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Öz

Bu çalıĢma, Türkçe Eğitimi’nde yapılan lisansüstü çalıĢmaların hangi
konulara yönelim gösterdiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda, 2011-2015 yıllarında Türkçe Eğitimi alanında yapılan
lisansüstü tezler; yılı, türü, enstitüsü, üniversitesi, hedef kitlesi ve konusuna
göre incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, nitel araĢtırma yöntem ve tekniklerinden
doküman analizi kullanılmıĢtır. Veriler, araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen
Lisansüstü Tez Sınıflama Formu ile toplanmıĢtır. Bulgulara göre, 2011-2015
yıllarında yapılan tezlerin %81,3’ü yüksek lisans, %18,5’i doktora tezleridir.
2011-2015 yıllarında, en fazla tez eğitim bilimleri (%67,8) ve sosyal bilimler
(%27,8) enstitüsünde yazılmıĢtır. En fazla tez Gazi, Atatürk, Çanakkale
Onsekiz Mart, Dokuz Eylül ve Ankara üniversitelerinde yapılmıĢtır. 20112015 yıllarında en çok tez ortaokul öğrencileri (%31,5) ve yabancı dil olarak
Türkçe öğrenenlerle (%11,3) gerçekleĢtirilmiĢtir. En çok tez yapılan konuları
öğretim strateji, yöntem ve teknik (%20,1), okuma eğitimi (%17,5), yazma
eğitimi (%13,6), ders kitapları (%13,2) ve yabancılara Türkçe öğretimi
(%11,3) oluĢturmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi, lisansüstü tezler, eğilimler, 20112015.
NEW TRENDS OF THE POSTGRADUATE RESEARCHES ON
TURKISH LANGUAGE EDUCATION (2011-2015)
Abstract
This study aimed to determine which subjects the theses performed in
Turkish Language Education showed orientations. In accordance with this
purpose, 1154 postgraduate theses written in Turkish language field were
investigated according to their years, types, institutes, universities, targets
and subjects. In the study, document analysis, one of qualitative research
methods and techniques, was used. The data collected via Postgraduate
Theses Classification Form, developed by the researcher. According to the
findings, 81.3% of the theses done in the 2011-2015 years were master’s and
18.5% were doctorate theses. For the 2011-2015 years, the most theses were
written in the institute of educational sciences (67.8%) and the institute social
sciences (27.8%). The five universities with the most theses were Gazi,
Atatürk, Çanakkale Onsekiz Mart, Dokuz Eylül and Ankara universities. In
the 2011-2015 years, most of the theses were done with secondary school
students (31.5%) and learners of Turkish as a foreign language (11.3%). The
most theses made on the subjects of teaching strategy, method and technique
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(20,1%), reading education (17,5%), writing education (13,6%), textbooks
(13,2%) and Turkish language teaching for foreigner (11,3%).
Keywords: Turkish language education, postgraduate theses, trends,
2011-2015.

