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YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÇOCUKLARIN
SESLETiM YANLIŞLARI

Zeynep ILAZAN 1

Özet: Türk kökenli ailc]crin yurtdüŞlnda doğup biiyüyen. okul yaŞ2uıüna oradn ba§laylp sürdüİen çocukliırı. ekin

sel çallşİnalaİnın yanı slra, dilsel çatışırralırr da yaşam.ütadır. DilseI çatışmalar. seslctim olaiak da kendini nasıI gös-

termckıcdir'i isviçıt'de yi\ayan Türk kökenli çocuklann. ikidillikten kaynak]anan ve cn büyük sorunu olan ses]etim

başkitlık]iınnın Türkçe yn7ma ve konuşmaya ç(xuklar tafafından na§ıl yansıtıldlğünü bilmek önemli olabiliı. Alman

cada olmayan seslerin Türkçede o]masından ötürü. Türkçe yazfken Alma,ıcadlul (ilünç alınan sesler]c kurulan tüm

celer. bu çocuklaİ taİalindıuı oluŞturu]im yeni blr dll ol:rhilir mi] jns.ının 
) aZı)J )ansl)iın dllinin kişilik]eri çözümle-

mede ana}ıtru olduğunu Vıısayaı bir;urlayış olduğu düşünüldiiğünde, yazıya yanslyan bu aynlık]zır ikiekin ıı:ııında
slklşıp kalmlş Tüİk kökenli ço(uklitrın gele(eğini de belirlcyccektir. Bu ara dönemi doğru a]lııim k:ır2ırlar. doğt'u uy-

gulitn& izlenceler ve doğru zirrnanlamalarla gidcrilcbilecek geçici bir "travma" o]aftl değeİlendimtk de olasldır.

Bu bildiridc. 8 12 yaş zırasında olan Ve yurt dışlnda yaşay ı Tüİk kökenli çeuklann Türkçc kavrıuı ve ikidilli
]iktcn dolayı yapüklilrı sesleıim yanlışlan isviçre. Rhcinta] kjlgesindeki 'I'ürk okullanna dcvam eden ögrenciler ü7r-

rinde sormaca ve doğal oalamlaıda gerçeklcştirilcn görüşmelerle derlenen dilscl vcrilerin incelenmesiyle çözümlen,
mekle ve sünlllandün]maktadrr. Bu erek kitlc üzerinde yapllan arqltırmanlır sonucunda. ses değişimlerinin dürcnsiz

olmaylp belli bir iç kuİala uyduğu ve dizgesel bir },apüslnln o]duğu görülmektedir,

,dnaht2r §ö7.iikl€r: iki(iilli]ik, aıadi1. karma dil

The Pronunciation Mistakes Of The Turkish origin children Living Abroad
Abstract: The chi]drcn of Turkish origin farnilies. rvho wcrc bom abroad and have sli]İted ücir education üerc,

besides havin8 culturdl conflicts ;ut having linguistic conflicts. as wel], Ho\^,do these ]inguislic conflicts also rcveiı]

themselve§ in pronunciation] lt may be impoflanl10 know how the prontınciation dilltrcnces. which üt origİrated

fiom bilin8ualism and at lhe same lime is the biggcst pİoblem. ofüe Turkish origin children living in Swirer]and.

aıt rct]e.led to spe.aking and writing in Turkish. Because of scınre sounds which do not exist in (ierman, caİ] üc phra_§cs.

formcd by üe ç,ords thal .ut bonowed trom German, be a new language which is produced by lhese children

while writing in Turkish? when lt is lhought that one's lulguage. which affccts one's wriling. is a clue on ana]Yzing

the characters, thc diff'cİcnccs affect]ng writing will determinc üe tuture of the Tüırkish chi]drcn who got stuck

betwccn two cu]tuİes. Il is also possible that we can consider this period as a trauma which cim be eliminated by lhe

right Progams, right de.isions and righl tiınin!]s.

ln lhis rcpon. thc pronunciaıion mistakes. \a,hich afc made kcause of bjlingüralism. by the Turkish origin

childİcn. rıho live and have their education in Rhcintal in switzerland. are c].Lssiflcd md ıınalyııed with ıİe data

composed of inlerviewing and qüestionnaircs. As a result ofthis reseafch. it is now clear that lİe sound changes afc

not unstcady bul they have a systemalic strucfure aİd obcy iur inner-rule.

