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Giri ş

� 1960’lı yıllardan itibaren başta Almanya 
olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine 
yoğun işçi akını.
Daha  sonraları ailelerin de katılıdı.Daha  sonraları ailelerin de katılıdı.
Başlangıçta sadece kısa bir süre 
öngörülen çalışma  arzusu kalıcı bir 
durum haline geldi.



� 45 yıl içersinde yurt dışında toplumun 
her kesiminde azımsanmayacak bir Türk 
nüfusu oluştu.

� Yurt dı şı işgücü göçü sürecinin belli 
başlı dört dönemden geçti:



� Đlk gidi ş dönemi , genellikle, şehir 
kesiminden ve nitelikli işgücünün katıldı, 
kısa vadeli bir dönemdir.

� Đkinci dönemde, kır kesimi işgücü göçüne 
iştirak etti.

� Bu dönemde nitelikli işgücünden ziyade, 
niteliksiz ve kaba emek gücüne sahip  ve 
sayıca daha fazla işgücü yurt dışına gitti.



� Üçüncü dönem, yurt dışındaki işgücünün 
çalışma süresinin giderek uzadı, aile 
birleşmelerinin gerçekleştirildi.birleşmelerinin gerçekleştirildi.

� Bundan sonra yurt dışındaki geçicilik, uzun 
süreli hale geldi, hatta bir bölüm işçi ailesi 
için kalıcı bir niteliğe büründü. 



� Son safha ise, artık ya göç edilen ülkede 
vatandaşlık ya da yurda dönüş 
dönemidir. 

� l980'li yıllarda başlayan bu dönemde, işçi � l980'li yıllarda başlayan bu dönemde, işçi 
göçü, yurt dışında kalanlar ve dönenler 
olmak üzere iki boyutlu hale gelmiştir



� Göçmen aileye mensup olan çocuk, 
tamamen farklı bir dili öğrenerek farklı 
değer ve normları edinerek ayrı bir 
sosyalleşme süreci yaşar.sosyalleşme süreci yaşar.

� Toplumun dilini öğrenir, inanç, değer ve 
normlarına göre ayrı bir sosyalleşme 
süreci yaşar. 



� Đki taraflı/çifte sosyalle şme süreci

� Eksik bir sosyalleşmeye yol açan bu 
süreçte çocuğun kimlik tanımlaması ve süreçte çocuğun kimlik tanımlaması ve 
uyum meselesi hem göç edilen toplum  
hem de göçmen aileleri açısından önemli 
bir problem alanı teşkil eder. 



� Avrupalı toplumun çocuğa yüklediği 
toplumsal roller ile evde ana babanın 
çocuktan beklentileri arasında zaman 
zaman ortaya çıkan  çelişkiler, zaman ortaya çıkan  çelişkiler, 

� Đki kültür arasında parçalanmı şlık



� Oluşan ilişkiler ağının neden olduğu 
çelişkiler:

� uyuşturucu alışkanlığı, � uyuşturucu alışkanlığı, 
� şiddete yönelme, 
� psikiyatrik problemler,
� okulda ba şarısızlık



Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının E ğitim
Durumu ve Alman Okullarındaki
Uygulamalar



� PISA Araştırması’nın ortaya çıkardığı en 
önemli gerçek şudur:

� Alman okul sistemi sosyal yönden yardıma � Alman okul sistemi sosyal yönden yardıma 
gereksinimi olan çocukları ve gençleri 
eğitmeyi başaramamaktadır. 



� Bu grubun en başında Türk çocukları 
gelmektedir. Yapılan tartışmalarda, Türk 
çocuklarının okulda yeterli ölçüde çocuklarının okulda yeterli ölçüde 
başarılı olamamalarının en büyük nedeni 
var olan haksız ve eleyici okul sistemidir. 



� Almanya genelinde 550.000 civarında Türk 
öğrenci 

� Alman ve diğer kültürel azınlıklara göre Türk 
kökenli çocukların başarıları düşüktür. 

