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Ö�SÖZ 
 

 

 1970’li yılların başlarında Amerika’da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada hızla 

yayılan NLP, son yıllarda modern yabancı dil öğretim yöntemleri arasına girmeyi başarmıştır. 

Ülkemizde de özellikle Đngilizcenin öğretiminde NLP artık bir yöntem olarak kabul edilmekte 

ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde ayrı bir ders olarak okutulmaktadır. 

 

 Türkiye’de Arapça öğretiminin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Bu durumun 

birçok avantajı olduğu gibi, bazı dezavantajları da vardır. Bu dezavantajlardan bizce en 

büyüğü, geçmişten gelen alışkanlıkla Arapçanın uzun yıllar klasik yöntemlerle öğretilmesi ve 

bu nedenle onun, modern yabancı dil öğretim yöntemleriyle diğer dillerden çok sonra 

tanışmasıdır. 

 

 Her şeye rağmen, son yıllarda yapılan çalışmalar ve artan gayretlerle, Arapçanın da 

diğer yabancı diller arasında hak ettiği yeri almaya başladığını görüyoruz. NLP ile Arapçanın 

ilk kez buluşması olarak tanımlayabileceğimiz bu çalışmanın, hata ve kusurlarına karşın, bu 

konuya ilgi duyanlara bir rehber niteliği taşımasını umarak, bundan sonra NLP ile Arapçanın 

farklı çalışmalarda pek çok kez buluştuğunu görmeyi diliyoruz. 

 

 Bu bağlamda elinizdeki çalışmanın ortaya çıkmasındaki katkılarından dolayı tez 

danışmanı hocam Sayın Doç. Dr. Nurettin CEVĐZ’e, önerileriyle tezime destek veren hocam 

Sayın Selma KETENE’ye, yardımlarından ötürü ağabeyim Ahmet Faruk TOKGÖZLÜ’ye, 

maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen aileme de teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

ARAPÇA ÖĞRETĐMĐ�E YÖ�ELĐK �LP ĐLKELERĐ�E DAYALI ETKĐ�LĐK 

Ö�ERĐLERĐ 

 

Tokgözlü, Zeynep Şerife 

Yüksek Lisans, Arap Dili Eğitimi Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nurettin CEVĐZ 

Ocak - 2009 

 

 Ülkemizde son 30 yıldır yabancı dil öğretim ve öğreniminde önemli gelişmeler 

yaşanmaktadır. Türkiye’nin bu alanda kaydettiği ilerlemelerin en büyük nedeni, yabancı dil 

öğretiminde modern yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır. Son yıllarda söz konusu 

yöntemlerin arasına güncel ve farklı bir çalışma alanı olan NLP de katılmıştır. Elinizdeki 

çalışmada, Đngilizce başta olmak üzere pek çok yabancı dilin öğretilmesinde ve 

öğrenilmesinde artık bir yöntem olarak kabul edilen NLP, ilk kez Arapçaya uyarlanmış ve bu 

anlamda Arapça öğretim ve öğrenimine yeni bir bakış açısı kazandırılmak istenmiştir. 

 

 Çalışmanın giriş bölümünde, araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, sayıtlıları, 

tanımları ve terimleri ele alınmış, ayrıca araştırmanın yöntemine ve yabancı dil alanında NLP 

ile ilgili yapılmış diğer çalışmalara değinilmiştir. 

 

 Đkinci bölümde, NLP kavramıyla birlikte NLP’nin tarihçesi, ilkeleri, teknikleri ve bu 

ilkelerle tekniklerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretim ve öğrenimine uyarlanması 

konularına yer verilmiştir. 

 

 Üçüncü bölümde, NLP’de temsil sistemleri ve temsil sistemlerini belirlemek amacıyla 

kullanılabilecek yöntemler incelenmiş, diğer taraftan Arapça öğretmenlerine ve öğrencilerine 

konuyla ilgili farklı metotlar sunulmuştur. 

 

 Çalışmanın sonunda ise sonuç ve önerilere değinilmiştir. 
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Supervisor: Doç. Dr. Nurettin CEVĐZ 

January – 2009 

 

 There has been important developments in teaching and learning foreign language for 

the last thirty yers in our country. The reason for those developments in Turkey is the use of 

modern  methods in teaching foreign language. A field of a different study,NLP, has been 

added to those mentioned methods. In this study , NLP which has been a method used in 

teaching many foreign languages especially English, has been adapted to Arabic and we 

wanted to get a new point of view for teaching and learning Arabic. 

 

 In the introduction of this study, the aims of the research, its importance, hypothesis, 

definitions and concepts as well as the method of the research and other studies concerning 

NLP have been discussed. 

 

 In the second chapter, with the definition of NLP, history of NLP, principles and 

techniques of NLP have been examined besides applying these principles and techniques in 

teaching and learning Arabic as a foreign language. 

 

 In the third chapter, representational systems in NLP and the methods can be used for 

determination of representational systems have been investigated. 

 

 In the last part of the study, results and suggestions have been mentioned. 
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GĐRĐŞ 

 

0.1.Problem Durumu 

  

Eğitim, pek çok düşünür ve eğitimci tarafından değişik şekillerde 

tanımlanmış olmasına karşın, en genel anlamıyla, bireyde davranış değiştirme süreci 

olarak ifade edilebilir. Başka bir deyişle, eğitim sürecinden geçen kişinin 

davranışlarında bir değişme olması, bu değişimin de istenilen yönde olması beklenir. 

 Değişimin istenilen yönde olabilmesi için eğitim programlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı bilim adamları, eğitim 

programını farklı şekillerde yorumlayarak tanımlamışlardır. 

 Caswell ve Campbell (1935: 66) eğitim programını, öğrencilerin öğretmenler 

rehberliğinde kazandıkları yaşantılar bütünü; Taba (1962: 11), istendik hedef ve 

davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği yazılı doküman; Good (1973: 

157), bir çalışma alanında sertifika ya da diploma alabilmek için sistematik olarak 

sıralanması gereken dersler veya konulardan oluşan bir liste olarak tanımlamışlardır.  

 Tanner ve Tanner (1980: 43) eğitim programını, okul ya da üniversitelerin 

sorumluluğu altında sistematik olarak geliştirilen bilgi ve yaşantıların yeniden 

yapılanması; Alexander, Lewis ve Saylor (1981: 8), eğitilecek bireylere öğrenme 

yaşantıları kazandırma planı; Doll (1986: 8) ise okul ya da üniversitelerin 

sorumluluğunda öğrencilerin değerlerini, tutumlarını, tavırlarını değiştiren, 

becerilerini geliştiren, bilgi ve anlayış kazanmalarını sağlayan süreç ve içerik olarak 

tanımlamıştır.  



 

 Türkiye’de ise eğitim programını Ertürk (1972: 95), geçerli öğrenme 

yaşantıları düzeni; Varış (1994: 95), bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve 

yetişkinler için sağladığı, milli eğitim ve kurumun amaçlarını gerçekleştirmesine 

dönük tüm faaliyetler; Demirel (1998: 7) ise öğrenene, okulda ve okul dışında 

planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak 

tanımlamışlardır. 

 Eğitim programının dört temel öğesi vardır: 

1- Öğrenene kazandırılmak istenen davranışları gösteren hedefler 

2- Hedeflere uyumlu konuları kapsayan içerik 

3- Hedeflere ulaşmada kullanılacak öğretme modelleri, stratejileri, yöntem 

ve teknikleri içeren öğrenme-öğretme süreci 

4- Hedef davranışların gerçekleşme düzeyinin kontrol edildiği ölçme ve 

değerlendirme 

Ertürk (1975: 25)’e göre hedef, bir öğrencinin planlanmış ve tertiplenmiş 

yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan davranış değişikliği ya da davranış 

olarak ifade edilmeye elverişli olan özellik olarak tanımlanır. Bir hedefte dört 

önemli nitelik göz önünde tutulmalıdır. Hedefler öğrenciyi esas almalı ve öğrenci 

davranışına dönük ifade edilmelidir. Hedefler tüm kritik davranışları içerecek kadar 

genel, özden uzaklaşmayacak kadar sınırlı olmalıdır. Yanlış anlama ve farklı 

yorumlara meydan vermeyecek kadar açık seçik olmalı ve bir içerik ile 

bağlantılarının kurulmuş olması gerekmektedir. 

Programın içerik boyutunda, belirtilen amaçlara ulaşmak için “Ne 

öğretelim?” sorusuna yanıt aranmaktadır. Diğer bir ifadeyle, programın içerik 

boyutu öğretilecek konuların düzenlenmesini kapsamaktadır. Đçerik düzenlemesinde 

temel ilkeler arasında somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından 

uzağa doğru yapılan bir sıralama vardır. Ancak içerik düzenlemede farklı 

yaklaşımların da ele alındığı görülmektedir. Öğrenme ünitelerinin modüllere 

ayrıldığı, her modülün kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı yaklaşımlarla 

düzenlendiği ve anlamlı bir bütün oluşturduğu “Modüler Programlama Yaklaşımı”; 

özellikle yabancı dil öğretimi içeriğinin düzenlenmesinde konuların yeri ve zamanı 

geldikçe tekrar öğretilmesi ve konular arasında bir ardışıklık söz konusu olduğunda 

“Sarmal Programlama Yaklaşımı”; öğrencilere konular ağının bir harita gibi 



 

çıkartılıp verildiği, belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiğinin söylendiği ve 

konuların içeriğine öğrencilerin kendi kendine ya da grup halinde karar verdikleri 

“Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı” söz konusu farklı yaklaşımlara 

örnek olarak gösterilebilir. 

Programın süreç boyutunu oluşturan eğitim durumu, öğrencilere istenilen 

davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaşantılarının düzenlenmesinin yer 

aldığı aşamadır. Eğitim durumları öğrenciye göre olmalı; belirlenen davranışları 

kazandırmak üzere öğrenci ihtiyaçlarını gideren nitelikte, öğrencinin öğrenme 

gücünü aşmayan, hazırbulunuşluk (bilgi, zeka, yetenek, ilgi, alışkanlık, tutum ve 

değer) düzeyine uygun olmalıdır. Demirel (1994)’in anlatma, tartışma, örnek olay, 

gösterip yaptırma, problem çözme ve bireysel çalışma yöntemleri olarak 

adlandırdığı öğrenme-öğretme yöntemleri, eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde 

ve eğitim durumlarının düzenlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. 

Eğitim programının son aşaması olan sınama durumlarında, öğrencide 

gözlenmek istenen istendik davranışların kazanılıp kazanılmadığını; eğer kazanılmış 

ise bunun ne derecede gerçekleştiği ölçülerek programın aksayan ve işleyen yönleri 

saptanır. Bu aşamada aksayan yönlerin işler duruma geçmesi için gerekli 

değişiklikler yapma amacı güdülmektedir. 

Senemoğlu (1997)’na göre organizmanın yaşamını sürdürmesi, büyük ölçüde 

çevresindeki değişimlere başarılı olarak uyum sağlama yeteneğine bağlıdır. Etkin 

uyum sağlama ise öğrenmeyle mümkündür. Đnsanoğlunun davranışlarının büyük 

çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır. Öyleyse bu davranışların nasıl oluştuğunun 

aydınlatılabilmesi için, öğrenmenin tanımlanması ve öğrenme ilkelerinin 

araştırılması gerekmektedir.  

Öğrenmenin, çeşitli psikologlar tarafından yapılmış pek çok farklı tanımı 

vardır. Ertürk (1975: 81)’e göre öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli 

davranış değişikliği; Bower ve Hilgard (1981)’a göre doğuştan getirilen davranışları, 

eğilimleri, olgunlaşmayı ve yorgunluk, ilaç vb. etkilerle meydana gelen, 

organizmanın geçici durumlarını kapsamayan, çevredeki etkileşimler yoluyla 

davranışların oluşması ya da değiştirilmesi süreci; Kimble (1961)’a göre ise 

pekiştirmenin sonucu olarak davranış veya potansiyel davranışta oldukça sürekli bir 

değişme meydana gelmesidir. 



 

Nispeten kalıcı izli davranış değişikliğinin nasıl ve neden olduğunu 

açıklayan öğrenme kuramları dört ana grupta incelenebilir. Bunlar (Senemoğlu, 

1997: 99); 

- davranışçı-çağrışımcı öğrenme kuramları 

- bilişsel ağırlıklı davranışçı öğrenme kuramları 

- bilişsel öğrenme kuramları 

- nörofizyolojik öğrenme kuramlarıdır. 

Bilişsel öğrenme kuramlarından ikincisi olan “bilgiyi işleme kuramı” 

gözlenebilen davranışlara ek olarak içsel yapılarla ve süreçlerle ilgilenmektedir. 

Bilgi işleme kuramının eğitim alanına getirdiği en önemli katkılardan biri de 

öğrenme stilleri ve stratejileridir.  

Öğrenme stili kavramı, bireylerin, psikolojik ve genetik farklılıklarının bir 

sonucu olarak öğrenmelerinin ve dış dünyayı algılayışlarının da farklı olduğunu 

anlatmaktadır. Kefe (1979) öğrenme stillerini, öğrencilerin öğrenme ortamını nasıl 

algıladıklarını, onunla nasıl etkileşimde bulunduklarını ve ona nasıl yanıt 

verdiklerini işaret eden göstergeler olarak tanımlamaktadır. Burada temel fikir, 

herhangi bir bireyin duyusal seçimi (duyma, görme, dokunma, vb.), sosyal eğilimi, 

öğrenme durumuna ve öğretmen özelliklerine ilişkin beklentileri ve bilişsel stili ile 

ilgili öngörülerde bulunmaktır. 

Bir öğretmenin ilk yapacaklarından biri, öğrencilerin öğrenme stillerini 

saptamak ve onları bu konuda bilgilendirmek olmalıdır. Bu konuda çeşitli testler 

geliştirilmiştir. Karmaşık insan yapısının hiçbir test tarafından tam olarak 

belirlenemeyeceği ve öğrenme denilen karmaşık sürecin, çok sayıda faktörün bileşik 

etkisi altında oluştuğu unutulmamak kaydıyla, bu testlerden yararlanılmalıdır (Titiz, 

1999: 325). 

Willing (1988) öğrenme stilini, öğrencilerin doğal, alışılmış ve tercih edilmiş 

öğrenme yolları olarak tanımlamaktadır. Willing’in 1988 yılnda Avustralya’ya 

yerleşmiş 517 yetişkin göçmen Đngilizce öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada, dört 

farklı öğrenci tipinden ve öğrenme stilinden bahsedilmektedir. Bunlar (Willing, 

1993: 151-157): 

1. Somut Öğrenenler (Concrete Learners): Knowles (1982) somut öğrenenleri, her 

şeyle ilgilenen, ani karar verme ve çözüm üretme becerisi yüksek, risk almaktan 



 

korkmayan, meraklı, gerçekçi, değişiklik ve çeşitlilikten hoşlanan insanlar 

olarak tanımlamaktadır. Bu öğrenme stiline sahip bireyler, beyin fırtınası tekniği 

gibi sözel/görsel etkinlikler, oyunlar, eğlenceli fiziksel ortamlar ile daha iyi 

öğrenmekte; rutinlikten çabuk sıkılmakta ve kağıt-kalem etkinliklerinden 

hoşlanmamaktadırlar. 

2. Analitik Öğrenenler (Analytical Learners): Knowles (1982) analitik öğrenenleri, 

rekabetten hoşlanan, bağımsız öğrenen, olayların akışında prensipler ve mantık 

arayan, farklı fikirleri izleyerek kendi düşüncesini oluşturan kişiler olarak 

tanımlamaktadır. Araştırmalar, bu öğrenme stiline sahip bireylerin insanlardan 

çok nesneler ya da kavramlarla ilgilendiklerini, duygusal olmadıklarını ortaya 

çıkarmıştır. Özellikle fizik bilimlerinde uzmanlaşmaya ve teknik alanlara ilgi 

duymaya meyillidirler. 

3. Đletişimle Öğrenenler (Communicative Learners): Knowles (1982) iletişimle 

öğrenenleri, kişisel dönütler ve etkileşimlere gerek duyan, tartışarak daha iyi 

öğrenen, uygulanacağını bildiği zaman karar vermekten hoşlanan, demokratik 

ortamlarda başarısı yükselen insanlar olarak tanımlamaktadır. Bu öğrenme 

stiline sahip bireyler, öğrenme amaçlarına göre kimi zaman bağımsız bir kimlik 

sergileyebilirler. Ayrıca bu kişiler, her duruma uygun çözüm üretmeyi kolaylıkla 

başarabilirler.  

4. Otorite Merkezli Öğrenenler (Authority-oriented Learners): Knowles (1982) 

otorite merkezli öğrenenleri, sorumluluk sahibi, güvenilir, öğrenme için ardışık 

ilerleme ve yapıya gerek duyan, geleneksel sınıf ortamına rahat uyum sağlayan, 

öğretmen gibi bir otorite figürünü tercih eden, anlaşılır, net bilgiye sahip olmayı 

ve neyi ne için yapmak zorunda olduğunu tam olarak bilmek isteyen ve 

tartışmayı sevmeyen kişiler olarak tanımlamaktadır. Bu öğrenme stiline sahip 

bireyler, öğretmenin gösterdiği yapıda, yol ve yöntemde öğrenmeye 

meyillidirler. 

 

Dil Öğretimi 

Sosyal bir canlı olan insanın en önemli ihtiyaçlarından biri de iletişimdir. 

Đletişimde bildirileri taşıyan anlatma-anlama aracı dildir. Kimi koşullar dışında, 

içerik dilden bağımsız kalmakla birlikte, iletişimde bulunanların ortak bir dil 



 

kullanmaları zorunludur. Çünkü bir bildiriyi her dil ayrı biçim ve ilişkilerle 

düzenler, anlatır. 

Dil öğrenimine ilişkin araştırmalar uzun yıllardır süre gelmektedir. 18. yüzyılda 

yabancı dil öğretiminde, soyut dilbilgisi kuralları, bilinmeyen sözcükler listesi ve 

çeviriyle ilgili cümleler içeren kitaplar kullanılmıştır. 19. yüzyılda çeviri ve 

dilbilgisine yönelik kitaplar kullanılmaya başlanmıştır. Dilbilgisi-çeviri yönteminde 

okuma ve yazma becerilerine ağırlık verilmiştir. Dinleme ve konuşma becerilerine 

ise çok az yer verilmiştir. Bu yöntem 1840’lardan 1940’lara kadar hakimiyetini 

sürdürmüştür. Ancak yaygın şekilde kullanılan bu yöntemin yanı sıra pek çok farklı 

dilbilimci ve eğitmen dilin öğrenilmesinde konuşma ve dinleme etkinliklerinin 

önemini vurgulamıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru pek çok dilbilimci, dil 

öğretiminde doğal yaklaşımı savunmaya başlamışlardır. Doğal yaklaşıma göre 

anlam, gösterilerek ve eylemlerle anlatılmalıdır. Doğal yaklaşım prensiplerinin 

çoğunu içeren “dolaysız yöntem” Fransa ve Almanya’da 20. yüzyılın başlarında 

resmi olarak kabul edilmiştir. Buna göre, sınıfta sadece yabancı dil kullanılmalı, 

günlük dil kullanımları öğretilmeli, öğretmen ve öğrenciler arasında soru sorma ve 

cevap vermeye dayalı sözel bir iletişim aşamalı olarak yapılandırılmalıdır. 1950’li 

yıllardan beri ise, dili bir sistemden çok “kullanım ya da eylem” olarak görme 

eğilimi artmaktadır. Günümüzde bütün dikkat ve önem dili kullanana, yani 

öğrenciye verilmektedir. 

Özerk bir dil öğrencisi, bir dili kendi kendine güdümlü bir şekilde öğrenmek 

için, uygun beceri ve stratejilerle donanmış olan kişidir. Bu çerçevede, bir dili 

öğrenmenin tekniklerini ve yollarını, kişinin kendi kendine güdümlü olabilecek 

şekilde nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini öğretmeyi amaçlayan öğrenci 

eğitimi önem kazanmaktadır.  

 

 �LP 

 “Nöro Linguistik Programlama ya da kısaca NLP, düşünme, dil ve davranış 

süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin 

kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her zaman istediğiniz sonuçlara 

ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza 

olanak sağlayan bir yöntemdir. NLP, başarıya ulaşmak için gereksiniminiz olan tüm 



 

kaynaklara sahip olduğunuzu varsayar; bu kaynakların en etkin biçimde 

kullanılması üzerinde durur. NLP’yi öğrenme bir kişisel gelişim ve olgunlaşma 

sürecidir” (Knight, 2006: xi). 

 “NLP, hem bilinci hem bilinçaltını etkin bir duyarlılıkla kullanmaya yönelik, 

zihinsel sürecin işleyişini yeniden yapılandırma tekniğidir. NLP hem bilimdir, hem 

sanattır. NLP bilimdir. Bilim nesnel deneyimlerin sistematik doğasını inceler. NLP 

öznel deneyimlerin sistematik doğasını inceler. NLP sanattır. Sanat, insanın 

yeteneklerini ve yaratıcılığını kullanarak, iç dünyasının renklerini, müziğini, 

duygularını en estetik bir sunuşla ifade etme ve başkalarına aktarabilme gücüdür. 

NLP, insanın kendisinin en iyi versiyonu olabilme sanatıdır- içsel ve dışsal başarının 

uyumlu ve dengeli bir biçimde ifade bulduğu bir yaşam sanatı” (Gün, 2007: 17). 

 “NLP, beyin üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir 

düşünce sistemidir. NLP’nin araçlarını kullanan bir kişi, imkansız gibi gördüğü 

sonuçlara ulaşabilmek için, bilgisini, algılamalarını, düşünce yapısını organize 

etmeyi becerir. Bu yüzden NLP bir teknolojidir” (Öner, 2001: 11). 

 “NLP, adından da anlaşılacağı gibi bir tür programlamadır. Konusu ise, 

zihnin işleyişidir. NLP tekniğinde hedef, zihin dediğimiz bilgisayarın, düşünce ve 

duygular aracılığıyla yeniden ele alınması ve programlanabilir hale getirilmesidir” 

(Yılmaz, 2005: 3). 

 “NLP, davranışlardan ziyade, davranışların ardındaki düşünce ve duygularla 

ilgileniyor. Ayrıca başarılı insanların duygu ve düşünce programlarının 

kopyalanarak diğer insanlar tarafından uygulandığında aynı başarıların onlar 

tarafından da elde edilebileceğini söylüyor” (Saygın, 2007: 45). 

 Yukarıda değinilen beş farklı tanıma göre NLP; bir çalışma alanı, yöntem, 

teknik, bilim, sanat, düşünce sistemi, teknoloji ve programlamadır. Buradan da 

anlaşılacağı gibi NLP, çok kapsamlı ve geniş bir konudur. Bunun için olsa gerek, 

ortaya çıktığı 70’li yıllardan günümüze kadar geçen yaklaşık 35-40 yıllık süre içinde 

bile hala güncelliğini korumaktadır. 

 Dünyada ve Türkiye’de Arapçanın gün geçtikçe daha çok önem kazanması, 

ülkemizde Arapça eğitiminin giderek yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Buna paralel 

olarak da Arapçayla ilgili çalışmalar artmakta ve bu alanda yeni ve farklı bakış 

açıları ortaya çıkmaktadır.  



 

 Elinizdeki çalışma da bu alana katkı sağlamak ve Arapçaya yepyeni bir bakış 

açısı kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur.  

 Çalışmada öncelikle NLP kavramı üzerinde durulacak, bununla birlikte 

NLP’nin ilke ve teknikleri de örneklerle açıklanacaktır. Ardından bu ilke ve 

tekniklerin Arapçanın öğretilmesine ve öğrenilmesine nasıl uyarlanabileceği örnek 

durumlarla ve ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Çalışmanın bel kemiğini de bu 

kısım oluşturacaktır. 

 Çalışmanın bir diğer önemli kısmı, öğrenci ve öğrenme farklılıklarını ortaya 

koymayı amaçlayan temsil sistemlerinin, detaylı olarak anlatıldığı bölümdür. Bu 

bölümde ayrıca, her bir temsil sistemine göre, Arapça öğretme ve öğrenme önerileri 

sunulacaktır. Söz konusu önerilerin en büyük özelliği gerçek hayatta rahatlıkla 

uygulanabilir olmasıdır. Bu nedenle Arapça öğretmenleri ve öğrencileri için oldukça 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

  

 0.1.1. Araştırmanın Amacı 

 Hayatın her alanında başarı, herkes tarafından elde edilmek istenen tek 

sonuçtur. Özellikle de eğitim alanında başarı, en çok öne çıkan kavramlardan 

birisidir. Her öğretmen öğrettiği bir konunun tüm öğrencileri tarafından 

öğrenilmesini; her öğrenci de öğrendiklerinin kalıcı olmasını ister. Ancak kişisel 

farklılıklar göz önünde bulundurulmadan yapılan eğitim öğretim faaliyetleri bu 

amaca hizmet etmekten uzak görünmektedirler. Günümüzde kullanılan modern 

eğitim teknikleri bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.  

 Bir öğrenme yardımcısı dizayn etmeyi ve üretmeyi planladığımızda 

öğrencinin perspektifleri düşünülmelidir. Bu gerçekten öğrenmeyi onlar için daha 

kolay hale getirecek mi? Bazı sözde öğrenme yardımcıları çok zariftir ve çok iyi 

üretilmişlerdir, fakat öğrenme yardımından ziyade daha çok desinatörün ne kadar 

zeki olduğunu yansıtırlar (Kamp, 2004: 169). 

 Bugün yönetimden pazarlamaya, iletişimden liderliğe kadar pek çok alanda 

kullanılan NLP ilke ve teknikleri eğitim alanında da yoğun bir biçimde kullanılmaya 

başlanmıştır. NLP ilke ve teknikleri öğrenme farklılıklarını ortaya çıkararak 



 

herkesin kendi öğrenme tarzına göre öğrenmesini sağlayacak çeşitli araçları bize 

sunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı da;  

- NLP kavramının açıklanması, 

- NLP ilke ve tekniklerinin örneklerle anlatılması, 

- NLP ilke ve tekniklerinin Arapça eğitim ve öğretiminde kullanılarak örnek 

etkinliklerin sunulmasıdır. 

 

 0.1.2. Araştırmanın Önemi 

Küreselleşen dünyamızda yabancı dil öğrenme ihtiyacı gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenen de yabancı dil öğretim yöntemleri 

olmaktadır. 21. yüzyılın baş döndürücü temposuna ayak uydurabilmek için, yabancı 

dil öğretiminde kullanılan klasik yöntemler, yerini modern yöntemlere bırakmaya 

başlamıştır. Günümüzde giderek yaygınlaşan NLP de, modern yabancı dil öğretim 

yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Halen ülkemizdeki birçok eğitim kurumunda, 

çok çeşitli yabancı diller NLP teknikleriyle öğretilmektedir. Elinizdeki çalışma, bu 

yabancı diller arasına Arapçayı da katmayı amaçladığı ve Türkiye’de bu alanda 

yapılan ilk çalışma olduğu için önem taşımaktadır. 

 

0.1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışmada, inceleme sırasında yapılan kaynak taraması Türkçe, Arapça 

ve Đngilizce kaynaklarla sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca söz konusu kaynak taramasında, 1990-2008 yılları arasında yazılmış 

olan yerli ve yabancı kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

0.1.4. Araştırmanın Sayıtlıları 

• Türkiye’de Arapçanın öğretilmesinde yeterli öğretim tekniği 

kullanılmamaktadır. 

• Arapça öğretmenleri genellikle klasik yöntemler kullandığından, dersler 

sıkıcı olabilmektedir. 



 

• Öğrenci ve öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılan 

eğitim ve öğretim faaliyetleri daha verimli olmaktadır. 

• NLP teknikleri bu farklılıkları ortaya çıkaracak çeşitli araçlar 

sunmaktadır. 

 

0.1.5. Tanımlar / Terimler 

�LP (�euro-Linguistic Programming): Mükemmellik üzerine bir çalışma, 

bireylerin deneyimlerini nasıl yapılandırdıklarına dair bir model ve öznel deneyimin 

yapısının incelenmesi. 

Modelleme: Bir insanın bir işi başarmasını sağlayan düşünceler ve 

davranışlar düzenini ayırt etme ve keşfetme süreci. NLP’nin temeli. 