Giriş
Üniversitelerde gerçekleĢtirilen araĢtırma geliĢtirme, proje, makale ve lisansüstü tezler
ülkelerin bilimsel değerlerinin çoğalmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalıĢmalar arasında yer alan
lisansüstü tezlerin amacı, karĢılaĢılan herhangi bir problemi farklı yöntemler kullanarak
çözmektir. Tezlerin amaçları arasında, düĢüncelere gerekli olan netliği getirmek ve bunu takiben
tartıĢmanın mimarisiyle uğraĢmak da vardır (Gouldner, 2006). Bunun yanı sıra lisansüstü
çalıĢmalar, çalıĢılmamıĢ konulara odaklanarak derinlemesine bilgi edinmeyi sağlar.
Lisansüstü çalıĢmalar, genel itibariyle yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki düzeyde
yapılmaktadır. Yüksek lisans tezleri araĢtırmacıya; araĢtırma yöntemlerini öğrenme, bilim dilini
kullanma ve alanla ilgili temel terminolojiye hâkim olma becerisi kazandırır (CoĢkun, Balcı ve
Özçakmak, 2013). Doktora tezlerinde ise araĢtırmacıdan bilime yenilik ve orijinallik getirmesi
beklenir (Lepp, Remmik, Karm & Leijen, 2013). Yüksek lisans tezleri, kendine özgü
karakterlerine ve yaygın olmalarına rağmen doktora tezlerine göre daha az bilimsel ilgi
çekmektedir (Anderson, Day & McLaughlin, 2008). Bunun nedeni, yüksek lisansın akademik
hayata atılan ilk adım olması olabilir. Bu aĢamada öğrencilerin temel amacı, çalıĢılan alanı
tanımak ve bu alanda uzmanlaĢmıĢ kiĢileri takip etmektir. Kısacası öğrenciler adım attıkları
alanı keĢfetmeye çalıĢırlar.
Tezler, danıĢmanın tezin doğası ve rolü hakkındaki görüĢü ile tez öğrencisinin teze
yönelik beklentisine dayanırlar. Bunun yanı sıra öğrenci ve danıĢmanın tezle ilgili kendi rol ve
sorumlulukları da önem arz etmektedir (Anderson, Day & McLaughlin, 2006). Bir tezin baĢarılı
olup olmadığına karar verme konusunda birtakım kriterler vardır. Bunlar; bilimsellik, eleĢtirel
düĢünce, alana özgünlük katma, basılmaya değer olma, tutarlı olma ve iyi sunulma olarak
sayılabilir (Andrews, 2007). Standartlara uygun bir tez ortaya çıkarabilmek için, öğrencilerin tez
konusuna hâkim olmaları ve gerekli araĢtırma becerilerine sahip olmalarının yanı sıra, çalıĢılan
alanın söylemsel pratiklerini gerçekleĢtirebilmeleri de gerekmektedir (Anderson, Day &
McLaughlin, 2008). Günümüzde bilimsel çalıĢmaların artması, bilimlerin yeni disiplinlere
ayrılmasını ve oluĢan yeni disiplinlerde birçok araĢtırmacının çalıĢmasını sağlamıĢtır.
AraĢtırmacı sayısının her geçen gün artması ise “uzmanlaĢma” kavramını beraberinde
getirmiĢtir. Artık araĢtırmacılar, her konuda çalıĢmak yerine ilgi duydukları alanın özel bir
konusunda çalıĢmayı tercih etmektedirler.
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AraĢtırmacıların birtakım gereksinimleri bulunmaktadır. Bunların baĢında, uzman
oldukları alanda kimlerin hangi konuda çalıĢtığını öğrenmek vardır. Ancak yeterince fırsat
bulamama

nedeniyle

merak

duydukları

çalıĢmaların

hepsine

ulaĢma

imkânı

elde

edemeyebilirler. Bu durumda analiz çalıĢmaları bilim insanlarının yardımına koĢar. Analiz
çalıĢmaları, herhangi bir alanda ortaya çıkan bilimsel birikimi bir araya getirmesi ve
değerlendirmeye imkân vermesi bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca analiz çalıĢmaları yeni
baĢlayan araĢtırmacılar için yol gösterici bir nitelik de taĢımaktadır.
Türkiye’de Türkçe eğitimi alanında lisansüstü tezleri bir araya getiren ve değerlendiren
birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bunlardan bazıları temel dil becerilerinin sadece birine
odaklanmıĢtır. Sözgelimi, Karadağ (2014) okuma, Tok ve Potur (2015) yazma, Ünal ve Özer
(2014) dinleme ve Potur ve Yıldız (2016) konuĢma konusunu ele almıĢtır. Türkçe eğitimi
alanında yapılan çalıĢmaların bazılarında ise tezler bütüncül bir gözle ele alınmıĢtır. Sözgelimi
Özbay’ın (2008) gerçekleĢtirdiği bibliyografik çalıĢmada Türkçe öğretimi ile alakalı 479’u
yüksek lisans, 119’u doktora tezi olmak üzere 598 tez tespit edilmiĢtir. Girmen, Kaya ve
Bayrak’ın (2010) gerçekleĢtirdiği çalıĢmada, 2006-2010 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında
yapılan 150’si yüksek lisans 28’i doktora olmak üzere 178 tez analiz edilmiĢ, yaĢanan sorunlar
lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlenmiĢtir. CoĢkun, Özçakmak ve Balcı (2012) tarafından
yapılan çalıĢmada, Türkçe eğitimi alanında 1981-2010 yıllarında yapılan 1317 yüksek lisans ve
247 doktora tezi; türü, hedef kitlesi, konusu, yapıldığı yıl, üniversite ve yapıldığı enstitülere
göre sınıflandırılarak bütüncü bir bakıĢ açısıyla değerlendirilmiĢtir. ġahin, Kana ve VarıĢoğlu
(2013) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada ise Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan 62 doktora
ve 490 yüksek lisans tezi; konu alanları, yöntemleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri
ve örneklem özellikleri bakımından değerlendirilmiĢtir.
Türkçe eğitimi alanında gerçekleĢtirilen bu tür çalıĢmalar, bu alanda araĢtırmalar yapan
bilim adamlarına kolaylık sağlayarak, Türkçe eğitiminde gerçekleĢtirilen çalıĢmaların hangi
konulara yöneldiği konusunda onlara yardımcı olabilir. Bu alanda yapılan çalıĢmalar gözden
geçirildiğinde, 2011-2015 yıllarında Türkçe eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezleri bütüncül
bir perspektifle değerlendiren herhangi bir çalıĢma yapılmadığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmamızın
en önemli çıkıĢ noktalarından birisini de bu husus oluĢturmaktadır. AraĢtırmamızın amacı,
2011-2015 yıllarında Türkçe eğitimi alanında yapılan lisansüstü çalıĢmaları; yılı, türü, enstitüsü,
üniversitesi, hedef kitlesi ve konusuna göre değerlendirmektir.
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Yöntem
Araştırma Deseni

