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Çiftdilliliğin tanımı 

 

 

 Bir insan gündelik hayatında sürekli olarak iki dil kullanıyorsa bu 
insan çiftdillidir.  

 

  ... ve biz burada sadece toplumsal şartların (toplumsal 
çokdilliliğin) oluşturduğu çiftdilliliğe bakıyoruz. 
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İki dilin bir arada olması 

 

Çiftdilli olmak demek iki kez tekdillili olmak değil:  

 

 dillerden sadece biri kullanıldığı durumlarda bile öteki dil bir 
şekilde aktif oluyor. 

 Çiftdilli insanın dilleri birbirlerini etkiliyor – ses, yapı, anlam, 
dünyayı alğılama, dünyayı kavrama, ... Bakımından.  

 Çiftdilli insanın dillerinden hangisini ne zaman kullandığı 
sosyal bağlama göre değişir. 
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İki dilin bir arada olması 

 

Çiftdilli insanın ne tür dilsel aktivitelerde hangi dili kullandığı 
veya kullanabildiğini belirleyen iki temel etmen var: 

 

1. çiftdilliliğin nasıl edinildiği,  

2. söz konusu iki dilin toplumsal konumları. 
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Çiftdilliliğin edinimi 

 

Çiftdillilik edimimi iki temel şekilde oluşur:  

 ailede; çocuğun annesi ve babasının anadilleri birbirinden farklıysa 
ve de anne ve baba çocuğuyla kendi dillerini konuşmaya karar 
verirse, çocuk doğal bir ortamda doğuştan itibaren çiftdilli büyür: 
“eşzamanlı çiftdillilik edinimi” 

 aile dışında, yani çocuğun içinde büyüdüğü toplumda, bir başka 
dil işlevsellik gösteriyorsa, çocuk sosyal çevresi genişledikçe öteki 
dili de edinir: “erken yaşta artzamanlı çiftdillilik edınımı” 
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Çiftdilliliğin edinimi 

“erken yaşta artzamanlı çiftdillilik” 

 

 çiftdilli çocuğun bir dili ilk dili/anadili olur, öteki dili ise “ikinci dili”.  

 “İkinci dil”  burada “yabancı dil”den ayrı bir kavram olarak 
kullanılır. 

 

Erken ikinci dil ediniminde güçlü bir hipotez:  

 Çocuğun ikinci dil edinimi, birinci dil ediniminden beslenebildiği 
oranda gelişir ve başarılı olur: dillerarası aktarım/etkileşim 
(transfer/cross-linguistic influence) stratejisi. 
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Çiftdilli insanın dil kullanımı 

 Çift dilli insanın dillerinden hangisini ne zaman kullandığı sosyal 
bağlama göre değişir.  

 Örn:  

 aile içinde bir dili kullanıp aile dışındaki ilişkilerde öteki dili 
kullanabilir;  

 sözlü aktivitelerde bir dili, yazılı aktivitelerde ikinci dili  

 profesyonel konuları bir dili, özel konularda öteki dili  
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Çiftdillilik ve toplum 

 

 Çiftdilli insan, dillerini ancak yaşadığı toplumdaki işlevselliği 
oranında kullanabilir. 

 

 Bu işlevsellik nasıl betimlenebilir? 

 

 Sosyal alan üzerinde bir yaklaşım: Dillerin toplumsal dağılımı 
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Çokdillilik ve dillerin toplumsal dağılımı: Türkiye örneği 
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Formel olmayan iletişim Formel iletişim 

Kamusal 

alan 

(2) „Çarşı/mahalle“ (BATI!) 

Türkçenin gündelik sözlü dili, 

Türkçenin bölgesel varyantlarē 

[(2) „Çarşı/mahalle“ (GÜNEYDOĞU!) 

