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ALMANCA OORETtMtNDE
tLETtŞtMSELOltAM:ER

Prof. Dr.HÜSeyin SAL1HOOLU(*)

1. AMAÇ VE KAPSAM

. Başka Ülkelerin ve \Xt~a kültürlerin irisanlarını anlamak için yııbancı dil
öAreneeek kişi Önce dinlemeyi, ardıridandad\Jydu~uıııianlıiı:riayıö~necekôr. Bu
satlıadan sonra kendisi de yabancının anlayacalı biçimde konuşmaya başlayacaktır.
Sonra yabancı dildeki yazılı metinlerianlamayı~necclc, kendisi de aplaşıhr şekilde
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.

'metinler üİ'etecektir.Kısaca belirtmek gerekirse yabancı dil ö~renenkimse hem ya-
bancı dili sözlü ve yazılı olarak anlayacak ve herride kendini yabancı dilde sözlü ve
yazılı oIarllknade e<ıecektif~ttedef yabancı ~lde iletiŞim ~aniak'ise amaÇ da dört
beceriyi kazanmak olmalıdır. Ancak, burada bir nokuiyadikkat etmek gerekir:
netişim ve kendini ifade etinek ö~nilmez; bu beceriler yabancı dilde ancak uygula-
ma ile kazariılır. O halde y8banci dil ~timiniIl bilinci hedeti ~enlerin, Önce
diıyduklıirıni anmmaya ve kônuşmaya ondan 'sonra da okUduklamu anhunaya ve ken-

dileriDi yaZılı otarak ~ade etmeye Öieiidiimtik otaCakUr: ()~tmeIl, iletişim kurniak '

için derste ıahrik edici ve öieildirıci bir 'rol oynamalıdır. lletişiİnseİ yÖntemle
yapilacak bir yabanCı' dil dersl dilde. çokaiı13şiiirlıksaAlain8İi; dillli d$U ve ku-
rallara UygUIl biçlın<k üretilmesıöncelikli hedefler arasinda "göıiilinemelidir.

Bu yöntemle yapılacak derste gramerid rolü ne olacaktır? Kişi kendini yabancı
dilde ifade ederken sadece aiılaşılır olınak deAil ürettili ifadelerin de dil kurallarına
uygun, yani dogru ifadeler olmasını ister; ayrıca bu doArolUk baŞk3Jan tarafından da

beklenir. Pek çok iilsan yabancı dilde hata yapacaAı el1dişesiyle o dili etkin bir bi- '
çimde kullanmaktan çekinir. Dilsisteminin yapılan '\'e ögeleri ile yapılan u~ı ge-

nelde «gramer» olarak adlandırılır, ancak bize göre kelimehaznesi, terimler ve de-
.

yimler de hatta Itfetinyapılan da bu
. uAtaşının içınde düşünülmelidir. Belirttiltimiz

ultraşı konumuzIa ilgili olarak önerrtli ve destekleyici bir işle'\' üstlenebilir. Yani
dilindogru kullanımı, hem ö!tJ'enenlerin dile etken bir biçimde ~ma hazu- oluşları
hem de dilsel anlaşmanın kalitesinin yÜkseltilınesl ile saAtmÜr. netişımsel amaçlara
işlevsel blçımdeba!tlanmayan gramerin anlamı yoktUr. neuşimden soytltlaiıipkendi
içiiıdebirsIstetnoUırak dÜŞöoUİıiıeSUıınbiran1iiriu yOktur. O"nedenle graIIıen, İçınde
uygUlı yapılaiınbulrindUgu mya1ogtard3iı ve metinlerden elde'etmek, kanımca uygun

(*) Hacettepe üniyenitesi Eıitim Fakültesiöıretim üyesi.
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bir yololacakbr. Gramer yapılannıngenelanlamları ve işlevleri yüklenen bir sistem
olduAu öAı'enenlertarafındanaçık.ve net bir biçimde bilinirse, onun ölrenilmesi ve
kullanılması ile ilgili olası şüphelerortadankalkar. ÖArenen1er,içeriklerin ve ifade-
lerdeki niyetlerin aktarımıile ilgili konuşmalardagramer yapılarının k1illanıldıAtnın
bilincindeolmalıdır. O nedenle grameri soyutlayarak. içerik bakımındaDrastgeleve
yapay ömeklede vermektenkaçınmakgerekir: i

. .
Gramerde sadece teı1ninoloji deAiı. dilsel yapılar ve cümle yapıları vardır..

ÖArenenler bu yapılt-İ kavramakiçin yoAulı çaba.harcarlar. Bu nedenle öAretmen
mümkün olduAuncaaçık1amalari:lankaçınarak somut cümle ve kelimeler yardımı ile
örnek gramer yapıları vermeli ki, öAı'enenler verilen bu örnekler dolrultusunda
deAişik dilsel malzemelerle kendi başlarına yeni, fakat ,yapı bakım,ndan. benzer
cümleler ve kelime şekilleri oluşturabiısin. Gramer terminolojisine sadec~ yardımı
olacak yerlerde, başka bir deyişle öArenmeve iletişim sürecini kolaylaştıracak.du-
rumIardabaşvurulmalıdır.

. .

Almancanın temel grameryapısı basit kura1laıabaAlıdu'.Bu kurallar~nenlere
basitlik düzeyinde ve genel bir,bakışelde ectecekşekilde verilmeli. Açık, basit ve ge-
nel esasları gösteren gramer yapılarının bir gramer sistemi çerÇevesinde örnek.
cümlelerle.ve tablolarla-düzenlenmesi'öAretmenezamandan tasarruf.ettireceligibi
iletişimsel ö~timi de ilginç kılacaktır.13u yöntemle uzun uzun açıklamalara, kural-
ların tekrar tekrar anlatılmasına gerek duyulmayacak,' ortaya çıkabilecek ve

. öArenenlerin kafasını karıştıracak istisnalarınaçıklanmasına bile çok kez gerek
kalmayacaktır. ÖArenilenkonularşematik olarak düzenlenirseöArenenlerilgili konu-
lara ber zaman göz atma inıkAnielde eder, belli yapıları kendi başlarına oluştur ve
varsa hatalarını

.

da 'dtizeltebilirler.Böyle bir özet taslaAınölretmen tarafından
öArenenlerlebirl~ sistematikbir biçimde adım adım oluşturupgeliştirilmesinin ya-
rarlı olacaAını belitnıekisterim. '

Seçilecek uygun bir diyalog yardımıyla iletişimden gramere vegramerdenileti-
şime dönülerek iletişimsel gramer uy~yapılabilir. Bununla ilgili soru-cevap
örnekleri hazırlayıp bun1ai'laçalışmak uygun olur. Gramer teiıninolojisini kW1an-
madan kalıp sorular hazırlanıp uygun cevap ön1eıderi verilebilir; kelimeler ve hedefler
deAiştirilerek çok sayıda ifadeler elde edilebilir. Cümle yapılarındaki söz diziminin

. (kelime sıralaması) şematik olarak gösterilmesi ayrı bir kolaylık sallar. Eldeedilen
cümle yapısına göre mevcut ya da önceden öArenilmişkelimelerle öArenciler sözlü
olarak yeni cümleler kurmayaözendirilir.ÖAreımenbunlarıbir diyalog çerçevesinde
ya da mektupörne!tindeuygulattırabilir.