Türkçe eğitimi alanında 2011–2015 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora
tezlerinin değerlendirildiği bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntem ve teknikleri kullanılmıĢtır.
ÇalıĢmada, nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıĢtır. Doküman
analizi, basılı ve elektronik materyallerin gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan
sistematik bir süreçtir (Bowen, 2009). Bu süreç araĢtırmacının araĢtırdığı konu hakkında
derinlemesine bilgi edinmesine katkıda bulunması açısından önemlidir.
Çalışma Grubu
AraĢtırma örneklemi, Türkiye’de 2011-2015 yıllarında Türkçe eğitimi alanında yazılan
ve YÖK Tez Merkezi’nde yayımlanan tezlerden oluĢmaktadır. Lisansüstü tez sayısı, araĢtırmacı
tarafından yapılan üçlü tarama sonucunda (kavram, ana bilim dalı ve yazar/danıĢman boyutu)
939 yüksek lisans, 213 doktora ve 2 sanatta yeterlik tezi olmak üzere 1154 olarak tespit
edilmiĢtir. ÇalıĢma, 129.443 tezin incelenmesiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. EriĢim izni verilen
tezlerin tam metinleri (112.464), eriĢim izni verilmeyen tezlerin (16.979) ise özetleri
kullanılmıĢtır.
Verilerin Toplanması
Veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen Lisansüstü Tez Sınıflama
Formu kullanılmıĢtır. Lisansüstü Tez Sınıflama Formu’nda; tez adı, yazarı, üniversitesi,
enstitüsü, türü, yılı ve hedef kitlesi baĢlıkları yer almaktadır. Bunları takiben tez konularının
olduğu sütunlara yer verilmiĢ, tez konuları; okuma, yazma, konuĢma, dinleme, dil bilgisi, ders
kitapları vb. olmak üzere 28 baĢlık altında ele alınmıĢtır. Formda, tezlerin hedef kitlesi ise okul
öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yaygın öğretim, yabancılara Türkçe öğretimi, iki
dillilere Türkçe öğretimi, Türk soylulara Türkçe öğretimi ve özel eğitim olarak belirlenmiĢ, her
birisine farklı kodlar verilmiĢtir. Bunların dıĢında kalanlar genel veya belirsiz Ģeklinde
kodlanmıĢtır.
Türkçe eğitimiyle ilgili tezler, YÖK Tez Merkezi kullanılarak tespit edilmiĢtir. Tezler;
kavramsal, anabilim dalı ve yazar/danıĢman boyutları olmak üzere üç farklı boyutta taranmıĢtır.
Kavram taramasında, Türkçe eğitimi ile ilgili 116 kavram kullanılmıĢtır. Tezlerin gözden
kaçması ihtimalini asgari düzeye düĢürmek amacıyla kavram taramasında ses olayları ve yazımı
karıĢtırılan kavramlar da göz önüne alınmıĢtır. Ana bilim dalı taraması, 8 ana bilim dalı
kullanılarak yapılmıĢtır. Bu taramada Türkçe, Türkçe eğitimi, Türkçenin eğitimi öğretimi,
Türkçe öğretmenliği, yabancı dil olarak Türkçe, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türk dili ve
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edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği ana bilim dalları kullanılmıĢtır.
Yazar/danıĢman taramasında ise Türkçe ve edebiyat eğitimine emek veren ve bu alanda tez
yöneten 200 öğretim üyesinin ismi kullanılmıĢtır.
Verilerin Analizi
Kavramsal boyut, ana bilim dalı boyutu ve yazar/danıĢman boyutunda yapılan taramalar
sonucunda tespit edilen tezler; araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen Lisansüstü Tez Sınıflama
Formu kullanılarak kodlanmıĢtır. Kodlamalar sonucunda elde edilen tez isimleri birleĢtirilmiĢ,
tekrar eden tezler atılarak listede tezlere birer kez yer verilmiĢtir. Birden fazla konuyu
ilgilendiren tezler, ilgilendirdiği konular bakımından ayrı ayrı sınıflandırılmıĢtır. Tezlerin
analizinde, betimsel analiz türlerinden frekans ve yüzde kullanılmıĢtır. Tezler yılları, türleri,
üniversiteleri, enstitüleri, hedef kitleri ve konuları olmak üzere 6 baĢlık halinde analiz edilmiĢtir.
Analizler, excele kodlanan verilerin filtrelenmesi sonucunda elde edilmiĢ, tespit edilen bulgular
tablolarla özetlenmiĢtir.
Geçerlik Güvenirlik
Geçerlik ve güvenirliği sağlamak için formun geliĢtirilmesi ve verilerin kodlanması
sürecinde Türkçe eğitimi alanında uzman olan bir kiĢiden destek alınmıĢtır. Geçerliği sağlamak
amacıyla kodlamaların kategorik olarak yapılmasına dikkat edilmiĢ, bir konu altında kodlanan
tezin baĢka bir konuyu kapsamaması hususunda titiz davranılmıĢtır. Ayrıca kapsam geçerliğini
sağlamak üzere, kavramsal boyut, ana bilim dalı boyutu ve yazar/danıĢman boyutunda taramalar
yapılmıĢ, kodlamalar sonucunda bulunan tez isimleri birleĢtirilmiĢtir. Tekrar eden tezler
silinerek tezlerin listede bir kez yer alması sağlanmıĢtır. Böylelikle tezlerin gözden kaçmaması
ve kapsamın geniĢ tutulması amaçlanmıĢtır.
Güvenirliği temin etmek ve yapılan kodlamaların doğruluğunu sağlamak üzere
değerlendirmeciler arası tutarlıktan yararlanılmıĢtır. Değerlendirmeciler arası tutarlılık, “çok
sayıda objenin belli bir özelliğe ne derecede sahip olduğuna iliĢkin iki veya daha fazla bağımsız
gözlemcinin verdiği puanların güvenirliğini incelemede kullanılır” (Büyüköztürk, Kılıç
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016: 114). Bu amaçla çalıĢmamızda araĢtırmacı ve
uzman, ilk 100 tezi ayrı ayrı değerlendirmiĢ, değerlendirneciler arası tutarlılık 0.91 olarak tespit
edilmiĢtir. Farklı kodlamalar üzerinde tartıĢmalar yapılarak görüĢ birliğine varılmıĢtır.
Bulgular
Bu bölümde, Türkçe eğitimi alanında 2011-2015 yılları arasında yayımlanan tezlerin;
yayın yılı, tür (yüksek lisans, doktora), yapıldığı enstitü ve üniversite, hedef kitlesi ve konu
değiĢkenine göre dağılımları sunulmuĢtur.
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Tablo 1: Türkçe Eğitimi Konusunda Yapılan Tezlerin Dağılımı
Türkçe Eğitimiyle
Ġlgili ABD*
f
%

