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İkinci/Yabancı Dil Öğretiminde 
Sadeleştirilmiş Metin Sorunları Üzerine 
Mustafa Durmuş 

Öz 
Dil öğretim sürecinde, metin oluşturma konusunda temel 
yaklaşımlardan biri metni, öğrenicinin düzeyi bakımından 
daha anlaşılır biçimde sunmaktır. Okuma malzemeleri, ya 
doğrudan bu amaca uygun üretilmekte ya da seçilen özgün 
(authentic) malzemeler düzeylere veya konulara uygun halde 
sunulmak üzere değiştirim (modification) yoluyla hazırlan-
maktadır. Dil öğretiminde metin değiştirim türlerinden biri 
sadeleştirme (simplification)’dir. Bu çalışmada, sadeleştirilme 
sürecine hakim olan yaklaşımlar ve sadeleştirmenin bilimsel 
aşamalarına dair önemli görülen noktalar, belirli sorular yo-
luyla ele alınmaktadır. Konu, bu alanda ortaya konulmuş olan 
çeşitli temel kaynaklardan hareketle değerlendirilmekte; bu 
yolla da ilgili alanda çalışma yapmak isteyenlere temel bir lite-
ratür sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler 
Sadeleştirme, metin değiştirim, uyarlama, ikinci/yabancı dil 
öğretimi 

Giriş 
Dil öğretim sürecinde, okuduğu metni öğrenicinin düzeyi bakımından 
daha anlaşılır bir biçimde sunmayı temel amaç edinen bir yaklaşıma uygun 
olarak malzemeler ya doğrudan bu amaca uygun üretilmekte ya da seçilen 
özgün malzemeler düzeylere veya konulara uygun halde sunulmak üzere 
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değiştirim/uyarlama yoluna gidilerek hazırlanmaktadır. Bu noktada ikin-
ci/yabancı dil öğrenicisinin sınırlı dil yetisinin gözetilmesi esastır.  

Bir metnin hedef grubun dil yeterlik düzeyine göre dönüştürülme-
si/uyarlanması sonucunda ortaya değiştirilmiş/uyarlanmış olmak üzere iki 
tür metin çıkmaktadır. Bunlardan biri sadeleştirilmiş, diğeri de genişletilmiş 
metindir.1  

Bu çalışmada, sadeleştirilmiş metinler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu 
noktada belirlenen problematik alanlar, sorular yoluyla ifade edilmekte 
konu, bu problematik alanlara dair çalışmalara atıflar yapılarak değerlendi-
rilmektedir. Makalede, özellikle ikinci/yabancı dil öğretiminde okuma 
metinlerinin nasıl sunulması gerektiğine dair Batıda oluşmuş, ancak Tür-
kiye’de aynı oranda gelişmemiş bu geniş araştırma alanında yapılması ge-
reken ayrıntılı ve özellikle de uygulamalı akademik faaliyetlere ışık tutul-
maya çalışılmaktadır.  

1. Neden Sadeleştirme Yoluna Gidilir? 
Metin sadeleştirme temelde; metnin okunabilirlik düzeyi ile okunan met-
nin anlaşılma düzeyini artırmayı, bu süreçte aynı zamanda hedef kitle 
üzerindeki bilişsel yükü hafifletmeyi amaçlar (Crossley vd. 2012: 91). Bi-
rinci durumda örneğin uzun niteleyici ifadelerin yerine daha kısa niteleme 
sözcükleri kullanarak, cümlelerde ise karmaşık ve uzun ifade kalıplarının 
yerine dilbilgisel açıdan daha basit ve kısa sözdizimsel parçalar kullanarak 
cümlelerin uzunluğunu azaltmak hedeflenmektedir. Bu süreçte söz konusu 
hedef dilbilgisel unsurların uzunlukları ile onların okunma hızları arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. İkinci durumda okunan met-
nin anlama düzeyinde ele alınması söz konusudur ve öğrenici tarafından 
anlaşılmasının zor olduğu varsayılan hedef dilbilgisel yapıların hangi bi-
çimlerde kullanılırsa anlamanın daha yüksek oranda gerçekleşeceği üzerin-
de durulmaktadır.  