ÖAretmenyeni kazanılan yapı ile öArencilerinaııIaŞmasmısallamak için gerekli
özendirmeleri yapar. Burada belli durumlarınanlaşılırltAtve ifadelerin kavranması
önemlidir. Cümlelerin kusursuz olması beklenmez, çünkü gerek cümle yapısı ve ge-
rek kelimeler öArenciler tarafından henüz tam olarak öAreni1mişve kavranmış de-
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Aildir. ÖAretmen biçimsel ve sistematik bir alıştırına programı ortaya koyar.
Ahşbrmaların kuşkusuz ki, tam olarak «iletişimsel» tarzda yapı)acaklan beklenme-
melidir. Onlarhem iletişimsel hem de oyunsalboYutl8r~ yürütülür. Ve özellikle
ortak bir içerikle ilişkili olan yapısal alıştırmalardauygu1anıt!içerik bakımindanrast-
gele cümleler sıralanmaz.

2. tLETtŞtMLEGRAMER ARASINDAKt ETKtLEŞtM

tık aşama olarak bir metin seçeriz. Bu metin iki kişi arasındaki bir diyalog ola-
bınr, ömeAin bir telefon konuşmasım hazırlayabiliriz.

IWSRİN: Balla, Inge, Guten T~, hier spricht Nesrin.
INGE: Guten Tag Nesrin, wie geht's dir?
NESRİN: Danb, es geht ıDİrsehr gut, und dir?
INGE: Mir auch. .......--......
NESRİN: Ich wollte dich fragen, ob.du mit mirheute abend ina Kino

gehst. Helga kommt auch,mit. '

INGE: Ja, sehr gerp.Aber weiBt du, wie lange der Film dauert? Ich
'muBniimlich morgen.früh aufstehen. '

NEsRİN: 11:hglaube,' der :Film dauert z\yei einhalb Stunden.

INGE: Und wann beginnt der Film?, '
,

NESRİN: Um acht Uhr. Ich denke, wirtraffen unsschon vorher.
INGE: Ja, richtig. Und wann und wo tratTenwir uns?
NESRİN: Wir traffen una im Kaft'sehaus "Müller" neben dem Kinö,

und um halb acht.' '
INGE: Ja, in Orchlung. DI:ı,sag mal, was machst du in den Semester-

ferien? '

NESRİN: Ja, ich hab' nichts bestimmtes vor,ich denke, ich bleibe zu
Haus. Oder vielleicht fahre ich zu meinen GroBeltem. '

INGE: Wir fahren mit Horst in die Berge, wir werden Ski laufen.
Wenn du Lust hast, kannat du auch' mitkommen. Fahrgeld
brauchst du nicht zu bezahlen.,

'

NESRİN: Ich weiB noch nicht, ob,ichmitkommen kann. ıst es nicht
zu kalt in den Bergen? '

INGE: Ja,das ist richtig. Aber man kann nur im Winter zum Schifah-
ren gehen. Im Sommer fıihrt man an die See, zum Sehwimmen,
weİl es helli ist. '

,

NESRİN lçh danke dir, Inge. IchmuB es miI\ nochüberlegen. Spater
sage ich dir bescheid.

INGE: O. K.~ dann bis um h~b acht.

NESRİN: Bis um halb acht. TschüB.

'.'
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,. Metni sistematik biçimde işleyebitmek için diyalogdan 'soru-cevap örnekleri
çıkannz.

Wohinfabrenwir? Wirfahre"indieBerge.

örnek cümleiki bölümdenoluşmaktadır: .

a) Wirfahren b) indieBerge
(genelçefçevedekianlam) (somutifade)

Wohin?

çalışm~ızı "b" bölünıü üzerinde yoAunlaştu'abiliriz ve "Wohin" sorusunu
işleyebiliriz. ,-

Ikinci aşamada metninxapısı üzerindeçalışmalar yaparız. örnegin "in" ilg~ine
uyan kelimeleri seçeriz:

Wirfahren in de Berge.,
~

de Schwejz//Turkei vs.
de Schl:l.~e/~adtlf(ache
dtl$lw) ZimmerIWasser
. .

das (ins) KinolTheater

lal/en aL/ dieStrqfJe

Dahasonra bubaglafllda ~dcsık ortaya ç(kan diger cümle ögelerini ve ilgeçleri -
.

aynı örnege göre çalıştırırız.

Wir fahren in
.

gehen

lal/en

gehen

au!

die ...................
das(ins) ...................
die .. .. .. .. .. .. ... .. ..
dem (zum)...................

der(zıu) i :..
de ...................

zu

at
nach ltalien

Wien'
nach links i

df1rthin

dahin

Görüldügügibi "g i t m e k" eylemiyleilgiliolarak üç taneörnekcevap'or-
taya çıkmış oluyor. Bunları gramer~inolojisini,kullanmadan ögre~nlerin deAişik
kelimeleri kullandırarak elde etmeleri şaglanabilir. Sonuçta öAı"eıwnler ~egişik
s~zcüklerle kendi kendilerine bu yapıları kurup kullanabilirler. Bunlar gramer
tenJıinolojisindeşu biçimde ortaya çıkarlar:
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1) ngeÇ+ı&ammlayıcı+.~+J\ftikel+NQ&Den)
2) ngeç+ad ~tioo+Nomen)

3) zarf veya ilgeç+zaıf (Adverb oder~ition+Adverb)

Ne tür bir söwök olduımıQO~ılıijası bakımındansözcük gruplarınıbelirten
isimlerin k~Ianılmasının,öAtericilerle yapılan iletişimi kolay1aştıra~ını da belirt-

.
mekistemn.

.

ll" . .....""...<><1'"
. . ...1.. 1r larak, ö terilir., 'lJIJ.cJ!..~_Aşe~I\.e.nyapı.~~~,Q.. gs.

lc.ltfq#e~n.4i:e${qd,t

~~L)~~~

.do.1;thbı

nach rechts

Dördüncüaşamada yeoid~n i1eti§ime geçili(. İşlenen yapı yeni el~ edilen
sözcüklerle yada öncedenkazanılmışsözc~lerle, baAlantıkurarak 'öAretnıen
iletişimselortama dönebilir 've, ögrencileri bu yapılanndilsel etkinliklere
dönüştürülmesiiçin özendirebilir.ÖrnePı sözlü olarakrol dWtıOl1 yapmak suretiyle
ya da'birmcktup şeklinde (ortak bir girişimleilgili olarak; yön sorarak; bir gezi/
yolcululq~lan~ ya4aQnu~~~akgibi)

Beşinci ~. yapıların ~istematikuygulaması yapılır.. i

Dö~üncü ~ aqıaci ~nenlerin yeniölrendikleri yapıyı ku1laQarakile-

tişim saAlama!imnı~~tm,(tirnıektir; belirli .t(a4~\~rinye, ~uiıımiann' anlaşı1maııı
öncelikle hedeflenmektedir, cüınle yapdannda-tam doArulukaranmaz. Yapı ve
sözcill.derö~nenlerin bellegine tam'olarak yerleşmediAi için normal olarak sik sik
hatalar meydaoa g~ekUr. ögretnıen belirgin hai3ıardaDyolaçıkarak sisteqıatik bir
alıştırma programı bazırlayabilir ,bu ~ .ilotişimsel-açıdan OOAil, <:Biçimsel

açıdan sistematik balegetirilir. Ancak bu alıştırmıw.mn iletişimsel olm~yacaJı, yani
.drillalıştımı.atan biçiminde yürütüleceAi anlamına gelmez. Özellikle içerik
bakımından gelişigüzel' cUmleler yan yana getirilmeyip ortak bir içerikle ilgili
yapısal alıştırmal~ı--çabşılıyorsa-i1eti§ÜI*Iveoyunsal boypdarladesteklenebilirler.