Türkçe Eğitimi
DıĢındaki ABD
f
%

Toplam

Yıllar
f
%
2011622
54
532
46
1154
100
2015
*Türkçe ABD, Türkçe Eğitimi ABD, Türkçe Öğretmenliği ABD ve Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi ABD

Tablo 1 gözden geçirildiğinde, Türkçe Eğitimi konusunda yapılan tezlerin %54’ünün
Türkçe Eğitimi’yle ilgili ana bilim dallarında, %46’sının ise diğer ana bilim dallarında yapıldığı
görülmektedir.
Tablo 2: Türkçe Eğitimi ile Ġlgili Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı
Yüksek Lisans
f
%
208
84,2
170
81,0
172
81,9
201
80,4
188
79,3
939
81,3

Yıllar
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam

f
38
40
38
48
49
213

Doktora
%
15,4
19,0
18,1
19,2
20,7
18,5

Sanatta Yeterlik
f
%
1
0,4
0
0,0
0
0,0
1
0,4
0
0,0
2
0,2

Toplam
f
247
210
210
250
237
1154

Tablo 2’ye göre, 2011-2015 yıllarında Türkçe eğitiminde yapılan tezlerin %81,3’ü
yüksek lisans, %18,5’i doktora ve %0,2’si sanatta yeterlik olarak tamamlanmıĢtır. 2011-2015
yıllarında yapılan tezlerin yıllara göre dağılımı göz önüne alındığında, oransal olarak, yüksek
lisans tezlerinin giderek azaldığı, doktora tezlerinin ise bunun aksine giderek arttığı dikkati
çekmektedir.
Tablo 3: Türkçe Eğitimi ile Ġlgili Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı
Eğitim Bilimleri Sosyal Bilimler
f
%
f
%

Yıllar

Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Diğer (BiliĢim vb.) Toplam
f
%
f
%
f
%
f