Key llordsi bilingı]alisnr. mother ]aİguagc. pidsin

l, Giriş
Yurt dışinda doğup büyüyen. okul yaşanrına orada başlayıp deviıün cttircn gwbetçi ailelerin çocukla-

n. kültürel çatüŞma]arının yanı sıra, dilsel çatışm.ılar da yaşıyor mu'l Diisel çatışma]ar. sesletim olarak

kendini na_sıl 8österiyor? İsviçre de yaşayan TüIk kökenli çocuk]ann, ikidillilikten ötürü ka§ı karyıya ol-

duklan Tiİkçe Sesletim sorunlaının belirlenmcsi, ikidillilikten kayn.ıİlıurıur ve çcrcuklanmızln en büyük

sorunu olıur sesletiın farklülüklann, TüIkçe yazma ve konuşmada çocuklar tarafındıuı nıuıl yansıttldığını

bilmek önem]i midir? Almıuıcada oimayan seslerin Türkçedc olmasından ötürü. Tiirkçe yıuarken Al-
mancadan ddünç alınan seslerle kunılan ttimcelcr; on]al taİafından oluşfurulan yeni bır dıl midır? inscn

yazısının, yaz]ya yansıyan dilin, kişilikleri çözümlemede etken o]duğunu vaİSayan bt anlayışın olduğu

l ylldız Tcknik Üniversiıesi
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düşünüldüğünde. _\,-ivıya yansıyan bu larkh]ıklar ikikültür irrasında sıkışıp kalmış çtxuklaı]ml7ın gelece

ğiııi bclirlemede etkin ııidir'i Yoksa bu. doğnı alının kııriırlar. doğru ul,gulınan izlenccler vc doğıu za-

manlama]arla giderilebilecek geçici bir tra!üna mıdır'l

2. Pidgin (Karnıa dil)/Creole (ltrma dil.)

Üzerlerinde inceleıne ;,,apılan erek kitleniıı l'ürkçesinin bir tür "kamıa dil" (pidgin) |picin] olduğu
stiylcncbilir. ÇünkiiTürklerle veyı Türkçe üzerinden iletişim kunıı dunınrunda kalclıklarında. hcm A]-
manca hcn de Türkçc öZcl]iklcl laşıyan "karma" bir dil kullannıiütadırlıır.

Bu duruıı. ilerideki kuşiülar bııkımlndan olası bir durun,ıu da tışını*tadır. Bu çtruk]ar bir sürc son-

ra kendi ailelerini kuracak. kendiç@-uklan olacaktır. Şimdiki kuşağın kendi çq-,uk]ınnın anadili ne o]ı
cakttrJ Annc babanın anadili. yaııi "cvclc konuşulan diI" Almanca olacağı içiıı. aıaştırmada incelenen ço
cukliırın çcrcuklıırının iırradilinin de A]nııncı olacağı sö1,1enebilir. Oysa ki burıda bir bıılıma düşük de ol-
sa başka bir olası drııım daha siil konusuduı. Anne baba bir nedenle Türkçe ülerindeD ileıişin kunna
dunrmunda ka]abi]ir]eı,. Çocukları eğeı bu karnıa dillc yeleıi kadar iç içc kalıılarsa kı:ndi anadilleıi o]a

riik bu ii]çün-dlşü TiiIkçeyi eclinebilirler. Bijy]ece. şiındi bir tür "kıırııı" bir dil olan bu ölçün-dışı Türk-

çe. ileıiki kuşakların kendi anadjllcri 01iübiliı,. Bö}lccc dc "kıırra diI" (cıco]e) [krcol] konumuna gelebi

liı. Bunun çok olası olıluğu siiylcncııczsc dc tüİlüylc olaniıksız o]duğu da siiylcncırlcz. Günüınüzdcır biı.
kaç on yıl sonra. Avnıpı'diü Veya bışka ülkelerde Türkçenin değişik "klnrla" türle.i de ortay-a çıkıbiliı.