� Örneğin Türk öğrencilerinin %4’ü öğrenme � Örneğin Türk öğrencilerinin %4’ü öğrenme 
güçlüğü olan çocukların devam ettiği okullara 
(Sonderschule für Lernbehinderte) devam 
ederken, Alman öğrencilerin %2’si, 
Đspanyolların %2,5’i, Yunanlıların %3,1’i aynı 
okullara gitmektedirler.



� Đlkokul ve orta dereceli okullara devam 
eden tüm Türk öğrencilerinin %21,7’si 
“Hauptschule”ye giderken bu oran 
Almanlarda %10’a, Đspanyollarda 
%16,6’ya düşüyor. 

� Gymnasium’a devam eden Türk 
öğrencilerinin oranı %5,7 iken, bu oran 
Yunanlılarda %11,5’e, Đspanyollarda 
%15,8’e ve Almanlarda %23’e yükseliyor.



� PISA Araştırması’nın sonuçları:

� Almanya’da gerçekleştirilen eğitim 
uygulamalarının başarısızdır.uygulamalarının başarısızdır.

� Yabancıların uyumu toplumun geniş 
kesimlerinde gerçekleşmemektedir. 



� Sonuç: 
� Sosyal açıdan ve eğitim bakımından zayıf 

kesimler ile yabancı ailelerin çocukları 
okullarda başarısız olmaktadırlar.  okullarda başarısız olmaktadırlar.  

� Özellikle yabancı çocuklar Alman  eğitim 
sisteminde – aynı kabiliyette olsalar bile -
Alman çocuklarına göre  çok daha az 
eğitim şansına sahiptirler.



� PISA Araştırması’nın ve daha sonra 2005 
yılında yapılan DESI Araştırması’nın 
sonuçları yayınlandıktan sonra gerek bilim 
çevrelerinde gerekse medyada yabancı 
çocukların dil becerilerinin desteklenmesi çocukların dil becerilerinin desteklenmesi 
yönünde yoğun tartışmalar yer almıştır. 

� Bu tartışmalarda iki temel nokta dikkati 
çekmektedir. 



� Birinci pozisyon:  Đngilizce dışında kalan 
yabancı dillerin ekonomik ve toplumsal açıdan 
gereksizdir ve bu bakımdan öğrenilmesinin 
öğrenciye bir şey katmayacaktır, hatta hiç 
öğrenilmemesi gerekir. 
Önemli olanın asimilasyondur ve bu ise � Önemli olanın asimilasyondur ve bu ise 
Almancayı bilmeden gerçekleşemez.

� Esser 2006 yılında bu görüşü değişik basın 
organlarında dile getirmiştir.

� Bu görüş yeni değildir. Amerika’da uygulanan 
“English only” programlarını hatırlatmaktadır.



� Đkinci görüş:
� Ana dilinin çocuğun kimlik ve  zihin 

gelişiminde önemli bir rol oynar ve ilk önce 
öğrenilen ana dilinin ikinci dil olan 
Almancanın edinilmesine de alt yapı 
oluşturur
Bu bakımdan ikinci dil olarak öğrenilen � Bu bakımdan ikinci dil olarak öğrenilen 
Almancanın yanında çocuğun birinci dilinin 
de desteklenmesi gerekir. 



� Bu görüş beyin üzerinde yapılan araştırmalarla da 
desteklenmektedir. 

� Araştırmalarda elde edilen bulgulara göre, birinci dilin 
edinilmesinde beyindeki nöronlar arasında bir takım 
ilişki ağları kurulduğu ve bunların daha sonra artık  
değişmediği, diğer tüm öğrenme süreçlerinin bu ağlar 
üzerinden gerçekleştiği  (yani ikinci dil ve diğer üzerinden gerçekleştiği  (yani ikinci dil ve diğer 
öğrenme süreçleri) ve bunlar üzerine kurulduğu 
belirtilmektedir.