2011

142

57,5

87

35,2

9

3,6

7

2,8

2

0,8

247

2012

136

64,8

68

32,4

3

1,4

3

1,4

0

0,0

210

2013

143

68,1

60

28,6

3

1,4

2

1,0

2

1,0

210

2014

178

71,2

66

26,4

2

0,8

1

0,4

3

1,2

250

2015

183

77,2

39

16,5

5

2,1

9

3,8

1

0,4

237

Toplam

782

67,8

320

27,8

22

1,9

22

1,9

8

0,7

1154

Türkçe eğitimi alanında yazılan tezlerin enstitülere göre dağılımını gösteren yukarıdaki
tablo incelendiğinde 2011-2015 yıllarında, en fazla tezin %67,8 oranıyla eğitim bilimleri
enstitüsünde yapıldığı, bunu %27,8 oranı ile sosyal bilimler enstitüsünün izlediği görülmektedir.
Bunları fen bilimleri (%1,9), sağlık bilimleri (%1,9) ve diğer enstitüler (%0,7) takip etmiĢtir.
Ayrıca eğitim bilimleri enstitüsünde yapılan tez sayısının giderek arttığı, buna karĢın sosyal
bilimler enstitüsünde yapılan tez sayısının her geçen yıl düĢtüğü gözlemlenmektedir.
Tablo 4: Türkçe Eğitimi ile Ġlgili Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversiteler

f

%

165

14,3

Atatürk Üniversitesi

80

6,9

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

73

6,3

Gazi Üniversitesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi

69

6,0

Ankara Üniversitesi

62

5,4

Marmara Üniversitesi

39

3,4

Fırat Üniversitesi

36

3,1

Necmettin Erbakan Üniversitesi

35

3,0

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi

34

2,9

Hacettepe Üniversitesi

34

2,9

Ġstanbul Üniversitesi

29

2,5

Afyon Kocatepe Üniversitesi

27

2,3

Ġnönü Üniversitesi

26

2,3

Sakarya Üniversitesi

26

2,3

UĢak Üniversitesi

26

2,3

Mustafa Kemal Üniversitesi

25

2,2

Karadeniz Teknik Üniversitesi

25

2,2

343

29,7

Diğerleri (n=54)

Tablo 4’e göre, Türkçe eğitimi alnında tez yapılan üniversite sayısı 71’dir. En fazla tez
yazılan beĢ üniversite sırasıyla Gazi Üniversitesi (165), Atatürk Üniversitesi (80), Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (73), Dokuz Eylül Üniversitesi (69) ve Ankara Üniversitesi’dir (62).
Bu üniversitelerde yapılan tezler, bütün tezlerin %38,9’unu oluĢturmaktadır.
Tablo 5: Türkçe Eğitimi ile Ġlgili Tezlerin Hedef Kitlelerine Göre Dağılımı
Hedef Kitle
Ortaokul Öğrencileri

f
363

%
31,5

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler

130

11,3

Ġlkokul Öğrencileri

97

8,4

Üniversite Öğrencileri

59

5,1

Özel Eğitim Öğrencileri

51

4,4

Okul Öncesi Öğrencileri

47

4,1

Ġlkokul ve Ortaokul Öğrencileri

44

3,8

Lise Öğrencileri

35

3,0

Yaygın Eğitim Öğrencileri

28

2,4

Türkçe Öğrenen Türk Soylular

25

2,2

Türkçe Öğrenen Ġki Dilliler

10

0,9

Ortaokul ve Lise Öğrencileri

3

0,3

Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri

1

0,0

Ortaokul ve Üniversite Öğrencileri

1

0,0

260

22,5

Genel veya Belirsiz

Tablo 5 gözden geçirildiğinde, 2011-2015 yıllarında yapılan tezlerin %31,5’inin
ortaokul öğrencileri ile %11,3’ünün yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerle, %8,4’ünün ilkokul
öğrencileri ile ve %5,1’inin üniversite öğrencileri ile gerçekleĢtirildiği anlaĢılmaktadır. Hedef
kitlesi genel veya belirsiz olan tezlerin oranı ise %22,5 olarak tespit edilmiĢtir.
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Tablo 6: Türkçe Eğitimi ile Ġlgili Tezlerin Konularına Göre Dağılımı
Konu
Öğretim strateji, yöntem ve teknik
Okuma eğitimi
Yazma eğitimi
Ders kitapları
Yabancılara Türkçe öğretimi
Sözcük dağarcığı
KonuĢma eğitimi
Çocuk edebiyatı
Dil bilgisi öğretimi
Edebiyat eğitimi
Değer eğitimi
Öğretmen yeterlikleri, görüĢleri
Tutum
Dinleme eğitimi
Öğretim programları
Medya okuryazarlığı
Ġlk okuma yazma eğitimi
Teknoloji geliĢtirme
Türk topluluklarına Türkçe öğretimi
Görsel kullanımı ve tasarım
Dil geliĢimi, dil edinimi
Türkçe öğretimi tarihi
Ölçme ve değerlendirme
Görsel okuma ve sunu eğitimi
Ekran okuma
Ġki dillilere Türkçe öğretimi
Genel

f
232
202
157
152
130
97
89
88
73
71
71
69
54
53
48
37
36
28
25
21
19
16
12
12
11
10
52