Yı]lar önce Almanya'},a. İsviçre'ye. Fransaya gidcn, gurbetçi dcdiğinıiz insan]ann ne ile karşı kaı}ı
ya gcleceklerini bilmeden oralııra gitııeye kırü vermiş olmalirnnı. cesıret: onliırı yeni 3eleceklcrinc gii-
türen tİene bine.ken. onlaıı yolcrılayanliıra: Ho!çakalın. benim için ülülmeyin. ailem ve çocukl.ınm için
her şey çok iyi olaci*' sijzlcriırc, umuti oradaki çalışnra zorlukliuıla vc yuı1 iizlcırrlcriıre boyun eğnıele
rinc sabür: yıllar 8eçtjkçe düşlediklerinin bir bölün,ıtinün gerçekleştiğini göm,ıelerine doyuın. bunlirr ger-

çekleşirken külliirel. dilse] ve toplunlsal değel]erin yilirildiğİrin göriilnresi sonucu oülaya çıkan du]-gu

ya da düş kırüklüğü diyclim. Yitiı,ilcn]cı,in. kazanılııılann yanında çok daha iiıcııli olcluğu gcrçcği. nc ya-

zık ki ortiıdı ve bu gerçeği gairmezlikten 8elmek olanaksız. Dil. bir toplumun ıynasıdır diiŞüncesi gerçek-

1iğini korudukça, yitirilen Türkçe konuşma ve ya,lırra tı:cerisiıriıı eır kısa zaıruurda. yeniden kazandın]
nrasına yöneJik çalışma]ıınn hızlıurdınlması. bu çalışmılaıı,ı ihtiyaçlıra yönelik birdüzleın içeninde ger-

çekleştirilmesi gerekmekıediı,,

Bu kuı,ııltayda bir bi)lüırü sunu]aci]k o]an aIaştırniinln konusu. busün il - l2 yaş ve 12- 15 yış iırasın-

da olan. yun dışında yaşayan kürkğ çocuktiki Türkçe kalramlirr ve ikidillilikten ötürü ona_v-a çıkm ses

letiın yanlışlıklaııdıı. İsviçrc. Rheinlal M]gesindeki Türk okullaıına devaıı eden öğ.enciler ii/erinde \ot

maca Vc doğal oıfumlarda gcıçcklcştirdiğiıniz gijrüşnıclcr]c clde ctliğimiz dilscl vcrilcrin biı, HjIümü siz,
lere sunulacaktır- 'I'ürkçeniı 

1,itirilınesi karşılığında kızaırıIanların ne kadarönemli olıbileceğinin bir kez
daha düşünülınesi illenınektedil. insanlann birbİlcriııi cltığıııdan dil aracllığlyla anladıklarını düşündü

ğümüzde. yun dışında doğup büyüycn çocuklıırın kendi yunlıu-ına geldiklerinde çoğu insıırı tıırafındın an-

laşılmamaslnın, yanlış tanınnlasınln haftiı aIay konusu ediIn]esinin bir nedeninin de di] olduğunu. bu ne

denle de Türkçc öğretimi konusundaki istcğin vc çalışmalirrın arttırılınasııın gcıckliliği bir kez düa dü,

şünülmelidir.
Yurt drşındaki çocuklaı anne baba tarafından zorlanünadıkça Türkçe konuşmak islenlemektediı,, Türk

okullarına clcviurr cricn ijğrcnci sayısı nc yizık ki beklendiğiııden dııha ıudır. Türk okullirrünı katılınnn
zorunlu olmamasl. Türk okulundan allnaır değerlendiıme sonuçlannın. Türkçedeki başannın ,"--a da başa

rısızlığın kiimclerc yırnsımamasI. çıruklaIın Türk okuluna katılımını ızaltmaktadır. Çallşııarıızı gcrçck-
leştirdiğin,ıiz bölgenin Türk oku]undaki öğretmeni. çocuklann Türkçe ders]eine katrlıİ]ınü arttımak ve