i .
Yukandaki ömekdiyak>gda ~nere y ."t=~obin) sorUsuile ilgili soru-cevap

örneklerinin !şlenmesini önerdik. Oysa aynı diyalogdan yararlanarak" neza m an"
(=Wann) ve "De ;ka-da-l's-~r,e" ,(=Wie lange),~haUa~'~..ed-e" (=Wo) ve
"ki.m" (=Wer).gibisonılarlada ga1ışmakmümkündür.
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3. GRAMERtN S!STEMATtK "BtÇtMOE 'VEIİLMESt

3.1. Temel Gramer

Iletişimsel amacayönelik bir derstegramerin uygun biçimde verilebilmesinin
ön şartı dilsel yapıların basit ve yalın bir biçimde aktarılmasıdır. Ancak bu
yapıl~tan sonra öArenenlerdenöAretmeninaçıklaQıalannave yardımına gerek duy-
madankendi kendilerinebu yapılarıkullarunalarıbeklenebilir. . e

İkinci aşamada ise günlük iletişimde çokca kullanı~ dilsel yapılarla ileriye
dönük dilsel bilgiler ve becerilerin oluşturulmasındagerekli olacak yapılar arasında
ayınm yapmak gerekir. Birincisini temel bir gramer özeti ile ortaya koyabiliriz.
Temel gramer sisıeminin üzerine diAergrameryapıları inŞaedileb~.Temel gramer;
başlangıç öAretiminde,yani .uygulamadurumunagöre birinci'yıl için ya da temel kur
için düşünülmelidir.Bununla birlikte temel grameryapılarınınileri kurlardada tekrar-
lanması dil öAretimindebaşarı için gereklidir. çünkü ileri düzeyde olup yabancı dili
iyi kullananlann bile çok kez temel gramer y~arındahata yaptıkları görülmektedir.
Bu

.itibacıatemel gramer.yapılarıile bunlarailave edilecekdiAergrameryapılan,
öArencilerinher zamanbaşvuracaldarıbir bilgi .lCaynaAıdummunagetirilmelidir.

, . .
'Temel gramerde h;mgi yapılar verilmelidir? Bu soruya. öArenciler günlük ya-

şamlarında nelere ihtiyaç duyarlar. biçimindekibir başka soru ile cevap' v~biliriz.
Bu soru bizi ister istemez sözlü iletişime sevkeder. Ama bu sorununiçinde okumak.
anlamak ve yazmak edimleri de saklıdır. Belirleyici rolü kuşkusuz kelime haznesi
(Lexik) oluşturur, çünkü zorunlu durumlarda kimi kelimeleri anlarsak. gramer
yapısını bilmesekbile bazı 'şeyleri anlar ve' iletişim kura.biliriz. Bununla birlikte,
düzenli ve kesintisiz olarak sürdürülmesiamaçlananbiriletişim için gramer geI'ekli-
dir. Başlangıç iç~ cümle kurarkentemel yapılara. kelimelerin uygun biçimlerine (ad
çekimi, tanımlayıcı, adıl ve ,ylemlerin temel çekinıleri) ve bunları izleyen diAer
önemli dilsel iletişim yapılarına ihtiyaç duyulur. AlJJiancadaöncelikle öArenilecek
yapısal konular grubunaaşaAıdakihus~sIan'koyabiliriz:

"
, .. . .

# Geçmiş zamanla ilgili sözlOanlatımlarve raporetmeıer(Perl'ekt).
# "Gelecek ,zamanlı&ilgili rilyetIer'vepJanbir(Futur).-

. . .. "..
# Talepifadeleri:istekler,ricalar, .. , . .

# Arzuifadeleri (2. Konjunkdv vonHilf~und ModaIverben),
. ,

# Gazete yazıları (PrIiteritum.Passiv).

Bu kalıplara uygun yapılar. ortayaçıktıkları dilsel baAIaffilariçinde de verilebi-
lir. ÖrneAin öArenenlerinkonu~maetkinliİderindegeçmiş zaman (perfekt). bir met-
nin alımlanmasmdaedilgen (Passiv) yapılar kullanılabilir. .

. .
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3.1. Temel Gramerin Sistematili

ÖArenenler cümleler kurarken farklı dilsel yapıları düşünüpona göre
çalışmıihlaroCümleleri doArukurmaya özen göstermeli, uygun sözcülderi bulmalı ve
sözcükleriI1doAru.biçimlerini kullanabilmelidirler. Bu karmaşık işibaşarınak ve'
ifadelerini daha iyi düzeye çıkarma1ciçin u~mak isteyecekler. Dersin sistematikbi-
çimde işlenebilmesi için bu konuları ayırıp gramer bölümünde üzerinde özenle dur-
malda yarat vardır.

Sistemi kaba hatlan ile ~ıdalci biçimde gösterebiliriz:

a)Cümle oluşturma

# Cümle örnekleri (Soru<evap)

# Cümlelerin de~işik kuruluşları
.

# Yancümleler

# Cümle ögelerinin yerleri ve tümleçler

b)Kelime yapısı

# Kelime çeşitleri
# Eylemçekimleri

.

# Ad çekimleri
# Kelime: teş1cili

3.3. Gramerin Geliştirilmesi

AIman~ gramerbu temel gramerüzerineinşa edilecek ve geliştirilecektir. O ne-
denle bundan SOnfagelecek gramerle ilgili ayrıntılar için "geliştirme grameri" ifa-
desini ku1lanaca~ız.Temel gramer sis~emati~inigeliştirmek için sistemde köklü de-
~işiklikler yapmaya gerek yoktur. Bununla birlikte 'a~ırlı~ın hangi konulara
verilece~ üzerindedüşünmekgerekir. Ad çekimlerinintemel gramerdeönemli ölçüde
işlenmiş olması gerekir. Bu aşamada ise sadece çok özel.ay'rıntılarayer verilecektir.
Ö~timin ilk basama~mda yan cümlelerden sadece günlük iletişimde çok önemli
olanlar verilir (weil ve daS- gibi), ço~unlu~ugeliştirme grameri safhasına bırakılır.

Dilsel yap~n verilmesinde öncelik sorunu gibi (yani hangi yapıtemel gra-
merde, hangi yapı geliştirme gramerindeverilecek) bir sıralamasorunununbulunması
yanında yöntemsel bir sorunda bulunmaldadır. Temel kurun (1.basamak kuru)
ö~rencileri yabancı dili tam olarak de~il de kısmen ö~renmiş olduklarından
alıştırınalar, yönlendirici sistenile yapılmıih. Temel gramer yapıları bu yöntemle
ö~etilirse ö~tmen bu tür ıihştırmaları kadem~kademeazaltabi~ir..sistematik dil
ö~retiminift serbest ve açık: iürüne, yani ö~renenlerinsistemli dilsel etkinliklerine
geçebilir. Ö~tmen ö~ilerebir yapı gösterir (örne~in obwohl-cümlesi) ve bu
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örnege içerik ve biçim bakımından uygun düşecek cümleler yapbor. Bu yolla yapılan
gramer çalışması. anlam ve ilgi .agıelıldı metin çalışmalaona dogru kayacaktır. Fakat
geliştirme grameri yoluyla dile. gramer açısından gerçek iletişimsel ve içeriksel
baglamlarda yaklaşılmış olacaktır.

.