Temsil Sistemi: Kişinin, duyusal bilgiyi kodlama ve dünyayı deneyimleme 

şekli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0.2.Yöntem 

 

 0.2.1. Araştırma Modeli  

Tez, tarama modelinde bir inceleme çalışmasıdır. Bu incelemeyi de, yapılan 

kaynak taraması sonucunda elde edilen bilgiler yönlendirmiştir. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda araştırmada izlenen aşamalar şunlardır: 

 Araştırmada veriler, literatür taramasıyla elde edilmiştir. Literatür 

taramasında Türkçe ve ilgili yabancı kaynaklardan istifade edilmiştir. Konuyla ilgili 

yerli ve yabancı kaynaklara, Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Bilkent 

Üniversitesi Kütüphanesi’nde incelemeler yapılarak ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra, 

Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi’nde ilgili tezler taranmıştır.  

 Kaynak taraması sonucunda elde edilen bilgiler, sınıflandırılmış ve ardından 

yazma aşamasına geçilmiştir. Araştırmada NLP’nin ilke ve tekniklerinden Arapça 

eğitim ve öğretiminde kullanılabilir olanlar seçilmiştir. Hazırlanan etkinliklerin 

Arapça dersine uygunluğu ve Arapça dersinde kullanılabilirliği ise Gazi 

Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği bölümünde görev yapan 

bir profesör, bir doçent, üç yardımcı doçent, bir okutman ve Eğitim Bilimleri 

bölümünde görev yapan bir yardımcı doçent; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

Đmam Hatip Liselerinde görev alan Arapça öğretmenlerinden görüş alınarak 

değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  

 

 

 0.2.2. Türkiye’de �LP Đle Đlgili Yapılan Çalışmalar 

 NLP’nin Türkiye’de güncel ve ilgi duyulan bir konu olması, özellikle son on 

yılda, bu alanda pek çok kitabın yazılmasına yol açmıştır. Bu kitaplardan bazıları 

ek-1’de verilmiştir. NLP ile ilgili yapılan akademik çalışmalar da ek-2’de 

sunulmuştur. 

  

 

 

 

 



 

1. BÖLÜM 

 

Bu bölümde dil ve yabancı dil kavramı, yabancı dil öğretim teknikleri ve 

Arapça öğretim yöntemleri ele alınacaktır.  

 

1.1. Dil ve Yabancı Dil Kavramı 

 Demirel (1987: 3-4)’e göre pek çok dilbilimcinin dil tanımlarında ortak olan 

temel öğeler şunlardır: 

1. Dil bir sistemdir. Başka bir deyişle, dil, belli kalıplara ve kurallara uyar ve dilin 

kendine özgü belli bir sistemi vardır. 

2. Dil seslerden oluşur. Her ses, değişken sembollerle belirtilmekte ve her sesin bir 

anlamı bulunmaktadır. 

3. Dil bir iletişim aracıdır. Đnsanla arasında en etkin iletişim aracı dildir. Dilin 

kapsamına girmeyen sesler, jestler ve mimikler ile iletişimin sağlanmasında 

önemli olmasına karşın bunlar dilin önemini hiçbir zaman azaltmaz. Dilin 

insanlar arasında iletişim olarak kullanılması dilin toplumsal bir işleve sahip 

olduğunu ortaya koymakta, ayrıca dil, o toplumla onun kültürü arasında ilişki 

kurma rolünü de üstlenmektedir. 

4. Dil, bir düşünme aracıdır. Đnsanlar, düşünce, duygu ve isteklerini dille 

belirtirler. 

5. Dil, insanların oluşturduğu toplumlarda kullanılır. Her toplumun kendi bireyleri 

arasında anlaşma sağlamaları, iletişim kurmaları dil olgusuyla 

gerçekleşmektedir. 

Đnsan için ilk ve tabii çevresinin dışında öğrenilen bütün diller yabancı dildir. 

Bazı toplumlar iki dillidir, yani çocuklar aynı anda iki dili bir arada konuşarak 

öğrenirler, bu şekilde iki dil öğrenen kişilere iki dilli denir. Đkinci dil; ana dil 

kapasitesi oluştuktan sonra insanın ya tabii dil kültürü çevresinde veya özel bir 

dil çevresinde öğrendiği aynı zamanda ilişki, kültür veya öğretim amacı olarak 

kullandığı dildir.  (Amman’da yaşayan Çerkez’ in Arapça öğrenmesi gibi). 

Đkinci dil çoğu zaman milli dil veya ülkenin resmi dili olabilir. Rusya’da her 

cumhuriyet kendi dilini kullanırken ülkenin resmi dili Rusçadır. Yabancı dil ise; 

bu ikisinden tamamen farklı olarak maksatlı ve öğretimle öğrenilen dildir. 



 

Bundan dolayı ana dil, ikinci dil ve yabancı dil terim olarak tamamen ayrı 

şeyleri ifade eder. 

 Yabancı diller, milli mantıkla ilişkili olan gramerleri ile öğrenilir. Bu sebeple 

yabancı dili konuşan toplum gibi düşünmedikçe o dili doğru ve düzgün 

öğrenmek mümkün değildir. Yani doğru konuşma ile doğru düşünme arasında 

bir paralellik olduğundan yabancı bir dili iyi bilmek, aynı zamanda o dili 

konuşan bir milletin mantığı ile düşünmek demektir. Her toplumun özelliğini 

yansıtan milli mantık, nesiller boyunca edinilen bilgi, tecrübe, inanç, tavır, din, 

çeşitli görüş, toplumsal hiyerarşi, yer ve zaman kavramları gibi değer 

birikimidir. Bundan dolayı diller gerçekleri farklı idrak ederler. Bu farklılıkların 

o dilleri konuşan insanların bilgileri ona göre organize ediş şekillerini 

etkilediğini yani insanların gerçekleri olduğu gibi değil, konuştukları dilin bakış 

açısından gördüklerini ortaya çıkarmıştır. Dilsel iletişimin bu derece karmaşık, 

yoğun ve çok göstergeli olmasından dolayı batıda yabancı dil öğretim 

uzmanları, dilin nasıl öğretileceği konusunda yüzde yüz emin olabilecekleri bir 

yöntem bulunmadığını kabul etmekten çekinmiyorlar. Dolayısıyla yabancı dil 

öğretiminde en iyi metottan söz edenlerin sayısı son derece azdır.   

 

 1.2. Yabancı Dil Öğretim Teknikleri 

 Yabancı dil öğretimi alanında metot ile teknik kavramları genellikle birbiri 

yerine çok kullanılır. Bu bakımdan bu iki terimin açık tanımlarının ortaya 

konması konunun açıklanmasına katkıda bulunacaktır. Metot genelde hedefe 

ulaşmak için izlenen en kısa yol olarak tanımlanır. Yabancı dil öğretiminde de 

metot, belirlenen hedeflere ulaşmada öğretme tekniklerini ve araçlarını 

kullanarak bir dilin nasıl öğretileceğini ortaya koyan işlemler bütünüdür. Teknik 

ise; bir öğretme metodunu uygulamaya koyma biçimi veya sınıf içinde yapılan 

işlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. Metot bir tasarım, teknik de o tasarımın 

bir uygulaması olarak görülebilir. Daha geniş açıdan ele alınırsa metodu, 

hedeflere ulaşmak için öğretme-öğrenme sürecini desenleme ve planlama; 

tekniği de desenlenen ve planlanan bu düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında 

izlenen yol olarak açıklamak mümkündür. 



 

Bütün yabancı dil öğretim metotlarının dil bilim, psikoloji ve sosyoloji gibi 

bilimlerin teorilerinden kaynaklanan birbirinden farklı dayanakları vardır. Dilsel 

esaslar dil teorilerine, psikolojik esaslar öğretim teorilerine, sosyolojik esaslar 

da iletişim yeterliliği teorilerine dayanır. Bütün bu teoriler diğer taraftan da 

yabancı dil öğrenme hedefleriyle bağlantılı olur. 

 Teknikler, farklı durumlarda değişik problemlerin çözümü ve maksadın 

gerçekleşmesi için kullanılan örnek uygulamalardır. Belirli şartlarda bilgileri ve 

kullanılışını planlama yapılan öğretim işinin tekniğidir. Bu tıpkı savaş 

planlarına benzer, savaş ve savaşla ilgili yapılan işler bu plan uygulanarak 

yapılır. Ancak plan her gün veya her an değişebilir. Ve bu değişimlere uygun 

yeni planların ortaya konulması da gerekir. Teknikler kullanıldığı yerlere göre 

değiştiği gibi, kişiden kişiye de değişir. Her insanın karşılaştığı problemleri 

çözme şeklinin farklı olması farklı tekniklerin de kullanılmasını gerektirir. 

Yabancı dil öğretiminde basamaklı olarak öğretim tekniklerinin uygulanması 

gerekir. Yani en dar anlamda öğrencilerin kişisel öğrenim özelliklerine uygun 

teknikler verimli bir öğrenim için zorunludur. 

 Dil öğretiminde bulunması zorunlu olan ve bulunmadığında öğretilmesi 

mümkün olmayan temel dil becerileri vardır. Bu beceriler; işitme, konuşma, 

yazma ve okuma becerileridir. Bunlar tam olarak öğretilmeden ana dil veya 

yabancı dilin öğretilmesi asla mümkün olmaz. Herhangi bir metodun başarıya 

ulaşması bu dört temel beceriyi öğrenciye kazandırmadaki tekniklerin gücüne 

bağlıdır. Duyduğunu anlama, okuduğunu anlama ve özellikle de başkalarına bir 

mesaj iletmede kullanılan tekniklerin başarılı olması gerekir. 

 Yabancı dil öğretiminde kullanılan yaygın teknikler şunlardır: 

 

1.2.1. Gösteri Tekniği: Gösteri, izleyici bir grubun karşısında bir işin nasıl 

yapılacağını göstermek veya genel kuralları açıklamak için başvurulan bir 

tekniktir. Gösteri sınıf içinde genellikle öğretmen veya varsa kaynak kişiler 

tarafından yapılabilir. Gerektiğinde öğrencilerden de yararlanılır. Öğretim 

olayı engelli, birleştirmeli bir iş olduğu için görsel örneklerin öğrencinin dili 

öğrenmesi ve tekrar hatırlamasında çok büyük etkisi vardır. Gösteri tekniğinin 

uygulanmasında öğrenci kulağı ile birlikte gözünü de kullanma fırsatı bulur ki, 



 

göz öğrenimde ilk ve aynı zamanda temel iletişim kanalıdır. Şüphesiz iyi 

hazırlanmış görsel materyaller derse canlılık, öğrenciye de istek ve şevk 

kazandırarak öğretim daha hızlı ve etkili hale getirecektir. 

 

1.2.2. Soru- cevap Tekniği: Sınıf içi uygulamalarda en çok kullanılan 

tekniklerden biridir. Bu teknik, öğrencilere düşünme ve konuşma 

alışkanlıklarını kazandırma bakımından oldukça önemlidir ve bu sebeple her 

dersin öğretiminde kullanılır. Bu teknik yabancı dil öğretiminde işitilen ile 

okunanı anlama becerilerini geliştirme ve karşılıklı konuşma gibi iletişime 

dönük araştırmaların uygulanmasında çok sık kullanılan bir öğretim tekniğidir. 

Yabancı dil öğretiminin başlangıç seviyesinde olan öğrenciler için öğretmenin 

özellikle soru-cevap alıştırmalarını resim ve kartlarla yapması öğretimi verimli 

hale getirir. Öğretmen derste öğretilen konuların sınıf, lokanta, bahçe, 

kütüphane gibi resimlerini kartlara yapmalı ve soruların cevaplarını gösterdiği 

resimlerle bağlantı kurarak vermelerini istemelidir. 

 

 1.2.3. Drama ve Rol Yapma Tekniği: Rol yapma, öğrencinin kendi duygu 

ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğrenme 

tekniğidir. Öğrencinin iyi rol yapması için üretici düşünceye sahip olması 

gerekir. Sosyodrama olarak da adlandırılan rol yapma, öğrencilere insan 

ilişkileri konusunda daha çok bilgi, beceri ve anlayış kazandırmayı öngören ve 

oyun tekniklerinden yararlanma temelinde dayanan deneysel bir eğitim 

tekniğidir.  Aynı zamanda yabancı dil öğretiminde rol yapma daha çok diyalog 

öğretimi ile konuşma becerisini geliştirmede öğrencilere dili kullanma fırsatı 

sağlayan sınıf içi iyi bir etkinliktir. 

Drama, hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak 

öğrettiğinden öğrencilerin problem çözme ve iletişim kurma kabiliyetlerini 

geliştirir. Bu sebeple dilin anlamlı biçimde öğrenilmesi için iyi bir teknik olarak 

kabul edilir. Drama tekniği ile öğrenilen dil, sınıf içinde anlamlı ve yararlı olarak 

kullanılır. En eski öğretme tekniklerinden biri olarak bilinen drama tekniği çok 

kullanışlı ve yararlı olduğu için günümüzde de okullarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 



 

1.2.4. Benzetim Tekniği: Benzetim, sınıf içinde öğrencilerin bir olayı 

gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına fırsat veren bir 

öğretim tekniğidir. Sınıf içinde öğrenmeyi desteklemek üzere gerçeğe uygun 

olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretimdir. Yabancı dilde 

yazılmış, öğrencilerin seviyelerine uygun bir piyes veya kısa tiyatro eserinin 

onlar arasında paylaşılan değişik rollerle temsil edilmesi, kelime ve ifadelerin 

kullanım pozisyonlarını belirlemesi ve kalıcılığını sağlaması bakımından özel 

bir önemi vardır. 

 

1.2.5. Đkili ve Grup Alıştırmaları Tekniği : Sınıftaki öğrenci sayısına göre 

en az iki en çok sekiz ile on kişinin bir araya gelerek, anı konu üzerinde ortak 

maksatlarla yaptıkları çalışmaya grup çalışması denir. Yabancı dil öğretiminde 

ikili çalışma gruplarına diyalog öğretiminde, anlamlı ve iletişime dönük 

alıştırmalar yaparken soru-cevap tekniği uygulanabilir. Bu çalışmalarda ezbere 

konuşmanın yanı sıra resimlere bakarak konuşma çalışmaları da yapılabilir.  

Dil bir iletişim aracı olduğu için dili kullanan insan alıcı olarak konuşulanı 

dinler veya verici olarak konuşur. Dilin gerçekleştirdiği eylemler kişisel değil, 

karşılıklı ilişki veya toplumsal bir eylem türünden olduğu için öğretiminde bu 

özelliğin korunması gerekir. Bu sebeple yabancı dil öğretiminde ikili veya grup 

alıştırmalarının özel bir önemi vardır. 

 

1.2.6. Mikro Öğretim Tekniği: Mikro öğretim, yüz yüze eğitimin 

gerçekleştirilmesi için, sınıfta uygulanan bir tekniktir. Đlk defa 1963 yılında 

öğretmen eğitiminde kaliteyi artırmak maksadıyla yapılan deneysel bir 

programın parçası olarak uygulandı. Mikro öğretim, çoğunlukla öğret-yeniden 

öğret prensibi adı verilen bir deneme-yanılma tekniği olarak bilinir. Süresi beş 

dakika olan kısa bir derste öğrenciye kişisel yeteneğini kullanma becerisi 

öğretilir. Bu tekniğin uygulandığı öğrenci sayısı dört veya beş kişi kadardır. 

Öğretmen hazırlandıktan sonra dersi yönetici öğretmenin huzurunda uygular ve 

ders kaydedilir. Sonra yönetici öğretmen ile öğretmen beraber kayıtları dinler 

veya seyreder. Dersin sonunda yapılan uygulamalar tekrar gözden geçirilerek 

tartışılır.  



 

1.2.7. Eğitsel Oyunlarla Öğretim Tekniği: Eğitsel oyunlar, yabancı dil 

öğretiminde artan bir hızla önem kazanmaktadır. Bu önem, öğrencinin oyunlar 

esnasında kendisini öğrenme sürecinden geçmediğini inandırarak dilin 

bilinçaltına yerleşmesinden kaynaklanmaktadır. Eğitsel oyunlar öğrenciye ders 

esnasında sınıfın bilinen baskılarını hissettirmeden rahat bir ortam içinde 

öğretimi sağlar.  

Eğitsel oyunlar, yabancı dil öğretiminde başarılı ir sonuca ulaşmak için en 

uygun araçlardır. Özellikle öğrencinin tüm psikolojik engelleri aşarak telaffuz 

ve kelime öğretimini bütün bilgi kanallarını açarak doğru ve kolay kavrama 

yönelten önemli bir araçtır. Bu algılayış bilinçaltına, bilinç dışı bir yolla 

girmektedir. Çünkü öğrenci oyun esnasında büyük oranda bilinç dışı bir durum 

sergiler bu da öğretimi kalıcı ve kolay hale getirir.  

Örneğin; iletişim oyunları öğrencilerde iletişim becerilerini geliştirmeyi 

hedefleyen eğitim oyunlarıdır. Özellikle son yıllarda yabancı dil öğretiminde 

iletişimsel yaklaşımın ortaya çıkmasından sonra bu tür oyunlar çok önem 

kazanmıştır. Mıknatıslı yazı tahtalarına yine mıknatıslı resim ve şekillerin 

yapıştırılmasıyla değişik olaylar, diyaloglar ve çeşitli etkinlikler 

canlandırılabilir. Öğrenciler kullanılan bu araçların, tahtada yerlerini 

değiştirerek ortaya çıkan yeni biçimleri anlatırlar hatta bunlarla çeşitli dil 

oyunları da gerçekleştirilebilir. Bütün bu eylemler iletişimi destekleyen ve 

sınıfı tek düzelikten kurtaran etkinliklerdir. 

Aynı şekilde gramer oyunları da dil bilgisi kurallarını öğretme ve pekiştirme 

amacıyla oynanan oyunlardır. Bu sebeple öğretmen, yeni bir dil bilgisi yapısı 

vermeden önce veya öğrettiği gramerin yapısını kontrol etme, pekiştirme ve 

tekrar aşamalarında sınıf içinde uygulayabilir. 

 

   1.2.8. Bireyselleştirilmiş Öğretim Tekniği: Bu tekniği ancak konusunda 

uzmanlaşmış, bütün araç-gereç imkânları bol ve yeterli, geniş vakti olan bir 

öğretmen uygulayabilir. Đşlenilen dersi normal ses kasetine, sinema veya 

videokasetlerine kaydeder. Bunlar öğrencilere verilir ve öğrenciler serbest 

bırakılarak kendi kendilerine öğrenmeleri istenir. Bu teknik öğretmene, 

öğrenciye çeşitli alanlarda destek sağlama ve rehberlik yaparak onu 



 

yanlışlardan koruma görevini yükler. Öğrenci kendi kendine çeşitli 

kaynaklardan deneyim kazanmaya çalışarak kişisel yeteneklerini geliştirir.  

 

1.2.9. Programlı Öğretim Tekniği: Programlı öğretim tekniğinde, öğrenci 

belirlenen hedef ve davranışlara kendi algı hızıyla bireysel bir çalışma 

sonucunda ulaşmaktadır. Programlı öğretim araç ve yöntemleri, programlı 

öğretime göre hazırlanmış kitaplar ile programlı öğretim makinelerini ve 

bilgisayar destekli eğitim araç ve yöntemlerini kapsamaktadır.  

 

1.2.10. Bilgisayar Destekli Öğretim Tekniği: Bilgisayar her alanda olduğu 

gibi eğitim sektöründe de kullanılmakta ve okul programlarında bilgisayar 

eğiti adıyla yerini almaktadır. Bilgisayarlar, öğretme yöntem ve tekniklerinde 

de etkisini göstermiş ve son on yıldır bilgisayar destekli uygulamalarına 

başlanmıştır. Ancak bilgisayar destekli öğretimde şu noktalar dikkate 

alınmalıdır: 

- Her şeyden önce bilgisayar destekli yabancı dil öğretiminin olabileceği görüşü 

benimsenmelidir. Bu arada bilgisayarın öğretmenin rolünü üstlenen bir araç 

olmadığı fakat ona destek olan bir öğretme-öğrenme aracı olduğu hatırdan 

çıkarılmalıdır. 

- Her okulda bilgisayar destekli yabancı dil öğretimine ilgi duyan bir ya da 

birkaç öğretmenin gözetiminde bilgisayar odası ya da laboratuarı kurulmalı ve 

öğrencilerin planlı bir şekilde buradan yararlanmaları sağlanmalıdır. 

- Okullarda bilgisayar eğiti ve bilgisayar destekli öğretim konularında ilgili 

öğretmenlere hizmet-içi eğitim kursları açılmalıdır. 

- Uzun dönemde bilgisayarların eğitimde yaygın bir şekilde kullanılacağı 

varsayılırsa her okulda bilgisayar programları hazırlama birimi oluşturulmalı 

ve yabancı dil programlarının yazımı için bu dersin öğretmenlerinden 

yararlanılmalıdır. 

 

 

 

 



 

1.3. Arapça Öğretim Yöntemleri 

 Arapça uzun yıllar Đslami fetihlerin arkasından gittiği ülkelerin dilleriyle 

temas sonucu aldığı kelime ve kavramlarla zenginleşti. Birbirinden uzak, değişik 

bölgelerde ve farklı zamanlarda ilim, kültür ve medeniyet dili olarak kullanıldı. Bu 

nedenle Arapçanın köklü ve zengin bir dil olması, yabancı dil olarak öğrenim ve 

öğretim sınırlarını belirleme zorluğunu da beraberinde getirdi.  

 Ülkemizde Osmanlı dönemi medreselerinde farklı ders başlıkları altında 

okutulan Arapça, Cumhuriyetle birlikte öğretimden kaldırılmıştır. Belirli bir süre 

devlet okullarında eğitim ve öğretimi yapılmayan Arapça, ülkemizin din görevlisi 

ihtiyacını karşılamak için kurulan Đmam Hatip Liselerinde meslek dersi adı altında 

yeniden öğretilmeye başlanmıştır. Elli yılı aşkın bir zamandan beri Arapça, meslek 

dersi adı altında Đmam Hatip Liselerinde öğretilmektedir. 

Arapça öğretim yöntemlerinden bazıları ise şunlardır:  

 

1.3.1. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi: Dilbilgisi-çeviri yönteminin odağını 

Arapça dilbilgisi kuralları oluşturur. Arapçanın öğretimi daha çok anadilin kullanımı 

ile yapılır. Dilbilgisi öğretimi, kelimeleri bir dizi içinde ahenkli olarak kullanma ve 

anlamlı cümleler kurma kurallarını öğretme olarak kabul edilir. Bu sebeple öğretim, 

cümle kalıpları ile çekimler üzerinde yoğunlaşır. Ayrıca nu yöntemde metinlerin 

içeriğine fazla önem verilmeden, dilbilgisi analizi için bir alıştırma aracı şeklinde 

kullanılır. Başka bir ifadeyle metnin anlamı veya metinde anlatılandan daha çok, 

içindeki cümle kalıpları önemlidir. Bu metinler sadece dilbilgisi öğretimi için bir 

alıştırma niteliğini taşır. Yöntemin en önemli özelliği çok sayıda öğrenciye aynı 

anda uygulanabilir olmasıdır. Ancak bu yöntem, Arapça öğretiminde çeviri ve 

dilbilgisi kurallarının öğretiminden başka bir becerinin gelişmesine önem vermez. 

Bu sebeple öğrenci, Arapçanın yabancı dil olarak öğretimini sağlayan diğer dil 

becerilerinin öğreniminden tamamen uzak kalır. Aynı şekilde yöntem, kuralların ve 

dilbilgisi kalıplarının öğretiminde aşırıya gider. Seçtiği örnek cümleler, pratik ve 

gerçek hayattan tamamen uzak olarak ve sadece kuralları açıklamak için yapay 

olarak oluşturulur. Bu nedenle, Arapça öğretimi gerçek hayatla bağlantısı olmayan 

bir dil öğretimi halini alır. 

 



 

1.3.2. Dolaysız Yöntem: Dolaysız yöntem, anadilin Arapça öğretiminde araç 

olarak kullanılmaması gerektiğini savunur. Bu nedenle yöntemin hedefi, Arapça 

öğrencisine Arapça düşünme yeteneğini kazandırmaktır. Arapça öğretiminde 

dilbilgisi sadece ifadeyi düzenlemek ve dili doğru telaffuz etmek içindir. Bunun için 

dilbilgisi öğretimi dolaylı olarak cümle ve kalıp ifadeler aracılığıyla diyalog 

esnasında öğretilmelidir. Anadilden Arapçaya, Arapçadan anadile çeviri bu 

yöntemin reddettiği bir öğretim şeklidir. Bu yöntemde Arapça kelime ve kalıplar, eş 

anlamlısı veya zıt anlamlısıyla anlatma, göstererek anlatma gibi yollarla yine sadece 

Arapça olarak açıklanır. Bu yöntemin en belirgin özelliği, Arapçayı günlük konuşma 

durumlarıyla uyumlu olarak öğretmesidir. Bu da Arapça öğrencisinin kelime ve 

kalıpların anlamlarını, gösterilen davranışlar aracılığıyla kavramasını sağlar. 

Yöntem, dil öğreniminin amacını hayatta etkin olarak kullanma haline getirerek, 

öğrenciyi kitapta bulunan edebî parçaları anlama yerine, insanlar arasında iletişim 

aracı olan dili öğrenmeye yöneltir. Yöntemin anadili kullanmayı tamamen 

reddetmesi bazen zararlı olmaktadır. Öğretmen bazı soyut kelimelerin anlamını 

öğrencilere şekil veya araçlarla anlatamazsa bu da anlam kargaşasına ve ileride 

düzeltilmesi zor olan yanlışlara sebep olur. 

 

1.3.3. Đşitsel-Dilsel Yöntem: Đşitsel-dilsel yöntem, Arapçanın sözlü yönüne, 

başka bir deyişle dinlediğini anlama ve konuşma becerilerine öncelik tanıyan, 

davranışçı öğrenme yorumlarından yararlanarak diyaloglar ve yoğun sözlü 

alıştırmalar kullanarak dil yapılarını belli bir sıraya göre öğretmeyi hedefleyen bir 

yabancı dil öğretim yöntemidir. Bu yönteme göre, Arapça öğretimi yazma öğretimi 

değil konuşma öğretimidir. Đnsan anadilini önce dinleyerek, sonra yazılı şekliyle 

karşılaşmadan konuşarak öğrenir. Arapça öğrenimi de önce dinlediğini anlama 

öğretimiyle başlar, sonra konuşma becerisi gelişir, daha sonra da okuma ve yazma 

öğrenmeye geçilerek tamamlanır. Öğretimin başlamasıyla çalışmalar telaffuz, 

tonlama ve konuşma yanlışlarının düzeltilmesi üzerinde yoğunlaşır. Dil 

becerilerinde ileri düzeye erişilinceye kadar, dinlediğini anlama, konuşma, 

okuduğunu anlama ve yazma öğretimi şeklinde devam eder. Başka bir deyişle 

öğrenci, işiterek öğrenmediği ifadeleri konuşmada kullanmaz, söylemesini 

öğrenmediği cümleleri okumaz ve okumasını öğrenmediklerini de yazmaya 



 

çalışmaz. Yöntemin en belirgin özelliği, dört temel dil becerisi; dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma öğretimi, insanın doğal anadili öğrenimi sırasına uygundur. Ancak 

bu sıra yetişkin bir kişi için uygun olmayabilir. Çünkü yetişkin insan çevresiyle 

iletişimi sağlayacak bir dili bildiğinden, iletişim için gerek duymadığı yabancı bir dil 

öğrenimini sadece sınıf içi bir etkinlik olarak görür.  

 

 1.3.4. Seçmeli Yöntem: Bütün bilinen Arapça öğretim yöntemlerinin 

maksada en uygun ve öğretimde en başarılı olan yönlerinin seçilerek, birbiriyle en 

verimli biçimde kaynaştırılmasıyla oluşturulan yönteme seçmeli yöntem denir. 

Yöntem, Arapça öğretiminin Arapça ile yapılması esasını kabul eder. Ancak 

gerektiğinde anadilin kullanılmasının da uygun olacağını benimser. Günümüzde dil 

öğretimi ile ilgili düşünceler seçmeli yönteme doğru bir eğilim göstermektedir. 