� Durum böyle olunca, birinci dildeki gelişim süreçlerinin 
ihmal edilmek hatta bastırılmak suretiyle  tehlikeye 
atılmamasının gerektiği savunulmaktadır.



� Ana dilini hiç dikkate almadan sadece 
ikinci dilin desteklenmesi literatürde 
“submersiyon” olarak adlandırılmaktadır. 

� Daha önce uygulanan “submersiyon” 
programlarının etkileriyle ilgili 1970’li ve programlarının etkileriyle ilgili 1970’li ve 
80’li yıllardan beri birçok sonuç ve raporlar 
bulunmaktadır. 

� Bu sonuçlar submersiyon uygulamalarının 
yetersiz ve zayıf yönlerini ortaya 
koymaktadır.



� Doğuştan itibaren aile çevresinde 
öğrendiği ana dilinde değil de sadece 
ikinci dilde desteklenen ve submersiyon 
programlarından geçen öğrencilerin programlarından geçen öğrencilerin 
büyük bölümü okul  derslerinin kendileri 
için tüm okul hayatı boyunca çok ağır 
olduğunu bildirmektedirler.



� Eeğitim sürecinde öğrencilerde “kendine güven” ve 
“kendinden emin” olma duygularının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

� Submersiyon programlarından geçen öğrencilerde 
bunun yerine “aşağılık” duygusu gelişmekte, bu da 
onların öğrenmelerini güçleştirmektedir.onların öğrenmelerini güçleştirmektedir.

� Bu programlardan geçen çocukların çoğu okul dönemini 
bir “kabus” olarak değerlendirilmektedirler. 

� Submersiyon programlarının başarısızlığının bilinmesine 
rağmen  Almanya’da birçok “Deutsch only” programları 
uygulamaya konulmuştur. 



� Eskiden Türkleri “konuk” olarak gören 
düşünceye göre, “Türkler yurtlarına döndüklerine 
onlara ana dilleri gerekli” idi ve bu nedenle de o 
dönemler Almanya'nın özellikle temel 
okullarında “Türkçe (ana dilini tamamlama) 
dersi” çoğunlukla da isteğe bağlı olarak sunuldu. 

� Türklerin artık buraya yerleşik bir halk olduğunu 
düşünen Alman politikacılar ana dili derslerine düşünen Alman politikacılar ana dili derslerine 
başka türlü bakmağa başladılar. “Madem ki 
Türkler geriye dönmeyeceklerdir, artık onlara 
‘ana dili dersleri’ gerekmeyecektir. Onların çok 
iyi bir Almanca öğrenmeleri tek hedef olmalıdır. 
Türkçeye gerek yoktur!” diyebilmektedirler. 



� Türkler de bu konuda Almanlara büyük 
bir paralellik göstermektedir. Onlar da 
şöyle düşünebilmektedir: “Biz Türkiye'ye 
dönmeyeceğimize göre çocuklarımız 
‘Almanya'da’ başarılı olmalıdırlar. Onlara 
artık Türkçe dersleri değil, yalnızca 
Almanca gereklidir. Türkçe neye yarar 
ki!” 



� Bu tür dü şünceler Türklerin Almanya’ya 
olumlu uyumunu menfi yönde etkileyecektir. 

� Türklerin e şit haklara sahip yurtta şlar olarak 
toplumun her katmanında yer alması 
kaçınılmazdır. kaçınılmazdır. 

� Bunun için de çok iyi bir Almancaya ve 
eğitime sahip olmaları yanında  kendi öz 
diline ve kültürüne de sahip olan çocukların 
bu toplumda daha iyi yurtta şlar olaca ğı 
kesindir.



� Kişiliği güçlü ve toplumsal sorumluluk 
duygusu gelişmiş Türkçe ve 
Almanca konuşan kuşaklar Almanya 
barışına ve iç huzuruna katkıda bulunur.