4. ALIŞTIRMALAR VE OYUNLAR

4.1. Hazırlık

Gramerça1ıŞmaJarı iletişimsel yöntemle yapılacaksa dil ögfetmeninin sadece bir
kitaba baglı kalması ve onun içindeki alıştırmaları kullanması yararlı ve yeterli ol-
maz. Eler kendisi derste iletişimsel esasa dayalı alıştırmalac hazırlar ve bunları uygu-
lamaya sokarsa, hem ögrenemer için ve hem de dersin başarısı için daha yararlı olur.
Kendi kendine oyunlar ye alıştırmalac hazırlamak başlangıç için zor olabilir. Ancak.
bir süre sonra bu tür çalışmaların yararı görülecektir. Hazırlanacak oyunlar ve
alıştırmalacia iş rutin hale getirilebileeegi gibi bu tür oyun ve alıştırmalar
arşivlenirse her zamanbaşvurulabilecek hazır malterne olacak ve gerektilinde tekrar. .

kullanılabilecektir.Bu nedemeburadaalıştırmaların ve oyunlarınoasıl geliştirileceAl.
hangi ölçülerin ve bakış açılarının yardımcı olacakları konusundabirkaçöneri getir-
mek,istiyoruz: .

4.2. Üç Boyutluluk.
Bir 8lıştırmanın ya da oyunun üç boyutu vardır: ıçerik. beklenti (talep) ve ifade

biçimi.. . .

a. Belli bir içerik seçilir (örnek: ilgeç alan eylemler. Hangi ilgeç hangi ,eylepıe
aittir konusu araştırılacak). '

b. Belli bir istek (beklenti) seçilir ve ölnmenlerin aklına yöneltilir.(Örnek:
Cümle ögelerinin (eylemler,ilgeçler. beUrteçlervs.) kombinasyonu.

c. Ögrencilerinbeklentiyi(talebi)yerine getirmeleriiçin bir iletişimbiçimi
.

seçilir.(Öınek: Cümlelerin parçalarıfişlere yazılaraköArencileredagıtılır. Öıtrencilerin
sözlü olarak hangi parçanınhangi parça ile bir cümle bütünüoluşturdulu sorulur.)

Alıştırınannı yapılışı:

Bu yöntemle ilgili olarak herkese bir fişverilir. Kimcümlenin ilk bölümünü
almış ise onu yüksek' sesle okur. devamı kimin elinde ise o da söz ister ve cümleyi
tamamlar. Aynı şey yazılı ev ödevi olarak da verilebilir.

Arzulanan öArenim etkinlilini gösterebilmesi için kimi noktaları dikkate al-
makta yarar vardır. Öınelin alıştırmalaciçerik bakımındanrastgele ~iil daha önce
dersin iletişimsel bir bölümünde işlenmiş konu ve durumlardan seçilen dilsel
malzemelerden meydana gelmelidir. Daha önce okul ortamı ile ilgili seçilmiş dört
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tane ilgeçli eylemi bu kez büro y~ da. hasta kabulortamına aktannak gibi.
Alıştırınalarda önceden görülmeyen, ögrenilmeyen hiçbir şeyortaya çıkmamalı.
Gerek alıştırmalarmve gerek oyunlarıniş!eyebilmesi için,malzemelerin ve kuralların
bilinmesi gerekir. Alıştlrmalarda ne isteneceginin kısa ve genelolarak belirtilmesi,
yapılacak basit degişildilderle yeniden kullanmakta kolaylık saglayacak, bunun
yanında ögrenenler bu tür ifadeleri am,açdilde kısa zamanda 'anlayacaktır. Bu
açıkJamalarınemir kipinde deAtlde sorubiçiminde düzenlenmesiiletişimsel ögretime
daha uygQn düşecek, dil bakunından da iletişimsel bir atmosfer yaratacaktır.
Ögretmen zorunlu hallerde sorularla ilgili ııçıklamaları Türkçe olarak da yapabilir,
ancak Almancasını kullanmayı kes;nlikle ihmal etmemelidir. Soru örnekleri:

Bi/den Sie von denfolgenden Siitzen die Passivfomı!

yerine
Wie lauten die Siitze im Passiv?

denilebilir.

Örnek xözüm verilirse alıştırmaIariçin açıklama gerekmez. Ögrenenler verilen
ömege göre ödevi yaparlar. Gelenekselolarak Ö11legegöre dört.ile altı alıştırma
yaptırılır,ancatc,iletişimselbiçimuygunisedahafazlasıdaistenebilir. .

4.3~ Alıştırma Türleri

a. Soruliır ve cevaplar

Özendirme: Soru sorulm
Beklenti : Cevap nasılolacak?
Wohin gehst du? (Schule). .
Wohin will er reisen? (Deu.tschland). i .

Wo istdie ~utter? . : (Küche)

Wo ist die Sultan Ahmet-Moschee? (lstanbul)
Wo ist Atakule? (Çankaya)
Woher'komrnter? (Spanien)

(Cevabın anahtarkelimesi verilebilecegi gibi verilmeden de cevap istenebilir,
ancak bu istek ögienimınbelli aşamalarınageldiktensonra yapılmalı.)

" özendirme: Cevap öncedenverilir.

Beklenti : Uygun soru nasılolmalı?

? Der Vater ist i!J1Bade~mer.
Guter Tee kommt aus China.
Peter fLUırtin die Schweiz.

, Um zehn uhr gehen wir ins Bett.

?

..' I?

7
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~ :...? EristmeinBruder.
: ? DasisteineLampe.

.. .. .. .... ? lIeır Braun ist Lehrer.
? . Ich gehe in die Stadı.

b. Verilen ömegin başka biçime çevrilmesi

Özendiıme: Bir ön1ek(cümle, cümle parçası ya dakelirne) verilir.

Beklenti : Verilen ömegin başka biçime döiıüştiirülmesi(ömegin şimdiki za-
manlı bir cümlenirigelecek ya da geçmiş zamana dönüştürülmesi
gibi)

~ie lauren die Siltze im Perfekt?

Ich gehe in die, Schule ~........
Er wird um 4 uhr kommen ;.........................................................

Die Kinderspielen .FuBball.., ....................................................
DieKatze sclıl!ft seit zwei Stonden.......................................................

. sie .wohnt '. in Ankara :...........................

Bilde ~ Siltze nachfolgendem Muster um/'

Der Schaospieler ist sehr bekannt Ich wei6, da6 der Schauspielersehr be-
. kannt ist

,
AhmetspieltgemeFu6ba1l. Ich weiB, ,...........
Die SchwesetkochtTee. Ich sehe,...........................................
Der gute Tabak kommtaus der Türkei.Wirwissen, ;..............................
Das Buchliegt au! demTisch. Ich sehe, :.............
Ichkommeum6 UhrnachHause. Meine Mutterniöchte, .........................

c. V erilen m~zemelerle anlamlı cümle kurma

Özendjrme.: Dilsel mal~emeler yalın halde verilir '(mastar halinde eylemler,
tanımlayıcıslZadlar, çekimsiz sıfatlar vb.)

Beklenti Cümlelerin ya da cümle parçalannındoAruolarak düzenlenmesi.

Wie lauten die Siltzel

trinken-Dapıen-Kaffee-zusammeo

rot-sein- W em

Madchen-Bank-drei-auf-sitzen

kommen-Stra6e-auf-Brie.fttöget

düıfen-man-nicht-hier-rauchen

Fenster.an-stehen-Sessel

Die Damen trinkeh zusamman Kaffee.

....................................................

...................................................

...................................................

.....................................................

If ii itii.. tl..
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d. Cümleleri genişletme ya da daraltma,

Öz.endiıme: Cümle temel yapısı ile yazılır; ayn olarak monte edilecekdi~er
elemaDlarverilir.

Beklenti : Verilen cümleye elemanlano monteedilmesi.

Erweitere denfolgenden Satz mitden angegebenenSatzgliedern!

Helga schreibteinen Brief.

1. anİhrenVater .........................................................

2. mit dem Kugelschreiber '

3. auf einem weissen Papier.......................................................
4. 1+2 ............

5. 2+3 ,
, ,

özendirme : Serbest 'seçilpıiş bir tam cümle

Beklenti : Cümledeki bazı ögelerin atılması ile temel yapısına indirgenmesi.