Değişik kaynak, sistem ve stillerden en iyisini seçebilme, günümüz eğitimcilerinin 

üzerinde durdukları bir konudur.  

 

1.3.5. Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi: Shaalan (2005: 81-109) 

yayımladığı makalesinde bilgisayar destekli Arapça öğretiminden bahseder. Buna 

göre sistem, ilkokul öğrencileri veya Arapçayı yabancı dil olarak öğrenenler 

tarafından kullanılabilir. Söz konusu sistem, Arapça öğrenimi için Doğal Dil Đşleme 

(DDĐ) tekniklerinin kullanımını araştırır. Öğrenciler çeşitli durumlarda rahatlıkla 

cümle kurabilmek için teşvik edilirler ve böylelikle kendi hatalarını kendilerinin 

görmelerine yardımcı olunur. Bu sistemde, DDĐ araçları (yapıbilimsel çözümleyici 

ve söz dizimi çözümleyicisi) ve hata çözümleyicisi öğrenciye geri bildirim 

sağlamada kullanılır. Dahası öğrencinin, bir cümle içerisindeki hatayı kendi başına 

anlaması ve bunu düzeltmesini sağlayan bir mekanizmayı geliştirmeyi amaçlar. 

 

Breen ve Candlin (1980: 99), öğretmenin iki temel görevi olduğunu 

belirtmektedir. Đlk görevi sınıftaki her bireyin birbiriyle olan ve bireylerin 

etkinliklerle olan iletişimlerini geliştirmektir. Đkinci görevi ise, öğretmen 

kimliğinden bağımsız bir katılımcı olarak kendisinin öğrencileriyle arasındaki 

iletişimi sağlamaktır. Fisher ve Fisher (1979)’ın belirttiği gibi günümüzde bile pek 

çok öğretmen bireysel farklılıkları yetenek ya da zeka seviyesindeki farklılıklar 



 

olarak kabul etmektedir. Ancak bireysel farklılıklara uygun biçimde yapılan öğretim 

ile farklı bireylerin birbirlerine yakın başarılara ulaştıkları bu kanının yanlış 

olduğunu göstermektedir. Öğretme durumlarında bireysel farklılıklar kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. Farklı psikolojik özellikler, farklı düşünme ve problem çözme 

yolları, çalışma şekilleri o kadar net bir biçimde ortaya çıkar ki bunları görmezlikten 

gelmek olanaksızdır. Eğer bu bireysel farklılıklar hesaba katılmaz ve varlıkları 

engellenirse öğrenme-öğretme gerçekleşemez.  

Bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ve yabancı dil öğretiminde 

kullanılan yöntemlerden biri de NLP ilke ve teknikleridir. 

 

 

1.4. �LP �edir? 

 Neuro-Linguistic Programming sözcüklerinin baş harfleriyle anılan NLP, 

Türkçeye “Duyu-Dil Programlaması”, “Sinir Dili Programlaması”, “Beyin Dilini 

Programlama”… gibi farklı şekillerde çevrilmiştir. Buna göre NLP; düşünme, dil ve 

davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin 

biçimde kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır (Knight, 2006: xi). 

 Olağanüstü yeteneği inceleyen NLP’nin konusu insan davranışlarını 

beraberce şekillendiren bilinçli ve bilinçaltı süreçlerdir. Kendi alanlarında üstün 

başarı göstermiş kişilerin, bu başarıyı elde etmelerini sağlayan duygu ve düşünce 

programlarının çözümlenmesi, bilinçli ve bilinçaltı süreçlerinin incelenmesi, söz 

konusu çözümleme ve inceleme sayesinde de üstün başarının kopyalanması 

NLP’nin temelini oluşturan düşüncedir. NLP, bu çözümleme ve incelemenin sadece 

başarılı kişilerle sınırlı olmadığını, kendi kişisel başarılarımızı da bu yolla 

çözümleyerek tekrarlayabileceğimizi öngörmektedir. 

 NLP kavramını oluşturan sözcüklerin açılımları ise şu şekildedir: 

 Nöro; duyu organlarını kullanarak, dış dünya ile ilgili deneyimleri bilinçli ya 

da bilinçaltı düşüncelere dönüştüren nörolojik süreçlerle ilgilidir. Bu süreçlerin 

etkinliğini artırmak ve onları yönetebilme becerisini kazanmak NLP’nin en çok 

üzerinde durduğu konudur. 

 Linguistik; deneyimlere anlam kazandırmak ve bu deneyimleri başkalarına 

iletmek için dilin kullanılmasıyla ilgilidir.  



 

 Programlama; deneyimleri inceleyerek oluşum basamaklarını belirlemek, 

hedefe ulaşmak için onları yeniden düzenlemektir. Diğer bir ifadeyle, davranışta ve 

sonuçta arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek için duygu ve düşünceleri 

düzenleme biçimidir. 

 Kısaca ifade edilecek olursa NLP; vasat sonuçlar ya da başarısızlık doğuran 

eylemler ile başarı ya da mükemmellik getiren edimler arasındaki farkı anlamaya 

yardımcı olan psikolojik bir yöntemdir. 

 

1.5. �LP’nin Tarihçesi 

 NLP ilk olarak 1970’li yılların başlarında, o dönemde Kaliforniya 

Üniversitesi’nde psikoloji öğrenimi gören Richard Bandler ile dilbilimi alanında 

yardımcı profesör olan John Grinder’ın, belirli becerilere sahip kişilerle bu 

becerilerde mükemmelleşmiş kişiler arasındaki farklılıkları ortaya koyma 

çalışmalarıyla başlamıştır. Diğer bir ifadeyle NLP, Bandler ve Grinder’ın 

“Konusunda yetkin biri ile mükemmel biri arasındaki fark nedir?” sorusuna yanıt 

arama çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

 Bandler ve Grinder bu soruya yanıt ararken alanlarında üstün performans 

sergileyen üç kişiyi seçmiş ve bu kişilerin sözel ve davranışsal yaklaşımlarını 

incelemiştir. Bu amaçla seçilen üç kişi; Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls, aile 

terapisti Virginia Satir ve hipnoterapist Milton Erickson’dır.  

 Bandler ve Grinder ayrıca, dilbilimci Alfred Korzybski ve Noam 

Chomsky’nin çalışmalarından ön-varsayımlar ve dili kullanma biçimleri 

konularında; antropolog Gregory Bateson ve psikanalist Paul Watzlawick’in de 

meslek deneyimlerinden yararlanarak bulgularını derlemişlerdir. Kullandıkları 

modelleme tekniğine, beyin-dil-vücut arasındaki ilişkiyi sembolize etmek için 

Neuro-Linguistik Programming (NLP) adını vermişlerdir. 

 Yürütülen çalışmaların amacı, mükemmelliğe nasıl erişildiğinin belirlenerek 

bunun herkes tarafından öğrenilebilir-uygulanabilir hale getirilmesini sağlamaktır. 

Bu nedenle Bandler ve Grinder, tekniklerini önce kendi öğrencileri üzerinde 

uygulamışlar ve olumlu sonuçlar almışlardır.  

 Böylelikle temeli 1970’lerde atılan bu teknik ilk olarak Amerika ve 

Avrupa’da yayılmıştır. Günümüzde ise tüm dünyada yayılmaya devam etmektedir. 



 

1.6. �LP Đlkeleri 

 Her bilim veya sanat dalının öğrenilmesini kolaylaştıran belirli ilkeler vardır. 

Bu bölümde de NLP’nin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak ilkeler ele 

alınmaktadır. Söz konusu ilkeler, farklı kaynaklarda farklı adlarla anılmaktadır. 

Burada ise ilkelerin özünü yansıtan kelimelerle isimlendirme yapılmaya 

çalışılmıştır.  

 

 1.6.1. Harita bölgenin kendisi değildir 

 Đnsanlar beş duyuyla dış dünyadan gelen verileri ve bilgileri alarak kendi 

özel kalıplarında bu bilgilere bir anlam kazandırır. Herkesin kişisel değerlerinden, 

inançlarından ve deneyimlerinden oluşturduğu bir dünya modeli ya da başka bir 

deyişle haritası vardır. Çoğu insan kendi haritasının en iyi ve en doğru olduğuna 

inanır. Bu inanç, insanların birbirleriyle anlaşabilmelerine ve sağlıklı iletişim 

kurabilmelerine engel olur. Oysa mutlak doğru yoktur ve insanların olaylara 

yükledikleri anlam, kişiden kişiye dolayısıyla haritadan haritaya değişiklik gösterir. 

 Eşler arasında geçen aşağıdaki diyalog bu ilkeye örnek olarak gösterilebilir: 

 - Hayatım, bundan sonra her sabah yürüyüş yapalım mı? 

 - Sen benim kilo aldığımı mı söylemeye çalışıyorsun? 

 - Nereden çıkardın şimdi bunu? Bazen seni hiç anlayamıyorum. 

 - Zaten sen beni ne zaman anladın ki! 

 Bu diyalogda, spor yapmak, eşlerden birinin haritasına göre sağlıklı yaşamak 

anlamını taşırken; diğerinin haritasında sadece kilo vermek isteyenlerin kullandığı 

bir yöntem olarak kaydedilmiştir. Eşler, birbirlerinin haritalarından habersiz 

oldukları için anlaşmayı başaramamışlardır.  

 Öyleyse; insanların, ilişkilerinde, karşılarındaki kişinin haritasını keşfetmeye 

çalışmaları sağlıklı iletişim kurabilmelerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. 

  

1.6.2. Đletişimin anlamı alınan tepkilerdir 

 Đletişimin anlamı, -niyete bakılmaksızın- iletişime geçilen kişinin verdiği 

tepki demektir. Đletişimde amaç, iletişim kurulan kişiden istenilen sonucun 

alınabileceği tepkiyi vermesini sağlamaktır. Diğer bir ifadeyle, niyetin tepkiyle 

uyumlu olmasıdır. 



 

 Örneğin; bir bardak su isterken de, eşine “Beni seviyor musun?” diye 

sorarken de kişinin iletişiminin amacı kendi açısından iyi niyet taşır. Ancak kişi 

iletişimi sağlıklı kuramazsa, istediği su başından aşağı dökülebilir veya eşinden 

“Öff, seviyoruz dedik ya!” yanıtını alabilir. 

 Bir insanın karşısındaki kişiden aldığı tepki, beklediği tepkiden farklıysa, 

burada sorumluluk doğru iletişimi kuramayan kişiye aittir. Başarılı bir iletişimci, 

istediği tepkiyi alabilmek için çeşitli yolları dener ve iletişim kurmayı becerir (Gün, 

2007: 34). 

 

 1.6.3. Davranış en doğrudan bilgidir 

 Đnsanın, karşısındaki kişiyle iletişiminde kullandığı kelimelerin değeri %10, 

söyleyiş tarzının değeri %30, beden dilinin değeri ise %60’tır. Bu da, iletişimde en 

doğrudan bilginin davranıştan elde edileceğini gösterir. 

 Aşağıdaki durum bu konuya güzel bir örnektir: 

 Bir gün Merve’nin bebekleriyle oynuyorduk ve ben sözcüklerimle onun yanında 

olduğumu hissettirmeye çalışıyordum. Ama kelimeleri söyleyiş tarzım ve beden dilimle 

bunun aksini yapıyordum. Birden telefon çaldı, gelen önemli bir telefondu ve ben bütün 

ciddiyetimle telefonda konuştum. Telefondan sonra kızımın bana söylediği şu cümle 

kafamda şimşek gibi çaktı: 

- Baba, telefonla nasıl konuşuyorsan benimle de öyle oyna. 

O günden beri kızımla oynarken sözcüklerimle ve beden dilimle kızımın yanında 

olmaya çalışıyorum (Saygın, 2007: 48-49). 

 

1.6.4. Her davranışın olumlu bir amacı vardır  

Đnsanların algılarını yorumlama biçimleri kendi gerçeklerini tanımlar ve 

davranışları da kendi gerçeklerine uyum sağlama çabasıdır. Kişilerin kendi 

gerçekleri doğrultusunda davranmaları, “ben” sandıkları egoyu koruma amacını 

taşır. Ego, kendisini “ben” sandığı için, varlığını ne pahasına olursa olsun korumak 

ister.  

Đnsanlar yaptıkları her şeyi olumlu bir amaç uğruna yaparlar. Zaten amacının 

olumlu olduğuna inanmazsa yapması mümkün değildir.  



 

Örneğin; çocuklarını ve karısını döven bir erkeği, ilkel ve gaddar biri olarak 

yorumlarız. Oysa bir zamanlar babasından çok dayak yiyen bir çocuk, buna okul ve asker 

dayağı da eklenince, kendisini güçsüz olarak kabul etmek istemez. Zihninde “güçlü olan 

döver” mesajı oluşmuştur. Ego, güçlü olmak ister. Güçlülük dayakla eşdeğer olduğuna göre, 

önce mahallenin çelimsiz çocuklarını, kedileri, köpekleri sonra karısını ve çocuklarını 

dövmek, kişiye geçici de olsa güçlü olduğu duygusunu yaşatır. Düşüncesi ona, yaptıklarının 

yanlış olduğunu söylese de ben sandığı egosu ona güçlü olduğunu dayak atarak 

kanıtlamasını söyler (Gün, 2007: 38). 

Ne kadar zararlı, incitici ya da düşüncesizce olursa olsun, her davranışın 

ardında, kişinin kendini koruma ihtiyacından kaynaklanan olumlu bir niyet vardır. 

Farkında olmadan yapılan bu amaca hizmet eden davranış, ancak, iyi niyete hizmet 

eden başka bir davranış görüldüğünde veya gösterildiğinde değişebilir. 

 

1.6.5. Herkes kendine en uygun seçimi yapar 

Başkaları seçimlerine inanmasa hatta onları kınasa veya yargılasa da 

insanlar, kendi dünya algılarıyla, gerçeklik haritalarıyla kısaca yaşam 

deneyimleriyle farkında oldukları seçenekler arasından kendilerine en uygun seçimi 

yaparlar. 

Örneğin; akciğer kanseri olmasına rağmen sigara içmeyi bırakmayan bir 

kimse, başkaları onu kınasa veya ona kızsa da kendisi için en iyi seçimi yapmıştır. 

Sigara içmeyi bırakarak üç gün fazla yaşamak yerine, yaşadığı süre boyunca 

sigaradan aldığı keyiften vazgeçmemeyi tercih etmiştir. Bu durum, o kişi için, içinde 

bulunduğu anda mümkün olan en iyi seçeneğin sigara içmeye devam etmek 

olduğunu gösterir.  

Đnsanlar her zaman ve her şartta kendileriyle ilgili en iyi seçeneği belirler ve 

ona göre hareket ederler. Yaptıkları, -yanlış da olsa- yeni seçenekleri bulmak için 

kendilerine sunulan bir derstir.  

Diğer insanların tutum ve davranışlarına da aynı bakış açısıyla 

yaklaşıldığında, suçlamak, hor görmek, küçümsemek gibi yapıcı olmaktan uzak 

duygular, yerini, merak etmek, anlayış göstermek, ilgilenmek gibi insanlara ve 

çevresine yarar sağlayan duygulara bırakır. 



 

Kısaca; NLP’nin bu ilkesi insanlara, yaptıklarından suçluluk duymak yerine 

ders çıkarabilmeyi ve diğer insanların seçimlerini sorgulamak yerine onları 

anlamaya çalışabilmeyi öğretmektedir. 

 

1.6.6. Davranış ben değildir 

Ben dediğimiz öz, davranışların ve bilinç anlayışının ötesinde bir şeydir. Ben 

değiştirilemez ama davranışlar değiştirilebilir. Çoğu insan hem kendi davranışlarını 

hem de başkalarının davranışlarını kimliğine, kişiliğine atfederek yargılama 

yanlışına düşer.  

 Aşağıdaki cümlelerde, ben suçlanmaktadır:  

Ben aptalın tekiyim. 

Sen başarısız bir çocuksun. 

Bir telefon bile edemeyecek kadar sorumsuzsun (Gün, 2007: 36). 

Eleştiri, kişinin benliğine yapılıyorsa yıkıcıdır. Bunun nedeni, hatanın kişinin 

kimliğiyle özdeşleşmiş olması ve artık değiştirilemez hale gelmesidir. Ancak 

yapılan eleştiri, kişiliğe yönelik değilse, o zaman yararlı ve yapıcı olur. Bunun da 

nedeni davranışın değiştirilebilmesidir.  

Aşağıdaki cümlelerde ise davranış suçlanmaktadır.  

Bu davranışım aptalcaydı.  

Bu sınavlarda başarısız sonuçlar aldın. 

Geç geleceğini bildirmek için telefon etmemen sorumsuzca bir davranıştı 

(Gün, 2007: 36). 

Benliğe yönelik eleştiriler, iletişimin önündeki en büyük engellerdendir. 

Çünkü iletişimde en büyük korkulardan biri reddedilme korkusudur. Bu korkuyu 

aşmak ancak özgüven ve özdeğer kazanmakla olur. Bunu sağlamanın en önemli 

yolu da benliği değil davranışı eleştirmektir. 

 

1.6.7. Beden ve zihin aynı sistemin parçalarıdır 

Zihin ve beden birlikte hareket eder. Olumlu düşünmenin ya da halk 

arasındaki tabiriyle morali yüksek tutmanın, pek çok hastalığın iyileşmesinde 

önemli rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Bu duruma kanıt olarak da tıp dünyasının 

hastaları iyileştirmek için kullandığı plasebo (yalancı ilaçlar) gösterilebilir.  



 

Aynı durum zihnin beden üzerindeki etkisi için de söz konusudur. Örneğin; 

hazır ol pozisyonundaki bir kişiden yaratıcı bir fikir üretmesi beklenemez. Çünkü o 

anda kişiden istenen düşünmeden söylenileni yerine getirmesi, itaat etmesidir. 

Đnsanlar bu etkiyi fark edip doğru yerde kullandıklarında, olumsuz durumları kendi 

lehlerine dönüştürebilirler. Örneğin; mutsuz bir kişi, zorla gülmeyi denediğinde, 

yüzündeki tebessümün beyindeki mutluluk hormonunu artırmasını sağlamış olur. 

Bir süre sonra da kendini gerçekten iyi hissetmeye başlar.  

 

1.6.8. Her zaman bir seçenek daha vardır 

Esneklik yasası olarak da adlandırılan bu ilke, her sorunun bir çözümü 

olduğunu öngörmektedir. Her sorunun bir çözümü olduğuna inanan kişi çözüme 

odaklanmış ve bütün benliğini çözümü bulmaya kanalize etmiş demektir. 

Süpermarkette ağlayıp bağıran bir çocuk, çevresi için olmasa da, kendisi için 

en etkili yöntemi kullanarak istediğini elde eder. Đnsanlar da nasıl davranacaklarına 

karar verirken, belli bir düzeyde işleyecek bir davranış seçer. Đşlemeyeceğini 

düşündüğünde başka bir seçenek arar. Ancak unutulmaması gereken en önemli 

nokta; her zamanki gibi davranıldığında, her zamanki sonucun alınacağıdır. Bu 

durumda esneklik, bir sorunun çözümü için kullanılan seçenekler işe yaramadığında, 

farklı seçenekleri denemeyi göze alabilmektir. Herhangi bir sistemde, hangi öğenin 

ya da kişinin esnekliği en büyükse, sistemi kontrol eden o olur. 

 

1.6.9. Başarısızlık diye bir şey yoktur sadece sonuçlar vardır 

Đnsanlar hayatları boyunca kendilerini bazen başarılı, bazen de başarısız 

olarak tanımlar. Peki insanlar, neye ve kime göre başarısızdır? Bu duruma en iyi 

örnek, Edison’un şu cevabıdır: 

Edison, bir mucit olarak tanınmasına karşın, her zaman bugünkü kadar saygı 

görmemiş, takdir edilmemiştir. Napoleon Hill, Edison ile yaptığı ilk röportajda ona 

“Elektrik ampulü yapma girişiminizde yüzlerce kere başarısız olmanız hakkında ne 

söyleyebilirsiniz?” diye sorduğunda, Edison’un cevabı çok dikkat çekicidir: “Özür dilerim, 

ama ben bir kere bile başarısız olmadım. Sonuç vermeyen yüzlerce tecrübem, öğrenim 

hayatım oldu ve sonuca ulaşabilmek için yeterince öğrenim hayatım olması gerekiyordu.” 

(Refik, 2002: 50) 



 

Bu ilkenin vermek istediği mesaj şu şekilde formüle edilebilir: 

Deneyim + başarısızlığın kabullenilmesi = Yenilgi ve çekilme 

Deneyim + durumların (sonuçların) değerlendirilmesi = Öğrenme ve 

seçenekler 

 

1.6.10. Bir insan bir işi başarabiliyorsa bunu herkes öğrenebilir 

 NLP’nin çıkış noktasını oluşturan bu ilkenin anlamı; her insanın yapmak 

istediği tüm şeyler için yeterli kaynağa sahip olduğudur.  

Đnsanlar, tarih boyunca alanlarında üstün başarılar göstermiş kimselerin, bu 

başarılarının ardında, kendi özel yeteneklerinin bulunduğunu ve onların farklı 

olduğunu düşünürler çoğu zaman. Oysa başarılı insanların diğerlerinden farkı, 

kendilerindeki sınırsız gücü fark etmiş olmalarıdır.  

Dört dakikada bir mil koşabilen Roger Bannister olmadan önce, bilim insanları, hiç 

kimsenin bir mili dört dakikada koşacağına inanmıyordu. Ama Roger Bannister’ın bu 

rekoru kırmasından sonra bir yıl içinde 37 koşucu ve daha sonraki yıllarda ise 300’ü aşkın 

koşucu onun rekoruna ulaştı. Sınırı koyan şey zihnimiz ve inançlarımız (Gün, 2007: 42). 

Her insan, yeterince zaman ve çaba harcadığında ve kendisini yapmak 

istediği işe adadığında, her şeyi yapabilir. 

 

 

1.7. �LP Teknikleri 

 Bu bölümde, yabancı dil öğreniminde kullanılabilecek NLP teknikleri ele 

alınacaktır. 

 

 1.7.1. Aynalama 

 Uyum, NLP’nin en önemli unsurlarından biridir. Uyum, insanların 

birbirleriyle aynı paralellikte iletişimler kurabilmesi ve olaylara birbirlerinin bakış 

açılarıyla yaklaşabilmesi demektir. Etkili ve sağlıklı bir iletişimin yapı taşı uyum 

öğesidir.  

 Günlük hayatta “frekansı tutturmak”, “aynı dili konuşmak”, “ortak 

paydalarda buluşmak” gibi çeşitli deyimsel ifadelerle anılan bu durum, aslında insan 

ilişkilerinin en önemli unsuru olan “uyum”u anlatmaktadır.  



 

 Đnsanlar, kendilerine benzeyen kişilerden hoşlanırlar, arkadaşlarıyla aynı dili 

konuşmak isterler ve en çok ortak yönlerinin olduğu kişiyle evlenmeyi tercih 

ederler. Bunun sebebi, kişilerin, ilişkilerinde uyumu aramasıdır. Ancak çoğu insan 

bunun farkında değildir. Birbirleriyle uyum sağlamış pek çok kişi de, bu uyumu 

farkında olmadan yakalamıştır.  

 NLP’nin aynalama tekniği; insanların, ilişkilerinde en çok önem verdikleri 

uyumun, istenilen zamanda, istenilen kişiyle bilinçli olarak elde edilmesini 

sağlamaktadır. Bu durum, insan ilişkilerinin daha sağlıklı kurulabilmesine imkan 

vermektedir. Ayrıca, söz konusu uyum bilinçli olarak sağlandıktan sonra, karşıdaki 

kişinin davranışlarını yönlendirmek de mümkün olmaktadır. 

 NLP’de aynalama; karşımızdaki kişinin ya da grubun sözsüz davranış 

modelini ona geri sunmaktır (Gün, 2007: 136). 

 Aynalama; oturma stilinden konuşma tarzına, ses tonundan vücut 

hareketlerine, nefes alma temposundan giyim ve hatta yemek seçimine kadar pek 

çok farklı yolla, kişinin karşısındakiyle uyumu yakalamaya çalışmasıdır.  

 Bu yollardan ilki; aynalama tekniğine kaynaklık eden, vücut hareketlerinin 

ya da başka bir ifadeyle beden dilinin taklit edilmesidir. Bu işlem üç farklı şekilde 

yapılabilir. Buna göre; bir kişi, karşısındakinin aynadaki görüntüsünü ona vererek 

yani; karşısındaki kişi sağ elini çenesine dayadığında, o, sol elini çenesine 

dayayarak, karşısındaki kişi sol kolunu masanın üzerine koymuşsa, o, sağ kolunu 

masanın üzerine koyarak veya karşısındaki kişi sağ bacağını sol bacağının üstüne 

atmışsa, o, sol bacağını sağ bacağının üstüne atarak aynalama yapabilir. Diğer 

taraftan, kişi, karşısındakinin hareketlerini aynen taklit ederek yani; karşısındaki kişi 

sol eliyle çenesini ovuşturuyorsa, o, sağ eliyle çenesini ovuşturarak ya da 

karşısındakinin hareketlerini çaprazlayarak yani; karşısındaki kişi bacak bacak 

üstüne atmışsa, o, ellerini göğsünde kavuşturarak, karşısındaki kişi sol eliyle 

yakasını düzeltirken, o, sağ eliyle saçlarını düzelterek veya karşısındaki kişi 

alyansıyla oynuyorsa, o, kol saatinin kayışıyla oynayarak aynalama yapabilir. 

Böylelikle mesaj, karşıdaki kişinin bilinçaltına gidecek ve konuştuğu insanın 

kendisine benzeyen biri olduğuna karar verecektir. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta; karşıdaki kişinin hareketlerinin bir-iki saniye sonra taklit edilmesidir. Ayrıca, 



 

taklit eden kişinin, hareketlerini ani olarak değil, yavaş ve doğal bir şekilde 

değiştirmesi gerekir. 

 Bu yollardan bir diğeri; kişinin, karşısındakinin nefes alma temposuna 

uymaya çalışmasıdır. Örneğin; karşısındaki kişi yavaş ve derinden nefes alıyorsa, o 

da yavaş ve derinden nefes almalı veya karşısındaki kişi hızlı ve yüzeysel nefes 

alıyorsa, o da hızlı ve yüzeysel nefes almaya çalışmalıdır. Bu yol, etkili ve önemli 

bir uyum sağlama yoludur. 

 Kişinin, karşısındakinin konuşma hızına ve ses tonuna uymaya çalışması bir 

başka yoldur. Örneğin; karşısındaki kişi hızlı konuşuyorsa, o da hızlı; karşısındaki 

kişi yavaş konuşuyorsa, o da yavaş konuşmaya çalışmalıdır. Çünkü hızlı konuşan 

biriyle yavaş konuşan birinin, konuşma hızlarını değiştirmeden uyumu sağlamaları 

çok zor olur. Bu durumda ses tonunun da uyumu önem kazanmaktadır. Sakin ve 

alçak sesle konuşan bir kişinin, yüksek sesle, adeta bağıra bağıra konuşan birisiyle 

iletişim kurması veya iletişim kurmayı istemesi olanaksız görünmektedir. Bu 

nedenle, kişinin, karşısındakinin ses tonuna benzer bir ses tonuyla konuşmaya 

çalışması, uyum sağlamanın önemli bir yoludur. 

 Aynı şekilde, kişinin, karşısındakinin yemek yeme hızına ayak uydurmaya 

çalışması ve hatta karşısındakiyle aynı yemeği seçmesi de önemlidir. Hızlı yemek 

yiyen bir kişi, yavaş yemek yiyen karşısındaki kişiyle uyumlu olamadığı gibi, 

karşısındakinin bu durumdan rahatsızlık duymasına da sebep olacaktır. Ancak, kişi 

yemek yeme hızını karşısındakine uydurmaya çalışsa ve hatta onun seçtiği yemeği 

seçse; karşıdaki kişi kendisine benzeyen biriyle yemek yediğini düşünecek ve kendi 

beğendiği yemeği, onun da seçmesi hoşuna gidecektir. 

 Aynalama, insanlar arasında bağlantılar oluşturur. Bunun sebebi, kendilerine 

benzeyen her şeyin, insanların ilgisini çekmesidir. Söz konusu benzerliğin bilinçli 

olarak algılanması şart değildir ve çoğu zaman da insanlar, bu benzerliği bilinçli 

olarak fark etmez. Ancak bilinçaltı benzerliği algılar ve bu da kişide güven duygusu 

meydana getirir. 