%
20,1
17,5
13,6
13,2
11,3
8,4
7,7
7,6
6,3
6,2
6,2
6,0
4,7
4,6
4,2
3,2
3,1
2,4
2,2
1,8
1,6
1,4
1,0
1,0
1,0
0,9
4,5

Tablo 6 incelendiğinde, en fazla tezin öğretim strateji, yöntem ve teknik (%20,1),
okuma eğitimi (%17,5), yazma eğitimi (%13,6), ders kitapları (%13,2) ve yabancılara Türkçe
öğretimi (%11,3) konularında yazıldığı görülmektedir. Dört temel dil becerisi arasında yer alan
konuşma eğitimi (%7,7) ve dinleme eğitimi (%4,6) alanında yazılan tezlerin ise diğer dil
becerilerine göre yetersiz bir oranda kaldığı anlaĢılmaktadır.
Tablo 7: En Fazla Tez Yapılan Üniversitelerde ÇalıĢılan Konuların Dağılımları

1

2

3
4
5

Gazi
Atatürk
(f=165)
(f=80)
Öğretim strateji, Öğretim strateji,
yöntem ve teknik yöntem ve teknik
(%31,5)
(%22,5)
Okuma Eğitimi
(%22,4)

Okuma Eğitimi
(%18,8)

Yabancılara
Türkçe Öğretimi
(%20)
Yazma Eğitimi
(%14,5)
KonuĢma Eğitimi
(%14,5)

Değer Eğitimi
(%17,5)
Yazma Eğitimi
(%16,3)
Edebiyat Eğitimi
(%11,3)

Çanakkale Onsekiz Mart
Ankara
Dokuz Eylül (f=69)
(f=73)
(f=62)
Yabancılara Türkçe
Yabancılara Türkçe
Okuma Eğitimi
Öğretimi
Öğretimi (%24,6)
(%21)
(%28,8)
Öğretim strateji,
Öğretim strateji, yöntem ve
Ders Kitapları (%21,7) yöntem ve teknik
teknik (%19,2)
(%16,1)
Öğretim strateji,
Yabancılara
Ders Kitapları (%15,1)
yöntem ve teknik
Türkçe Öğretimi
(%11,6)
(%12,9)
Yazma Eğitimi
Genel
Çocuk Edebiyatı
(%13,7)
(%11,6)
(%9,7)
Medya Okuryazarlığı
Yazma Eğitimi
Sözcük Dağarcığı
(%11,0)
(%10,1)
(%9,7)