� Aşırı uçlara ve suça itilmeye karşı en güçlü 
önlem bu çocukların kendi öz dilleri ve 
kültürleriyle desteklenmiş bir çağdaş 
eğitimi alabilmelerinden gelir. 



� Bu nedenlerden dolayıdır ki ana dili ve 
edebiyatı eğitimi okulların eğitim 
planlarında yer almalıdır. 

� Uygun olabilen yerlerde de iki dilde � Uygun olabilen yerlerde de iki dilde 
okuma-yazma öğrenimi desteklenmelidir.



� Đki Dillilik ve Okul Ba şarısı

� Cummins, James (1984): 
Zweisprachigkeit und Schulerfolg. In: 
DDS. S.187-198. adlı makalesindeki 
görüşler aşağıda özetlenecektir.görüşler aşağıda özetlenecektir.



� Bu yöndeki en güçlü gerekçeyi 
McNamarra “salıncak etkisi hipotezi” 
(balance efekt hypothesis- Schaukeleffekt-
Annahame) ile dile getirmiştir. 

� Bu varsayıma göre, iki dilli bir çocuk ikinci 
dildeki becerilerini birinci dildeki 
becerilerinin kaybı ile ödemektedir.

� Başka bir açıklama denemesi  ise 
“dilbilimsel - uyuşmazlık- (ayrılık)- hipotezi” 
(linguistic mismatch hypothesis-
Diskrepanz-Annahme) dir.



� Bu hipotezi savunanlar, çocuğun evinde ailesi 
ile konuştuğu dil ile okulda konuşulan dil 
arasındaki uyuşmazlığın   öğrenme sürecinde 
bir engele neden olduğunu varsaymaktadırlar. 

� Uyuşmazlık hipotezinde dile getirilen bu � Uyuşmazlık hipotezinde dile getirilen bu 
varsayım aynı zamanda UNESCO 
açıklamalarında da yer almıştır ve bu 
varsayımdan hareketle şu görüşe yer 
verilmiştir:  “Ana dilinin esasen en uygun ders 
dili olduğu görüşü kabul edilmelidir”.



� McNamarra 1966 yılında Đrlanda’daki iki 
dilli öğretim modeli uygulanan ilköğretim 
okullarında yaptığı araştırmalarda, 
çocuğun ikinci dile iyi hakim olmadığı 
durumlarda  ikinci  dilde yapılan eğitimin 
onun öğrenme sürecini engellediğini tespit 
etmiştir.  etmiştir.  

� Aynı varsayımlar ABD’de gerçekleştirilen 
iki dilli eğitim programlarının temelini 
oluşturmuştur.



� Ancak yapılan yeni araştırmalar bu varsayımları 
tereddütle karşılamakta ve  bunlardan elde edilen 
sonuçlara şüpheyle bakmaktadır. 

� Yapılan bir dizi yeni araştırma, iki dilliliğin zihinsel 
gelişim açısından mutlaka olumsuz yönlerinin 
olmadığını, bilakis çocuğun dil ve zihinsel gelişim olmadığını, bilakis çocuğun dil ve zihinsel gelişim 
sürecine olumlu etkilerinin de olabileceği sonucunu 
ortaya koymuştur. 

� Bu sonuçlar çocuklar için  birçok yerde uygulanan iki 
dilli eğitim (immersiyon)  programlarının  başarılı 
sonuçlarıyla desteklenmektedir.  



� 3.2. Sosyo-kültürel Faktörler

� Kendileri de dilbilimci olan Bowen ve Tucker 1977 yılında 
yazdıkları makalede iki dilli çocukların okul başarılarının 
açıklanmasında kendileri açısından sadece dilbilimsel 
açıklamaların yetersiz kalacağını, bunun yanında aynı 
zamanda sosyal faktörlerin de önemli olduğunu kabul 
etmişlerdir.

� Bowen ve Tucker, ilk etapta görünüşte genel geçer bir � Bowen ve Tucker, ilk etapta görünüşte genel geçer bir 
düşünce olan, ana dilinde gerçekleşen öğrenimin esasen 
daha avantajlı olduğu görüşüne karşı çıkmışlardır.