Wie latUt~tder Kernsatz?
. '",..

Welche Satzglieder sindfÜ1' den Satz nichtrıoıWendig?

Michael Jackson kommt mit seinen FreUDden im Oktober zu einem Konzert
nach istanbuL

Der Kemsatz: ..:
;

Welche Satzglieder sind ,nicht notwendig?

1..; ...H ...............
... ., '1

-Wie fragt man danach'l

2 ' ~.......
?

3. o...............................
'1

e. Parçaları birleştirme
özendirme: DüzgünkUrulmuşcüm1e,parçalaraaynlmışolarakverilir.
Beklenti : ParçalarınmanUldıbircümlehalinegetirilmesi.
Er kauft morgenAbendinsKino.

Wirbleiben aufderStraBe.
Sie geht bis 5 uhr hier.
ldı dankedir einenMantel.

'Die Haııdsch,uhege~n türdenliebenBrief.
Die Hundelaufen derjungenDame.
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f. Cümlede boş bırakılan yerlerin uygun biçimde doldurulması

Özendiıme: Somut içeri~ olmayan bir genel cümle verilir.

Beklenti : Verilen cümlenin boş bırakılan yerinin ilavelerle somut ve man-
tıklıbircümlehalinedönüştürülmesi.

.

Sehreibe einigeSiilze naehfolgendem Muster!

Rufen Sie die Polizei an, wenn ~.............
Ich gehe zum Arzt, wenn.: ...........................................
Ich kann nicht früh aufstehen, wenn...........................................................
Ich bin so müde, da6 ; ........
Es ist $0 kalt, da6 ~

Wenn das Wetter schön ist, .....................................................................
. .

g. Cümlede boş bırakılan yerlerin doldurulması

Özendirme Verilen cümlede boşluklarbırakılıi'.

B,eklenti Boşlukların. doAnı elemanlarla, yani uygun ~elime ve ifadelerle
doldoru1ması.

Welehes Wort gehört an welehe Stelle?
.

A. Woher du?

B. Ich aus der Türkei.
.

A. Wo bist du ?

B. Ich bin in Ankara .................

A. Was du hier?'

B. Ich Deutsch.

A. Wie lange du.hier?

B. Ich bleibe .........................

neri aşamadametinbiraz daha aAn'laştın1abi1ir.ÖrneAinbir satıCı(Verldiufer)ile
müşteri(Kunde)arasındakurulanaşaAıdakidiyaloggibi: ~

.

V
K
V

Bitte schön, was
Ich
Aber gern.
Wunsch?
Ja. Alsa, es
sein.

es sein?
gern eine Kaffeemaschine.

Sie einen bestimmten

K eine Maschine tür zehn Tassen
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K

V

K
V

K
V

V Das dann ja schon eine ziemlich groBeMaschine.

K Was sie kosten?

V Wir da eine von Siemens, gute Qualitöt, _ aber

nur tür &cht Tassen. Sie kostet 92 Mark.

K Ich lieber eine Kaffeemaschine tür z,hn Tassen; sie

---'-- auch ein biBchen teurer sein.

V -,- Sie mal,wir~ dOCheine vôn Braun, die wir heute Mor-
gen bekommen haben)Sie _ genau tür zehn Tassen und_ 124 Mark.

ich sie ausprobieren?

Das _ leider nicht. Sie verstehen.Sie _ aber eine
Garantie tür.zwei Jahre.

Na ja. Alsa, ich nehmedie von Braun. .

Es --'-- wirklichein gutes Gerat. Sie _ mit ihm zutrie-
den sein. Sie sonst noch einen Wunsch?

Nein, vielen Dank, das alles.

ich Sie dann zur Kasse bitten.

h. çoktan Seçmeli
öz.endiınw : Dilsel bir yapıda boş bırala1an yer için dört ya da beş adet seçenek

verilir. Ancak, bunlardan sadece birtanesi dogrodur.

Beklenti poAru seçeneAin işaredenmesi.

Welches Verb geMrt in diesen Satz?

Ich dırzumGeburtstag!
A. gehe B. mache C.gratuliere D. bringeE. grüSse
Yukarıda g ve h soru türlerinde tek boşluıun uygun sözcükle doldurolması is-

tenmişti. Sorular kUrlam göre aıırlaştın1arak çift boşluk doldmmalan da istenebilir.

i. Yanlışların Düzeltilmesi

öz.endiınw : Kelimeler,cÜDlleler,metinlerhatalı olarak verilir..

Beklenti : Yanlışların bulunupdüieltilmesi.

Wie lautet die richtige Satzstellung?

.Ich bin sehr froh, weil ich habe meine Prüfung bestehen.

,....................................................................

Der Film mÜ'so gefallen hat, da6 ich möchte sehen ilin nochma1s.

,t It..t" ~.........

343



4.3.1. Yönlendirici ve Serbest Alış~a1ar
,

'

Ögrenenlerindil hakimiyetinedenliaz olursaverilecekalıştırmada,odenlinet
ve doAroolarakplanlanıpyönlendirllmelidu'.Bunun için önce tam yönlendirici
alıştırmalada başlamak'ooıro olur. Ancak, daha başlangıçta serbestbuluşlara yer ve-
rilirse dilin yaratıcı bir biçimde ku11anı1abi1mesive öAreneninkendi başına amaç dille
ilgili çözümler yapabilmesine olanak,tanınmış olur. ÖrneAin ,herhangi bir gramer
yapısı bir alıştırmadaönce. yönlendirlci ve arkasından da serbest yapılara geçecek
biçimde planlanıp uygulanabilir. Bunun için aşagıda verilen safiı8ıarın izlenmesi
uygun görülmektedir:

4.3.2. Tam Yönlendirici Alıştırma

Burada. kull3nılacak dilmalzemeıeİinin tümü verilir. ÖArenenlerinyapacakları
iş, bu malzemeleri sadace monteetmektir.

4.3.3. Kısmen Yönlendirici Alıştırma

a) Dil malzemelerinintümüverilmez.Bunlarınbir kısmınıöArenenlerkendi
kendilerinebuIacaldıu-. , ' ,

b) Dil malzemeleriverilir, ancak öArenenlerbu malzemeleri doıro biçimlerine
sokarakdüzenlerler.

4.3.4. Serbestalıştırına

a) Yabancı dil öAretmeni dilsel bir yapıyı verir. Ögrenenler ise bunu kendi
kendilerinebulacı-1c1arıiçeriklerledoIdunJrlar, '

b) ögretmen, kelimeleri ve ifadeleri var olan bir içerik verir. ÖArenciler bu
içeriAicümleya dametinhaline,getirirler. '

":önlendirici ya da kısmen,yönlendiricialıştırmalardakiamaç dOArOçözümü ya
da çözümlen bUlrnaktıf. Serbest alıştırmalar ise öArenenlerin öAretmenin verdiAi

.örnekler doAruItusundakendi başJarınadili kullanmalarını.kendi düşünce ve ilgilerini
amaç dil içinde ~çimlendirmelerini hedef alır. Böylece serbest alıştırmalarda aAıdık
gramere deAil içeriAeverilmektedir.Bu yüzden hazırlanacakalıştırmaların öncelikle
içerik açısından dikkate, alınması gerekir. Ve alışbnna' içerikleri yeteri derecede
konuşulup anlaşılıdık saAlandıktan sonra ortaya çıkacak dilsel yanlışlaı' üzerinde du-
rulur. '

5. GRAM~R Ö(;RETİMt VE tLETİŞİM

5:1. Ölrenenlerin Dilsel Etkinlikleri

Serbest alıştırma türleri ~ncilere kendi kendilerine dilsel etkinliklerde bu-
lunma becerileri kazandırır. Bu tür çalışma, daha önce de oo1irtildiAigibidilsel 00-
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cemerin oluşturulmasıyla ve tekrarlarla baglanblı olma1ı(duymak, konuşmak, oku-
mak ve yazmak). Dil yapılan hem sözlü hem yazılı, hem dilsel alımlarna hem dilsel
üretim 'alanlanndaça1ışılmalıdır.