Türkçcyi sevdirmek adına iimek çı]üşmaliir yıpıııütaılır, Ancık bu. haftıda bir kcz gidilcn vc iki saatlik
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bir oıfumda ijğrctilcn Türkçc dersleriylc, Türkçc konuşına ve yaz:nadaki yeler\iziiği ortadan kaldırma
mıütadır. Bu çılışmalan. aile ortamındı konuşulan güzel Tü.kçc vc iiteki onamlar dcsteklcmciidir ki
beklenen ıonuç a]lnabilıİı. Çmuklıuın, külıüre] ve dilsel becerilerini sergileyebilecekleri. severek katıla-

cıklıırı doğal onamlıu kurulmalü (intemette Türkçc koıruşına. ),aşıt ()lan Türk çocuklanna yönelik sosyal

etkinlik]er gibi) bunun yünnda Türk okullarına kalı]ım zorunlu kılınn]alı ki. Türkçe becerileri geIiştirile-

bilsin. Konuşııırkta zorliindığı ında Almancaya geçiş 1-apıp kcndini iiadc cdcn, ailc içersinde I'alklı leh

çe ıe ağızlarla konuşulduğu için Resnli dilTürkçe ile kıırşı klırşıya geldiğinde anlaııııkta zrırluk çeken.
Türkçcyi hafiada bir kez Türk okulunda konuşıuğu için iiğrendiklcrini dilinc yansıtamayan çocuklann,
Türkçe yalnada ve konuşüİada ne ölçüde başanlı olabileceği düşünülsün:'fürk okull.ıinın ve Türk der-

neklcrinin üstlcndiği sorunıluluklıır bir kez dıüra onaya çıkaılılsın.
Araştülma erek kit]eIeri:

i ) Yun dışında Yaşayın Türk Kökenli Çocuklıırıı Scslcıim Yaırlışlıklan 8 l2 yaş kümesi
\e
2) Yuıl dışünda Yaşayan Türk KtikenIi Çocuklıııın Scslcıim YanlışlıkJtuı l2 l5 yaş kümesi

l]

[. ., ] 8- l2 yaş [...] kümesi
2

l.

)

] l2 l5 yaş l..,]künlesi

ö]çün dlŞı sesletin]ler iilçiİl-dış1 scslctiınlcl

l, "Ç" *s'
1.1."Ç" §esinin "t 5 c h"

sesi olarak kııllan ması
Konuşlııkları gibi ıqan

ç,tıı,ukLarın, henı ıaldıı hcıı
ses le t inııle, 1) [ç, iiıı dış ı bir se ı-
Letinıle keıııJiııi 1.l i-ıtereı,ı Ttirk

ç,a'deki "Ç" sesi, Almancı'da-
ki "t s c h" sesine karşlık
gelmekıedir_ Yu7ıılo "Ç" ıeri,
nt "l s t h" olurak kındini
giistcren bıı ses, sesletimıle
'l'iiüç ede ki " Ç " ses Letinıintlu
a,- r ı Lı k gli s te rma ktc d ir.

[Burada "ç'' vc "tsch" den-

mesi dinleyiciler üzerinde bir
yanlış anlaınaya ncdcn olma-
Sın- Ben sesleİi, !,ani Türkçe
ve Almanca'daki "ç" seslcı,i-

nin biöirinden ayırt edilebil-
mesiıi sağlamak için sunuda

btiyJe beliııtim. Bunun dışın-
da. / tsch / diye bir sesin varlı

ğı siiz konusu dcğildir.l

Boş :ınwnLaruulıı ne

|apt\orsun? sorusunl aluun
\, 0 n l l a rdan o r lay a ç ! LJ] n

veriLerden bir kaçı bu

aç ıklamıııuı iirıe kti r.