� Bu görüşlerini immersiyon programlarından geçen 
çocukların elde ettikleri başarılara dayandırmaktadırlar. 
Bowen bununla ilgili şöyle bir tespitte bulunmaktadır:



� “benim görüşüme göre okul başarısı için 
önemli olan faktörün dersin hangi dilde 
yapıldığı değildir. Zira ikinci dilde ders 
gören çocukların okul başarısının ana 
dilde öğrenim gören çocukların başarısıyla dilde öğrenim gören çocukların başarısıyla 
aynı derecede olduğunu, hatta daha fazla 
başarılı olduklarını gösteren deneyler 
vardır. Bu durum McNamarra’nın “salıncak 
etkisi varsayımına” karşı bir sonucu ortaya 
koymaktadır”.



� 3.3. Eşik Düzey Hipotezi
� (Schwellenneveauannahme- threshold 

hypothesis)
� Eşik düzey hipotezi aslında iki dillilik ve zihinsel 

gelişim konularında yapılan eski ve yeni 
araştırmaların sonuçları arasındaki tezatları 
ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştiren bir 
çaba sonucunda oluşmuştur. çaba sonucunda oluşmuştur. 

� Đki dilliliğin okul başarısı üzerindeki “olumsuz” 
etkisini ortaya koyan eski araştırmalara karşın, 
“olumlu” etkisi olduğunu ortaya koyan yeni 
araştırmalar da vardır (Örneğin Kanada’da 
gerçekleştirilen Fransızca immersiyon 
programları).



� Yapılan araştırmalarda çocukluk yaşında 
iki dilin kullanılması zihinsel gelişimi 
hızlandıracağı sonucuna ulaşılmıştır. 

� Bu durum özellikle “ileri seviyede  iki dillilik 
“ (additive Zweisprachigkeit)  söz konusu 
olduğunda geçerlidir. 

� Đleri seviyede iki dillilikten kastedilen, iki 
dilli çocuğun birinci dilinin  ya daha  baskın 
ya da daha prestijli bir dil olması 
durumudur.



� Böyle durumlarda daha önceden 
varsayıldığı gibi çocuğun ikinci dilinin 
birinci dilini bastırması yerine, ikinci 
dildeki becerilerinin de okul başarısına 
eklenmesi söz konusu olmaktadır.  eklenmesi söz konusu olmaktadır.  

� Başka bir ifadeyle,  iki dilli çocuk bilgi 
dağarcığını, potansiyelini ikinci bir dil ile 
genişletmektedir.



� Bu görüşler doğrultusunda,  birinci ve ikinci 
dildeki becerilerinin toplamının iki dilli çocuğun 
okul başarısı üzerinde olumlu etkisi olduğunu 
söylemek mümkündür.

� Konuya bu yönüyle bakıldığında ise iki dilli � Konuya bu yönüyle bakıldığında ise iki dilli 
çocukların öğrenim görmelerine rağmen zihinsel 
gelişimlerinin durmaması ve hatta iki dilliğin 
olumlu etkilerinden faydalanabilmeleri için  dil 
becerisinde ulaşmaları gereken belirli düzeyler 
olduğu varsayımı ileri sürülebilir.



� Başka bir ifadeyle; Eşik Düzey 
Varsayımı ’nda iki dillili ğin çocu ğun 
zihinsel geli şimine olumlu bir etkisi 
olabilmesi için önce birinci dilde 
yeterli bir beceri seviyesine ula şılmak yeterli bir beceri seviyesine ula şılmak 
zorunlulu ğu vardır.

� Çünkü iki dilli çocuk her iki dilde de 
sadece kısıtlı becerilere sahip olursa 
çevresiyle olan algılayıcı ve üretici 
iletişimi kısır kalacaktır.



� Eşik Düzey Varsayımı’ nın başka bir 
versiyonunda ise, sadece bir tane değil iki 
tane eşik düzey bulunduğu belirtilmektedir. 