 Uyum karşılıklıdır. Aynalama tekniğini kullanarak, karşısındakiyle uyum 

sağlayan bir kişi, bir süre sonra karşısındakinin de farkında olmadan kendisini 

aynaladığını görecektir. Bu durumda, karşısındakiyle uyumu gerçekleştiren bir kişi, 

aynı zamanda onun kendisine uyum sağlamasına da neden olmuş olacaktır. NLP 



 

bunu yönlendirme olarak ifade etmektedir. Denilebilir ki; NLP’de kullanılan 

aynalama tekniğinin amacı, önce uyumu sağlamak, ardından da yönlendirmeyi 

gerçekleştirmektir. Aşağıdaki durum, buna güzel bir örnektir: 

 Misafir olduğum bir evde, temizlikçi kadın aldığı bir telefondan sonra yere yığıldı. 

Ev sakinleri telaşla koşuşturmaya başladı. Kimi limon kolonyası arıyordu, kimi telefondaki 

kişiyle konuşmaya çalışıp ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Hemen kadının yanına boylu 

boyunca uzandım. Onun aldığı şekilde hızlı nefes almaya başladım. O karnını tutuyor, ben 

de tutuyordum. Bir süre nefes alışımız tamamıyla aynıydı. Uyum sağladığımızı hissettiğim 

an, nefesimi yavaşlatmaya başladım. O da nefesini yavaşlatmaya başladı. Gittikçe derin 

nefesler almaya başladım. O da derin nefesler almaya başladı. Yeterince sakinleştiğinde 

gözlerini açtı. Ben yavaşça doğruldum. O da doğruldu. Kendine gelmişti (Gün, 2007: 140). 

 

 1.7.2. Çapalama 

 NLP’de psikolojik bir durum oluşturan uyarıcıya çapa denir. Çapa, bir 

sembolün uyarıcı haline gelerek, belirli bir durumu ve tepkiyi tekrar tekrar 

oluşturmasıdır (Gün, 2007: 143). 

 Pavlov'un "Şartlı Refleksler" üzerine yaptığı araştırma, aslında bir bakıma 

NLP'nin çapa adını verdiği uyarıcıları ilk kez inceleyen çalışmadır. Bir hafta 

boyunca yemek verilmeden önce her seferinde zil sesi çalınan bir çalışma ortamında 

incelenen köpeklerin, bu süre sonunda zil sesini her duyduklarında salya salgılarında 

artış olduğunu gözlemlenmiştir. Pavlov’un deneyindeki zil sesi, henüz et ile 

eşleştirilmeden önce, köpek için nötr bir uyarıcıdır. Zil sesi ile et birlikte verildikten 

ve ete gösterilen tepkinin, zil sesine karşı da gösterilmesi sağlandıktan sonra ise, ses, 

şartlı uyarıcı durumuna gelir. Benzer bir durum, doktoru her gördüğünde ağlamaya 

başlayan çocuk örneğinde mevcuttur. Çocuğun, ilk doktora gittiğinde, iyileşmesi 

için yapılan müdahaleler sonucunda canı acımış ve böylelikle çocuk, klasik 

koşullanma yoluyla doktordan korkmaya başlamıştır. Başlangıçta nötr bir uyarıcı 

olan doktor, çocuğun ilk deneyiminden sonra artık şartlı uyaran haline gelmiştir. 

Böylece, klasik koşullanmada şartlı uyaran olarak ifade edilen kavram, NLP’de çapa 

olarak adlandırılmaktadır.  

 NLP’de çapalar; bir ses, görüntü, dokunuş, koku ya da tat gibi, insanlarda her 

zaman aynı davranışı oluşturan uyarıcılardır. Çapalar, yaşamın her anında ve her 



 

yerde, çoğu zaman insanlar farkında bile olmadan onların davranışlarını belirler. 

Kırmızı ışıkta durmak, okulda zil çaldığında öğrencilerin yerlerinden kalkması veya 

işitilen bir reklam müziğinin, reklamı yapılan ürünü hatırlatması bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir.  

 Çapaların gücü, kişilerin bağlantı kurma ve çağrışım yapma gücü ve becerisi 

üzerine temellenir. Bir kere kurulduğunda, tepkiler her seferinde otomatik olarak 

işlemeye başlar ve kişi için yararlı ya da zararlı olur. Yararlı çapalar, güven 

duygusu, enerji ve yaratıcılık gibi kaynakları harekete geçirirler. Zararlı çapalar ise, 

depresyon, hayal kırıklığı ve uyuşukluk gibi halleri harekete geçirirler. Örneğin; 

sıkışık bir trafikte randevusuna yetişmeye çalışan bir kişi, bir taraftan randevunun 

nasıl geçeceğine dair endişeler yaşarken, diğer taraftan da bu önemli randevuya geç 

kalma korkusuyla sıkıntılı bir haldedir. O esnada, radyoda, eşiyle ilk karşılaştıkları 

anda dinledikleri ve “bizim şarkımız” olarak adlandırdıkları şarkı çalmaya 

başladığında, şarkının çağrıştırdığı anılar ve eşi, gözünün önüne gelir ve böylelikle 

içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtularak gülümsemeye başlar. Bu örnekte 

radyoda çalan şarkı, olumlu duyguyu oluşturan yararlı bir çapadır.  

 Bir başka örnekte; trafikte rahat ve sakin bir şekilde ilerleyen bir sürücü, 

yolun sağındaki trafik polisinin kendisinden durmasını istediğini görünce, birden 

heyecan ve korku hissetmeye başlar. Çünkü trafik polisi kendisini ilk 

durdurduğunda, hızlı gittiği için ceza yemiştir. Burada da, trafik polisinin sürücüyü 

durdurması, olumsuz duyguyu oluşturan zararlı bir çapa olmuştur. 

  Çapalar iki yolla oluşur. Bunlardan ilki, zihinsel yoldur. Duyuların, belirli bir 

duyguyla bağlantısı olmaksızın oluşan çapalardır. Bir reklam bin kere izlenir ya da 

işitilirse, ürün zihinde çapa oluşturur. Reklamın ilk cümlesini duyduğumuzda 

gerisini getiririz. Turkcell’in tavuğunu, Pınar’ın kemik şeklindeki kuklasını 

gördüğümüzde, markaları hemen tanırız. Günlük yaşamda tekrar tekrar görülen ya 

da işitilen bir şey, bir süre sonra kişinin belleğine kazınır. Ancak koku ve tat 

duyularıyla ilgili çapalar için, görsel ve işitsel duyular kadar tekrar gerekmez. 

Çünkü koku, tat ve dokunma duyularının merkezi farklıdır. Örneğin; kişinin, bir 

lokantada yediği lezzetli bir yemeği, o lokantanın önünden geçerken yeniden 

hatırlaması çok daha kolaydır. Halbuki lokantanın adını tat bağlantısı olmadan 

hatırlamak, tekrarı gerektirir. Televizyonlarda yayınlanan bir yiyecek maddesinin 



 

reklam sloganı olan “adını unutabilirsiniz ama tadını asla” ifadesi de bu gerçekten 

yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bir şeyi yaparak öğrenmek, sadece görerek ya da 

dinleyerek öğrenmekten daha kolaydır ve daha az tekrarı gerektirir. Araba 

kullanmayı veya bisiklete binmeyi öğrenmek bunun en güzel örneğidir. 

 Çapaların oluşmasına neden olan ikinci yol ise duygusal yoldur. Bu yolla 

bazen tek bir çapa kalıcı olabilir. Duygusal yoğunluk yaşanılan anlarda, beş duyu 

her şey ile duygu arasında bağlantı kurar. Kişinin, sürekli gördüğü ve reklamını 

işittiği Mc Donalds’a gitmeye ikna olması için, belki bin kez tekrar gerekir. Ama 

hayatının aşkına bir Mc Donalds önünde rastlamışsa, bilinçaltı bu iki olayı birbirine 

bağlar ve o kişi Mc Donalds’ın önünden her geçişinde iyi duygular hisseder (Gün, 

2007: 142-145). 

 NLP’de kullanılan çapalama tekniğinin asıl amacı ise, kişilerde olumlu 

duygular meydana getirecek çapaları bilinçli bir şekilde oluşturmaktır. Böylelikle 

çapalama tekniği, kişinin gerekli bulduğu duygu ve durumlara, istediği zaman ve 

istediği yerde erişmesini sağlar. Ayrıca, istenmeyen duygu ve düşüncelerin yerini, 

istenen duygu ve düşüncelere bırakabilmeye ve böylece duyguların denetim altına 

alınmasına olanak tanır. Bu nedenle çapalama, sınav stresi veya toplum önünde 

konuşma kaygısı gibi istenmeyen durumların ortadan kaldırılmasında sıkça 

kullanılan bir yöntemdir (Knight, 2006: 180).  

 

 1.7.3. Yeniden çerçeveleme 

 Bir resmin sınırlarını çerçevesi belirler. Eğer kişi, resme baktığı açıyı 

değiştirirse, onu çok farklı şekilde görür. NLP’de çerçeve, dikkati bir şey üzerine 

odaklamak anlamına gelir. Yeniden çerçeveleme ise, kişinin olaylara yaklaşımında 

dikkatini odakladığı noktayı değiştirmek, başka bir ifadeyle, olaylara değişik 

açılardan bakabilmesini sağlamaktır. 

 NLP’nin “başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçlar vardır” ilkesi, 

yeniden çerçeveleme tekniğinin özünü oluşturmaktadır. Đnsanlar, bazı girişimlerinin 

sonunda, istedikleri neticeyi elde edemediklerinde, bunu bir başarısızlık olarak değil 

de, Edison’un yaptığı gibi sonuca ulaştırmayan bir yol olarak gördüklerinde, olaya 

farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış, böylelikle resmi yeniden çerçevelemiş olurlar.  



 

 Diğer taraftan, farklı kişiler, farklı bakış açıları demektir. NLP’de yeniden 

çerçeveleme olarak adlandırılan, olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşma, aynı 

zamanda, dünyaya başkalarının gözüyle bakabilme becerisi empatinin de temelidir. 

 Yeniden çerçevelemeyi daha iyi anlamak için şu meşhur örnek kullanılabilir: 

 Ayakkabı üreticisi bir firma, pazar araştırmaları için, bir elemanını geri 

kalmış bir bölgeye gönderir. Bu bölgede çağın nimetleri adına hiçbir şey yoktur. 

Đnsanlar yarı çıplak ve yalınayak dolaşıyorlardır. Bölgeyi inceleyen eleman şirket 

merkezine şu raporu verir: “Burada ayakkabı kullanan yok. Bu bölgede ayakkabı 

satamayız.” Şirket, bir süre sonra başka bir elemanını aynı bölgeye gönderir. Yeni 

giden eleman, bölgeyi inceler ve şu raporu gönderir: “Bu bölgede müthiş bir 

potansiyel var. Hiç kimse ayakkabı kullanmıyor. Buraya derhal 40.000 çift ayakkabı 

gönderin.” 

 Sorunun neden orada olduğunu bilmek, sorunun nasıl çözüleceğine katkısını 

görebilmek açısından önemlidir. Ancak kişiler çoğunlukla, neden sorusu üzerinde 

gereğinden fazla odaklandıklarından, çözümün değil de sorunun bir parçası olurlar. 

Çok yönlü düşünme ve farklı bakış açılarıyla yaklaşma, çözüm sürecinde çok 

önemli ve etkin rol oynayan becerileridir. Bu becerileri kazandırmayı amaçlayan 

yeniden çerçeveleme tekniğinde aşağıdaki yollar kullanılabilir: 

 Büyütmek: Sorun spesifik bir durum ise, konuya daha geniş açıdan bakmak 

yararlı olabilir. Problem bir detaydan kaynaklandığında, kişi, bu problemi 

gereğinden daha önemli hale getirebilir ve bütünün kendisine sağlayacağı avantajları 

gözden kaçırabilir (Gün, 2007: 188). Aşağıdaki örnek konuya açıklık 

kazandıracaktır: 

 Eviyle işi arasındaki mesafe 10 km olmasına rağmen, evinden işine gitmek 

için iki vasıta değiştiren bir kişi, benzin fiyatlarının yüksek olmasını ileri sürerek, 

işine arabasıyla gitmemektedir. Bu durumda kişi, benzin masrafından kaçarken, 

elden giden diğer fırsatları görememektedir. Halbuki bu kişi, bakış açısını büyütüp 

genişletse, işine arabasıyla gitmenin kendisi için daha az masraf, daha az zaman, 

daha az emek ve daha az stres demek olduğunu görecektir.  

 Đnsanlar bakış açılarının çerçevelerini büyüttüklerinde, detaylar üzerinde 

gereğinden fazla durmadan, konuyu bir bütün olarak görecek ve kâr-zarar dengesini 

iyi kuracaklardır. 



 

 Küçültmek: Sorun genel bir durumdan kaynaklanıyorsa, sorunu parçalara 

ayırarak çözüm üretmek faydalı olabilir (Gün, 2007: 188). Büyük bir lokmayı 

yutmak için, onu küçük parçalara bölmek gerekir. Son yıllarda çok rağbet gören 

taksitli satış sistemi, bu mantıkla oluşturulmuştur. Aynı şekilde; haftada 1000 soru 

çözmesi gereken bir öğrenci, 1000 rakamını ilk duyduğunda telaşa kapılabilir. 

Ancak öğrenci, bu rakamı parçalara bölerek küçültürse, hem öğrencinin hedefe 

ulaşma ihtimali yükselecek hem de bu uğurda daha az emek harcayacaktır. 

 Đçeriği Değiştirmek: Đnsanların yapmak zorunda oldukları ancak yapmaktan 

pek de hoşlanmadıkları işleri, farklı bir bakış açısıyla yeniden tanımlamaları, 

yeniden çerçevelemenin etkin bir yoludur. Günlük hayatta sıkça rastlanılan 

aşağıdaki durum, buna güzel bir örnektir: 

 Đstanbul, Ankara, Đzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişi, işlerine 

veya okullarına ulaşabilmek için her gün onlarca kilometre yol kat etmek zorunda 

kalmaktadır. Yolun yoruculuğuna bir de trafik sıkışıklığı eklendiğinde, yolda geçen 

zamanın eğlenceli olması neredeyse imkansızdır. Ancak kişiler, zihinlerindeki “yol 

eşittir stres” algısını; “yol eşittir kitap okumak” , “yol eşittir test çözmek” , “yol 

eşittir müzik dinlemek” şeklindeki algılarla değiştirdiğinde, sorunu yeniden 

tanımlamış, başka bir ifadeyle içeriği değiştirerek yeniden çerçeveleme yapmış olur. 

Böylelikle kişi, yapması gereken iş için harcadığı zamanda, yapmayı istediği şeyleri 

gerçekleştirebilir. 

 �iteliği Değiştirmek: Her davranış, ortaya çıktığı andaki şartlar içinde 

değerlendirilir. Davranışın niteliğini belirleyen şartlardır. Şartlar değişirse, çerçeve 

de değişir. Örneğin; asla uçağa binmeyeceğini söyleyen bir kişi, bir kriz zamanında 

afet bölgesinden uzaklaştırılmak için uçağa binmesi gerektiğinde, ben bu uçağa 

binmem diyebilir mi?  

 Davranışların şartlara göre şekillendiği düşünüldüğünde, insanlar şartlarını 

ya da çerçevelerini kendi istedikleri yönde değiştirirlerse, davranışlarına da yön 

vermiş olurlar. Ancak, bir amacın kişiyi harekete geçirmesi için, kişinin, ödülün 

bedelden daha yüksek olduğuna inanması gerekir. Örneğin; spor yapmanın ödülü 

büyüktür. Đnsanın, genç ve zinde kalarak sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. Bedeli 

ise küçüktür. Đnsanın hayattaki en önemli varlığı olan sağlığını koruması için, her 

gün sadece yarım saatini ayırması gerekir. Aynı şekilde, sigarayı bırakmanın ödülü 



 

büyüktür. Đnsan ömrünün süresini ve kalitesini artırır. Bedeli ise küçüktür. Sigarayı 

bırakmaya kararlı olmak gerekir. 

  

 

1.8. Yabancı Dil Öğretiminde ve Öğreniminde �LP’nin Kullanılması 

 Bu bölümde, genel anlamda yabancı dil öğretiminde ve öğreniminde 

kullanılabilecek NLP ilkeleri ve teknikleri üzerinde durulacaktır. 

 Bundan önceki bölümlerde ele alınan NLP ilkeleri ve tekniklerinden yabancı 

dil öğretiminde veya öğreniminde kullanılabilecek olanları şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

- Harita bölgenin kendisi değildir. Yabancı dil öğretim sürecinde, 

öğretmenle öğrencinin sağlıklı iletişim kurabilmeleri, bunun için de 

birbirlerini doğru anlamaları gerekmektedir. NLP’nin bu ilkesi; kişilerin, 

birbirlerinin haritalarından haberdar olduklarında, doğru iletişimin 

kendiliğinden sağlanabileceğini ifade eder. Buna göre; yabancı dil 

öğretmeninin, öğrencilerinin haritalarını keşfetmesi ve farklı haritaları 

göz önüne alarak, her öğrenciye hitap etmesi gerekir. 

- Đletişimin anlamı alınan tepkilerdir. Yabancı dil öğretiminde, öğretmenle 

öğrenci sürekli iletişim halindedir. NLP’nin bu ilkesi; öğretmenlerin 

vermek istedikleri mesajın, yerine ulaşıp ulaşmadığının, öğrencilerin 

tepkileriyle ölçülebileceğini ifade eder. Buna göre; öğretmen, aynı 

zamanda başarılı bir iletişimcidir ve beklediği tepkiyi almak için farklı 

yolları deneyerek iletişim kurmayı başarır.  

Davranış Çerçevesi Odaklanması 

Suçlama Çerçevesi NLP Çerçevesi 

Probleme odaklanır. Çözüme odaklanır. 

Niçin sorusunu sorarak mazeret üretir. Nasıl sorusunu sorarak çözüm üretir. 

Đstenilen sonuca ulaşamama başarısızlıktır. Đstenilen sonuca ulaşamama deneyimdir. 

Đhtiyacı olduğunda harekete geçer. Olanağı olduğunda harekete geçer. 

Varsayımlarıyla yola çıkar. Merak ve ilgiyle yola çıkar. 



 

- Davranış en doğrudan bilgidir. Yabancı dil öğretim sürecinde öğretmen, 

iyi bir gözlemcidir. NLP’nin bu ilkesi; iletişimin sözsüz kısmının, sözlü 

kısmından daha doğru ve daha kesin bir anlam ifade ettiğini vurgular. 

Buna göre; öğretmen, öğrencilerinin en küçük davranışlarını dahi dikkate 

almalı ve öz değerlendirmeye ilişkin en doğru bilgileri bu yolla 

sağlamalıdır. 

- Davranış ben değildir. Yabancı dil öğrenme sürecinde kişiler, 

eleştirilerini davranışları üzerinde değil de, benlikleri üzerinde 

yoğunlaştırdıklarında, yabancı dil öğrenemeyeceklerine dair bir inanç 

geliştirirler. NLP’nin bu ilkesi; yabancı dil öğrenme sürecinde yapılan 

değerlendirme ve eleştirilerin davranışlara yönelik olduğunda, 

davranışların değiştirilebileceğini ve istenilen sonucun elde 

edilebileceğini vurgular.  

- Her zaman bir seçenek daha vardır. Yabancı dil öğrenmek; planlı, 

sistemli ve doğru yöntemlerin kullanıldığı bir çalışmanın ürünüdür. 

NLP’nin bu ilkesi; yabancı dil öğreniminde başarısız olanların, yanlış 

yöntemleri kullanmaları sonucunda başarısız olduklarını ancak herkesin 

kendisine uyan ve yabancı dil öğrenmesini sağlayacak olan bir yöntemin 

var olduğunu ifade etmektedir. 

- Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçlar vardır. Yabancı dil 

öğrenmek için yola çıkan ancak yolu tamamlamadan pes eden ve 

kendisini başarısız olarak niteleyen pek çok kişi vardır. NLP’nin bu 

ilkesi; yabancı dil öğrenim sürecinde alınan başarısız bazı neticelerin 

genelleştirilemeyeceğini; bu neticelerin birer deneyim olarak görülüp 

onlardan ders çıkarılabileceğini ifade etmektedir.  

- Bir insan bir işi başarabiliyorsa, bunu herkes öğrenebilir. Yabancı dil 

öğreniminde motivasyon, son derece önemli ve gereklidir. NLP’nin bu 

ilkesi; yabancı dil öğrenmek isteyenlere, yabancı dil öğrenmenin yetenek 

ile ilgili olmadığını, gerçekten isteyip yeterince zaman ve emek 

harcandığında herkesin yabancı dil öğrenebileceğini ifade ederek, gerekli 

motivasyonu sağlar. 



 

- Aynalama tekniği. Yabancı dil öğretiminde, yönlendirme amaçlı 

kullanılabilecek bir yöntemdir. NLP’nin bu tekniği; başarılı bir iletişim 

için gerekli olan uyumun, bilinçli olarak sağlanmasını ifade eder. 

Öğretmen de bu uyumu bilinçli olarak sağladıktan sonra öğrencilerini 

yönlendirebilir.  

- Çapalama tekniği. Yabancı dil öğretiminde, öğretmenin, öğrencinin 

öğrenme sürecini hızlandırmak için kullanabileceği bir yöntemdir. 

NLP’nin bu tekniği; herhangi bir sembolün bir uyarıcı haline gelerek, 

belirli bir tepkiyi tekrar tekrar oluşturmasını anlatır. Bir tür çağrışım 

tekniği olan bu yönteme öğretmen, yabancı dil öğretiminin her 

aşamasında sıklıkla başvurabilir. 

- Yeniden çerçeveleme tekniği. Yabancı dil öğretiminde ve öğreniminde, 

motivasyonun düştüğü anlarda kullanılabilecek bir yöntemdir. NLP’nin 

bu tekniği; kişinin, farklı bakış açılarını, ihtiyacı olduğu anda 

kullanabilmesini ifade eder. Yabancı dil öğrenmek isteyen bir kişi, bu 

tekniği kullanarak motivasyonunu artırmayı başarabilir. Aynı şekilde 

yabancı dil öğretmeni de, öğrencilerinin motivasyonlarını yüksek tutmak 

için bu teknikten yararlanabilir. 

 

 

1.9. Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretilmesinde ve Öğrenilmesinde �LP 

Đlkelerinin Kullanılması 

 Bu bölümde, bir yabancı dil olarak Arapçanın öğretilmesinde ve 

öğrenilmesinde kullanılabilecek NLP ilkeleri ele alınacaktır. Ayrıca bu bölümde 

ilkelerle ilgili olarak örnek etkinlikler yer alacaktır. Etkinlikler Arapça olarak 

verilecektir. Bununla amaçlanan, etkinliklerin Arapça derslerinde uygulanmaya 

hazır halde sunulmasıdır. Her bir etkinlik için, etkinliği kısaca anlatan Türkçe bir 

açıklamaya da yer verilecektir. Ayrıca bu etkinliklerin tamamı ek-4’de yer 

almaktadır. Etkinlikler ilke ve teknikler için birbiri yerine kullanılabilecek 

niteliktedir. 

 

 



 

1.9.1. Harita bölgenin kendisi değildir 

NLP’de “Harita bölgenin kendisi değildir.”şeklinde ifade edilen ilke; 

kişilerin olaylara bakış açılarının, kendi dünya algılarıyla oluştuğunu anlatmaktadır. 

Öğretmen de, öğrencilerinin kendi dünya algılarıyla meydana getirdikleri haritaları 

göz önüne almalı ve beklentilere cevap verebilmelidir. Örneğin; Arapça öğrenen bir 

öğrencinin kendi haritasına göre, bir yabancı dili bilmek demek, o dilde 

konuşabilmek demektir. Aynı şekilde başka bir öğrencinin haritasına göre de, bir 

yabancı dili bilmek demek, o dilde yazabilmek anlamına gelmektedir. Bu durumda 

Arapça öğretmeninin, Arapçanın öğretiminde hem konuşma hem de yazma 

becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanması gerekir. Her öğrencinin farklı bir 

haritası olduğu düşünüldüğünde de öğretmenin, Arapçayı, bütün dil becerilerini 

kapsayacak bir şekilde öğretmesi gerekir. 

Diğer taraftan, bazı öğrencilerin haritalarında Arapça, zor bir dil olarak 

kodlanmış olabilir. Böyle bir haritaya sahip bir öğrencinin Arapça öğrenmesi için 

haritasını değiştirmesi gerekir. Bu durumda Arapça öğretmeni, zorluk-kolaylık 

kavramının herkese göre değiştiğini, Türkçedeki pek çok kelimenin kökeninin 

Arapça olduğunu örneklerle anlatıp Arapça ile Türkçe arasındaki benzerliklere 

dikkat çekerek, öğrencisinin haritasını değiştirebilir. 

 

1.9.1.1. Örnek Etkinlik “Farklı Haritalar” 

Etkinliğin Amacı: NLP’nin “Harita bölgenin kendisi değildir.” ilkesinden 

yola çıkılarak hazırlanan bu etkinliğin amacı, öğrencilere, herkesin farklı dünya 

algılarıyla farklı haritalara ya da farklı bakış açılarına sahip olduğu gerçeğini 

göstermektir. 

 Etkinliğin Uygulanması: Etkinliğin uygulanması, öğretmenin öğrencilere 

bir kelime vermesi ve onlardan bu kelimenin kendilerinde çağrıştırdığı şeyi 

yazmalarını istemesiyle gerçekleşir. Öğrenciler daha sonra fikirlerini birbirleriyle 

paylaşıp tartışırlar. 

 Etkinliğin Yararları: Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, kendi haritalarının 

farkına varırlar. Etkinlik aynı zamanda öğrenciler için iyi bir yazma ve konuşma 

alıştırması niteliğindedir. Diğer taraftan etkinlik sırasında öğrenciler düşüncelerini 

serbestçe paylaşabileceklerinden, sınıfta özgür ve demokratik bir ortam oluşur. 



 

"الخرائط المختلفة  " اVولالنشاط   

 مواجھة الطالب بواقع اخت{ف البشر بكيانھم وأفكارھم وقدراتھم على اkستيعاب :الھدف

  .فھم حقيقة اخت{ف الخرائط البشرية بمعنى آخر مساعدة الطالب على. والتفھم

 ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي : المستوى

   أربعون دقيقة:المدة

   الكتابة- التحدث :المھارات

 يعطي المعلم الط{ب كلمة ويطلب منھم أن يكتبوا ما توحي ھذه الكلمة :مرحلة ا�داء

 استنتاج وجھات نظر أي يمكن ويشتق منھا وجھات نظر مختلفة" حمية"الكلمة ھي . لكل منھم

  :مختلفة

  ثوب          طبيب

  ميزان          تفاحة

  سيارة          دجاجة

 من خ{ل ھذا التمرين يمكن استخراج خرائط الط{ب أي شخصياتھم :م{حظات للمعلم

سوف يؤدي الط{ب ھذا العمل كتابيا وسوف يعبرون عن أفكارھم بشكل كتابي وھنا . وطباعھم

kيا، سوف يعبر الط{ب عن أفكارھم ووجھات نظرھم بالقول التاليثان. يعتبر تمرينا كتابيا أو :

 ..."بالنسبة لي ليس ا�مر"أو ..." بالنسبة لي"

  ھذه المحادثة في الصفوفي الوقت ذاته ستجري. وھذا يعتبر تمرينا شفھيا للمحادثة

.بين الط{ب وھم يتبادلون ا³راء بكل راحة وحرية  

 

 

 

 

 



 

1.9.2. Đletişimin anlamı alınan tepkileridir 

Söylenilen sözün ardındaki niyet, onun anlamını yansıtmaz. Sözü 

anlamlandıran, karşıdaki kişinin verdiği tepkidir. Niyet ne olursa olsun, istenilen 

tepki alınamıyorsa, iletişim doğru kurulamamış demektir. Örneğin; çocuklarının söz 

tutmamasından şikayet eden ebeveynler, çocuklarına yaklaşım tarzlarını tekrar 

gözden geçirebilirler. Ya da eşlerinin kendilerini anlamamalarından dert yanan 

bayanlar, eşleriyle doğru iletişim kurmak için farklı yollar deneyebilirler.  