Tablo 7’ye göre üniversitelerin tamamında öğretim strateji, yöntem ve teknik konusu en
çok çalıĢılan konular arasında yer almaktadır. En çok çalıĢılan konular Gazi ve Atatürk
Üniversitesi için öğretim strateji, yöntem ve teknik (%31,5 ve %22,5), Çanakkale Onsekiz Mart
ve Dokuz Eylül Üniversitesi için yabancılara Türkçe öğretimi (%28,8 ve %24,6) ve Ankara
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Üniversitesi için okuma eğitimi (%21) olarak sıralanmıĢtır. Bu üniversitelerden Gazi
Üniversitesi’nde konuşma eğitimi, Atatürk Üniversitesi’nde değer eğitimi ve edebiyat eğitimi
konuları öne çıkarken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde medya okuryazarlığı, Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde genel, Ankara Üniversitesi’nde çocuk edebiyatı ve sözcük dağarcığı
konuları dikkati çekmektedir.
Sonuç ve Tartışma
ÇalıĢmamızda, Türkçe eğitimi alanında 2011-2015 yıllarında, 939’u yüksek lisans,
213’ü doktora ve 2’si sanatta yeterlik olmak üzere 1154 tez yapıldığı belirlenmiĢtir. CoĢkun,
Özçakmak ve Balcı (2012) tarafından yapılan çalıĢmada 2006-2010 yılları arasında Türkçe
eğitimi yapılan lisansüstü çalıĢma sayısının 862 olduğu dikkate alındığında, 2011-2015
yıllarında yapılan tez sayısının yaklaĢık 1,5 kat arttığı ifade edilebilir. Bu durum Türkçe eğitimi
alanında çalıĢan akademisyen ve yapılan araĢtırma sayısının arttığını göstermektedir.
Türkçe eğitimi konusunda yapılan tezlerin %54’ü Türkçe Eğitimi’yle ilgili ana bilim
dallarında, %46’sı ise bu ana bilim dallarının dıĢındadır. Türkçe eğitimi konusunda yapılan
çalıĢmaların yarısına yakınının diğer ana bilim dallarından olması, Türkçe eğitimi ve diğer ana
bilim dalları arasında disiplinler arası bir iĢbirliği olduğunu, diğer alanlarda çalıĢan
araĢtırmacıların da Türkçe eğitimi alanına ilgi duyduğunu ortaya koymaktadır.
ÇalıĢmamızda 2011-2015 yıllarında yapılan tezlerin %81,3’ü yüksek lisans, %18,5’i
doktora çalıĢması olduğu belirlenmiĢtir. Girmen, Kaya ve Bayrak (2010) 2006-2010 yıllarında
Türkçe eğitimi alanında yapılan tezlerin %15,7’sinin; CoĢkun, Özçakmak ve Balcı (2012) ise
1981-2010 yıllarında Türkçe eğitimi alanında yapılan tezlerin %15,8’inin doktora tezlerinden
oluĢtuğunu tespit etmiĢlerdir. Bu husus, 2011-2015 yıllarında yapılan doktora tezlerinin oransal
olarak arttığının bir göstergesidir. Son yıllarda Türkçe eğitimi alanında çalıĢan öğretim üyesi
sayısının çoğalması bu durumun en önemli sebepleri arasında gösterilebilir. Diğer taraftan
ġahin, Kana ve VarıĢoğlu’nun (2013) yaptığı çalıĢmada 2000-2011 yılları arasında yapılan
tezler içinde doktora tezlerinin %11,2 oranına sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun nedeni, adı
geçen çalıĢmaya sadece Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan ve YÖK Tez Merkezi’nde eriĢim
izni verilen tezlerin dâhil edilmesi olabilir.
Türkçe eğitimi alanında 2011-2015 yıllarında en fazla tezin eğitim bilimleri (%67,8) ve
sosyal bilimler (%27,8) enstitüsünde yapıldığı tespit edilmiĢtir. Bunları fen bilimleri (%1,9),
sağlık bilimleri (%1,9) ve diğer enstitüler (%0,7) (biliĢim, güzel sanatlar ve Türkiyat) takip
etmiĢtir. ÇalıĢmamızda, eğitim bilimleri enstitüsünde yapılan tez sayısının giderek arttığı, buna
karĢın sosyal bilimler enstitüsünde yapılan tez sayısının her geçen yıl düĢtüğü tespit edilen bir
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diğer husustur. Nitekim 2003 yılında CoĢkun tarafından yapılan araĢtırma (%82 sosyal bilimler,
%10,3 eğitim bilimleri) ile 2012 yılında CoĢkun, Özçakmak ve Balcı tarafından gerçekleĢtirilen
araĢtırma (%70,1 sosyal bilimler, %25,6 eğitim bilimleri) kıyaslandığında, bu tespitimiz anlamlı
görünmektedir.
AraĢtırmamız sonucu, Türkçe eğitimi alnında tez yapılan üniversite sayısı 71 olarak
belirlenmiĢtir. En fazla tez yazılan beĢ üniversite ise sırasıyla Gazi (165), Atatürk (80),
Çanakkale Onsekiz Mart (73), Dokuz Eylül (69) ve Ankara Üniversitesi (62) Ģeklindedir.
CoĢkun’un (2003) çalıĢmasında en çok tez yapılan üniversiteler Gazi, Ankara, Hacettepe,
Ġstanbul ve Anadolu olarak sıralanmıĢtır. CoĢkun, Özçakmak ve Balcı’nın (2012) çalıĢmasında
ise en çok tez yapılan beĢ üniversiteyi Gazi, Ankara, Hacettepe, Dokuz Eylül ve Marmara
oluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmalar çalıĢmamızla kıyaslandığında, Gazi Üniversitesi’nin ilk sıradaki