Sadeleştirilmiş metin kullanımını destekleyen en etkili kuramın, insanın 
dili, iletilen mesajları anlayarak ve anlaşılır girdiyi alarak edinebileceğini 
savunan “anlaşılır girdi kuramı” olduğu söylenebilir. Buna göre öğrenici-
ler, dili, doğal bir düzende ve kendilerinin mevcut dil becerilerinin biraz 
ötesindeki dilsel girdiyi anlayarak geliştirirler (Crosley vd. 2007: 16 ).  

Dil öğretim sürecinde öğrenicinin bilgi, becerileri ile ilgili boşluk ve de 
metnin zorluğu arasında bir ilişki olduğuna inanılır. Dil öğretiminde öğ-
reniciler metnin (hem dil bilimsel karmaşıklığı, hem de konunun içeriği-
nin doğal) zorluğu altında eziliyorsa, sunulan içeriği anlayamayabilirler. 
Eğer müfredat da önemli ölçüde okuma kitabına dayanıyorsa, bu durumda 
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öğreniciler derse katılamayabilirler. Bu noktada, metin uyarlamanın özel-
likle de sadeleştirmenin en göze çarpan yararlarından biri, artmış akademik 
başarı, kendine güveni sağlayan artmış okuduğunu anlama düzeyi ve bun-
ların yanı sıra azalmış hayal kırıklığı ile korkudur. Özgün malzemelerin dil 
öğretim sürecinin doğal kademeleri olarak ortaya çıkan düzeylere göre 
çeşitlendirilebilecek içerik sunma olanağından büyük ölçüde uzak olduğu; 
bunun da, dilin anadili olarak konuşulduğu ortamlarda, böyle bir kaygı-
dan uzak üretilmiş olmalarından kaynaklandığı kanaati bu yöndeki çalış-
malar için önemlidir. Dolayısıyla, modifiye değiştirilmiş, uyarlanmış me-
tinler düzeylere göre kademelendirilmiş içerikleri sunabilecek bir özellik ile 
dil öğretim sürecinde buna uygun durumlarda daha fazla ön plana çıkmış-
tır. Aynı kişiler, modifiye değiştirilmiş, uyarlanmış metinlerin en önemli 
avantajlarından birinin, konuya özel içerik sunabilmesi, dolayısıyla öğre-
tilmek istenen dil bilimsel konulara uygun içeriğin oluşturulmasına imkan 
tanıması olduğuna inanmaktadır (Ragan 2006).  

Bu soruya cevap verebilmek için metin değiştirim konusunda öne çıkarılan 
4 dil alanı ile ilgili bazı verilere göz atmakta yarar vardır. Bu dört dil alanı; 
“ses bilgisi, söz varlığı, söz dizimi ve söylem”dir. Urano, hedef dili ana dil 
olarak konuşanların ikinci/yabancı dil konuşurları ile iletişim sırasında da 
özgün dil kullanmamalarına dair bir dizi örnek sıralamaktadır. Buna göre, 
anadili konuşurları bir başka anadili konuşurunun aksine anadili konuşuru 
olmayan ile diyalog halinde iken ‘daha yavaş’, ‘daha açık telaffuz edilmiş’ 
ve ‘araya daha fazla duraklamanın girdiği’ konuşma biçimini tercih etmek-
tedir. Yine, anadilli öğretmenlerin, yabancı dil öğrenicileri ile konuşurken 
anadilli öğrencilerle karşılaştırıldığında, kullanım sıklığı/frekansı daha 
yüksek olan ‘temel’ sözcükleri daha yoğun tercih ettikleri ifade edilmekte-
dir. Benzer bir çalışmada, anadilli olanlar, anadilli olmayanlarla konuşur-
ken önemli ölçüde daha kısa ifade kalıplarını tercih etmektedirler. Yine, 
anadillilerin ifade uzunluklarında, anadilli olmayanların farklı yeterlilik 
düzeylerine göre, değiştirim/uyarlama yoluna gittikleri belirtilmektedir. 
Burada sıralanan süreçler dil bilimsel değiştirim (linguistic modification) 
olarak ifade edilmektedir. Söylem düzeyindeki uyarlama/değiştirim ise 
etkileşimsel değiştirim (interactional modification) olarak karşımıza çık-
maktadır. Anadillilerin kendini tekrar etmeleri (self-repetition), söylem 
düzeyinde bir değiştirim/uyarlama örneği olarak düşünülmektedir. Yeterli-
lik düzeyi düşük öğrenicilerde görüleceğini gösteren kendini tekrardaki 
azalmanın, öğrenicinin ikinci dilde anlama düzeyinin gelişiminden kay-
naklandığını ortaya koymaktadır (2000: 3-4). Bunların, yukarıda belirtil-
diği gibi, dil öğretiminde, bir ölçüde, özgün dil kullanımının yanında 
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genel olarak uyarlanmış, modifiye değiştirilmiş ifade biçimlerinin doğal 
varlığını kanıtlamak üzere sunulan örnekler olduğu kabul edilebilir.  