Sınıfta, öğrencilerin, istenilen tepkileri verdiği, sağlıklı bir iletişim ortamını 

oluşturmak öğretmenin görevidir. Öğretmen, NLP’nin “Đletişimin anlamı alınan 

tepkilerdir.” olarak tanımlanan ilkesini benimsediği takdirde, çeşitli yöntemler 

deneyerek, sınıf içi doğru ve etkili iletişimi sağlamakla yükümlü olduğunu bilir. 

Günlük hayatta pek çok sorunun iletişimsizlikten kaynaklandığı düşünüldüğünde, 

özellikle de okulda ve sınıfta iletişim engellerini ortadan kaldırmak kolay değildir. 

Ancak öğretmenler, aşağıda önerilen küçük adımlar sayesinde büyük ilerlemeler 

kaydedebilirler: 

 Öğretmenler genellikle, öğrenciler kendilerine kulak verene kadar bir şeyi 

üç-dört kez tekrarlamak zorunda kalırlar. Bu durumda yapılacak en güzel davranış, 

soyut “Beni dinler misiniz?” sözünü kullanmak yerine, daha somut ve çekici bir 

ifade olan “Arkadaşlar! Bana bakar mısınız?” sözünü kullanmaktır. Öğrencilerin 

hepsi susup öğretmene bakıncaya kadar, öğretmen bekler ve ardından söylemek 

istediklerini kararlı ve uygun bir ses tonuyla ifade eder. 

 Akıl, söylenen bir şeyin tersini düşünemez. Ona bir şeyi yapma denildiğinde, 

aksine yapılması istenilmeyen şeyi yapar. Đnsan beyni bir bilgisayar gibi çalışır. 

Bilgisayara neyi yapmaması gerektiği komutu verilmez. Neyi yapması isteniyorsa, o 

komut verilir. Örneğin; bir insana “Gözlerini kapa. Ne düşünürsen düşün ama sakın 

sana aldığım o muhteşem yüzüğü düşünme!” dendiğinde, o kişinin aklına gelen ilk 

şey, o yüzük olacaktır. Öğretmenler de bu gerçeği göz önünde bulundurarak, 

öğrencilerine, onlardan yapmalarını istedikleri şeyleri olumlu cümlelerle ifade 

etmelidirler. Örneğin; “Konuşmayın!” yerine “Sessiz olun!” ifadesini; “Ödevinizi 

yapmadan yarın okula gelmeyin!” yerine “Yarın okula ödevinizi yapmış olarak 

gelin!” ifadesini veya “Arapçadaki isim cümlesiyle Türkçedeki isim cümlesini 



 

birbirine karıştırmayın!” yerine “Arapçadaki isim cümlesiyle Türkçedeki isim 

cümlesini birbirinden farklı düşünün!” ifadesini kullanmalıdırlar.  

 Arapça öğretmeni, öğrencilerle doğru iletişim kurabildiğinde, öğrencilerine, 

hem kendini hem de dersini sevdirmeyi başarır. Bu durumda, öğretmenin ve 

öğrencinin, eğitim-öğretimden en yüksek verimi alması mümkün olur. 

 

1.9.2.1. Örnek Etkinlik “�LP Alfabesi”  

 Etkinliğin Amacı: Etkinliğin amacı, öğrencilerle sözsüz iletişimi 

gerçekleştirerek sınıfta sıcak ve eğlenceli bir ortam oluşturmaktır. 

 Etkinliğin Uygulanması: Bir tür oyun sayılabilecek bu etkinlikte, Arap 

alfabesindeki her harf için öğretmenin seçeceği üç farklı harften biri belirlenir. Bu 

üç harfin her birisi de farklı bir hareketi (el kaldırmak, zıplamak vb.) simgeler. 

Öğretmen, alfabedeki harfleri öğrencilere söylediğinde, öğrenciler de harfin 

gerektirdiği hareketi yaparlar.  

Etkinliğin Yararları: Bu etkinlik, öğrencilerin yönergeleri dikkatlice takip 

edip uygulamaları için yüksek konsantrasyon ve fiziksel koordinasyon gerektirir. Bu 

nedenle hem eğlenceli hem de faydalıdır. Ayrıca öncelikli temsil sistemi dokunsallık 

olan öğrenciler için oldukça uygundur. 

 

  "LP�أبجدية ال  " الثانيالنشاط 

نى آخر بناء جسر تحقيق اkتصال والتفاھم الصامت بين المدرس والط{ب، بمع: الھدف

  . اتصال بين الطالب والمعلم أوk، ومن ثم أداء الدرس في جو من المرح والمتعة

 ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي : المستوى

   ث{ثون دقيقة:المدة

  اkستماع: المھارات

". NLP"يباشر المعلم النشاط بإع{نه اسم النشاط وعنوانه وھو أبجدية ال: مرحلة ا�داء

  .كاملة على السبورة بشكل يراه كل الط{ب" NLP"يكتب المعلم أبجدية الفي البداية 



 

  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب    ا 

  ف  ش  ف  ش  ي  ي  ف  ش  ي  ش

  

  ف  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س    ز

  ف  ي  ي  ش  ش  ي  ف  ي  ش  ف

  

  ي  k  ه  و  ن  م  ل  ك  ق

  ش  ي  ش  ف  ي  ي  ش  ي  ف

  

ما يقول عند: بناء على الشرح.  بعدئذ يشرح للط{ب معنى كل حرف من ھذه ا�بجدية

يرفع الط{ب اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ وعندما يلفظ المعلم حرف " الياء"المعلم حرف 

يصفق " الفاء"أما عندما يقول المعلم حرف . يرفع الط{ب اليد اليسرى والقدم اليمنى" الشين"

ھذا النشاط يوجب وقوف الط{ب على أرجلھم، كذلك يجب على الط{ب في . الط{ب ويقفزون

�ن التوقيت ھام . ا ا�داء أن يجيبوا على توجيھات المعلم حاk خطوة بعد خطوة ب{ انتظارھذ

  .جدا في ھذا النشاط

إن ھذا النشاط يساعد على تأمين جو من الدفء والمرح في الصف : م{حظات للمعلم

. ذافيروفي نفس الوقت يوجب استماع الط{ب ومتابعتھم وتطبيقھم توجيھات المعلم بالدقة وبالح

لھذا السبب يعتبر تحقيق ھذا النشاط صعبا ولكنه مفيد لكونه نشاطا جماعيا يستوجب اkنتباه 

وھذا النشاط يناسب جميع الط{ب وخاصة . الكامل واkندماج التام والتوافق الفيزيولوجي

  .ط{ب التطبيق الحركي

 

 



 

1.9.3. En doğrudan bilgi davranıştadır 

Dil, deneyimin ikinci derecede temsilidir. Kişi, hissettiklerini en doğru ve en 

yalın biçimde, davranışlarıyla gösterir. NLP’nin, bu gerçeği vurgulayan “En 

doğrudan bilgi davranıştadır.” ilkesi, sınıf ortamında oldukça faydalı ve işlevsel bir 

yöntemdir. Öğretmenin, beden dilini doğru kullanması ve öğrencilerinin beden 

dillerini doğru okuması, sınıf içi iletişimin sağlıklı olması anlamına gelir. Bu 

nedenle öğretmen, dersiyle ilgili dönütleri, en iyi bu yolla elde eder. 

 Örneğin; derste birkaç defa saatine bakan bir öğrenci, aslında öğretmene, 

“Dikkatim dağıldı, dersten yavaş yavaş kopuyorum.” mesajını vermektedir. Böyle 

bir durumda öğretmen, dersine birkaç dakika ara verir ve öğrencilerin ilgisini 

çekecek ders dışı bir konudan bahsederek, öğrencilerin dikkatini yeniden kendine 

vermelerini sağlayabilir. Aynı durum öğretmenler için de geçerlidir. Derste sık sık 

saatine bakan bir öğretmen, öğrencilerde, dersin bir an önce bitmesini istediği, 

izlenimini uyandıracaktır.  

 Öğretmen sınıfa girdiğinde, en önemli zaman dilimi ilk birkaç dakikadır. Bu 

süre içinde öğretmenler, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurabilir ve 

öğrencileriyle iletişimlerinin, dolayısıyla eğitimlerinin kalitesini yükseltebilirler. 

� Enerjiniz: Büyük bir coşku ve heyecanla sınıfa girin. Enerjiniz etrafa manyetik 

dalgalar yayarak öğrencilerinizde pozitif etki yaratır. Enerji ile oluşturulan 

özgüven gösterisi, öğrenciyi etkiler.  

� Gözleriniz: Sınıfı mümkün olduğu kadarıyla gözlerinizle izleyin, güleç bir yüzle 

selamlayın. Sınıftaki her öğrenci ile göz göze gelmeye çalışın. Sınıfınızın 

farkında olun. 

� Farkındalığınız: Sınıfta olmayanları listeden değil, gözleminiz sonucunda tespit 

edin. Öğrenciler hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sahibi olmaya çalışın. 

Öğrencilerinizin isimlerini ezberlemeye çalışarak, onlara isimleriyle hitap edin. 

Sınıfta olan her değişikliğin farkında olun. Takdir edilecek veya yerilecek 

değişiklikleri fark edin. Olumsuzlukları ise, çok önemli değilse eğer, görmezden 

gelmeye çalışın. 

� Bir olay anlatın: Motivasyonu sağlayan çok kısa bir olayı veya o günlerde 

yaşadığınız bir durumu anlatın. Derse başlamadan önce, bir önceki derste neler 



 

öğrenildiğini özetleyin. Eğer o ders sırasında enteresan bir olay yaşanmışsa onu 

da anlatarak, öğrencilerinizin hatırlamalarını sağlayın. 

� Konunun önemine dikkat çekin: Derste işlenecek konunun anahtar başlıklarını 

verin, dersin hayata dair pratik yönlerinden bahsedin. Dersin yalnız öğrenmek 

için değil, iş ve diğer yaşam alanlarında da kullanılabileceğini belirtin. 

Bu adımlar takip edilerek işlenecek bir Arapça dersi, eğitim-öğretimin 

yüksek oranda gerçekleştiği ve hem öğretmenin hem de öğrencilerin keyif aldığı 

bir ders haline gelecektir. 

 

1.9.3.1. Örnek Etkinlik “3 Dakika Alıştırması” 

Etkinliğin Amacı: Bu etkinliğin amacı, doğru nefes alıp verme egzersizi ile 

öğrencilerin zihnen ve bedenen gevşemelerini sağlamak, böylelikle onları 

öğrenmeye hazır hale getirmektir.  

 Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen, çeşitli talimatlarla öğrencileri 

yönlendirerek, onlara doğru nefes alıp verme egzersizi yaptırır. Bu egzersiz birkaç 

defa tekrarlanır. 

 Etkinliğin Yararları: Etkinlik, öğrencilerin zihin ve beden yorgunluklarını 

atmalarını sağlaması ve onları dersi dinlemeye hazır hale getirmesi bakımından 

faydalıdır. 

 

 

 "تمرين لثrث دقائق " الثالث النشاط 

ناحيتين، الذھنية والبدنية وتجھيزھم للتربية  تأمين و تحقيق ارتخاء الط{ب من ال:الھدف

 .والتعليم

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

  عشر دقائق:المدة

   صيغ ا�مر :المكتسبات



 

َ يوجه المعلم الط{ب كما يلي:مرحلة ا�داء ّ:  

أغمض عينيك . ِّاجلس مستقيما واضعا يديك على ركبتيك ومثبتا قدميك على ا�رض

أثناء التنفس، امÐ القسم ا�سفل أوk من الرئتين بالھواء ثم القسم ). َ نفسا عميقاخذ(وتنفس بعمق 

خ{ل ممارسة ھذا التمرين ست{حظ ارتفاع القفص الصدري من . ا�وسط وأخيرا القسم ا�على

  .ٍبضع ثوان) استنشقته(امسك النفس الذي أخذته . ا�سفل إلى ا�على

يتجه نحو الداخل بشكل مقعر أي ادفع جوفك نحو وأثناء الزفير من ا�نف دع بطنك 

  .أثناء الزفير الكامل أرح جوفك دافعا بطنك نحو الخارج واسترح. ظھرك

خ{ل عملية التنفس، بإمكانك أن تملك القسم ا�على من رئتيك بالھواء وذلك برفع كتفيك 

 الكاملة لجسمك من كرر ھذه العملية عدة مرات لتأمين الراحة. أحيانا إلى ا�على بشكل خفيف

  .خذ نفسا أخيرا وافتح عينيك مبتسما. رأسك إلى قدميك

يقوم المعلم بھذا النشاط �زالة تعب الطالب ذھنيا وجسديا وھذه : م{حظات للمعلم

  .الممارسة تمكن المعلم من تحضير الطالب kستماع الدرس واستيعابه

 

 

1.9.4. Davranış ben değildir 

NLP’nin “Davranış ben değildir.” ilkesi, eleştirilerin benliğe değil, 

davranışlara yöneltilmesi gerektiğini savunur. Bu ilke aynı zamanda, her öğretmenin 

sınıf ortamında dikkat etmesi gereken çok önemli bir konuyu hatırlatır. Öğretmenler, 

öğrencilerini eleştirirken, asla onların kişiliklerini zedeleyici sözler sarf etmemelidir. 

Öğretmenin en önemli görevi, öğrenciyi eğitmekse, her davranışında olduğu gibi 

eleştirilerinde de yapıcı ve eğitici olmak zorundadır. Bu durumda öğretmen, 

öğrencisine “Arapça dersinde başarısızsın.” dediğinde eleştirisini öğrencinin 

benliğine yöneltmiş olur. Ancak “Arapça sınavlarında başarısız sonuçlar aldın.” 

derse şayet, öğrencinin davranışını eleştirmiş olur. Birinci cümlede yapılan eleştiri, 

öğrenci benliğini değiştiremeyeceği için, yıkıcıdır. Đkinci cümlede yapılan eleştiri, 

öğrenci davranışını değiştirebileceği için, yapıcıdır. 



 

 Ayrıca öğretmenler, öğrencilerini eleştirirken, abartılmış kelimeler 

kullanmaktan da sakınmalıdırlar. Örneğin bir Arapça öğretmeni dersiyle  ilgili; 

“Arapçada, sonuna bitişik zamir alan bir kelimenin, başına elif-lam takısı 

alamayacağını her zaman unutuyorsun. Sadece bu yüzden bu sınavda aldığın notu 

düşüreceğim.” ifadesini kullanmak yerine, “Arapçada, sonuna bitişik zamir 

 alan bir kelimenin, başına elif-lam takısı  alamayacağını iki sınavdır 

unutuyorsun. Ama ben, bundan sonraki sınavlarda daha dikkatli olacağını ve aynı 

hatayı yapmayacağını bildiğim için, notunu düşürmeyeceğim.” ifadesini 

kullandığında, öğrenciye, hatasını fark edip düzeltme fırsatı vermiş olur. Bir başka 

örnekte öğretmen, “Harf-i cer’den sonra gelen kelimelerin mecrur okunması 

gerektiğini bin kere söyledim.” ifadesi yerine, “Harf-i cer’den sonra gelen kelimeleri 

nasıl okumamız gerekiyordu?” ifadesini kullandığında, öğrencilerden yapmalarını 

beklediği davranışı, daha kolay bir şekilde ve kısa bir sürede elde etmiş olur.  

 Öğretmenler kelimelerin gücünü fark edip, bunları yerinde ve zamanında 

kullandıklarında, her öğrencinin kalbini fethedebilirler. 

 

1.9.4.1. Örnek Etkinlik “Anlat Bakalım” 

Etkinliğin Amacı: Etkinliğin amacı, kelimeleri kullanmadan iletişim 

kurmaya çalışmaktır. 

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen daha önceki derslerde öğrettiği bazı 

sıfatları (kızgın, utangaç, yorgun vb) belirler ve öğrencileri ikişerli gruplara 

ayırarak, öğrencilerden birbirlerine bu kelimeleri jest ve mimiklerle anlatmalarını 

ister. 

Etkinliğin Yararları: Etkinlik, sınıfta meydana gelebilecek monoton 

atmosferi dağıttığı ve eğlenceli bir ortam oluşmasını sağladığı için faydalıdır. Ayrıca 

etkinlik, kinestetik öğrenciler için oldukça uygundur. 

 

 

 

 

 



 

  "اشرح  بصمت  "  الرابعنشاطال

  . توضيح المعنى بدون استخدام الكلمات:الھدف 

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

   ث{ثون دقيقة:المدة

 التحدث: المھارات

 يختار المعلم اثنتي عشرة صفة أو أكثر من الصفات التي كان قد علمھا :مرحلة ا�داء

 أن يقسم الط{ب إلى مجموعات ثنائية يطرح عليھم تلك الصفات فيحاول و بعد. لط{به سابقا

الطالب ا�ول ايصال معنى تلك الصفة لزميله عن طريق الحركات و ا�يماءات بدون استخدام 

  :من ھذه الصفات. الكلمات أي بشكل صامت

  غضبان         متشكك      سعيد

  متعجب         حزين      ضجر

  خائف         متعب      مستحيي

  ساذج        ھادئ      متوتر

  

و .  ھذا النشاط طريقة ممتازة لكسر الجو اkعتيادي الممل في الصف:م{حظات للمعلم

  .يؤمن جوا مريحا و مرحا في الصف

 

 

  

 

 

 



 

 1.9.5. Her zaman bir seçenek daha vardır 

Yabancı dil öğrenimi, diğer bütün çalışma alanlarının öğrenimine oranla 

daha zorlu bir süreçtir. Bunun nedeni, öğrenilmek istenen şeyin, kişi için tamamen 

farklı ve yabancı olmasıdır. Çünkü kişi kendisine yeni bir iletişim kanalı açmaya 

çalışmaktadır. Ancak, herkesin yabancı dil öğrenebileceği de, unutulmaması 

gereken bir gerçektir.  

 Bu gerçekten yola çıkarak Arapça öğrenmek için zaman ve emek harcayan 

bir kişi, istediği sonucu elde edemediğinde, deyim yerindeyse pes etmektedir. 

NLP’nin “Her zaman bir seçenek daha vardır.” ilkesi, kişiyi çözüme, başka deyişle 

Arapça öğrenmeye ulaştıracak seçeneğin ya da yöntemin her zaman var olduğunu 

vurgulamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; aynı yöntemleri kullanarak 

farklı sonuçlar elde etmeye çalışmanın mümkün olmadığıdır. O halde, A kursuna 

giderek Arapça öğrenemeyen bir kişi, B kursuna gitmeyi; kursa giderek Arapça 

öğrenemeyen bir kişi, Arapça öğretmeninden birebir ders almayı; A öğretmeniyle 

başarılı olamayan bir kişi, B öğretmenini tercih etmeyi; ders ortamında Arapça 

öğrenemeyen bir kişi, kendisine Arapça konuşan arkadaşlar edinerek dili hayatının 

içine katmayı veya Arapça konuşulan bir ülkeye giderek dili doğal ortamında 

öğrenmeyi denemek gibi sayısız farklı seçeneği kullandığında, Arapçayı mutlaka 

öğrenecektir. Bu şekilde seçeneklerin çeşitliliğinden faydalanarak, kendisine en 

uygun yöntemi bulan kişi, daima istediği sonucu elde eder ve hedefine ulaşır.  

 

1.9.5.1. Örnek Etkinlik “Güç Kaynağı”   

 Etkinliğin Amacı: Bu etkinlik, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir 

sınava hazırlanmak gibi zorluklarla başa çıkma becerisini onlara kazandırmayı 

amaçlar. Ayrıca öğrenme engellerini ortadan kaldırmak için öğrencileri motive eder.  

 Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen öğrencilerden, günlük hayatta karşı 

karşıya kalabilecekleri zor bir durum hayal etmelerini ister. Bundan sonra birkaç 

adımda, öğrencilerin, zihinlerinde bu zor durumun üstesinden gelmelerini 

sağlayarak onları cesaretlendirir.  

Etkinliğin Yararları: Etkinlik, sınıfta sıcak ve dostça bir ortam oluşturarak 

öğrencilerin zor durumlarla başa çıkmalarını sağladığı için faydalıdır. Bunun yanı 



 

sıra, öğrencilere, sorumluluk almada ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmede 

itici bir güç olur. 

 

  "مصدر القوة " النشاط الخامس  

خلق جو دافئ ومرح في الصف وتقوية روح الصداقة والمرح بين الط{ب : الھدف

  .جھه وتقوية قدرة الطالب على التركيزلتمكين الطالب من التغلب على المصاعب التي قد توا

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

  ث{ثون دقيقة:المدة

   التحدث-اkستماع : المھارات

  :يجب على المعلم اتباع الخطوات التالية لتحقيق ھذا النشاط: مرحلة ا�داء

يجب أن يطلب المعلم من ط{به أن يتخيلوا أنفسھم قد واجھوا موقفا صعبا أو عقبة  -1

وھي الذھاب إلى طبيب أسنان أو اkشتراك في مبادرة للحصول على وظيفة أو تحضير  تزاح

  .وجبة طعام لعشرين شخصا أو المرور بامتحان صعب

يطلب المعلم من ط{به أن يتخيلوا أنفسھم في أزمة أو ضيق أي في موقف صعب  -2

ذھانھم ھذه الصورة كشريط يطلب المعلم من الط{ب أن يرسموا في أ. يجب أن يتخلصوا منه

فيلم أو مسرحية يحيونھا في مخيلتھم وأن يحاولوا التوصل إلى حل يخلصھم من المأزق الذي 

بعدئذ يطلب منھم أن يتخيلوا أنفسھم وقد استطاعوا تجاوز ھذه المصاعب ورسوا . ھم فيه

نؤا أنفسھم على وأخيرا يطلب المعلم من ط{به أن يھ. بسفينتھم على البر وحققوا نجاحا باھرا

  .إنجازھم ھذا

يطلب المعلم من ط{به أن يعيدوا ما فعلوه في الخطوة الثانية مرة أخرى لكي  -3

  . يستمتعوا بلذة النصر والنجاح أمام الصعاب مرة أخرى



 

بعد اkستمتاع بشعور النصر والزھو يجعل المعلم الط{ب يستمعون إلى أنشودة  -4

." مكانك التغلب على كل المصاعب، أنت قادر على ذلكبإ: " النصر في قلوبھم ويعيدون القول

  .فتزداد ثقتھم بأنفسھم وشجاعتھم أمام ا�زمات

أخيرا، يبين المعلم لط{به أنھم أصبحوا قادرين على مواجھة المصاعب والتمكن  -5

ويذكرھم بأن ترديد كلمات التشجيع والثناء أمام المرآة يلعب دورا ھاما في . منھا والتغلب عليھا

 .وين الثقة بالنفس والشجاعة والجرأةتك

ھذا النشاط يساھم في تحضير الطالب kمتحان صعب قد يواجھه في : م{حظات للمعلم

ويساعد أيضا . حياته الخاصة أو خ{ل دراسته ويساعده في تجاوز ھذه العقبة بكل ثقة وأمان

ساھما في قدرة الطالب ويشكل حافزا ھاما م. الط{ب في التقدم في مجالي اkستيعاب والتركيز

 .على تحمل المسؤولية ووصوله إلى النجاح

 

 

1.9.6. Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçlar vardır 

Hatanın başarının düşmanı olduğu nu düşünmek, çok yaygın bir yanlıştır. 

Hata, bir öğretmendir; acımasızdır ama en iyisidir. NLP’nin “Başarısızlık diye bir 

şey yoktur, sadece sonuçlar vardır.” şeklinde tanımlanan ilkesi de bu hakikate işaret 

etmektedir.  

 Arapça öğrenmek, sabır ve kararlılık isteyen uzun bir süreçtir. Bu süreçte, 

kişinin, Arapça öğrenmedeki nedenlerini açıkça ortaya koyması gerekir. Bu 

nedenler ortaya konup, amaç tam olarak belirlendikten sonra bile, Arapça öğrenmeyi 

engelleyen en yaygın hatalar şu şekilde sıralanabilir: 

� Arapça öğrenimine ara vermek: Her yabancı dil ancak özellikle Arapça, 

kesintisiz bir süreç içinde öğrenilmelidir. Arapça öğreniminin süreç 

tamamlanıncaya kadar aralıksız gerçekleşmesi, Arapçanın tam olarak 

öğrenilmesini ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlar. 

� Sadece gramer öğrenmek: Amacın Arapça öğrenmek olduğu bir yolda, gramer 

bilgisine sahip olmak, kişinin bu yolda ilerlemesini sağlayan araçlardan biridir. 

Ancak kişi, bu araçla gereğinden fazla meşgul olduğunda, gerçek amacını 



 

unutmaktadır. Bu nedenle kişi, yolun sonunda, Arapçayı değil, sadece Arapça 

grameri öğrenmiş olmaktadır. 

� Ezber yapmak: Gramer bilgisine sahip olmak gibi, kelime ezberlemek de, 

kişileri, Arapça öğrenmek için çıktıkları yolda sonuca ulaştıracak araçlardan 

biridir. Arapça öğrenmede kullanılacak araçların çeşitliliği, hedefe varmadaki 

hız ve kolaylıkla doğru orantılıdır. Sadece kelime ezberlemekle bir dil 

öğrenilmeyeceği gibi, dil öğrenmek de sadece kelime bilmek demek değildir. 

� Türkçe düşünmek: Türkçe cümle yapılarıyla Arapça cümle yapılarının 

birbirinden farklı olması sebebiyle, Türkçe düşünmek, Arapça öğrenimini 

yavaşlatan en büyük hatalardan biridir. Aynı zamanda, Arapçayı iyi bir şekilde 

öğrendiği halde, Türkçe düşünerek Arapçayı kullanan bir kişi, hiçbir zaman 

Arapçaya tam olarak hâkim olmayı başaramaz. 

Bu ve benzer hatalar, kişilerin Arapça öğrenme motivasyonlarının azalmasına 

sebep olmaktadır. Ancak diğer taraftan, Arapça öğrenme sürecinde yapılan yanlışlar, 

başarısızlık olarak değerlendirilmediğinde, kişiye uygun, en doğru Arapça öğrenme 

yönteminin bulunmasında en önemli katkıyı sağlamaktadır. 

 

1.9.6.1. Örnek Etkinlik “Gelecek” 

 Etkinlikte yer alan قارئة المستقبل adlı hikaye ek-3’de verilmiştir. 

Etkinliğin Amacı: Etkinlik, sınıfta tartışma ve paylaşım ortamını 

oluşturmayı amaçlar. 

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen, öğrencilere bir hikaye okur ancak 

hikayenin son cümlesini söylemez ve öğrencilerden son cümlenin ne olabileceğini 

tahmin etmelerini ister. Öğrencilerin tahminlerini tahtaya yazar. Ardından son 

cümleyi okur ve öğrenciler kendi tahminleriyle karşılaştırırlar. Son olarak öğretmen 

öğrencilere hikayeden çıkardıkları dersi de sorar. 

Etkinliğin Yararları: Etkinlik, öğrencilerin düşüncelerini ifade 

edebilmelerine imkan verdiği için sınıfta rahat ve sıcak bir ortam meydana gelir. 

Ayrıca tartışma ortamı öğrenciler için iyi bir dinleme ve konuşma alıştırması olur. 