Türkçenin gündelik sözlü dili, 

Türkçenin bölgesel varyantē, Kürtçenin 

bölgesel varyantlarē] 

(3) Toplumsal kuruluşlar, örneğin 

resmi daireler, okul 

Sözlü: Standart Türkçeye yakēn Yazēlē: 

Standart Türkçe 

Özel alan (1) Aile ve yakın arkadaş çevresi 

Türkçenin, Kürtçenin, Arapanēn, 

Çerkesçenin, Lazcanēn, é gündelik 

sözlü dili ve bölgesel varyantlarē 



 
 
Çokdillilik ve dillerin toplumsal dağılımı: Almanya örneği 
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Formel olmayan iletişim Formel iletişim 

Kamusal 

alan 

(2) „Çarşı/mahalle“  

Almancanēn gündelik sözlü dili, 

Almancanēn bölgesel varyantlarē 

(3) Toplumsal kuruluşlar, örneğin 

resmi daireler, okul 

Sözlü: Standart Almancaya yakēn 

Yazēlē: Standart Almanca 

Özel alan (1) Aile ve yakın arkadaş çevresi 

Göçle gelen dillerin (Türkçenin, 

Rusanēn, Arapanēn, Kürtçenin, 

Lehçenin, é ) Almanyaódaki 

varyantlarē 



 
Dillerin toplumsal dağılımı ve somut durum - hem Türkiye hem de 
Almanya için ğecerli durum: 

 Egemen dilin olması  

 Toplumda tek bir yazı dilinin geçerliliği 

 “Diğer” dillerin işlevselliğinin sınırlı olması 

 Çiftdilli çocuğun ana dili ediniminin özel alanla sınırlı kalması 

 Egemen dili olmayan dillerin statusü düşük olması Ÿ UTANÇ 
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Dillerin toplumsal dağılımı ve somut durum: Türkiye  

 Egemen dilin dışındaki diğer dillerin yasal geçerliliği belli oranda 
sınırlı olması – özellikle okulda anadili olarak öğretilememesi 

 Toplumun yüzde 15% Türkçeyi ikinci dil olarak konuşması/ikidilli 
olması (Milliyet-KONDA Araştırması 2006);  

 Türkçe dışında en çok konuşulan birinci dil Kürtçe (12%) olması 
(Milliyet-KONDA Araştırması 2006) 
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Dillerin toplumsal dağılımı ve somut durum: Almanya  

 Egemen dilin dışındaki diğer dillerin büyük çoğunluğu dış göçle 
beraber gelmesi 

 Okul öğrencilerinin ortalama 25-30% Almancayı ikinci dil olarak 
konuşması/çiftdilli olması 

 Bu öğrenciler arasında en çok konuşulan dil Türkçe olması (a.y. 
3’te biri Türkçe-Almanca çiftdilli) 
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Yazı dili 

 sadece konuşma dilinin yazıya dökümü değildir 

 konuşma dilinden sosyal, bilişsel ve yapısal açıdan farklıdır 

 imlâ dile analitik bir yaklaşımı de içeriyor 
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Okulun görevi 

 toplumda egemen olan dilin yazı dili varyantını öğretilmesi, 

 okuma ve yazmanın tekniğinin öğretilmesi,  

 akademik metin türlerine özgü bilginin öğretilmesi, 

 yazılı ve sözlü dil arasındaki yapısal farklara ilişkin bilginin 
geliştirilmesini  

 

 AYRICA: okulun örgütsel yapısının gerektirdiği sosyal beceri ve 
bilgilerin öğretilmesi 

  

Bütün bunlar çocuğun konuşma dili üzerinde inşa edilidiği 
varsayılıyor: 

  

Ya çocuğun dominant konuşma dili egemen dilden başka bir 
dilse?  
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Ya çocuğun dominant konuşma dili egemen dilden başka bir dilse? 

 Hem Almanya’da hem de Türkiye’de belli çiftdillilerin okul 
başarıları diğer öğrencilere nazaran düşük 

 Almanya: Türk kökenli öğrenciler 

 Türkiye: Kürt kökenli öğrenciler 

 Bu başarısızlıktaki etmenler ne?  

 Çocuklar çiftdilli oldukları için mi başarısız? 

 Sosyal etmenler, öğretmenin, okulun yaklaşımı nasıl bir rol 
oynuyor? 
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LAS projesinin başlıca araştırma amacı 

 Göç ve çokdillilik toplumsal etkenleri bağlamında, 

 Almanya ve Türkiye’deki okullarda, 

 öğrencilerin okuma yazma öğrenme becerilerini oluşturan 
süreçlerin  

 sosyal, toplumsal, bilişsel, dilbilimsel etmenler gözönünde 
bulundurarak, 

 niteliksel (kvalitatif) bir yaklaşımla 

incelenmesi. 
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Ķlginiz iin teĸekk¿r ederim. 
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