Matschoynarım(Maç)
Malsch sonuçlaına

bakı."-onı. (Maç)

" l' akiı'' siizc iiğüı ii
be timle ma lıi isıe ıdiğiııle
alınan lanılta ortala çıka
ikiıci sesletim ömeği.

lnsıırlarin hitsch bırasi 1,ok

I}ir başka sesletinı iirneği;
Sen hiısch nıı]]ıs kıIdın

mı]
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1.2 "Ç" s€.iinin ölçün d§ı
kullanl]masü

Yurt rJışınıJa ı,tışaıaıı Türk
ki)ke nl i çtıcuklar iç in
Ti,bkçedeki "C" sesi onlara
,-abancı olan bir sestir.

Almanca ses ler urasınılaki
"C" nin sesletimi. "tıe"
olduğunılanılı r ki, Türkçe' dc
"C" sesi kuLlanıLucıık bir yer

okluğundı, "Ce" oLarak rleğil,

dıhı wrgulu olarak,
Almancadaki "tse" ile
Tiirkçe'deki "C" arasırula bir
ıe s le t imle dönii ş me kt ed i r.

"Yaz" siizciiğiinün
be timle nme siyle ortaya çıkı n
ölçiin dışı sesletim iimeği;

Sıçak

yaz tatilinde ıre

}apaci*sın? sorusuyla ortaya

çıkan bir ba§ka ömek;

'fürkiye'ye

gideçeyiıı

2. "ğ" Sesinin Kııllarumr
2.1. "ğ" sesinin kullanıl-

malnfsl

Ç u:ııkl ar ı n s e s le t inı l e r iıııle
ı,e sornwcalardan elde edilen

verilerde, Tiirkçe' de varo Lıııı
"ğ" seslfiifi olfiaılüğı da sap
taıınıştır. ALmunca 'ıla bu se-

se karşılık gelen bir başkı ses

yoktur- Çocuklar "ğ" sesı)ıııı
kimi sö:,ı,üklerin yupısırulu ıa-
rolan iki sesli harli birbiriııe
bağlaın ve sözt:üğe yükLenen

" yöne lıne " durumuııu bi ldiren
ekin gelme durumunılı söz.ciik

ile ek arasıntlaki geçişi ve

bağlamıı öze lli ğini, se s letimle -

rine ve siizdizimlerine },unsıt-
maıınkıaılır.

"Kiipe" sözcüğünün
tanımlannrüSı ilc orıqlq çıkan
" ğ" sesinin kulhnılmıdığnı
göStef e n kimi örne kler-

Gislar glanda
takio,

Gulaka takılır
kııla dakilir
kadinlaıinkulandaki

Şey
"Kış" \dl.dğii ile orxıla

çıkın lıir başka örnek:

sok mevsim
kıu yadl

"yaz wilinde ne
yryaksın?" SoruSu ile
ofurla çıkan Ernek;

önce isıambula
gıdıytıruz sonra

ankarayaordabirhafta
kalıcaıs.

B üyüyünce ne olı,caksın?
Solusu ı]e ortrülg çıkan "ğ"
s e sinin k ul lı n ı lmadığı
seslctim örneklei:

Çcıcukları çok sevdim için
öretmen

"L'idın" sözcüğii ile
orlıya çıkan "ğ" sesinin
kullııılmodğ öteki
ijmekler;

tohumu topra
koydugunıuz zaman bir bitki
olur.

Aç

"Seiıç" siizciiğünün
anımlınmısı ile oıiaya çl<an
örnek:

İstcdin bir şey olursa

"Boş unnnlannda ne

ypanın? Sorusu ilı oıiaya

çıkan ölçiiı dışı "ğ" sesinin
seslıtimine Emek:

Kaymayı gidiyorus Aşşa
alliyoü,tıs.
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Kiipcklcri scvdim için
veteriner

Benim düşündüm mühendi!