 



 

    "ارئة المستقبلق  "  السادسنشاطال

  . تأمين جو الراحة و الثقة في الصف:الھدف

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

   أربعون دقيقة:المدة

   التحدث–اkستماع : المھارات

و k يقرأ الجملة ا�خيرة من القصة و . لقارئة المستقبقصة  يقرأ المعلم :مرحلة ا�داء

و من ثم يقرأ . كتب المعلم تخمينات الط{ب على السبورةي. يطلب من الط{ب أن يخمنوا النھاية

و في . الجملة ا�خيرة على الط{ب و يطلب منھم مقايستھا ما تخميناتھم المكتوبة على السبورة

  .الختام يسألھم عن العبرة و الدرس الذي أخذوه من القصة

ھم و شرحھا و  ھذا النشاط يجعل الط{ب أكثر قدرة على توصيل أفكار:م{حظات للمعلم

و ھكذا يعتبر نشاطا فعاk . لھذا يسود جو حرية الرأي و الراحة في تعاطي ا�فكار بشكل أكبر

 .في مجال الحديث و اkستماع

 

 

1.9.7. Bir insan bir işi başarabiliyorsa, bunu herkes öğrenebilir 

Motivasyon, bir şeyi tutkuyla yapma isteği olarak tanımlanabilir (Vahapoğlu, 

2005: 29). Her işte olduğu gibi yabancı dil öğreniminde de motivasyon, en önemli 

ve öncelikli unsurlardan biridir. Özellikle de söz konusu dil, çoğu kimsenin zor 

olarak nitelendirdiği Arapça olduğunda, motivasyonun gerekliliği ve önemi bir kat 

daha artmaktadır.  NLP’nin “Bir insan bir işi başarabiliyorsa, bunu herkes 

öğrenebilir.” ilkesi, Arapça öğrenmek isteyenlere ihtiyaç duydukları motivasyonu 

elde etmelerini sağlayacak güçlü bir çıkış noktası olmaktadır. Arapça öğrenmek 

isteyen bir kişi, bu noktadan hareketle yola çıktığında, aşağıdaki amaçlar ve 

kazançlar doğrultusunda motive olup istediği sonucu elde edebilir: 

Günümüzde Arapça, 24 Arap ülkesinde 250 milyon kişinin anadili, 

Birleşmiş Milletler ve Đslam Konferansı Örgütü’nün resmi dili, ayrıca 1,5 milyar 



 

müslümanın ibadet ve kültür dili olma özelliğiyle dünyanın en etkin on dilinden 

birisidir. Arapçanın dünya dilleri içinde bu kadar büyük ve önemli bir yere sahip 

olduğunun bilinmesi, onun öğrenilmesini mühim ve gerekli kılacak sağlam bir 

etkendir.  

 Đnsan beyni, sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşmuştur. Sağ lob, 

yaratıcılığa, duygusallığa, seslere ve renklere, hayal gücüne, sezgilere ve soyut 

algılamalara daha yatkın çalışırken; sol lob, mantıklı, sistematik ve analitik 

düşünmeye, yazı ve sayılara, ölçme, değerlendirme ve eleştirmeye daha yatkın 

olarak çalışmaktadır. Bir kuşun uçabilmesinin iki kanatla mümkün olması gibi, etkili 

öğrenme için de beyin loblarının her ikisinin dengeli gelişimine ihtiyaç vardır. Ters 

elle yazı yazma veya yazı ve şekillerin aynadaki yansımalarını çizme alıştırmaları, 

beynin her iki lobunun da aynı anda çalıştırılmasını sağlar. Aynı şekilde, Arapçanın 

farklı bir alfabeye sahip olup sağdan sola doğru yazılması ve okunması, kişiye 

beyninin her iki lobunu da aynı anda kullanma yeteneğini kazandıracak, bu da 

beraberinde hızlı kavrama, etkili öğrenme ve çok yönlü düşünme becerisine sahip 

olmayı getirecektir. 

 Öte yandan, çoğu kimsenin zor olduğunu düşündüğü için öğrenmekten 

çekindiği, bu yüzden de az sayıda kişinin Arapça bildiği bir ortamda, Arapça 

öğrenmenin her alanda sağlayacağı artılar elbette fazla olacaktır. 

 Bu ilke, sadece Arapça öğrenmek isteyenlerin değil; Arapça öğretmenlerinin 

de kullanabileceği bir ilkedir. Arapça öğretmenleri, yukarıda belirtilen kazançları 

öğrencilerine hatırlatarak, onları Arapça öğrenmeye istekli hale getirebilir ve 

NLP’nin bu ilkesinden yararlanarak, öğrencilerini cesaretlendirebilir. 

 

1.9.7.1. Örnek Etkinlik “Önyargılarınızdan Kurtulun” 

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin kendilerine güvenlerini sağlamak amacıyla 

onlara olumlu mesajlar vermektir. 

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen öğrencilerden Arapça öğrenirken 

başarısız oldukları veya zorlandıkları konuları bir liste halinde yazmalarını ister. 

Ardından bu listedeki cümlelere “henüz” gibi küçük ifadeler ekleyerek ikinci bir 

liste oluşturmalarını söyler. Sonunda öğretmen öğrencilerden birinci listeyi yırtıp 

atmalarını, ikinci listeyi de duvara asmalarını ister. 



 

Etkinliğin Yararları: Etkinlik, öğrencilerin öğrenme konusundaki güçlü ve 

zayıf yönlerini fark etmelerini sağlayarak öğrencilerin motivasyonlarını artırır. 

Ayrıca öğrenciler düşüncelerini tartışırken dinleme ve konuşma becerilerini de 

geliştirmiş olurlar. 

 

  "اتركوا وجھات النظر المسبقة   " السابع نشاطال

  . ية تعزيز ثقتھم بأنفسھم إعطاء الط{ب دروسا مفيدة بغا:الھدف

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

   ث{ثون دقيقة:المدة

  التحدث: المھارات

 يطلب المعلم من الط{ب تحضير قائمة بالمصاعب التي يواجھونھا أثناء :مرحلة ا�داء

  مث{؛. تعلم اللغة العربية

  . "k أستطيع أن أفھم ا�عراب" 

  . "لكلمات العربيةأجد صعوبة في تلفظ بعض ا" 

  . "k أستطيع أن أتذكر بعض الكلمات مع معانيھا بسھولة" 

  :يطلب المعلم من الط{ب تحضير تلك القائمة مرة ثانية لكن بصيغة جديدة و ھي

  . إن أردت ذلك.. ………أستطيع أن أفعل 

  مث{؛. بعد.. …………k أستطيع 

  . "أستطيع أن أفھم ا�عراب إن أردت ذلك" 

  . "يع بعد أن أتلفظ ببعض الكلمات العربيةk أستط" 



 

بعد ذلك يطلب المعلم من الط{ب تمزيق القائمة ا�ولى و تعليق القائمة الثانية في جدران 

  .الصف

 يؤمن ھذا النشاط جوا مريحا و دافئا في الصف و يجعل الط{ب :م{حظات للمعلم

. اؤل الط{ب في تعلم اللغة العربيةھكذا يزداد تف. يعرفون نقاط ضعفھم و قوتھم في ھذا المجال

 .و في أثناء مناقشة الط{ب �فكارھم تتطور قدرتھم على التعبير و اkستماع

 

 

 

 

 

1.10. Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretilmesinde ve Öğrenilmesinde �LP 

Tekniklerinin Kullanılması 

 Bu bölümde, bir yabancı dil olarak Arapçanın öğretilmesinde ve 

öğrenilmesinde kullanılabilecek NLP teknikleri ele alınacaktır. Yine bu bölümde 

tekniklerle ilgili olarak Arapça örnek etkinlikler sunulacaktır. Her bir etkinlik için, 

etkinliği kısaca anlatan Türkçe bir açıklamaya da yer verilecektir. Ayrıca bu 

etkinliklerin tamamı ek-4’de yer almaktadır. Etkinlikler ilke ve teknikler için birbiri 

yerine kullanılabilecek niteliktedir. 

 

 1.10.1. Aynalama 

NLP’de aynalama tekniği, doğru iletişim için gerekli olan uyum öğesinin 

bilinçli olarak oluşturulması amacıyla kullanılır. Sınıfta eğitim-öğretimin istenilen 

düzeyde gerçekleşebilmesi için ön şart, öğretmen ile öğrenciler arasında sağlıklı bir 

iletişimin kurulmasıdır. Bu nedenle, aynalama tekniği, öğretmenin öğrencilerine, 

onlarla uyumlu olduğunu göstermesi, onları anladığını hissettirmesi bakımından 

yararlı bir tekniktir. Bu tekniğin uygulanmasına ilişkin örnekler şunlar olabilir: 

 Arapçanın zor bir dil olduğu konusunda yaygın bir kanı vardır. Bir Arapça 

öğretmeni, Arapçayla ilk kez tanışan öğrencilerinin, öncelikle bu ön kabulü 

aşmalarında onlara yardımcı olmalıdır. Bu amaçla öğretmen, öğrencilerinin 

endişelerini seslendirme yöntemini kullanabilir. 



 

 Öğretmen, ilk derste kendisini tanıtıp Arapça öğretmeni olduğunu söyler ve 

ardından öğrencilerin bu durum karşısındaki içsel tepkilerini dışa vurarak; “Eyvah 

dediğinizi duyar gibiyim. Birçoğunuz Arapçanın zor bir dil olduğunu 

düşünüyorsunuz. Tamamen farklı bir alfabe, üstelik sağdan sola yazılıyor. Ya bu 

dersten hiç geçemezsem? Bu okulu tercih etmekle hata mı ettim acaba?” dediğinde, 

pek çok öğrencinin kendisini onaylar şekilde kafalarını salladığını görür. Böyle bir 

yaklaşım tarzı öğrencilerde, öğretmenin kendilerini gerçekten anladığı izlenimini 

oluşturur. Öğretmen, öğrencilerinin gözünde bu güveni elde ettikten sonra, dersiyle 

alakalı önyargıları ortadan kaldırmakta zorluk çekmeyecektir. 

 Öğretmenler, zaman zaman öğrencilerinin motivasyonlarının belirgin bir 

şekilde düştüğünü görürler. Bu durum genellikle, öğrenciler sınavlarda istedikleri 

neticeyi alamadıklarında yaşanır. Arapça öğrenmeye istekli ve bu konuda başarılı 

bir öğrenci, üst üste iki sınavdan aldığı düşük notlar yüzünden, öğretmenine içini 

dökmek istercesine “Ne kadar çalışırsam çalışayım, asla Arapçayı 

öğrenemeyeceğim.” dediğinde öğretmenin “Saçmalama! Tabi ki Arapçayı 

öğreneceksin.” türünden bir cümleyle öğrenciye karşılık vermesi, öğrencide bir 

azarlanma hissi uyandırır ve kimsenin kendisini anlamadığı düşüncesini pekiştirir. 

Aynı şekilde öğretmen, “Notların o kadar da kötü değil.” veya “Bir dahaki sefere 

daha çok çalışırsın.” derse şayet, bu kez öğrencinin görüşüyle çelişecek ve sadece 

onun üzüntüsünü derinleştirecektir. Bu durumda öğretmen, öğrencinin söylediklerini 

benzer cümlelerle aynalarsa (ona yansıtırsa), öğrencinin deşarj olup rahatlamasını 

sağlar. Örneğin; 

  “Öğrenci: Ne kadar çalışırsam çalışayım, asla Arapçayı 

öğrenemeyeceğim. 

  Öğretmen: Çalıştığın halde Arapçada başarılı olamadığını 

düşünüyorsun. 

  Öğrenci: Aynen öyle. Son iki sınava çok çalıştığım halde, notlarım 

berbat. 

  Öğretmen: Son sınavlarda beklediğin notları alamadın. 

  Öğrenci: Evet. Çünkü konular zorlaştıkça anlamakta güçlük 

çekiyorum. 

  Öğretmen: Konular ilerledikçe anlamakta zorlanıyorsun. 



 

  Öğrenci: Doğru. Anlamadığım yerlerde soru sormaktan çekiniyorum. 

Kendimi hep ben soru soruyormuş ve anlamıyormuş gibi hissediyorum.” şeklinde 

geçen bir diyalogun sonunda öğrenci, kendisini oldukça rahatlamış hissedecektir. 

Ayrıca öğrenci içini dökerken, aynı zamanda sorunun kaynağı da kendiliğinden 

ortaya çıkmış olacaktır.  

 Böyle bir konuşma esnasında öğretmen, öğrencinin hareketlerini de 

aynalarsa, öğrenciye güven telkin edecek ve sorununu doğru kişiyle paylaştığını 

hissetmesini sağlayacaktır. 

 NLP’de aynalama tekniği, uyumu yakalama amacıyla olduğu kadar, 

yönlendirme için de uygulanmaktadır. Arapça öğretmeni, tekniğin bu yönünü, 

öğrencilerini doğru okumaya ve konuşmaya yönlendirmek amacıyla kullanabilir. 

Örneğin; öğretmen, Arapça metinleri hızlı okuduğu için gramer ve telaffuz hataları 

yapan bir öğrenciyi önce aynalar; başka bir deyişle onunla beraber, onun gibi okur. 

Öğrenciyle birlikte bu şekilde birkaç dakika okuduktan sonra öğretmen, okuyuşunu 

yavaşlatmaya başlar. Öğretmenin daha yavaş okumaya başladığını fark eden 

öğrenci, onun okuyuşuna ayak uydurmaya çalışır ve bu kez öğrenci öğretmenini 

aynalar. Aynı uygulamanın birkaç defa veya daha fazla tekrarlanması sonucunda 

öğrenci, Arapça metinleri normal bir hızda ve doğru okumayı başarabilir. 

 

1.10.1.1. Örnek Etkinlik “Telaffuz Tekniği”  

 Etkinliğin Amacı: Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin Arapça kelimeleri doğru 

telaffuz edip doğru yazmalarını sağlamaktır. 

 Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen, öğrencilerin daha önce öğrenmiş 

oldukları bir grup Arapçayı kelimeyi büyük kartlara yazar. Bu kartları çok kısa 

sürelerle öğrencilere gösterir ve daha sonra öğrencilerden bu kelimeleri yazıp 

söylemelerini ister. 

 Etkinliğin Yararları: Türkçede yer almayan boğaz harflerinin Arapçada 

çokça bulunması, Türk öğrencilerin Arapçayı doğru telaffuz etmelerini engelleyen 

en önemli unsurdur. Aynı şekilde Arapçanın harekesiz başka bir ifadeyle sesli 

harfler olmadan yazılması da, Türk öğrencilerin Arapçayı doğru okuyup yazmalarını 

zorlaştıran bir durumdur. Bu etkinlik, öğrencilerin telaffuz ve dikte sorunlarına 

farklı bir çözüm niteliği taşıdığı için oldukça faydalıdır. 



 

  "تقنية التلفظ  " الثامنالنشاط 

  . توجيه الط{ب في تلفظ وكتابة الكلمات في اللغة العربية بشكلھا الصحيح:الھدف

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

   أربعون دقيقة:المدة

   الكتابة- اkستماع :المھارات

اسيا في  إن عدم وجود حروف حنجرية في اللغة التركية يشكل سببا أس:مرحلة ا�داء

علم . عدم قدرة الط{ب ا�تراك على قراءة ھذه الحروف بشكل صحيح وتلفظھا بصورة جيدة

التشكيل والتحريك في اللغة العربية يعتبر حاجزا ثانيا وعقبة ھامة أمام الط{ب ا�تراك تظھر 

 .ھذا النشاط يساھم في حل مشاكل التلفظ وا�م{ء. عند السماع الصحيح والكتابة الصحيحة

  :يجب على المعلم تتبع الخطوات التالية خ{ل التطبيق

ّيبين المعلم مجموعة من الكلمات العربية التي قد سبق للطالب أن تعلمھا في  -1

  . الصف

يكتب المعلم الكلمات كل كلمة على حدة على بطاقات كبيرة ويرفع كل بطاقة  -2

  : الكلمات ھي.  ٍبشكل يراه جميع الط{ب لمدة ث{ث ثوان

 

  ثقافة      مصطلح        ضفدعة

 منخفض      احصائية        عظيمة

  حضارة        عذوبة        طمأنينة

  صعوبة      اضطرار        تتابع

 



 

يطلب المعلم من الط{ب أن يغمضوا عيونھم ويرسموا ھذه البطاقات في  -3

  .أذھانھم

ينتظر المعلم الط{ب لكي تأخذ صورة البطاقات مكانھا في مخي{تھم بشكلھا  -4

  .ا�خير وتبدو واضحة

 .طلب المعلم من الط{ب أن يكتبوا ھذه الكلماتي -5

من الممكن أن يكرر المعلم الخطوات السابقة حتى ينجح الط{ب في كتابة  -6

 .الكلمات بالشكل الصحيح

 .يطلب المعلم من الط{ب أن يلفظوا الكلمات -7

 ھذا النشاط يفيد في تقدم الط{ب في مجال تلفظ الكلمات التي يجدون :م{حظات للمعلم

وأيضا يفيد ھذا النشاط في تقدمھم في قراءة وكتابة ھذه الكلمات بشكل . بة في تلفظھاصعو

 .صحيح

 

1.10.2. Çapalama 

NLP’de çapalama; içsel ya da dışsal herhangi bir temsilin, bir tetikleme ile 

belirli bir tepkiye bağlanmasıdır. Çapalar, kişide olumlu ya da olumsuz duygular 

meydana getiren uyaranlardır. Örneğin; bir iş görüşmesi için sıranın kendisine 

gelmesini bekleyen bir kişinin, o sırada, en çok sevdiği şarkıyı duyması, olumlu 

duygular hissedip içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmasını sağlayacaktır. 

Aynı şekilde, depremden sağ kurtulan bir kimse için, trafiğin sıkıştığı anda artan 

korna sesleri, depremin ardından çalan siren ve korna seslerini hatırlatacak ve kişi 

bu sesleri her duyduğunda olumsuz duygular hissedecektir. Bu iki örnekteki şarkı ve 

korna sesi, NLP’nin çapa adını verdiği uyarıcılardır. 

 NLP’de çapalama tekniğinin amacı ise, kişilerde olumlu duygular meydana 

getiren çapaların, ihtiyaç duyulan her anda kullanılmalarını sağlamak için bilinçli bir 

şekilde oluşturulmasıdır. Bu yönüyle çapalama tekniği, öğretmenlerin sıkça 

başvurabilecekleri faydalı bir tekniktir. Aşağıdaki örnek, çapalama tekniğinin, 



 

öğrencinin öğrenme sürecini hızlandırması amacıyla nasıl kullanıldığını 

göstermektedir: 

 Gene, eğitim programlarının birinde, katılımcılardan biriyle konuşuyordu. Bu arada 

bana dönüp, gözlerimin içine bakarak, “Sue için konu artık açıklık kazanıyor.” dedi. 

Konunun benim için açıklık kazanıp kazanmamış olduğundan emin değildim. Ama bu 

yorumla, anlama çabalarımı hızlandırıp, konuyu kavradım. Daha sonraki toplantılarda, 

Gene’in bana yine aynı biçimde baktığını gördüm. Đlk zamanlarda, bakışlarına kavrama 

konusunda birkaç sözcük eşlik ederdi. Sonraları yalnızca bir bakış yeterli olmaya başladı. 

Tabi ki, bakışın ne zaman geleceğini bilmiyordum. Gene, oluşturduğu çapa ile, ne olursa 

olsun, ne söylenirse söylensin, olayı kavrayabilmemi sağlamıştı (Knight, 2006: 193). 

 Yukarıdaki örnekte, öğretmenin kullandığı çapa, bakıştır ve öğrenci 

üzerinde, onun öğrenme sürecini hızlandırmak gibi olumlu bir etki oluşturmuştur. 

Öğretmenlerin öğrencilerini güdülemek amacıyla kullanabilecekleri bir başka 

çapalama yolu da onlara dokunmaktır. Öğrenciler, birer birey olarak değerli 

olduklarını bilmek isterler. Bir öğretmenin, öğrencilerinin güvenini geliştirmek için 

kullanabileceği en etkin araçlarından biri, öğrencisine, onunla ilgilendiğini 

göstermesidir. Bu ilgiyi göstermenin en etkili yolu da öğrenciyle tensel temas 

kurmaktır. Örneğin; bir Arapça öğretmeni, sınıfa girdiğinde, hem öğrencilerin 

dikkatini çekmek hem de öğrencileri derse motive etmek için birkaç öğrenciyle el 

sıkışabilir. Başlangıçta bu durum öğrencilere komik gelebilir. Öğretmenin bu 

davranışı karalılıkla uygulaması ve tokalaşma esnasında öğrenciyle göz temasını 

sürdürmesi, zamanla, bu uygulamadan istenilen neticenin alınmasını sağlayacaktır. 

Aynı şekilde öğretmenin, öğrencilerin verdikleri doğru cevapları veya yaptıkları 

güzel davranışları takdir eder mahiyette onların omuzlarına dokunması da 

öğrencilerde değer verilme hissi uyandıracak olumlu ve güzel bir çapalama 

örneğidir. 

 Samimi bir övgü, kişiyi harekete geçirip yoluna devam etmesini sağlayan iyi 

bir zihinsel mesajdır. Öğretmen, bu mesajı cömertçe ve akıllıca kullanmaktan geri 

durmamalıdır. Bu anlamda Arapça öğretmeninin, öğrencisinin davranışını överken 

ona, diğer zamanlardan farklı olarak, adı ve soyadıyla hitap edip “ Ahmet Çelik, 

senin öğretmenin olduğum için çok şanslıyım” demesi, öğrencinin Arapça 

öğretmenini ve Arapça dersini sevmesini böylelikle derse katılmasını sağlayacaktır. 



 

Öğretmen, bu ifadeyi ve belki de bu ifadenin Arapçasını hep aynı şekilde 

kullanarak, onu öğrenciler için olumlu bir çapa haline dönüştürebilir. Böylece 

öğrenciler, adlarıyla birlikte soyadlarıyla da kendilerine hitap edildiğini 

duyduklarında, olumlu duygular hissedeceklerdir. 

 Çapalama tekniği, öğretmenlerin, bir bakış, bir dokunuş veya bir sözle 

öğrencilerde olumlu duygular uyandırmalarını sağlayan etkili bir tekniktir. 

 

1.10.2.1. Örnek Etkinlik “Algılar” 

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin Arapça dersindeki motivasyonlarını ve derse 

katılımlarını artırmak. 

Etkinliğin Uygulanması: Öğretmen çok çeşitli kelimelerden oluşan (ipek, 

kahve, kedi vb) bir grup sözcüğü tahtaya yazar. Ardından sorularla, bu kelimelerin 

öncelikle hangi duyularına hitap ettiğini öğrenmeye çalışır. 

Etkinliğin Yararları: Etkinlik, öğrencilerin zihinlerinde dünyayı ve eşyayı 

nasıl algıladıklarını ve bu algılama sırasında hangi duyularını kullandıklarını 

anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca farklı insanların farklı algılara sahip olduğunu 

gösterir. 

 

   "إدراك المفاھيم " النشاط التاسع

  . رفع مستوى اشتراك الط{ب و تركيزھم:الھدف

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

   أربعون دقيقة:المدة

   الكتابة-ث  التحد-ع اkستما: المھارات

  : يبدأ المعلم النشاط بكتابة ھذه الكلمات على السبورة:مرحلة ا�داء

  



 

  بصل       حرير      مطر

  حاسوب       ثوم      ھاتف

  ب القصصكتا      نھر      شعر

  رمل      عشب      حافلة

  جلد      مسجد      ورد

  قطة      سمك      قھوة

  صديق      رضيع      قطار

  إسبارطة      بلدك      نفسك

  العربية      تعلم      سياسيون

  مستقبل      محبة      رياضيات

  :بعد ذلك يطلب المعلم من الط{ب تعريف ھذه الكلملت أو ما يشبھھا

  "ھل ترى ھذا الشئ أو ھذه الكلمة؟ " 

  " الصوت الصادر عن ھذا الشئ أو صوت ھذه الكلمة؟ ھل تسمع" 

  "ھل تشعر بھذا الشئ؟  ھل شعورك مادي أم معنوي؟ " 

  "ھل تشمه؟ " 

  "ھل تتذوقه؟ " 

  .في الختام يصنف الط{ب ھذه الكلمات في مجموعات مناسبة

م{حظات للمعلم: ھذا نشاط يزيد من تركيز الط{ب و اشتراكھم. يساعد ھذا النشاط 

ب على إدراك ا�شياء و المفاھيم في أذھانھم بشكل أوضح و على معرفة ا�ساليب و الط{



 

و يبين اخت{ف طرق اkستيعاب و ا�دراك . الحواس التي يستخدمھا الط{ب من أجل ا�دراك

.باخت{ف الناس  

 

 

 

1.10.3. Yeniden Çerçeveleme 

NLP’nin yeniden çerçeveleme tekniği, kişilere, resmi değiştiremedikleri 

zamanlarda, resmin çerçevesini değiştirerek, resmi, olmasını istedikleri şekilde 

göstermeyi amaçlar. Başka bir deyişle, olumsuz durumlara farklı açılardan bakarak 

olumlu yanlar çıkarmayı sağlar. Bunu yaparken bazen bakış açısını küçültür, bazen 

içeriği, bazen de niteliği değiştirir. Bu üç yöntemin Arapça öğreniminde kullanıldığı 

örnek durumlar şunlar olabilir: 

 Arapça öğrenmek, diğer yabancı dilleri öğrenmeye kıyasla daha çok emek ve 

zaman isteyen uzun bir süreçtir. Bu durumda küçültme çerçevesini kullanmak, 

sürecin daha rahat ve kolay tamamlanmasını sağlar. Kişi bu süreçte kendine ara 

hedefler koyup ilerlemesi gereken yolu gözünde kısaltabilir. Söz konusu süreç, iki 

şehir arasındaki mesafeye benzetilecek olursa, Đstanbul’dan Adana’ya gitmek için 

yola çıkan bir kişi, önce Ankara’ya, ardından Aksaray’a ve nihayet Adana’ya 

varmayı hedefleyerek, bu uzun yolculuğu daha kolay tamamlayabilir. Bunun gibi 

Arapça öğreniminde küçültme çerçevesini kullanmak, sürecin uzayıp dilin 

çekiciliğini yitirmesini ve sıkıcı hale gelmesini engellemiş olur.  

 Okulda Arapçayı zorunlu ders olarak gören bir öğrenci, Arapçaya ilgi 

duymasa bile, bu dersi almak mecburiyetindedir. Bu durumdaki bir öğrencinin 

Arapçaya ilgisi, not kaygısından öteye pek geçemeyecektir. Ancak öğrenci dersi 

sevmediği için sınavlarında da istenilen seviyeyi yakalayamayacaktır. Artık öğrenci 

için Arapça demek başarısızlık ve kaygı demek olacaktır. Bu noktada iyi bir çerçeve 

değiştirmecisi öğretmene ihtiyaç vardır. Öğretmen, öğrenciyi Arapça dersinden 

muaf tutamaz ama görmek zorunda olduğu bu dersi ona sevdirebilir. Öğrencinin 

zihnindeki Arapça algısının içeriğini değiştirerek, öğrenci için Arapçanın, 

öğrenilmesi zevkli, eğlenceli ve öğrenildiğinde kişiye oldukça fazla artılar katan bir 

dil, anlamına gelmesini sağlayabilir.  



 

 Arapça öğrenmek için yola çıkan bir kişinin, Arapça öğrenebilmesi için, 

Arapça öğrendikten sonra elde edeceklerinin, bu konuda harcayacağı emek ve 

zamana değeceğine inanması gerekir. Başka bir ifadeyle, kişinin Arapçayı 

öğrendikten sonra alacağı ödül, Arapçayı öğrenmek için vereceği bedelden yüksek 

olmalıdır. Bu durumda kişi, mesleğinde ilerleyebilmek için, her gün bir saatini 

Arapçaya ayırabilir. Ödül büyük, bedel küçüktür. Aynı şekilde, kişi, çok daha iyi 

maddi imkanlara kavuşabilmek veya kendisi için büyük önem taşıyan manevi 

değerlerini daha kapsamlı öğrenebilmek için, hayatının bir yılını Arapçaya 

ayırabilir. Ödül büyük, bedel küçüktür. 

Zor durumlarda aşağıdaki gibi yeniden çerçeveleyebilirsiniz: 

 Yapmak zorunda olduğunuz görevden hoşlanmadığınızda; kendinizi o işi bitirmiş 

olarak hayal edin. Bu, perspektifinizi gelecek zamana yöneltir. Görevinizi bitirmiş olmanın 

hazzını hissedersiniz ve motivasyonunuz artar. 

 Yaptığınız işi sıkıcı bulduğunuzda; işin bitiminde kendinize vereceğiniz bir ödül 

vaat edin. 

 �ereden başlayacağınızı bilmediğinizde; küçültme çerçevesini kullanın. Đşin 

herhangi bir yerinden başladığınızda, bir süre sonra her şeyin yerli yerine oturmaya 

başladığını da görürsünüz. Đlk adımı atın. Her şey ilk adımı atmakla başlar.  

 Başa çıkamayacağınızı düşündüğünüzde; iç sesinizle kendinize olumlu telkinler 

yapın ve geçmişteki başarılarınızı düşünün. Hatırlayın! Geçmişte başardığınız birçok iş de, 

bir zamanlar başa çıkamayacağınızı düşündüğünüz işlerdi.  