yerini koruduğu, Atatürk ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinin performanslarıyla dikkat
çektiği, Hacettepe, Ġstanbul, Anadolu ve Marmara üniversitelerinin ise ilk beĢ üniversite içinde
olma özelliğini kaybettiği anlaĢılmaktadır.
ÇalıĢmamızda ilk beĢ üniversitede yapılan tezlerin, bütün tezlerin %38,9’unu
oluĢturduğu belirlenmiĢtir. Diğer çalıĢmalardaki oranlarla mukayese edildiğinde (CoĢkun, 2003:
%69,4; CoĢkun, Özçakmak ve Balcı, 2012: %48,2), son yıllarda diğer üniversitelerin pastadan
daha fazla pay almaya baĢladıkları ifade edilebilir. Bu husus bilimin daha çok üniversite
tarafından paylaĢıldığını göstermesi açısından önemlidir.
2011-2015 yıllarında yapılan tezlerin %31,5’i ortaokul öğrencileri ile %11,3’ü yabancı
dil olarak Türkçe öğrenenlerle ve %8,4’ü ilkokul öğrencileriyle gerçekleĢtirilmiĢtir. CoĢkun,
Özçakmak ve Balcı’nın (2012) çalıĢmasında en çok seçilen hedef kitle, ilkokul (%25,8),
ortaokul (%23,7) ve okul öncesi (%6,7) olarak belirlenmiĢtir. Yine benzer Ģekilde ġahin, Kana
ve VarıĢoğlu (2013) tarafından yapılan çalıĢmada en fazla tezin ilkokul ve ortaokul öğrencileri
ile gerçekleĢtirildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmamızda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin
yanı sıra yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerle yapılan tezler de dikkati çekmektedir. Son
yıllarda özellikle Suriye’de yaĢanan iç savaĢla birlikte çok sayıda dıĢ göç alınması,
üniversitelerde Türkçe öğretimi uygulama ve araĢtırma merkezlerinin (TÖMER) sayıca
artmasında etkili olmuĢtur. Bu durumla, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerle yapılan tezlerin
çoğalması arasında kuvvetli bir iliĢki kurulabilir.
ÇalıĢmamızda en fazla tezin öğretim strateji, yöntem ve teknik (%20,1), okuma eğitimi
(%17,5), yazma eğitimi (%13,6), ders kitapları (%13,2) ve yabancılara Türkçe öğretimi (%11,3)
konularında yazıldığı belirlenmiĢtir. 1981-2010 yıllarında Türkçe eğitimi alanında yapılan
çalıĢmaları konu alan bir araĢtırmayla (CoĢkun, Özçakmak ve Balcı, 2012) kıyaslandığında ilk
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beĢte yer alan çocuk edebiyatı konusunun yerini yabancılara Türkçe öğretimi konusuna bıraktığı
anlaĢılmaktadır. Bu husus, araĢtırmacıların yabancılara Türkçe öğretimi alanına yönelimini
ortaya koyması bakımından önemlidir. Ayrıca medya okuryazarlığı, ekran okuma gibi yeni
konulara doğru bir yönelim olduğu tespit edilen hususlar arasında yer almıĢtır.
Dört temel dil becerisi arasında yer alan konuĢma eğitimi (%7,7) ve dinleme eğitimi
(%4,6) alanlarında yapılan tezlerin nispeten yetersiz olduğu, tespit edilen diğer bir bulgudur.
Diğer çalıĢmalarda da (ġahin, Kana ve VarıĢoğlu, 2013; Bozkurt ve Uzun, 2015) konuĢma ve
dinleme konularının ihmal edildiğine dair benzer bulgulara rastlanmıĢtır. Ancak çalıĢmamızda,
dinleme ve konuĢma eğitimi konularında yazılan tezlerin, istenilen düzeyde olmamakla birlikte,
geçmiĢ yıllara kıyasla oransal olarak arttığı tespit edilmiĢtir.
Yayımlanan tezlere, en çok tez yapılan 5 üniversite açısından bakıldığında,
üniversitelerin tamamında en çok öğretim strateji, yöntem ve teknik konusunun çalıĢıldığı
görülmektedir. Bu üniversitelerde en çok çalıĢılan konular; Gazi ve Atatürk Üniversitesi için
öğretim strateji, yöntem ve teknik, Çanakkale Onsekiz Mart ve Dokuz Eylül Üniversitesi için
yabancılara Türkçe öğretimi ve Ankara Üniversitesi için okuma eğitimi olarak sıralanmıĢtır.
Ayrıca Gazi Üniversitesi’nde konuĢma eğitimi, Atatürk Üniversitesi’nde değer eğitimi ve
edebiyat eğitimi konuları öne çıkarken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde medya
okuryazarlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde genel, Ankara Üniversitesi’nde çocuk edebiyatı ve
sözcük dağarcığı konularına bir yönelim olduğu dikkati çekmektedir.
ÇalıĢmamızda, 2011-2015 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında yapılan lisansüstü
çalıĢmalar değerlendirerek geçmiĢ çalıĢmalarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılacak bu tür çalıĢmaların
5 yılda bir yinelenmesi gerekir. Böylelikle Türkçe eğitimi alanında ortaya çıkan yeni
yönelimlerin takip edilmesi daha kolay olacaktır. Ayrıca akademik dergiler analiz edilerek son
yıllarda yazılan makalelerde durumun ne olduğu araĢtırılabilir.
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