Alımlarna ile ilgili yapıIac~' dilsel etkinlik için bit metin seçelim:

Der Abend im Gutental ,

'Mit ihrer Freundin, einer Danin, 1u:ıtteFrau Edith K aus Mödling
einen Autoousflug unternommen ins Gutenta.l.

Ja, das kennen wenige. Man findet es nur schwer au! der Kerte.
Es liegt seitlich der StarfJe zwischen Sattelbachund Mayerling, und
wenn man es auch zur Umğ~bung von Wien rechnen, ka.nn~es ist
Ilöllig abgeschieden. Fünf Einschichtköfe 'gibtes da, auf den Wiesen
Pferde und Schafe, der Wald beginnt sich herbstlich zu Ilertarhen,
a.bsoluteRuhe herrscht. Damı und wa.nnkört man ein Flugzeug.

In dieser. Idylle soUten die zwei Fra.u(m andiesem Abend drei
Stunden «gefangen» sein. Die Danin niimlich schlug den Koffer-
ra.umdeckel zu,' und im Kofferraum log die Bandtasche und in der
BandtaBehe der AutoschlüsseL..

Jetzt tat sich diese stille Welt erIJtwirklich aut. Beim Bauernha.us
der Familie Pelleritzer klopftendie Frauen an. Der Bauer, lie-
benswürdig, aber {ast taub, begrüPte sie. Seine Frau sagte zu ihm:
«Morgen erzahle ich dir alles»,kochte sofort Tee, serııierte Kekse
dazu, erla.ubte,zu telefo1ıieren.

Der ÖAMTC iJersprach Bilfe. «Aber es wird dauern/» Wahrend
der Gelhe Engel. Alfred Koch sich llon'Abzweigung zu Abzweigung
kampfte, sagten die Bcıuersleute: «Wenn's nicht kla.ppt, Iwnnen Sie
na.türli:chbei uns,übernachten/» Dann ham -sehan unterm Sternen-
himmeloderPannenfahrer,löstedasProblem im Nu und lotstedie

.

Damen wieder hi,u"us aus dem Marchenta.l, wo die Menschlichkeit
wohnt.

L Metinde hangi verilere göre NEREDE sorusunusorabiliriz.

2. Hangi verilere göre metinde NEREYE sorusunuS<nbiliriz.. .
3. Metinde hangi verilere göre NE ZAMAN sorusunu sOrabiliriz.

4. Hangi verilere göre KİM ya da KtMLER sorusunu sorab~.

a) Bir cümledeki basit veriler.

b) Yan cümleler.

5. Hangi verilere göre NEDEN ya da NıçıN sorusunu sorabiliriz.

6. Cüm1elerin yapılanm araştırtabiliriz. ,

.

Burada belirtilen maddelerin~'ya da.irdelenmesiher zaman gerekmeye-
bilir. Ögretmen kendi ölçülerine göre başka hususlann ya da başka olanaklann bir
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bölümünün ortaya çıkanlmasmı isteyebilir. Bizim amacımız öAretmene sadece hangi
olanakların bulunduAu konusunda yol göstemıek. buraya kadar işlenen konu~la ilgi-
li hazırlık analizlerini canlandırmak ve derste uygulamakfırsatı vermektir. Böyle bir
etkinlik duyduAünu anlama çalışmalarına baltanabilir. ÖmeAin bir metin öArenenlere
yazılı olarak deAil de dinletmeyoluylaverilebilir; yüksek sesle okuıDak ya da teypten

dinletmek suretiyle.' Hatta metin. çözüm 'ömelden belirleninceye ~tekrar tekrar
dinlettirilebilir.

Gramer çerçevesinde Üretici' Dil Etkinliline Yönelik Örnekler:
. .

a) Genel yapıdabir metin taslaAı verilir. öArenenler mantıklı kelimelerle bu tas-

laktaki boşluklarıdoldunırlar: .

Liber 1

Ich danke'.Dir für ~..............
Es war für mich sehr schön. von...............................
Ich bin seit ....................
aber ich kann fast nicht glauben. ..............................
Die Zeit vergeht ja ................................................
Hier ist es .........
Ich bleibe hier ;.......................................
und dann will ........................................................
Im nlichsten lahr ....................................................

Bu tür basit metin örneklerini dil öAretmeni her zaman oluşturabilir. Cümle
grameri çalışması bu yolla metin çalışması haline dönüşür.

b) Mantıklı sözcük maIzemeleridüzenlenmemiş biçimde verilir. ÖArenenlerbu
malzamelerle bir metin oluştururlar.Bununla ilgilihazırIıkçalışması çok kolaydır:
Mevcut kısa bir metin almır (örneAinbir gazete haberi) ve bu ınetindeki sözel mal-
zemeler çıkarılarak karışık biçimde öArenenlereverilir. ÖArencilerin.bu malzemelerle
bir metin oluşturması istenir. ÖArenenlermetinleriniYazdıktanS,Onraözgün metinle
karşılaştırırlar.Ögrencilerden özgün metnintıpkısmınverilmesi hiçbir zaman beklen-
memelidir.

.

Alıştırma:

Schreiben Sie mit denfolgenden Wörtern und Wendungen eine kurze Hachricht.

Formulieren Sie dazu eine kurze Schlagze~le!
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: Ein Arbeitsloser
'

.,- 38 Jahrealt

- Eine Villa in ulm

- einbrechen

- Die Terrassentüreinschlagen
- Zwei Tabakdosen

- ein Fotoapparat

- stehlen

- Der Fotoapparat : wertvoll

- Vollbad nehmen

- Aus dem Kleiderschrank die Un-
terwa8che und einen Anzug des
Hausheım '

-:- nehmen.

,
Orlginaltext:

«Saubıır.r» Einbr.ch.r

Nach einem Einbruch in eine Villa in
Ulm hat ein 38 Jahre alter Arbeitslo-
ser erst einmal ein Valibad genom-
men. Nach 'Angaben der PolizeL
schlug der Tater dieT errassentür ein
und stahl zunachst im Wohnzimmer,

zwei Tabakdosen und einen wertvol-
len Fotoapparat. DannHbedienteH er

,sich aus dem Kleiderschrank des
Hausherrn. mit frischerUnt~rwasche
und einem Anzug. Var dem
Waschewechsel aber nahm er ein
Vollbad.

Bu metinsel etkinUgin sözlü biçimde yapılması da mümkündür.,
5.2. Çalışma n Oy. n Biçimleri

.
'

Gramer bakımından dilin dogru yapılatını belletecek geleneksel alıştırma
biçiminin ömekalıştırmalar (pattern drill) oldu~u bilinmektedir. tIetişimsel baAlamda
belli bir yapıele alınır. Bu yapı ömeAine göre,hazırlanacak çok sayıdaki alıştırmalar
öArenenler tarafındaı-çalışılır. ÖArenenler bu alıştmna1ardaki benzer yapıları kendileri

. kurarlarve böylece bu yapılar onlatın belleAineve dil tavnna yavaş yavaş yerleşerek

melek~ haline gelir. Uetişimsel çerçeveden soyutlanmış bir pattern drill (dil ~boratu-
varında) tek düze ve sıkıcıolmaya mahkOmdur. ÖrneAin bu biçime karşı öArenenlerde
tepkiler oluşur. Pattem drill'in olumsuz yanlarını ortadan kaldırıp ondan istendiAi
gibi yararlanabilmek, ya da onu daha rahat bir dil etkinliAi haline 'dönüştürebilrnek
için ~gıdaki maddeleri gözönünde tutmaktafaydavardır:

1) Hangi dil becerileri bu oyunda uygulamaya konulacak?