 Beceremeyeceğiniz konusunda endişe duyduğunuzda; ne yapabileceğinize değil de, 

ne yapamayacağınıza odaklanmışsınız demektir. Hemen çerçeveyi değiştirin (Gün, 2007: 

192). 

 Öğretmenler yeniden çerçeveleme tekniğini kullanarak, öğrencilerine farklı 

bakış açıları ve yeni ufuklar kazandırabilirler. 

 

1.10.3.1. Örnek Etkinlik “Biraz Hızlı Biraz Yavaş” 

Etkinliğin Amacı: Bu etkinliğin amacı, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını 

engelleyen olumsuzlukları ortaya çıkarmak ve onlara bu olumsuzlukları aşmaları 

için çözüm yolları sunmaktır. 

 Etkinliğin Uygulanması: Etkinlik iki adımda gerçekleştirilir. Birinci adımda 

öğretmen, öğrenciden kendisi için kısa vadeli bir hedef belirlemesini ister. Bundan 



 

sonra çeşitli sorularla, öğrencinin hedefine ulaşmadaki asıl gayesini belirlemeye 

çalışır. Đkinci adımda ise, öğretmen sorularıyla, öğrencinin hedefine ulaşamamasının 

nedenlerini bulmaya çalışır. 

 Etkinliğin Yararları: Bu etkinlik, iletişim engellerini ortadan kaldırarak, 

öğrencilere iyi bir Arapça konuşma ortamı sağlar. Ayrıca bu etkinliği, öğrenciler, 

çiftler halinde yürüteceğinden arkadaşlık ilişkileri güçlenmiş olur. 

 

  "السرعة حينا والبطء حينا   " العاشرالنشاط 

  .توفير اkنتباه وقدرة التركيزلدى الط{ب ومساعدتھم في التركيز واkستيعاب: الھدف

  ما قبل ا�عدادي/ ابتدائي: المستوى

  قة أربعون دقي:المدة

   التحدث-اkستماع : المھارات

يحقق المعلم . ھذا النشاط يساعد الط{ب في تحديد بيان أھدافھم القريبة: مرحلة ا�داء

  :النشاط المعني باتباعه الخطوات التالية

الشعور بوجود ھدف معين يستوطن أعماقنا ويقوم بتوجيھنا دائما نحو أح{م  -1
وھذه نتيجة . بصحة اعتقادنا ويزيدنا ثقة واطمئناناومشاريع أعظم ورغبات أكبر يجعلنا نؤمن 

وھذا الشعور يزيد قرارنا قوة في الوصول إلى ھذه النتيجة . صحيحة وسليمة لنا
  ).61: 1997نورمان & ريفيل (المرغوبة

ّعلى ضوء ھذا الرأي ووجھة النظر ھذه؛ يطلب المعلم من ط{به أن يعينوا أھدافا ذات 

تراك في دورات القراءة السريعة أو رفع مستوى النجاح في دروس مدى قصير أي قريبة كاkش

بعدئذ يسأل المعلم ط{به ھذا . اللغة العربية أو بذل جھود في سبيل القراءة الصحيحة والسريعة

ما ذا تنوي أن تفعل في " بمعنى آخر " ما ھي الخطوة التي سوف تلي تحقيق ھدفك؟ : "السؤال

ما ذا : " لى جواب السؤال ا�ول يسأل المعلم السؤال الثاني وھواستنادا إ" الخطوة التالية؟ 

والتالية؟ " .. "ما ھي الخطوة التالية؟ " أو " ما ذا تنوي أن تفعل ا³ن؟ " أو " سيحصل بعدئذ؟ 

  .وبھذا ا�سلوب يحاول المعلم الوصول إلى غاية الطالب وما ينويه فع{" 



 

جب أن نجد المعادلة التي تقودنا إلى عندما نتوصل إلى نتيجة ما أو حل معين؛ ي .2
  :ھذه النتيجة أي يجب أن ننطلق من مبدأ المعادلة وھي

  الفرض -

  الطلب -

 البرھان -

. من ھذا المبدأ بإمكاننا أن نتوصل إلى التعقيد الذي انطلقنا بسببه للبحث عن المطلوب
والتخطيط يجعلنا يجب علينا أن نأخذ بعين اkعتبار احتمال وجود عوائق دائما، وھذا التكتيك 

إذا كان ھدفنا النجاح واkختيار الصحيح فعلينا أن نعمل ما . نقترب من الھدف، وھو النجاح
 ). 61: 1997نورمان & ريفيل (بوسعنا في ھذا المجال 

باkنط{ق من وجھة النظر ھذه، يمارس المعلم أمام الطالب خطوته ھذه ويريه كيفية 

 :تحقيق الھدف بأسلوب تطبيقي

 .ھدفي ومنطلقي ھو تكلم اللغة العربية بشكل صحيح وجيد: لبالطا -

  ما ھو الحائل بينك وبين ھدفك؟: المعلم -

عندما أتكلم اللغة العربية أشعر باkرتباك وأخاف من الوقوع في خطأ أي : الطالب -

لھذا السبب أجد نفسي فاش{ في تحقيق . أخاف أن أخطئ، وھذا يجعلني أشعر بالتوتر

  .ھدفي

 ما الذي كنت تود أن تشعر به بدل مخاوفك التي تحول بينك وبين غايتك؟: المعلم -

طالما تمنيت أن أشعر بالراحة واkطمئنان والثقة بالنفس أثناء تكلمي باللغة : الطالب -

 .العربية وأظن أن ھذه الثقة والطمأنينة ستدفعان نحو النجاح

 ؟من ذا الذي يدعي أنك لن تستطيع تحقيق ھذا النجاح: المعلم -

 .صوت ما أو إحساس ما بداخلي يقول ذلك: الطالب -

 ما الذي كنت ترغب في سماعه من ھذا الصوت الذي يأتي من عقلك الباطن؟: المعلم -



 

أو " شيئا من البطء : " السؤkن ا�ساسيان في البداية. وتستمر ا�سئلة على ھذا المنوال

 :؛ ھما"شيئا من التريث " 

 ما ھو العائق بينك وبين ھدفك؟ .1

 ما الذي كنت تتمناه أن يكون بدل الكائن؟ .2

الھدف ا�ساسي من ممارسة ھذا النشاط ھو توجيه الطالب نحو الطريق السليم في تحديد 

  . غايته وفي بحثه عن حلول فعالة �زالة الصعوبات التي تحول بينه وبين غايته ھذه

م{حظات للمعلم: إن ھذا النشاط يوفر للطالب البيئة المناسبة التي تمكنه من تكلم اللغة 

. العربية بشكل جيد وذلك بإزالة العوامل السلبية في مجال المناقشة وتعاطي ا�فكار المتبادلة

با�ضافة إلى ذلك إن ھذا التمرين يقوي ويوثق ع{قات الصداقة والزمالة بين الط{ب لكونه 

.تمرينا ثنائيا يقوم بممارسته كل طالبين على حدة بتوجيه المعلم  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. BÖLÜM 

 

 Bu bölümde temsil sistemleri ile öğrenme tarzı ve bunların Arapçanın 

öğretim ve öğreniminde kullanılması konuları ele alınacaktır. Ayrıca NLP 

teknikleriyle oluşturulan ve Arapça derslerinde kullanılabilecek olan etkinliklere yer 

verilecektir. 

 

2.1. Temsil Sistemleri 

 Đnsanlar, çevrelerinde olup biten her şeyi duyu organlarıyla algılar. Duyu 

organları, çevreden gelen uyarıları, duyu sinirleri aracılığı ile elektro-kimyasal 

sinyaller olarak beyne gönderir. Hafıza tarafından kodlanan bu veriler, dış uyarıcının 

zihindeki temsilini oluşturur. Bir başka deyişle, dış uyarıcılar zihinde duyusal 

deneyimler olarak temsil edilir. Her ne kadar bilgi ve deneyimler bilinçte ya da 

bilinçaltında beş duyu aracılığıyla depolansa da, içsel ve dışsal deneyimlerle kurulan 

ilişkiler, üç temel kanalla yani üç temsil sistemi ile gerçekleşir. Kişiler, bu bilgi ve 

deneyimlere erişmek istediğinde, öncelikle görsel, işitsel ve dokunsal kanallarından 

birini kullanır. 

 Đnsanlar kendilerine özgü yaşam biçimlerine göre bazı duyularını daha az, 

bazılarını ise daha yoğun kullanır. Baskın olarak kullanılan duyu kanalı, o kişinin 

öncelikli temsil sistemini gösterir. Đnsanlar, bilgiyi algılamak için tüm kanallarını 

kullanırken, bu bilgiyi bilince çıkarmak için öncelikli kanalını kullanır. 

 Temsil sistemlerini belirlemenin amacı, insanları sınıflamak ve 

sınırlandırmak değildir. Temsil sistemleri, insanların kendileri ve başkalarına ilişkin 

farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle karşısındaki insanın 

öncelikli temsil sistemini bilen bir kişi, onunla daha etkili ve uyumlu bir iletişim 

kurabilir. Ayrıca bu sayede insanlar, az kullandıkları temsil sistemlerini geliştirerek, 

daha başarılı olabilir ve hayatı bütün zevkleriyle yaşayabilir. 

 NLP’nin en önemli konularından biri olan temsil sistemlerinin bu çalışmada 

yer almasının sebebi ise, Arapça öğrenenlerin kendi öncelikli temsil sistemlerini ve 

Arapça öğretmenlerinin de, öğrencilerinin öncelikli temsil sistemlerini 

belirlemelerini sağlamak, ardından da her bir temsil sistemiyle ilgili Arapça 

öğrenme ve öğretme yöntemlerine değinmektir.  



 

 Bu amaçla, temsil sistemlerini belirlemeye yönelik üç yöntem 

kullanılacaktır. Bunlardan ilki “Temsil Sistemleri Anketi”, ikincisi “Göz Erişim 

Đpuçları”, üçüncüsü de “Duyusal Kaynaklı Sözcük ve Deyimler”dir. 

 

 2.1.1. Temsil sistemleri anketi 

 Burada, temsil sistemlerini belirlemeyi amaçlayan bir anket ve anketin 

değerlendirilmesi yer alacaktır. 

 

 Anketin Uygulanması: Aşağıdaki sorulara size uygun gelen ilk yanıtı verin. 

Eğer iki yanıt arasında tereddüt ediyorsanız, soruya benzer bir durumda hangi 

yanıtın size daha yakın geldiğini düşünün. Đki yanıt da size uyuyorsa, %51 ağırlık 

verdiğiniz seçeneği işaretleyin. Bu çalışmada doğru ya da yanlış yanıt yoktur. Amaç, 

kendinizi daha iyi tanımanızı sağlamak ve kişisel gelişiminizi gerçekleştirmenize 

yardımcı olmaktır. 

 

1- Bir toplantıda sizi çok etkileyen biriyle tanıştınız. Onu düşündüğünüzde, 

önce; 

a) yüzünü, giyimini kuşamını hatırlarım. 

b) bana söylediği sözleri hatırlarım. 

c) elimi sıkarken avuçlarının sıcaklığını hatırlarım. 

 

2- Birisi size adres tarifi yaparken; 

a) o kişinin, gideceğim yolu bir kağıda çizmesini tercih ederim. 

b) bildiğim binaları ve yerleri referans olarak kullanarak, bana gideceğim yolu 

anlatmasını tercih ederim. 

c) gerekli bilgileri aldıktan sonra gideceğim yeri sezgilerimle bulmayı tercih 

ederim. Yön duyguma güvenirim. 

 

3- Bir karar verirken, önce; 

a) olası sonuçları zihnimde canlandırırım. 

b) zihnimde, seçimlerim arasında tartışma yaparım. 

c) içimden gelen dürtüye göre karar veririm. 



 

4- Eşiniz uzun bir iş gezisinde ve oradan size bir paket gönderdiğinde; 

a) içinden bana yazdığı uzun bir aşk mektubu ve bir fotoğraf çıkmasını tercih 

ederim. 

b) kendi sesiyle doldurduğu ve romantik bir müziğin fon oluşturduğu, bana 

sevgisini dile getiren bir kaset göndermesini tercih ederim. 

c) üzerine kendi parfümünü ya da traş losyonunu döktüğü, kalp şeklinde minik 

ve yumuşak bir yastık göndermesini tercih ederim. 

 

5- Bir matematik problemi çözerken; 

a) rakamlar gözümün önünde canlanır. 

b) rakamları zihnimde sayarım. 

c) parmaklarımı kullanmak, cevabı bulmamı kolaylaştırır. 

 

6- En çok güvendiğim yeteneğim; 

a) bir kez gördüğüm yüzü, kolay kolay unutmamamdır. 

b) bir şarkıyı birkaç kez dinledikten sonra söyleyebilmemdir. 

c) ilk kez tattığım bir yiyeceğin içindeki malzemeleri ve baharatları kolaylıkla 

tanıyabilmemdir. 

 

7- Hoşlanmadığım bir insanın; 

a) yüzünü görmekten rahatsız olurum. 

b) sesini duymaktan rahatsız olurum. 

c) yakınımda olmasından rahatsız olurum. 

 

8- Yeni bir araba alırken, benim için önce; 

a) görüntüsü önemlidir. 

b) ne kadar hız yaptığı ve motorun sesi önemlidir. 

c) içinin rahatlığı ve oturduğum koltuğun yumuşaklığı önemlidir. 

 

9- Bir tatil yöresi seçerken; 

a) yöreyle ilgili broşürleri görmek isterim. 

b) o yöreye daha önce giden dostlarımın söylediklerini dikkate alırım. 



 

c) kumların yumuşaklığını, denizin tuz kokusunu hissedeceğimi bilmek isterim. 

 

10- Bir insana anında vurulsaydınız, bu duyguyu ve aşkı tanımlarken; 

a) “Đlk görüşte aşık oldum. Đlk bakışta aşk bu olsa gerek. Dünyam aydınlandı. 

Her şey daha güzel görünüyor. Bir ışık gibi girdi hayatıma. Pırıl pırıl bir 

dünya hayal ediyorum onunla. Aşk, yaşamın tüm renklerini içinde barındıran 

bir gökkuşağıdır.” demeyi tercih ederim. 

b) “Frekanslarımız aynı. Kalbim küt küt atıyor. Đçim cıvıl cıvıl. Kalbimin sesini 

dinliyorum. Ruhum bana, onun doğru kişi olduğunu fısıldıyor. Aşk, yaşamın 

kahkahasıdır.” demeyi tercih ederim. 

c) “Đçimin eridiğini hissettim. Hayatımdaki boşluk tamamlanmış gibi. 

Yaşamdan tat almaya başladım. Onun kokusunu ciğerlerimde duyuyorum. 

Aşk, iki ruhun birbiri içinde erimesidir.” demeyi tercih ederim. 

 

11- Kendimi endişeli ve stresli hissettiğimde, önce; 

a) dünya gözüme daha karanlık görünür. 

b) normal sesler bile beni rahatsız etmeye başlar. 

c) içimde daralma hissederim. 

 

12- Bir kişiyi işe alırken öncelikle; 

a) özgeçmişi ve görünüşü beni etkiler. 

b) başkalarının onunla ilgili söyledikleri ve frekansımızın tutup tutmaması 

benim için önemlidir. 

c) içimin ona ısınması ve olumlu duygular hissetmem önemlidir. 

 

13- Bir iş için, eşit kabiliyetlere sahip üç kişi müracaat ettiğinde, siz; 

a) güzel/yakışıklı, iyi görünümlü ve mesafeli kişiye öncelik tanırsınız. 

b) sıradan görünümlü ama sizinle uyumlu çalışacağını düşündüğünüz kişiye 

öncelik tanırsınız. 

c) tarzıyla alışılageldik olmayan ama sizde güven ve rahatlık hissi uyandıran 

kişiye öncelik tanırsınız. 

 



 

14- Size, tatilinizi geçirebileceğiniz bir otel önerildiğinde; 

a) beş yıldızlı, harika manzaralı, bahçe düzenlemesi büyüleyici, odaları yeni 

dekore edilmiş ve her odada büyük ekran bir televizyonu olan, rengarenk bir 

doğa içinde estetik bir atmosfere sahip olanını tercih ederim. 

b) günlük yaşamın tüm gürültüsünden uzak, sabahları kuş cıvıltıları ve 

dalgaların sesi ile uyanacağım, dağdan akan şelalenin sesi eşliğinde 

kumsalda yürürken yunuslara merhaba diyebileceğim, her yönden sakin ve 

dinlendirici olanını tercih ederim. 

c) odalarında jakuzi bulunan, yemekleri bugüne kadar hiç tatmadığım lezzetleri 

barındıran, kendimi evimdeymişçesine rahat hissedebileceğim, her türlü 

donanıma sahip olanını tercih ederim (Gün, 2007: 61-64) 

 

 Anketin Değerlendirilmesi: Yukarıdaki sorulara cevap verirken; 

en çok (a) seçeneğini işaretlediyseniz, öncelikli temsil sisteminiz “görsellik”; 

en çok (b) seçeneğini işaretlediyseniz, öncelikli temsil sisteminiz “işitsellik”; 

en çok (c) seçeneğini işaretlediyseniz, öncelikli temsil sisteminiz “dokunsallık”tır. 

 

 2.1.2. Göz erişim ipuçları 

 Nörolojik araştırmalar, yatay ve dikey göz hareketlerinin, beynin farklı 

bölgesel etkinlikleri ile sistematik bir ilişki içerisinde olduğunu kanıtlamıştır. Bilinç, 

temsil sistemi tarafından kodlanan bilgiye erişmeye çalışırken, bilinçdışı kısa göz 

hareketlerine neden olur. NLP’de “Göz Erişim Đpuçları” olarak adlandırılan bu 

hareketler, karşıdaki kişinin “ne” düşündüğünden ziyade, “nasıl” düşündüğü ile 

ilgili ipuçları verir. Bu nedenle, göz hareketlerinin incelenmesi, kişilerin öncelikli 

temsil sistemlerini belirlemeyi sağlayan yöntemlerden bir diğeridir. 

 Aşağıda, hangi göz hareketinin ne anlama geldiği örneklerle 

açıklanmaktadır: 

 

 

 

 

 



 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Görsel Hatırlanan 

Đşitsel Tasarlanan 

Görsel Tasarlanan 

Görsel tasarlanan, düş gücünün ürünü olan görüntüler 

için yukarıya ve düşünenin sağına doğru: Örneğin; 

“Yarın ne giyeceksin?” sorusuna, görsel, sağ yukarı 

bakarak, duruma uygun hangi giysiyi giyebileceğini 

gözünde canlandırmaya çalışır. 

Anımsanan görüntüler için yukarıya ve düşünenin 

soluna doğru: Örneğin; “Dün akşam ne yedin?” 

sorusunu yanıtlamak için görsel, sol yukarı bakarak 

yediklerini zihin gözünde görmeye çalışır. 

Tasarlanan, düş gücünün ürünü olan sesler için 

düşünenin sağına doğru: Örneğin; “Yarın ne 

giyeceksin?” sorusuna, işitsel, sağ kulak tarafına 

bakarak, hangi giysiyi giydiğinde, ne gibi iltifatlar 

alacağını duymaya çalışır. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đşitsel Hatırlanan 

Đşitsel Đç Konuşma 

Dokunsal 

Anımsanan sesler için düşünenin soluna doğru: Örneğin; 

“Dün akşam ne yedin?” sorusunu yanıtlamak için işitsel, 

sol kulak tarafına bakarak, yemek sırasındaki 

konuşmaları ve sesleri duymaya çalışır. 

Tasarlanan ve anımsanan duyumlar için, aşağıya ve 

düşünenin sağına doğru: Örneğin; “Yarın ne 

giyeceksin?” sorusuna, dokunsal, sağ aşağıya bakarak, 

giysinin içinde kendini nasıl hissedeceğini düşünür. 

Aynı şekilde “Dün akşam ne yedin?” sorusunu 

yanıtlamak için dokunsal, sağ aşağıya bakarak, yemeğin 

tadını, kokusunu ve lezzetini hatırlamaya çalışır. 

Đç diyaloglar için aşağıya ve düşünenin soluna doğru: 

Örneğin; kişi, kendi kendisiyle yaptığı konuşmaları, bir 

sorunla ilgili içsel diyalogları, sol aşağıya bakarak 

dinlemeye çalışır. 



 

2.1.3. Duyusal kaynaklı sözcük ve deyimler 

 Đletişimin çoğunlukla telefon ve e-maille kurulduğu çağımızda, insanlar 

karşılarındaki kişinin ağırlıklı olarak kullandığı ifadelerden, onun öncelikli temsil 

sistemini kolaylıkla anlayabilirler. Örneğin; bir görsel aşık olduğunda bunu “Đlk 

görüşte aşık oldum.”, işitsel “Anında frekansımız tuttu.”, dokunsal “Yüreğim 

tutuştu.” ifadeleriyle anlatmayı tercih eder. 

 Đnsanlar, karşılarındaki kişinin öncelikli temsil sistemini bildikleri ve buna 

göre davrandıklarında, onunla aynı dili konuşmuş ve uyumlu iletişimi sağlamış 

olurlar. 

 Aşağıdaki tablo, kişilerin öncelikli temsil sistemlerine göre sıklıkla 

kullandıkları sözcük ve deyimleri göstermektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DUYUSAL KAY�AKLI SÖZCÜKLER 

Görsel Đşitsel Dokunsal 

Görmek Duymak Hissetmek 

Gözlemlemek Tartışmak Ilık 

Vizyon Ses Yumuşak 

Odaklanmak Müzik Denemek 

Parlak Konuşmak Etkilemek 

Berrak Dinlemek Soğuk 

Seyretmek Gürültülü Đncinmek 

Đmaj Fısıldamak Bağlanmak 

Şekil Ton, ritim Dokunmak 

DUYUSAL KAY�AKLI DEYĐMLER 

Görsel Đşitsel Dokunsal 

Manzara kötü Kulağa hoş geliyor Tatsız bir ilişki 

Gözüme hoş geliyor Ahenkli bir yapı Güçlü bir kavrayışı var 

Đsmine gölge düşürdü Sesini duyurmak Đçim eridi 

Dünyası karardı Bana hitap ediyor Ruhumu okşuyor 

Gözden geçirmek Kulak vermek Hoşuma gidiyor 

Göz kamaştırıcı Karnım zil çalıyor Güçlü duygularım var 

Kuş bakışı görmek Diyalogu sürdürelim  Ruhum yıkandı 

Dört gözle beklemek Bir dinleyelim Beni yıktı 

Gözden uzak olmak Ses getirmek Çok sarsıldım 

Geleceği parlak Uğultulu bir yer Bu konuyu ele alalım 

Gözle görülür yanlış Bas bas bağırıyor Temasımızı sürdürelim 

Bu riski göze alamam Kulak ardı etmek Çarpıcı bir kişilik  

Görüşleri net değil Sesi sedası çıkmıyor Ağırlığını hissettiriyor 

Önümüz açık Uyum içinde Burnumda tütüyor 

Renkli kişilik Anlatımı hoş Yalan kokusu alıyorum 

Gözden kaybolmak Cıvıl cıvıl bir insan Yüreğime dokundu  

Đç karartıcı tablo Parazit yapma Đçim sızladı 

(Gün, 2007: 72-73) 



 

 2.1.4. Görsellik 

 Öncelikli temsil sistemi görsellik olan kişiler, çevrelerindeki görsel uyarıcılar 

üzerinde odaklanır, öğrenebilmek için görüntülere ihtiyaç duyarlar. Zihinlerindeki 

görüntüler ve resimler yardımıyla düşüncelerini organize ederler. Fotoğrafik 

bellekleri gelişmiştir. Görmüş oldukları yüzleri kolay kolay unutmazlar. 

Kendilerinin ve başkalarının dış görünüşüne, beden dillerine dikkat ederler. Jest-

mimikleri gözlemler ve konuşurken göz teması kurmaya dikkat ederler. 

 Beynin görüntü işleme kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle görsel kişiler 

hızlı konuşurlar. Bu da, hızlı ve yüzeysel nefes almalarına sebep olur. Başları hafif 

yukarı kalkık durumda konuşup dinledikleri için, diğer insanlara tepeden bakıyor 

izlenimini verebilirler. Konuşurken bol mimik kullanırlar. 

 Görseller, düşünürken kağıt üzerine şekiller çizmeyi sever. Sinemaya 

gitmekten ve video izlemekten hoşlanır. Eğitimde şemalarla anlatım onların ilgisini 

canlı tutar. Sınıflandırılarak sunulan bilgiler akıllarında daha iyi kalır. 

 Görsel kişiler gittikleri bir yerin yolunu, aradan uzun zaman geçse de 

kolaylıkla hatırlarlar. Yön bulma kabiliyetleri gelişmiştir. Matematik ve geometriye 

yatkındırlar. Simetrik dizilimlerden zevk alırlar. Öncelikli temsil sistemi görsellik 

olan çocuklar için, kumdan kaleler inşa etmek, iskambil kağıtlarını değişik 

şekillerde dizmek, oyuncakları parçalara ayırıp yeniden birleştirmek çok 

eğlencelidir. Hep resimlerle düşünür, çizmeyi, karalamayı severler. Akıllarına 

takılan her konuda neden-sonuç ilişkileriyle ilgili sorular sorarlar. 

 Ressamlık, fotoğrafçılık, mimarlık, makine mühendisliği, pilotluk görsellerin 

en çok başarılı olduğu mesleklerdir.  

 

 2.1.5. Đşitsellik 

 Öncelikli temsil sistemi işitsellik olan kişiler, iyi birer dinleyicidirler. 

Dinleyerek veya okuyarak bilgi edinmeyi severler. Başkalarına ve kendi iç seslerine 

kulak verir, düşünürken iç diyaloglar kurarlar. Seslere karşı duyarlıdırlar. Uzun 

uzun, ahenkli ve orta hızda konuşmayı severler. Konuşurken göz temasını ihmal 

edebilirler. Dinledikleri kişiye kulak veriyormuşçasına gözleri sağa ve sola 

giderken, başları da genellikle dinlenilen kişinin tarafına doğru eğilir.  



 

 Đşitseller seslere ve gürültüye karşı çok hassastır. Siren ya da korna sesi, kapı 

gıcırtısı, bıçak bilenirken çıkan ses veya tırnakla çizilen karatahtadan çıkan ses gibi 

harmoni içermeyen seslerden en çok işitseller rahatsız olurlar. Ders çalışırken veya 

kitap okurken daha iyi konsantre olabilmek için, ya müzikli, ya da tamamen sessiz 

bir ortam tercih ederler. 

 Đşitsel kişiler, okuduklarını anlamakta, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak 

ifade etmekte güçlük çekmezler. Konuşurken kelimeleri özenle seçer, söylediklerine 

çok dikkat ederler. Güçlü bir hitabet yeteneğine sahiptirler. Müzik dinlemeyi ve 

şarkı söylemeyi severler. 

 Öncelikli temsil sistemi işitsellik olan çocuklar, erken konuşmaya başlar ve 

okumayı erken öğrenirler. Evde masayı davul gibi çalar, çatalla kaşığı birbirine 

vurarak müzik yaparlar. Duydukları hikaye ve şiirleri kolaylıkla ezberlerler. Sessiz 

film oynamayı ve bulmaca çözmeyi severler.  

 Hatiplik, şarkıcılık, yazarlık, radyo ya da televizyon sunuculuğu, editörlük, 

avukatlık, dil öğretmenliği, çevirmenlik, kütüphanecilik, dj’lik, müzisyenlik, söz ve 

müzik yazarlığı, sekreterlik işitsellerin en çok başarılı olduğu mesleklerdir. 

 

 2.1.6. Dokunsallık 

 Öncelikli temsil sistemi dokunsallık olan kişiler, görmekten veya duymaktan 

ziyade, bizzat uygulayarak, işin ucundan tutarak öğrenmeyi tercih ederler. Derin 

diyafram nefesi alırlar. Gözleri sağa ve aşağıya bakarak duygularıyla temasa 

geçtikleri için konuşmaları yavaş ve derindir. Uzaktan merhaba demektense, samimi 

bir tokalaşmayı veya sımsıkı bir sarılmayı tercih ederler.  

 Dokunsallar için hisler ve duygular önemlidir. Sezgileri kuvvetlidir. Yalnız 

kalmaktan hoşlanırlar. Empati kurma becerileri gelişmiş olduğundan başkalarını 

anlamakta zorlanmazlar. Dans etmeyi ve spor yapmayı severler.  