"Rüya" sözrüğiinün
ıanımla ııaSı ilc ortala çık!ıl
ijmeklır:

uykuda 8ördün bişey

uyudun Zan,]an görürsün

"Bıyık" sözcüğünün
tanımlan nıas ı So nuc u ortQla

çıkın ölçiin dqı kullınım
örneği;

dudak]n ustunc olaır sac

burnun aşasında büyo.

glulana gusel bişe takmak
üçün

" D a ki kı" s özc ii ğ ii n ii n

lanımlınmıısı ilı ortıya çıkan
bir boşka örnek;

Zağman

2.2. "ğ" sesinin ölçün dşı
kullanınrr

Yul dıyrulaki Türk
k)kenli çtıcu0a1 "ğ" sesinlü1

ku lla nt m ö ze l li kl e r lne ıabunc t

o l du klar ı nılan, ge r e k yalılı
gerek sesletimde "ğ" sesini

ki mi ı1 u ruml arıla ge r e kç iz
yer[erde kullanırken, kimi
durumlarıJa du başkı seslerle

kırıştırarak ve "ğ" sesinden

sonra gelen sesleri ortadan
kı Lılıraruk : s ij«lizime ı,e

s e s l e t ime !- a ns ı t mı kt odı r l ar.

Küpe sö« iiğiiniiıı
ıanımlaqrıusı ile orla}Q çıkan
Sesletim olarak beliren "ğ"
nin iilç ünlışı kullınımııw
ömekler;

Kuğlııia takılır

" c e suf' sözcijğiiııiin
tınımlanmasıylı orlıya çıkın
iilçün dışı"ğ" sesine bir başkı
iirnek:

korkak olmağyan

kıı]ı tıkjlior
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2.3 "ğ"sesinin '_1" sesi

olarak s€sletilmesi

"ğ" .ıesiııiıı sliı.l,tikıe ıer
aLuüü serlere ktlmüş olduğu

\ uüııuş ul na üıeüle n\, le, o no

,-akn oltluğu ıliişüniileıı bir
buşkü sc si1 ( 

J- ) scs illi ü1

ku L l uı ı Lınus ı ne de ı,ı i,- l c o L ı ı ş u n

sesletiın kuIlanınlor

Kış" Sörijğü ile onalQ

çıka Seslİtim olarak öbiin
dışı kullınılan "ğ" sestne

örnek:
stıl-uk bir ırıetiinr.
adaıılınln bıYl]-ı oluI.

"Çirkin" söıcüğünün
ıaru m ları mas ını ıı i St e ıı me S i} l e

ortaya çıkııı "ğ" sesinin "y"
o lıra k k u lla n ıl,d ı ğ nıı
ijrneklei:

giizel dc}il
"Palyaço" siizcüğü ile

orta]"a çık4ıı i;rnek;

çocukları cylcndiriyo

Gaz.ele okur musun sorusu

ilı ornya çıkan önıek;
Hep diyil

3. "z" sesi yerine "s" sr,si-

Almanca'da olan "Z"
sesinin. "t s e t" olarak
s€sletilmesinden ötürü
ortala çıkıuı öl(ün d|şı kul-
lanımlar

Yurt dışınıla ırıştıııı 8- l2
ve l2- 15 ı,oş arasuıluki 7'iirk
kiikenli gıcııklar, Alıı:ı;ııc,a' da
":" scsiniıı "tıet" oLıırak

se sleıi lıne sinıle n litiirü ;

TiirkÇe' (lı? ".." sesiüliü1

kul l aıı ldı ğı y cr Le rr1 e,

Alıruıncı' tlııki " : " scs i ile
Tiirkçe' tleki "z" sesiııi
kırışırmıkta, bu nedenle de
"s" ile "a," sesi arasüüulq bir
s e s l ct inıi b eniııs e me kı ed i r Le r.