2) Hangi çalışma biçimleri ~ilecek?

3) Hangi teknik araçlar kullanılacak?

i) Dil Bec:erileri

Bir gramer ç~ışması (yani dil sisteminde becerikazanmak için yapılacak
alıştırmalar) mutlaka komİşma becerisi alanındaki etkinliklerle ba~anbh olrnalıdır;
başka bir deyişle yabancı dilin kullanımına yönelik alıştırmalar olmalıdır. Bu. kombi-
nasyon çok sayıda ve tarzda alıştırma ve oyun imkAnı yaratıi. Bir alıştırmaya, yada
oyuna çok sayıda dil becerisi konulabilir. ÖrneAin öArenenler bir metni dinlerler ya
da okurlar, arkasından tavırlarını sözlü ya da yazılı olarak ortaya koyarlar.. .
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2) Çaıışma Biçimleri

Dil sistemi ile diLkullanımını birleştirecek alıştırmalar, dilsel iletişimin sos-
yal bakımdan uygun düşen çalışma biçimlerini hedef aimalı..Genel olarak aşaAıdald
biçimlerden birisi seçi1;ir:

# Sınıfın tümü ile çalışma
# Grup çalışması
# Eşli çalışma
# Tek çalışma

Çalışma biçiminin seçimialıştınnalarla ya da oyun türüile ulaşılacak iletişim
hedefıne baAlıdır. Öte yandan sınıftaki durum da gözönüne alınmalıdır (oturma bi-
çiminin grup çalışmasına uyguri olupolmadıAı"disiplin zorluAunun bulunup bu-
lunmadıAıgibi).

3) Teknik Araçlar

Gramer çalışmaı3rınakarton.fişler, tepegözler ya da deAişiktürve renkte kartlar
çok uygundur. Ama en pratik olanı fiştir. EAer öAretmenin teknik malzemesı hiç
yoksa UAıttan ya da kartondançabucak fişler hazırlayabilir. Başlangıçta bu tür
hazırlıklar öAretmen için birazcık zaman gerektirse bile. zamanla elinde birikmiş
malzemesi(arşivi)olacak,ve bunlanJanher zamanyararlanabilecektir.Eler tepegöz ya
da kart varsa alıştırına sayfalar halinde uygulamaya sokulabilir. DiAer y~cı araç
olarak ilginç konuları işleyen ve çeşitli dilseloyunlara yönlendiren metinleri
önerebiliriz(Quiz, test, soru listeleri). Bunlar hem iletişimsel biçimde hem de dil'sis-
temibiçimindeçalış~ilir. ' "

6. TEMEL GRAMERİN tSKELETt

6.1. Cümle Oluşturma

,: a. Cümle öme~

Almancada cümleler eylemlerin gücü ve yeteneAiile ortaya çıkarlar. Dil
öAretimindecümle örnekleri en iyi şekilde sorulardanyola çıkarak çalışılabilir. soru
zamirleridilin sistematikbir biçimdeişlenmesiile iletişimselkullanımıarasında
önemli köprü işlevi üstlenirler. 1letişimsel baAlamdabir bilgi edinmek için
yöneltilen sorular (örneAin "Wann kommt der Zug?"), derste de öArenenlerin yapısal
ve içerik bakııiıındandoAro cevap vermelerini özendirmek ;için smılabilir. Bu yolla
tektek cümle örneklen hazırlanabilir. AIıPanCada sınırlı sayıda smılar vardır. Bunları
kısaca aşaAıdaki listede gösterebiliriz:
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# ,Kişilere, nesnelere.vekonulara
yönelik sorular

# Yer ve yönle ilgili sorular

il Zamanla ilgili sorular

# Tarz ilişkileriyleilgili sorular
(kalite,miktar)

WER? W AS? WEN? WEM? WESSEN?

WO? WOHER? WOHtN?

W ANN? SEIT W ANN? BtS WANN?
WlELANGE? WIE OF!'?

WIE? WlEVIEL? WIE VIElE?
WIE LANG? vs.

# Nedensellikle ilgili sorular

# Ugeçli soru zamirleri

WARUM'? Wazu?

MITWEM? WOMITI FÜR WEN?
WOFÜR? vs.

Gramer açısından bakıldıAındabu sorularınhepsi bir cümle parçası ya da yan
cümle ile cevaplandırılabilir. öte yandanbunlarayine grameraçısından bakıldı~nda
bir cümle parçası (tümleç) ile cevap verilecek başka sorulareklenir:

# Aidiyetle ilgili sorular WELCHER? WELCHES? WELCHE?
WAS FÜR EIN/E.INES/EINE? WESSEN?

Bu sorularla ve bunlara uygun cevaplarIa ilgili deAişik olanaklı cümleler daha
önce verilen örnekte olduıu gibi hazırlanıpişlenebilir:

6.2. Cümle Kuruluşları

a. Temel biçim: Yüklem ikinci sırada

Almanca cümledeki söz diziminde en önemli rolü yüklem oynar. Bu dildeki
cümle yapısının temel biçiminde (yalın cümle), yüklemin cümledeki reri ikinci
sıradadır:

ÖZNE
,

(SUBJEKT)

ldı

+
+'

YÜKLEM
(PRADIKAT)

+
+

TÜMLEÇLER
(ERGANzUNGEN)

+ '+ heute ins Kino.

ı. sU'a + 2. SU'a + 3.sU'a

Birinci sıradakimi durumlardatümleçde yer alabilir.

Heute + + ich ins Kino.

Y'üklem iki bölümlü olabilir. Bu durumdacümle paranteziadı verilenbir durum
ortaya.çıkaf. Cümle parantezi yalın birtemel cümlede cümJenin ilk ögesi dışındaki
tüm ögeleri içine alır ve .ıldaki hallerde göıiilür:

.
'
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). Er 1KLt' dasPaket getragen.
Er wird dasPaket tragen.

2. Das Paket wird (vonihm) getragen.
Das Paket ist getragen.

3. Orkun wi/1 dasPaket tragen.
Sie kann dasPaket tragen.

4. Wir hören ihn kommen.
Er braucht keine Brille zutragen.

Sie /qfk ihn zwei Stunden warten.
Wir gehen heute schwimmen

5. Der Zug fahrt um acht Uhr ab.
Um zehn UIıT kommtder Zug an.
Morgen stehen wir um sechs Uhr aw.

I) Eylemin Perfekt ve Plusquamperfekt, Futur i ve Futur. II gibi
çatıJannın kullUnımında.

,

2) Eylemin edilgen çatısı kullanılıyorsa:Vorgangspassiv, Zustandspassiv.

3) Tarz eylemlerinin kullanımında(tarzeylemi+ temeleylemin mastan).
4) Degiştirme .eylemlerinin kullanımında (degişt. eylemi+ temel eylemin mas-

tan).
5) Ayrılabilir eylemlerin kullanımında(eylem gövdesi+eylemin ayrılabilir eki).

