandırılıp YTÖ de kullanılmalıdır.
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Zengin bir yelpazesi olan geleneksel Tùrk sôzlù oyunları, materyal açısından YTÖ yapan ôğretmenlere
bùyùk yardımı olacaktır. Bununla ilgili olarak ayrı bir sınıflandırma yapılabilir. Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde ele
alınabilir.
1.4.1 ġöyleĢmeli Oyunlar
Örnek:
ÜĢüdüm üĢüdüm oyunu
Oyun, iki takım halinde oynanır. Takımın oyuncuları kol kola girerler ve aĢağıdaki Ģekilde sôyleĢerek
birbirlerine gidip gelirler. KonuĢmanın sonunda konuĢmayı baĢlatan takımın yôneticisi, beğendiği rakip
oyuncalarından birinin yanına gidip onun alnına eliyle dokunur. Bu çocuk, diğer takıma geçer. Aynı hareket
diğer takımın yôneticisi tarafından tekrarlanır. Bùtùn çocukların takım değiĢtirmesiyle oyun sona erer.
ÜĢùdùm ùĢùdùm, a benim canım ùĢùdùm.
Kùrkùnù giy, kùrkùnù giy, a benim canım kùrkùnù giy.
Kùrkùm yok, kùrkùm yok, a benim canım kùrkùm yok.
Alsana, alsana, a benim canım alsana.
Param yok, param yok, a benim canım, param yok.
Çalsana çalsana, a benim canım, çalsana.
Asallar, keseller, en gùzelini seçerler (Özyedekçi, 1947).
1.4.2 SayıĢmacalı Oyunlar

Örnek:
Çatlak Patlak Oyunu
Oyuna katılan çocuklar bir daire oluĢturup her iki ellerinide dairenin içine doğru uzatırlar. Çocuklardan
biri aĢağıdaki sayıĢmacayı sôyler. SayıĢmacanın her kelimesinde oyuncu yanındaki oyuncunun eline eliyle vurur.
SayıĢmacanın son kelimesini sôyleyen çocuk, yanındakinin elini vurduğu takdirde, eline vurulan çocuk, oyundan
çıkar. Oyunun sonuna kadar, vurulmayan çocuk oyunun birincisi kabul edilir.
Çatlak patlak
Yùsyuvarlak
Kremalı bôrek
Sùtlù çôrek
Çek yavrum çek
Amanın dostlar çek
Elini çekmeden çek
Çek çek amca
Burnu gonca
Benden sana
Bir tabanca (Oğuz, 1992a)
1.4.3 Ezgili Oyunlar
Örnek:
Yağ Satarım Bal Satarım
Oyun 10 ile 15 yaĢ arasındaki çocuklar tarafından oynanmaktadır. Ebe halka Ģeklinde oturmuĢ
çocukların çevresini sekerek dolaĢırken Ģu tekerlemeyi sôyler.
―Yağ satarım bal satarım.
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Ustam ôlmùĢ ben satarım.
Ustamın kùrkù sarıdır.
Satsam 15 liradır.
Zambak zumbak dôn arkana iyi bak‖.
Ebe, tekerleme esnasında elindeki mendili çocukların birinin arkasına atar. Arkasındaki mendili eliyle
yoklayarak bulan çocuk, halkanın etrafında en az beĢ kez dolaĢarak ebeyi yakalamaya çalıĢır. Ebenin oyuncunun
kalktığı yere oturması gerekir. Aksi halde yeni ebe o olur. Oyun bôyle devam eder (Oğuz, 1992b).
1.4.4 Zeka Oyunları
Örnek:
Soru: Evin bahçesinde bir topal kaz otluyormuĢ. Bu sırada gôkte bir kaz sùrùsù geçiyormuĢ. Topal kaz
yukarıdakilere ―hey kazlar, kazlar, yùzler kazlar‖ diye seslenmiĢ. Havadaki kazlarda ―biz yùz kaz değiliz, bizim
kadar daha olsa, yarımız kadar daha olsa, yarımızın yarısı kadar daha olsa ve birde sen olsan, o zaman yùz kaz
oluruz. Havada kaç kaz varmıĢ?
Cevap: Havada otuzaltı kaz varmıĢ. Havadaki otuzaltı kaza, yarısı on sekiz, onun yarısı dokuz, bir de topal kaz,
toplam yùz kaz olur (Özdemir, 2006b).
Yabancılara Tùrkçe ôğretiminde bu tùr oyunlar yardımıyla Tùrk kùltùrù, Tùrk edebiyatı ôğretilmiĢ olur. Tùrk
dilinin zengin dil ùrùnleriyle yabancılar Tùrkçe ôğrenirken daha da iyi motive olacaklardır. Tùrk yazının
yabancılar tarafından bilinmesi bakımından da yabancılara Tùrkçe ôğretiminde bu kaynakların kullanılması
ônemlidir.

Sonuç
Öğrenme iĢlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla olursa ôğrenme daha doğru
gerçekleĢir ve ôğrenilenlerin unutulması engellenmiĢ olur. Bu sebeple tùm uyarıcıları harekete geçiren
etkinliklere, oyunlara yabancılara Tùrkçe ôğretiminde yeterince yer verilmelidir.
Yabancı dil ôğrenirken unutmayı engelleyen en ônemli unsur ôğrenilenlerin kullanılması ve ôzellikle
dil ôğrenen kiĢinin gùnlùk ihtiyaçlarına cevap veriyor olmasıdır. Öğrenilenlerin oyun içinde kullanılması
ôğrencilerin dikkatlerini çekecektir.
YTÖ‘nde temel seviyede eğitsel oyunlara daha fazla ağırlık verilmelidir. Eğitsel oyunlar kısa etkinlikler
olduğu için ôğrencileri bıktırmaz. Rol alma ve dramatizasyon etkinlikleri ise daha çok orta ve ileri seviyede
uygulanmalıdır.
Modern yabancı dil eğitim anlayıĢı katılımlı bir eğitim anlayıĢı olduğu için ôğretmen merkezli eğitim
anlayıĢını kabul etmez. Oyun etkinlikleri ile ôğrencinin katılımı aktif olarak sağlanır. Yabancılara Tùrkçe
ôğretenler oyun eksenli materyalleri doğru ve yerinde kullanarak ôğrencileri motive etmelidirler.
Yabancı dil olarak Tùrkçe ôğretiminde oyun aktivitelerini daha çok kullanmak için materyel
geliĢtirilmelidir. Oyunlar; YTÖ yapan ders kitaplarında yeterince yer verilmemektedir. Öğretmenin becerisine ve
ilgisine bağlı olarak oyun etkinlikleri YTÖ‘nde kullanılmaktadır. Her konu sonuna tasarlanması durumunda
drama ve eğitsel oyunlar eklenebilir.
Egitsel oyunlar olarak geleneksel Tùrk oyunların içinde ôzellikle 0-15 yaĢ grubu için zengin oyun
çeĢitleri mevcuttur. Ancak bu oyunlar YTÖ içinde tekrar ele alınmalıdır. Özellikle içinde tekerleme olan
saymaca, sôyleĢmece, ezgili ve zeka oyunlar uygulatılmalıdır. Bu Ģekilde eğlendirerek YTÖ de ôğrenciler daha
çok motive edilecektir.
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