"Kış" sözciiğünii
an klhr ke n : : b|)s lrl,\|l

"Dakika" sözciiğiinü
aıılatlrken: Sı\lna|1

"Ç irki ıı" i a nlanrke ıı ;
cüselolmian

" I lınız"sözcüğünii
anlahrken; soıla eve girer

" Bıyık"sijzcüğüniin
ta ı ı ı m k] n ıııı] s L nda : $ü 11.

erkcklcrdc llüsIıl]. Bumuinusun
ışitslnda büyo

"Çirkiı" siizciiğ nün
azlalızıııda,,., gusel olınayan

"BoŞ ?ııianlanndQ ne

yııpanın sonısuııı v e ile n

lanıtlarda;
Yüslnek.
Yüsnıeye giderinı.
'fop oynu!oıus.
Basen,

Yüsıllcyc gidcriüı.

Dışatdiı oynans biras.

"Ri$a" sözciiğüniin
lınıınlınması ik:

Uykuda gösteriorlır.

tJyudumu bir Rüya
görüyon

TLirkçe konuşuyos.

Futbo] oynuos.

llus kabuğu vardl.(Muz)

Yiieerde bulanın şcv
alınmas, (Yerde)

Sis beni alkışlarıanıs, (Siz)

Öretıne]r çok kısdü.

Yazı yasdık,

Uyudum sat ona kadar.

Muılu olduır sıınıırı
sor mu sinav?
iiç bi,ıey den korknıas
Bir insan birisine birşey

VerTnesse

"Ta,tilde ııeler
yapıyonun? " sorusuın ve ile n

!arııltı;
Migros' a gideriss.

Migros'a giilios.

Alişverişe gidiyoıus.

Siıklanbaç oyniyos.
Con]puteı oyniıyos,

"Tatilde ne yapacaksın?"
sorusuylıı orlıla çıkın veiler;

Tüı,kiyeye gideçeyim

orda öncc annanen]in

mesariıra gidecel,iırr soırıa

çarşıya
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"Ti]lildc neIer yıplyoı-
sıın']" sonısuna vcrj]en yınıttıl

Pazırlıra gidiyıınıs.

girlcçc,,-iıı oıdaır
sonra bize misaliIlcı gclccek

EYB 27
.1 hıftı Tüıkiycyc giilcccs

gesmc.v-c gidicem
İstınbula gıdiccz.

Tıtil 1,apacıgiz gezip losciv

4,'ile" bağlacının ölçün
dı5ı scsletiıni

5.'ıiyor" sesdizisinin
ölçünlü sesletilmeDıesi

"() kulu seıiyıır ınusun? "
sorus u ııa alıııaıı yaıııt la
ortala çıknıı iirnek:

Oktılıı scımiyom
b iln ı i,"- onı
gidiyon hep
()kulı gitmeyi isti!,oın

sıkılılrıı
" Evde Tiirkçe kınuşuyor

|ııııSıııı'!" sorusu ile ortala
çıkın se sletinı iirne ği ;

Turkçe konuşuyom

()rlıııın dışaıda
o},nu}oIuS

"Evde nedeı Türkçe
konıış ınııyorsıın ? " s orus u ile
orıala çıkan sesletim

iirıeklei:
iyi 1,ılııırrrıı iliyc
" R iiy iid üğü nde n e o lııuk

istiyorsun?" sonısu ile ortaya

çıkan se sk ti ın iirne klei ;
1ulbolcu olııık istonını.

baırktcı ıılnıik isıiıırunr çtık
piuı kazana bilioz
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" Re kabe t" s özc iiğii ile
ortaya çıkan iirnekler;

biri),]cn yırü\mak

"Tüilde ne 1apa,ı:aksııı? "
sorusu ile ortala çıkın
örııekler:

Bcn Ailcmlcn Tüı,kiyey
gidice7

Bcn Tülki}ete giçem geü]c

huriya gelicenı Zııhılın
gcsçını vc oıla duıçım
LYB ]]

Ke]Oğlın ınnesi}-ncn

,v-üı,|iııcc gidiyoı,
Körcbc oynıdık scnlcır.

Ar,kıdışlırınnın ne

yıpıyon'l

\



"Boş zamanlanndı ne
yapıyonun?" sorusu ik
orny çıkan Emeklır;

Televizon baİlyonl
Kitap okuytııı,
"Riiya" sözciiğüniin

lınımlınmıısı ile ortıya çıkan
ölçün dqı kullanın Erıeklei;

Uykuda gösteriorlilr.