Örnekler:

Yukarıdaki örneklerde görüldüAügibi çekime giren eylem 2. sırada ve yük1em
işlevini üstlenen esas eylem ya da eylem eki cümlenin ensonundadır. Arada kalan
diger ögeler bu iki eylem ya da eylem ile eylem eki tarafından paranteze alınmıştır.

b. Yüklenı"birinci sırada

B~ yapı aşaAıdaki durumlarda ortaya.çıkar:

ı. Karar verme sorusunda (evet-hayır gibi cevaplan isteyen sorularda)

2. Yan cümlesi önce gelentetnelcümlelerde.
3. Emir cümlelerinde (eylemin emir kipi kullanılarak).

Örnekler:

1. Spielst
Hast
Geht
ıst
ıst'

dl.

d1f .
deine Freundin

deine Freundin

dasPaket

heute Tennis?

heuteTennis

heuteAbend ins Kino?

heute Abend ins Kino

gespielt?

gegangen?

getragen worden?
i .
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2. (Wennes nichtregnet,)
komme ich morgen bei dir vorbei.

3. Gf!he nicht so früh ins Bett!

Soru cümlelerinde çekimlieylemle temel eylemin cümlenin diAer ögelerini pa~
'ranteze alma irnk:anıvarken emir cümlelerinde bu olanak yoktur.

c. Bileşik cümlelerde yüklernin son sırada oluşu

l,

Ichwei8,
daS du heute Tennisspielst.

daS deine Freundin heute Abend ins Kinageht.

Bu yapı1ard3 yüklemin ikinci sıradaki çekimli eylemi çekimsiz eylemden sonra
gelir: '

Ichwei8,
daS du heute Tennis gespielt hast.

daS deine Fıeundin heute Abend insKino gegangen ist.

daS du in dem Klassenıamn geraucht hast,

# Olumsuzluk gösteren NICHT beItrteci.

Cümlenin bu temel yapılan ile ilgili olarak söz dizimi yapilırken olumsuzluk
belirteci "nicht" de iki a§3II1aIıolarak işlenir:

ı. Aşama: Norina1 dizim

Ich gehe heute Abend nicht ins Kino.

Ich trage das Paket nicht.

2. Aşama: Konuşmadaki anıaca göre "nicht" belirtecinin yeri deAişebilir:

Ich gebe nichtheute Abend ins Kino, (sondern morgen Abend).

Ich trage nicht das Paket, (sondeın den Koffer).

6.3. Yan Cümleler
,

'Temel gramer verilirken yan cümlelerin de işlenmesi gerekir"çünkü bunlara
günlük iletişimde ihtiyaç bulunmaktadır.Yancümlelerden günlük yaşamda çok kUI~
1anılan1arbaglaçlan ile birlikte aşaAıdagöste~mişw-:

1.weil(da) Nedencümleleri
2. ,wenn Koşul cümleleri
3. daBlob 'Nesnelve ÖZDelcümleler
4. wer/wen/wo/Wie/warıım Dolaylısorucümleleri
S. dez/~dessenlanden ttgicümleteri
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6.4. Cümle Ögelerinin ve Sıfatla,rın Düzenlenmesi

Cümle ögeleri farklı yöntemlerle oluşturulur.Bu nedenle bunJannoluşturulma
biçimleri aynca işlenmelidir. AşaAıdakiaşamalarizlenebilir:

1) Cümle Ögesinin Temel Biçimi

daslein pferd (belirlilbelirli olmayan tanımlayıcı+isim)
1) Tümleme i: Tanımlayıeı yerine adıl konulması

.

dieses pferd Gösteqoe adıllan(Demonstrativ-Pronomen)

we1ches pferd Soru adıI1an(Inteıyogativ-Pronomen)

mein Pferd. iyelik adıI1an(Possesiv-Pronomen)

menches pferd Belgisiz adıllar(Indefinit~Pronomen)

viele pfeıde

3) Tünileme II: Sıfatın öne konuluŞU

Öne konan sıfat. tanımlayıcı/adı1 ile. temel isirİı adrasında yer alır:

dasldit"&'.S sctıöne .Pferd.
4) Tümleme III: Sıfatın arkaya konuluşu.

Arkaya konan sıfat temel isimden sonragelir:

<m pfeni meinesOnkels.
das Pfeni aufderWiese
das pfeıd <bt

.
6.5. Kelime Düzenlenmesi
6.5.1. Kelime Çeşitleri ..
Almancada bulunan kelime çeşitlerinin net bir özetinin verilinesi dil dersinin

önkoşuludur. Bu nedenle ö~tmenin kUııanabilmesiiçin aşa~ıda sistematik bir özet
verilmiştir:

.

a. Temel kelime çeşitleri
Eylem

Ad

Sıfat

b. isimlerin yerine geçen ve onlara eşlik eden sözcükler:

Tanımlayıeılar ve adı1lar

Sayılar ve belirteçler
.

352

--- ---



c. işlev sözcükleri: ngeçler ve baAIaçlar

d. Tarz sözcükleri, farldı1aştırmavurgulan

# Tarzsözcükleri: .

Burada konuşmacıcümleye ~ve bir tavırkoyar. örneAin

Die Preise steigen nicht. "Leider steigen die Preise nichttı
ya~
"Erfreulichrweise s,teigendie Preise nicht." \

# Farldılaştmna vurguları:

"W as machst du denn?"
"Das ist aber nicht gut!"
"ıst er schon weg?"

e. Ünlemler

Ses benzeşmesi ile elde edilen önlemler ("Bumm! ")
Duyguların ifadesi olarakkullanılanönlemler("Aua! ")

.

.
6.5.2. Eylem Çekimi

a. Temel çekim (Bildirme kipi-şimdiki zaman; şahıs zamirleri ile birleştirme-
çekim eki). . .

b. Emir kipi=ln)perativ (~h! (Jeht! Gehen Sie! Gehen wir!)

c. İkinci geçmiş(di'li geçmiş) zaman=Perfekt (haben/sein, 2. ortaç)

d. Geçmİj zamanın hikAyesi=P1iUerltum(düzenli ve düzensiz çekimler)

e. Yardımcı ve tarz eylemlerinin sübjonktifi(=Konjunktiv)

6.5.3. Ad Çekimi

a. Adlar (aldıldan tanımlayıcılar,çogul şekilleri)
.

b. T3nımlayıcılar ve adıllar (tanımlayıcı ve adıllarınçekipı ekIeri)

c. Sıfatlar (sıfatlann çekim elderl, derecelenmesi)
.

6.5.4. Kelime Teşkili

a. Önelderin oluşturu1tnası= Prtifix-Bildung(be-/er-/ent-/ver-/zer~/ge-;un-,vb.)

b. Türetme=Ableitung .

c~Birleştirme=Zusammensetzung

7. SONUÇ
YUkarıd8 ortaya koyduguniuz yöntemle Almancanın yabancı dilolarak

ö~tilmesi ö~tene bUY~ ko}aYlıklar sagıayacaktır. Biz bu yazunızda Almancayı
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yeni öArenenlere uygulanacak yöntemleri önerdik. neri aşamalarda gerek gramer
yapılangerek metin seçimi kademeli olarak zorlaştmlabilir.ÖAreticiöArenenlerindu-
rumuna göre kendi inisiyatifini kullanarak gerektiAindeifadeleri daha basite de indir-
geyebilir.

lletişimsel yöntemle dil dersi verilirken ögreneni amaç dilde düşünmeye
alıştırmak hedeflenmektedir. Nasıl ki anadil öArenilirken önce gramer kuralları
öArenerekişe başlanmaz, onungibj.buradada benzer bir yöntem izlenmektedir.Amaç

. dildeki ifadelerealışarak o dilde düşünmesaAlandıkçayavaş yavaş grameryapılan da
mantıksal oJarak kavrattınlır. Hatta anadil ilekarşılaştırmalar da yapılabilir. Bunlar
yapılırken öAİ"enenlerezorunlu durumlarda anadilde açıklamalar yapmaktan da
kaçınmamak gerekir.
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