 Dokunsal kişiler, yeni insanlarla rahatlıkla tanışıp kaynaşabilirler. Bu yüzden 

de arkadaş çevreleri geniştir. Hayvanları ve doğayı çok severler. Bedenleriyle 

iletişim halinde oldukları için, ani hareketlere yatkındırlar. Kasları esnektir. 

Pantomimciler duyguları bedensel ifadelerle dile getiren dokunsallardır. 

 Öncelikli temsil sistemi dokunsallık olan çocuklar, erken yürürler. Fiziksel 

olarak çok aktiftirler. Sır tutabildikleri için arkadaşlarının güvenini ve sevgisini 



 

kazanırlar. Sık sık büyüyünce ne olacaklarını düşünürler. Kendi başlarına 

oynamaktan zevk alırlar.  

 Aktörlük, dansçılık, fizik tedavi uzmanlığı, psikologluk, marangozluk, 

profesyonel sporculuk, sosyologluk, antropologluk, halkla ilişkiler uzmanlığı, 

turizmcilik, danışmanlık, satış elemanlığı, reklamcılık dokunsalların en çok başarılı 

olduğu mesleklerdir.  

 

2.2. Temsil Sistemlerine Göre Arapça Öğrenme Yolları 

 NLP’nin en önemli işlevlerinden birisi, öğrenme farklılıklarını ortaya 

çıkararak, eğitim ve öğretimin çok çeşitli yöntem ve araçlarla yapılmasını 

sağlamaktır. Bu nedenle burada, her bir temsil sistemiyle ilgili Arapça öğrenme 

yollarına yer verilecektir. 

  

 2.2.1. Görseller için Arapça öğrenme yolları 

 Öncelikli temsil sistemi görsellik olan kişiler, Arapçayı öğrenirken, aşağıdaki 

önerileri dikkate alabilirler: 

� Resim, şekil ve tablo bakımından zengin kaynaklardan yararlanmak 

� Arapça kelimeleri ezberlemek için renkli kartlar kullanmak 

� Duyulan her yeni kelimeyi hemen not etmek 

� Arapça öğrenirken dille ilgili her şeye merak ve ilgi duymak ve soru 

sormaktan çekinmemek 

� Arapça bir metinde geçen dilbilgisi kurallarını bulmaya çalışmak 

� Arapça çizgi filmler seyretmek 

� Okunan Arapça bir metni Türkçeye çevirmeden Arapça olarak 

anlamaya çalışmak 

� Arapça altyazılı filmler seyretmek (Seslendirmenin Türkçe olmaması 

gerekir.) 

� Arapça seslendirilmiş filmler izlemek (Seslendirmenin doğru bir 

Arapçayla yapılmış olması gerekir.) 

� Fasih (kurallı) Arapçanın en çok kullanıldığı Arap haber kanallarını 

seyretmek 



 

� Bir Arap gazetesini düzenli olarak takip etmek (Gazete okuma 

alışkanlığını kazanmak için, okumaya, en çok ilgi çeken sayfalardan 

başlanabilir.) 

 

 2.2.2. Đşitseller için Arapça öğrenme yolları 

 Öncelikli temsil sistemi işitsellik olan kişiler, Arapçayı öğrenirken, aşağıdaki 

önerileri dikkate alabilirler: 

� Yazılı kaynakların seslendirilmiş yardımcı materyallerini kullanmak 

� Arapça kitap okumak  

� Arapça metinleri yüksek sesle okumak 

� Dinlenen Arapça metinleri yazmaya çalışmak 

� Programlarında fasih Arapçanın konuşulduğu radyoları dinlemek 

� Arapçayı anadili olarak konuşan kişilerle diyalog kurmaya çalışmak 

� Etrafında gördüğü her şeyi (insanlar, ağaçlar, olaylar) sanki 

karşısında biri varmış gibi anlatmak 

� Arapça şarkı dinlemek 

� Kelime türetme oyunları oynamak 

� Özel isim içermeyen Arapça film adlarını sessiz sinema oyunuyla 

anlatmaya çalışmak 

 

2.2.3. Dokunsallar için Arapça öğrenme yolları 

 Öncelikli temsil sistemi dokunsallık olan kişiler, Arapçayı öğrenirken, 

aşağıdaki önerileri dikkate alabilirler: 

� Öğrenilenleri başkalarına anlatmak (Bir kimseye bir şey öğretmenin 

en iyi yolu, ona öğretmenlik fırsatı vermektir.) 

� Arapça kelimeleri ezberlemek için ilişkilendirme yöntemini 

kullanmak (Đlişkilendirme; birbirinden bağımsız verileri, anlamsız da 

olsa bir hikaye veya bir senaryo ile birbirine bağlayarak akılda 

kalmasını kolaylaştırmaktır.) 

� Cep telefonunun dilini Arapçaya çevirmek 

� Arapça düşünmeye çalışmak 



 

� Arapçayı doğru ve güzel kullanan kişilerle Arapça konuşmaya 

çalışmak 

� Đnternet aracılığıyla Arap arkadaşlar edinmek ve onlarla yazılı 

iletişim kurmak 

� Tabu oyununu (yasak kelimeleri kullanmadan bir nesneyi anlatmak) 

Arapça oynamak 

� Herhangi bir konuda belirli bir süre aralıksız konuşmaya çalışmak 

� Bir Arap ülkesine gitmek (Vahapoğlu, 2005: 55-76) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SO�UÇ VE Ö�ERĐLER 

 

 Dil öğrenimine ilişkin araştırmalar uzun yıllardır süre gelmektedir. Zaman 

içinde farklı yaklaşım ve yöntemlerin kullanıldığı yabancı dil eğitim ve öğretimi, 

günümüzde, öğrenciyi merkeze alan yöntemlere ağırlık vermektedir. Son yıllarda 

yabancı dil öğretiminde de kullanılan NLP ilke ve teknikleri ise, öğrenci merkezli 

öğretim yöntemlerinden biridir. 

 

 Bu çalışma, Arapça öğrenmek isteyenlere gerekli motivasyon desteğini 

sağlamak ve Arapçayı öğrenme sürecinde kendilerine uygun en iyi yöntemi 

bulmalarına yardımcı olmak düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülkemizde 

NLP ile Arapça bu çalışmada ilk kez bir araya getirilmiştir.  

 

 Çalışmada yapılanlar kısaca; NLP kavramının açıklanması, NLP ilke ve 

tekniklerinin örneklerle anlatılması, bu ilke ve tekniklerin Arapça öğretim ve 

öğrenimine uyarlanması, NLP ilke ve tekniklerine dayalı ve Arapça öğretiminde 

kullanılabilecek örnek etkinliklerin sunulması, kişilerin ağırlıklı öğrenme kanallarını 

ortaya çıkarmak için temsil sistemlerinin kullanılması ve temsil sistemleri baz 

alınarak Arapça öğrenmek isteyenlere çeşitli önerilerde bulunulmasıdır. 

  

 Sonuç olarak bu çalışmayı inceleyenler; 

- NLP hakkında fikir sahibi olabilir, 

- Arapça öğretim ve öğrenimini farklı bir açıdan görme fırsatını yakalayabilirler.  

 

 Bundan sonraki çalışmalar için, bu çalışmada sunulan etkinlik önerilerinin 

Arapça öğretiminde uygulanarak öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınmasını 

öneririz. 
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EK-3 

 قارئة المستقبل

في يوم من ا�يام، كان عامر عائدا من المدرسة و منذ الوھلة ا�ولى تكتشف 

  .أن عامرا تلميذ كسول متسخ الثياب على درجة كبيرة من ال{مباkة و ا�ھمال

 سيدة عجوزا تجلس و أمامھا منديل عليه بعض و أثناء سيره في الطريق، رأى

الرمال و ا�صداف، فاستوقفه المنظر و سألھا عما تفعلھا، فأجابته بأنھا تقرأ 

المستقبل و سعد عامر كثيرا بھذه العبارة و طلب منھا أن تقرأ له مستقبله، فطلبت 

رمال و منه بعض النقود مقابل ذلك فأعطاھا و راحت السيدة تعبث براحتيھا في ال

  : ا�صداف التي أمامھا متظاھرة بأنھا تقرأ الطالع، ثم قالت له

  ...إنك ستنجح ھذا العام و بتفوق!  أبشر يا فتى-

  :تھللت أسارير عامر و ھو يسألھا

  ..أ حقا؟ -

  :أجابته في ثقة

  !..ھذا ما يقوله مستقبلك!.. بكل تأكيد -

ر و منذ ذلك اليم و سعد عامر كثيرا بھذا الخبر و عاد إلى منزله و ھو مسرو

  ...قد ازداد كسله و إھماله لدروسه

ھكذا " لماذا أذاكر و أتعب و أنا أعلم جيدا أنني سأنجح ھذا العام و بتفوق؟ " 

  .حدث عامر نفسه



 

و مرت ا�يام و الشھور و ظھرت نتيجة اkمتحان و رسب عامر، �نه لم 

 والده ما حدث مع يجب على ا�سئلة المطروحة و بكى الفتى كثيرا و قص على

  :قارئة المستقبل و ھنا ربت الÐب على كتفه قائ{

k يعلم الغيب إk المولى عز و جل و النجاح k يأتي بالدجل و !  يا بني-

  .الخزعب{ت و لكنه يأتي بالعمل و ا�صرار و الجد و اkجتھاد

...خرافاتو منذ ذلك اليوم و عامر يذاكر و يجتھد و ينجح في دراسته بعيدا عن ال  

( Yıldız, 2006: 152-155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-4  

 

 
ETKĐNLĐK 1  “FARKLI HARĐTALAR” 

 
Amaç: 

 
Öğrenciler, herkesin farklı dünya algılarıyla farklı haritalara 
sahip olduğunu anlar. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Konuşma, yazma 

 
Süre: 

 
40 dk. 

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen öğrencilere bir kelime verir. (Örneğin diyet 

kelimesi) 
2- Onlardan bu kelimenin kendilerinde çağrıştırdığı şeyi ve 

nedenlerini yazmalarını ister. (Örneğin diyet kelimesi bir 
öğrencinin zihninde mp3 çalar olarak çağrışım yapar. 
Bunun da nedeni kardeşiyle girdiği bir iddiadır.) 

3- Öğrenciler yazdıklarını okurlar. 
4- Öğretmen öğrencileri sorularla yönlendirerek sınıfta 

tartışma ortamını oluşturur. 
5- Etkinliğin ardından öğretmen ortaya çıkan çeşitli 

görüşleri özetler ve farklı kişilerin farklı bakış açılarına 
sahip olabileceğini birkaç cümle ile ifade eder. 

 
 
Öğretmene Notlar: 

 
Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin kendi haritaları ortaya 
çıkarılabilir. Öğrenciler bunu yazarak ifade edecekleri için 
etkinlik, bir yazma alıştırması niteliğindedir. Ayrıca 
öğrenciler “Bence……. .” veya  “Bence …….. değil.” 
şeklindeki cümlelerle görüşlerini belirtir ve tartışır. Bu 
durumda etkinlik Arapça konuşma alıştırması da olur. Aynı 
zamanda öğrenciler düşüncelerini serbestçe 
anlatabileceklerinden sınıfta özgür bir ortam oluşur.  

 
 

 

 

 

 



 

 
ETKĐNLĐK 2 “NLP ALFABESĐ” 

 
Amaç: 

 
Öğrenciler sözsüz iletişimi gerçekleştirirler ve böylece sınıfta eğlenceli bir 
ortam oluşur. 

 
Dilsel 
Beceriler: 

 
Dinleme 

 
Süre: 

 
30 dk. 

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
 
Uygulama 
Aşaması: 

 
1- Öğretmen, etkinliğin adının “NLP Alfabesi” olduğunu söyleyerek 

etkinliği başlatır.  
2- NLP alfabesini bütün öğrencilerin göreceği şekilde tahtaya yazar.  

  ر  ذ  د  خ  ح  ج  ث  ت  ب    ا 

 ف  ش  ف  ش  ي  ي  ف  ش  ي  ش

 

  ف  غ  ع  ظ  ط  ض  ص  ش  س    ز

 ف  ي  ي  ش  ش  ي  ف  ي  ش  ف

 

  ي  k  ه  و  ن  م  ل  ك  ق

  ش  ي  ش  ف  ي  ي  ش  ي  ف

3- Bu harflerin ne anlama geldiğini öğrencilere anlatır. Buna göre; 

öğretmen ي  dediğinde öğrenciler sağ el ve sol ayaklarını; ش dediğinde 

de sol el ve sağ ayaklarını kaldırırlar. Öğretmen ف  dediğinde ise 
öğrenciler el çırparak zıplarlar.  
4- Bu etkinlikte öğrencilerin ayakta olması gerekir. Ayrıca öğrencilerin 
öğretmenin yönergelerine anında cevap vermesi çok önemlidir. 



 

 
 
Öğretmene
Notlar: 

 
Etkinlik başlangıç düzeyindeki öğrencilerin Arap harflerini daha iyi 
tanımalarına yardımcı olur. Diğer taraftan da sınıfta sıcak ve eğlenceli bir 
ortam oluşmasını sağlar. Öğrencilerin yönergeleri dikkatlice dinleyip 
uygulamaları için yüksek konsantrasyon gerektirir. Ayrıca etkinlik ağırlıklı 
öğrenme kanalı dokunsallık olan öğrenciler için uygundur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ETKĐNLĐK 3  “3 DAKĐKA ALIŞTIRMASI” 

 
Amaç: 

 
Öğrenciler zihnen ve bedenen gevşeyerek rahatlarlar ve böylelikle 
öğrenmeye hazır hale gelirler. 
 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Emir kipleri 

 
Süre: 

 
10 dk. 

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
 
Uygulama 
Aşaması: 
 

 
Öğretmen öğrencilere aşağıdaki yönergeleri verir: 

1- Đki ayağın da yere basacak şekilde, ellerin dizlerinde dik 
olarak otur. 

2- Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Nefes alırken önce 
ciğerlerinin alt kısmını doldur. Daha sonra orta bölümünü 
ve son olarak da üst bölümünü havayla doldur. Bu 
egzersizi yaparken göğüs kafesinin alt kısımdan üst kısma 
doğru yükseldiğini fark edeceksin. 

3- Bu şekilde aldığın nefesi birkaç saniye tut. 
4- Nefesi yavaşça burnundan verirken karnın içe çekilmiş 

olsun. Nefesini bütünüyle verirken karın boşluğunu da 
dışarı bırakarak rahatla. 

5- Bu şekilde nefes alıp verirken bazen omuzlarını hafifçe 
yukarı doğru kaldırarak ciğerlerinin en üst bölümünü de 
havayla doldurabilirsin. 

6- Baştan ayağa bütün vücudunu rahatlatmak için bu işlemi 
birkaç kez tekrarla. 

7- Son bir nefes daha al ve gülümseyerek gözlerini aç. 
 

 
 
Öğretmene Notlar: 

 
Öğretmen bu etkinliği, öğrencilerinin zihin ve beden 
yorgunluklarını atmalarını sağlamak amacıyla yapabilir. Böylece 
öğrencileri dersi dinlemeye hazır duruma getirebilir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETKĐNLĐK 4 “ANLAT BAKALIM” 

 
Amaç: 

 
Öğrenciler kelimeleri kullanmadan iletişim kurarlar. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Konuşma 

 
Süre: 

 
30 dk. 

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen daha önceki derslerde öğrettiği 12 veya daha 

fazla Arapça sıfatı seçer. Sıfatlar şunlar olabilir: 
       mutlu  şüpheci  kızgın 
       sıkılmış  üzgün   şaşkın  
       utangaç  yorgun   korkmuş 
       heyecanlı  sakin   saf 

 
2- Öğrencileri ikişer kişilik gruplara ayırır. 
3- Gruptaki bir öğrenci öğretmenin verdiği sıfatı jest ve 

mimikleriyle anlatır. 
4- Gruptaki diğer öğrenci de bu sıfatın ne olduğunu bulmaya 

çalışır. 

 
 
Öğretmene Notlar: 

 
Etkinlik sınıftaki monoton atmosferi dağıtmaya yardımcı olur. 
Ayrıca öğrencilerin Arapça bazı sıfatları öğrenmelerini 
kolaylaştırır. 



 

 
ETKĐNLĐK 5  “GÜÇ KAYNAĞI” 

 
Amaç: 

 
Öğrenciler zor durumlarla başa çıkabilirler ve motivasyonları 
artar. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Dinleme, konuşma 

 
Süre: 

 
30 dk. 

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen öğrencilerden bir iş görüşmesine katılmak, 20 kişilik 
bir gruba yemek hazırlamak veya Arapça dersinden önemli bir 
sınava girmek gibi zor bir durumla karşı karşıya kaldıklarını hayal 
etmelerini ister. 
2- Öğretmen öğrencilere karşı karşıya oldukları zor durumla nasıl 
başa çıkabileceklerini düşünmelerini ve bu sırada olabilecekleri 
zihinlerinde bir film gibi canlandırmalarını söyler. Öğrenciler 
bunu yaparken şayet başaramayacakları hissine kapılırlarsa, 
öğretmen onlara geçmişteki başarılarını düşünmelerini söyler. 
Hatırlayın! der. Geçmişte başardığınız birçok iş de, bir zamanlar 
başa çıkamayacağınızı düşündüğünüz işlerdi. 
3- Böylelikle öğrenciler karşı karşıya kaldıkları zor durumun 
üstesinden gelmek için zihinlerinde çözüm üretirler. 
4- Öğretmen öğrencilerden 2. ve 3. adımda yaptıklarını hızlı bir 
şekilde tekrarlamalarını ve onlara zor bir durumun üstesinden 
gelmenin hazzını tekrar yaşatmak ister. 
5- Bundan sonra öğrencilere “Sen her sorunun üstesinden 
gelebilirsin, yapabilirsin!” şeklinde kendilerini cesaretlendiren 
içlerindeki sesi duymalarını söyler. Ayrıca kendilerini 
cesaretlendirecek olumlu telkinleri ayna karşısında söylemelerinin 
daha da etkili olacağını onlara hatırlatır. 
 

 
 
Öğretmene Notlar: 

 
Bu etkinlik, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir sınava 
hazırlanmak gibi zorluklarla başa çıkma becerisini onlara 
kazandırmayı amaçlar. Öğrenme engellerini ortadan kaldırmak 
için öğrencileri motive eder. Bunun yanı sıra öğrencilere 
sorumluluk almada ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmede 
itici bir güç olur. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETKĐNLĐK 6  “GELECEK” 

 
 
Amaç: 

 
Öğrenciler düşündüklerini Arapça olarak ifade ederler. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Dinleme, konuşma 

 
Süre: 

 
40 dk. 

 
Seviye: 

 
Orta düzey 

 
 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen “gelecek” adlı Arapça hikayeyi öğrencilere 

okur, ancak hikayenin sonunu söylemez. 
2- Öğretmen öğrencilerden hikayenin sonunun ne 

olabileceğini tahmin etmelerini ister. 
3- Öğrenciler tahminlerini söylerken öğretmen de bunları 

tahtaya yazar. 
4- Öğretmen hikayenin tamamını okur. 
5- Öğrenciler hikayenin sonuyla kendi tahminlerini 

karşılaştırırlar. 
 

 
Öğretmene Notlar: 

 
Etkinlik öğrencilerin duyduğunu anlaması bakımından iyi bir 
alıştırma niteliğindedir. Aynı şekilde öğrenciler hikayenin 
sonuyla ilgili tahminlerde bulunurken ve bu tahminler üzerine 
yorum yaparken Arapça konuşma becerilerini de geliştirmiş 
olurlar. Ayrıca herkes düşündüğünü serbestçe ifade edebilir, 
böylelikle sınıfta rahat bir ortam meydana gelir. 



 

 
ETKĐNLĐK 7  “ÖNYARGILARINIZDAN KURTULUN” 

 
 
Amaç: 

 
Verilen olumlu mesajlarla öğrenciler kendilerine güvenlerini 
sağlarlar. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Konuşma, yazma 

 
Süre: 

 
40 dk. 

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen öğrencilerden Arapça öğrenirken başarısız 

oldukları veya zorlandıkları konuları bir liste halinde 
yazmalarını ister. (Örneğin; “Đrab konusunu 
anlamıyorum.” “Bazı Arapça kelimelerin 
telaffuzunda zorlanıyorum.”) 

2- Böylelikle her öğrenci en az 5 maddelik bir liste 
yazar. 

3- Öğrenciler listelerini sınıfla paylaşırlar başka bir 
ifadeyle zorlandıkları konuları, nedenlerini ve hatta 
çözüm önerilerini anlatırlar. 

4- Öğretmen öğrencilerden bu listeyi “Eğer istersem 
……. yapabilirim.” ya da “Henüz …….. 
yapamıyorum.” şeklindeki ifadeleri ekleyerek tekrar 
yazmalarını ister. (Örneğin; “Eğer istersem irab 
konusunu anlayabilirim.”  “Bazı Arapça kelimelerin 
telaffuzunda henüz zorlanıyorum.” ) 

5- Öğrenciler ikinci listeyi oluşturduktan sonra, 
öğretmen 1. listeyi yırtıp atmalarını söyler. 

Son olarak öğretmen konuyla ilgili ortaya atılan çözüm 
önerilerini ve kendi görüşlerini ifade eder. Ayrıca öğrencilere 
NLP’nin “Bir insan bir işi başarabiliyorsa bunu herkes 
öğrenebilir” ilkesini hatırlatır ve ilkeyi destekleyen birkaç 
küçük örnek söyleyerek onları cesaretlendirir. (Örneğin;  
Dört dakikada bir mil koşabilen Roger Bannister olmadan 
önce, bilim insanları, hiç kimsenin bir mili dört dakikada 
koşacağına inanmıyordu. Ama Roger Bannister’ın bu rekoru 
kırmasından sonra bir yıl içinde 37 koşucu ve daha sonraki 
yıllarda ise 300’ü aşkın koşucu onun rekoruna ulaştı.) 
 



 

 
Öğretmene Notlar: 

 
Etkinlik sayesinde öğretmen öğrencilerinin Arapça dersinde 
zorlandıkları konuların farkına varır ve böylelikle bu 
durumun çözümüne dair tedbirler alır. Ayrıca öğrenciler de 
öğrenme konusundaki güçlü ve zayıf yönlerini fark ederler. 
Diğer taraftan öğrenciler düşüncelerini tartışırken dinleme ve 
konuşma becerilerini de geliştirmiş olurlar. Etkinlik 
öğrencilerin derse motivasyonlarını artırır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ETKĐNLĐK 8 “TELAFFUZ TEKNĐĞĐ” 

 
Amaç: 

 
Öğrenciler, Arapça kelimeleri doğru telaffuz eder ve doğru 
yazar. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Dinleme, yazma 

 
Süre: 

 
40 dk.  

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen öğrencilerin daha önceki derslerde 

öğrendikleri bir grup Arapça kelime belirler.  
2- Öğretmen kelimeleri ayrı ayrı büyük kartlara yazar. Her 

bir kartı 3 saniye havada tutarak kartları öğrencilere 
gösterir.  

3- Öğretmen öğrencilerden gözlerini kapatmalarını ve 
zihinlerinde kartların fotoğrafını çekmelerini ister. 

4- Öğretmen öğrencilerin zihinlerindeki fotoğrafları 
netleştirmeleri için bir süre bekler.  

5- Öğretmen öğrencileri kartlarda gördükleri kelimeleri 
yazmalarını söyler. 

6- Öğretmen öğrenciler kelimeleri doğru yazıncaya kadar 
yukarıdaki adımları tekrar edebilir. 

7- Öğretmen öğrencilerden yazdıkları kelimeleri telaffuz 
etmelerini ister. 

 
 
 
Öğretmene Notlar: 

 
- Türkçede yer almayan boğaz harflerinin Arapçada 

bulunması, Türk öğrencilerin Arapçayı doğru telaffuz 
etmelerini engelleyen en önemli unsurlardan biridir.  

- Aynı şekilde Arapçanın harekesiz başka bir ifadeyle sesli 
harfler olmadan yazılması da Türk öğrencilerin Arapçayı 
doğru okuyup yazmalarını zorlaştıran bir durumdur.  

- Bu etkinlik, özellikle öğrencilerin telaffuz etmekte 
zorlandıkları kelimeleri doğru telaffuz etmelerini ve 
böylece bu kelimeleri doğru yazmalarını sağlamak için 
oldukça yararlıdır. 

 
 

 

 

 



 

 
ETKĐNLĐK 9  “ ALGILAR” 

 
 
Amaç: 

 
Öğrenciler öncelikli temsil sistemlerinin farkına varırlar. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Dinleme, konuşma, yazma 

 
Süre: 

 
40 dk. 

 
Seviye: 

 
Başlangıç düzeyi 

 
 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen aşağıdaki kelimeleri tahtaya yazarak etkinliği 

başlatır. 
 
yağmur ipek  soğan  bilgisayar telefon  
sarımsak kitap  şiir  nehir  çimen 
otobüs  kum  gül  cami  deri 
kahve  balık  kedi  tren  bebek 
arkadaş sevgi  Arapça  gelecek         öğrenme 
 

2- Öğretmen şu soruları sorarak öğrencilerden kelimeleri 
tanımlamalarını ister: 

     “ Onu görür müsün?” 
     “ Onun çıkardığı sesi işitir misin?” 
     “ Onu fiziksel olarak mı duygusal olarak mı hissedersin?” 
     “ Onu koklar mısın?” 
     “ Onu tadar mısın?” 
 
3- Öğrenciler sorulara cevap vererek kelimeleri uygun 
kategorilere yerleştirirler. 

 
 
Öğretmene Notlar: 

 
Etkinlik öğrencilerin öncelikli temsil sistemlerini ortaya 
çıkarmaya yardımcı olur. Bu sayede hem öğretmen öğrencilerinin 
temsil sistemlerini keşfedip buna göre kullanması gereken yöntem 
ve materyalleri belirleyebilir; hem de öğrenciler kendi temsil 
sistemlerinin farkına varıp öğrenme ve ders çalışma tekniklerini 
yeniden gözden geçirebilirler. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
ETKĐNLĐK 10 “BĐRAZ HIZLI BĐRAZ YAVAŞ” 

 
Amaç: 

 
Öğrenciler kısa vadeli hedeflerini belirler ve böylelikle 
motivasyonları artar. 

 
Dilsel Beceriler: 

 
Dinleme, konuşma 

 
Süre: 

 
40 dk. 

 
Seviye: 

 
Orta düzey 

 
 
Uygulama Aşaması: 

 
1- Öğretmen bir öğrenci seçerek etkinliğin nasıl uygulandığını 
sınıfa gösterir. 
2- Öğretmen öğrenciden kendine kısa vadeli bir hedef 
belirlemesini ister.(Arapça dersindeki başarımı artırmak, hızlı 
okuma kurslarına katılarak okuma hızımı yükseltmek … vb) 
2- Öğretmen öğrenciye hedefi hakkındaki şu soruyu sorar: 
“Hedefine ulaştığında ne olacak?”  
3- Öğretmen birinci sorunun cevabına dayanarak bu kez şu 
soruyu yöneltir: “Peki ondan sonra ne olacak?”  “Ya sonra…?”  
“Ondan sonra…” şeklinde devam ederek öğretmen öğrencinin 
asıl gayesinin ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalışır. 
4- Burada öğretmenin gayesi, NLP’nin yeniden çerçeveleme 
ilkesinden yola çıkarak öğrencilerin kendilerini hedeflerini 
gerçekleştirmiş olarak hissetmelerini sağlamaktır. Bu durum 
öğrencilerin perspektiflerini gelecek zamana yöneltir. Böylelikle 
öğrenciler hedeflerini yerine getirmiş olmanın hazzını hissederler 
ve motivasyonları artar. 
5- Öğretmen örnek uygulamayı bitirdikten sonra öğrencileri 
çiftler halinde tahtaya kaldırarak onlardan etkinliği benzer şekilde 
gerçekleştirmelerini ister. 
 

 
 
Öğretmene Notlar: 

 
Bu etkinlik iletişim engellerini ortadan kaldırarak öğrencilere iyi 
bir Arapça konuşma ortamı sağlar. Ayrıca bu etkinliği öğrenciler 
çiftler halinde yürüteceğinden arkadaşlık ilişkileri güçlenmiş 
olur. 