Ljyudumu bir Rüyı
göüiiyon

" P alyaço" siizc iiğü ile
oftqlq çıkan ömeklel;

cylcndirio.
koıımiklik yapio.

güldrüo,

"Hınız" sözcüğünün
ı4 n ı m la ıı ırıas ı ıı ııı i S ı e n m e S i } l2

ortıya çıkın örnekler;

çalir.
ça]io.
çalır.
cvc giriiır,

" K üpe" sözı iiğiine alııw n
seslıtim örnek:

kulana l*abiliorsun.

" N ere de yaşamık istŞor-
sun?" sorusu ile ortaya çıkan
örnek;

Türkiye de yaşamiık
i!tiyom,

6. Ağız Nedeniyle
Oluşn Sesletim Örnekler;

'alıl@; 
Oyniya oyniya

geçir. Zattüin en küçük zıman.
sotjn 60'a biıi. sat'da bir şey.

Rüya: uykuda gordün

birşey. oykuda gorunur. Üğuda
bişc giinıcl

ŞoPi"; adam istedin yere

köaiior
lr,rsrz: evimizdeki

eşyalaümıZı ça]ir
(ıi}e; GısJar glanda takio,

guliüıa 8usel biş fukmiük üçün

il9:1
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a

Bütiin bu seçili ömeklerde de gördüğünüz 8ibi, Yurt dışındı doğup büyüyen Türk çocuklarının dil-
sel yete§izliklerine. bilgi cksikliklerine nasll çözümler bu]duklaİı ilginçtir. Yabancısı olduklıırı seslerin
ycrinc, AJmiurcada vır olan seslerle Tijrkçc'de olırn scsleıi hıırıneurlayaıak, kendilerince masum hatta yc-
rinde çö7İm]er ürctmişlcrdiı,.

8 12 yaş ıırasındaii çocuklara uygulanan bu somacalar. doğal ortamlıırdııki konuşma becerileri dc

sözlemlenip aynşhnlarak buraya yansıtılmıştrr_ Çtinkü saptanmlştlr ki; yuül dışında yaşayan Türk köken
li çocuklar, konuştuklıırı gibi yazı yazmaktadıriar, Bu ya;lıuda oluşııı sesletiınlerin. ileıki yaşlalda da dc-
vamlılık gösterdiğini, 12, 15 yaş iırası çocuklar için uyguladığımız soımacalarla vc doğal ortamlardaki
göZlcmlcrdc de saptamış olduk, Türkiyc' dc doğup büyüyen çocuklır ile yurt dışrnda doğuP büyüycn ço-
cuklann arasındaki sesletiüıı fıuklılıklırının en aza indirgenmesine yönelik yöntcmlcr gcliştirilmelidir.

Geleccktc. her iki dilde de konuşma beccrisinc süip. bilinçli eğitmenlerle: ikidilli çocuklann dilscl
sorunlıırına ve gereksinimlcrinc giire hazırlanmış izlenceleı oluşfurulmalıdır, Almanya da vc iieki Avru
pa ülkelerindeki Tlrk çtı:ukliirının. Türkçe konuşurken, kendilcriylc ort ık özellikleri taşıyanlaı arasında
konuşırra zorluğu çekmedikleri bir gcrçcktiı. Çmuklıır. kendilerince Türkçe'ye yakın özclliklcr taşıyıın
onal( sesler ürctcrck iletişim kurabilmektedirler. Oysa Türkiyc'yc gcldikleıinde zorlanıp utanank. çoğu
zaman aİay konusu olacaklarünü bilerek Tiirkçe konuşmaktan kaçınmaktadırlar. Ç(rukl.ınn. içsel ve dil
sel rahatl*la Türkçe'yi konuşabilmelerini, tilçünlü Türkçe konuşmayı sonfadan öfuenen. gurbetçi bir ai-
Ienin çrcuğu ve bir eğiİncn olırık gönülden diliyoır]m.
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