� Aşağı eşik düzeye ulaşılmasıyla birlikte � Aşağı eşik düzeye ulaşılmasıyla birlikte 
çocuğun zihinsel gelişimine yönelik 
olumsuz etkilerin engelleneceği, yukarı 
eşik düzeye ulaşılması ile de iki dilli 
çocuktaki zihinsel gelişimin hızlanacağı 
görüşü dile getirilmektedir (bkz. Şema 1).



Đki dilliğin türü Zihinsel gelişime katkıları

A. “ Đleri” iki dillilik
Her iki dilde de                 
ileri seviyede  beceri 

B. “Tek yönlü”
iki dillilik
Tek dilde “native           .      

Speaker” bir kişinin    .      

Olumlu

Ne olumlu      ne 
de olumsuz

Speaker” bir kişinin    .      
seviyesinde beceri

C. “Çift yarım dillilik”
Her iki dilde düşük    
seviyede beceri Olumsuz



� Aşağı eşik düzey:
� Şemada görüldüğü gibi eğer aşağı eşik düzeye 

ulaşılamazsa yarım dillilik ya da çift yarım dillilik 
durumuyla karşı karşıya kalınacaktır.durumuyla karşı karşıya kalınacaktır.



� Yukarı e şik düzey:
� Aşağı eşik düzeyin aksine yukarı eşik düzeyin 

varlığı tartışmalıdır.  
� Ancak yapılan araştırma iki dilliğin zekâ 

gelişimini olumlu yönde etkilediğini gelişimini olumlu yönde etkilediğini 
göstermektedir. 

� Ayrıca birçok araştırmanın sonuçları 
göstermiştir ki, öğrenim sırasında göçmen 
çocuklarının ana dillerinin desteklenmesi 
onların okul başarılarını artırmaktadır.



Bağımlılık Varsayımı (Abhaengigkeits-
Annahme – developmental interdependence 
hypothesis)

� Bu varsayım, iki dilli bir çocuğun ikinci dilde 
ulaşacağı beceri seviyesinin onun ikinci dil ile ilk 
karşılaştığı zamandaki birinci dil seviyesine bağlı karşılaştığı zamandaki birinci dil seviyesine bağlı 
olduğu görüşünden hareket etmektedir. 

� Başka bir ifadeyle, iki dilli bir çocuğun birinci 
dilde sahip olduğu yüksek beceri seviyesi büyük 
bir ihtimalle onun ikinci dilde de yüksek bir 
seviyeye ulaşacağının göstergesidir.



� Bir azınlık çocuğu henüz erken yaşlardaki 
gelişim sürecinde  başka dildeki okul ve 
öğrenme çevresiyle karşılaştığında eğer 
aynı zamanda ana dili becerileri de 
güçlendirilmezse, ana dilindeki becerileri güçlendirilmezse, ana dilindeki becerileri 
çok yavaş gelişecek ya da hiç 
gelişmeyecektir. 

� Böylece eşik düzeye ulaşması için gerekli 
alt yapısı çocuğun elinden alınmış 
olacaktır. 



� Zihinsel geli şimlerinin erken 
dönemlerinde ana dili geli şimleri 
duran göçmen çocuklarının e ğitim duran göçmen çocuklarının e ğitim 
şansları çok azdır.



� Bağımlılık varsayımının geçerliğinin önemli 
bir göstergesi, birinci dilleri sadece ailede 
değil  aynı zamanda okulda da 
desteklenen göçmen çocuklarının okul 
başarılarının daha iyi olmasıdır. 



� Ayrıca ana dilleri desteklenen çocukların 
çevreleriyle uyumları,  duygusal 
gelişimleri, kimlik ve kişilik gelişimleri ile 
her iki kültüre karşı tutumları da olumlu her iki kültüre karşı tutumları da olumlu 
olmaktadır. 



Đlginiz için teşekkür ederim.