Öğrenicileri için eğitimi çeşitlendirme konusunda sınırlı zaman bulan ve dil 
öğrenicileriyle çalışma konusunda sınırlı eğitime sahip öğretmenler, sadeleş-
tirilmiş metinleri, tek kapsamlı çözüm olarak bulabilirler. Nitekim, ikin-
ci/yabancı dil öğrenicileri üzerinde yapılan okuduğunu anlamaya yönelik 
pek çok uygulamalı çalışmanın sonuçları, sadeleştirilmiş metnin bu öğrenici-
lerin anlama düzeylerinde olumlu etki yaptığını göstermiştir (bk. Yano, 
Long, & Ross, 1994, Tweissi 1998, Young 1999, Urano 2000, Crossley vd., 
2007, Crossley and McNamara, 2008, Zainal ve Baskeran 2010). 

2. Sadeleştirme İşlemi Nasıl Yapılır? Sadeleştirme İşlemini Kimler 
Yapar?  
Araştırmacılar, eğitim amaçlı olarak, bazı metin sadeleştirme yöntemleri 
geliştirmişlerdir. Bunların içerisinde geleneksel ve en yaygın olanı, bilgisa-
yar tabanlı olmayan, elle değiştirim kurallarına dayanmaktadır. Bu değişti-
rim işlemlerinin sezgisel belirleme yoluyla oluşturulduğunu ifade etmek 
gerekir (Young 1999: 350, Allen 2009: 595, Crossley vd. 2012: 91). İkin-
ci/yabancı dil öğretim elemanları, sadeleştirme yapmak durumunda kal-
dıklarında sadeleştirmenin niceliğini ve niteliğini belirlemek için genellikle 
kendi muhakeme yeteneklerine ve birikimlerine güvenmektedirler; bunu 
da öğrenicilerinin dil yeterlilikleri ile malzemeler arasında bir düzey uy-
gunluğunu belirleme amaçlı eşleştirme yoluyla yapmaktadırlar. Yazar sezgi-
si kişisel inanışlardan ve bir metni neler daha okunabilir yapar üzerine 
basit önsezilerden etkilenmektedir. Sezgisel bir yaklaşım altında, bir öğ-
retmen veya malzeme yazarı olarak yazarların deneyimleri, sadeleştirme 
sürecine rehberlik eder ve yazarların, belirli bir düzeydeki öğrenicinin ne 
anlayabileceğine dair öznel yaklaşımlarına olanak tanır. Sadeleştirmeye 
yönelik sezgisel yaklaşımın yapısal yaklaşımla karşılaştırıldığında ne kadar 
yaygın olduğu bilinmese de birçok yayıncının uyarlama metinler üzerine 
tavsiyeler verirken, pek çok yazarın hâlâ sezgiye göre hareket ettiği ortaya 
konulmuştur. Çeşitli araştırmalar, sezgisel yaklaşımın sadece çok geniş bir 
kullanım alanına sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda ikinci/yabancı dil 
öğretimindeki metinlerin sadeleştirilmesi konusunda en yaygın strateji 
olduğunun kanıtlarını ortaya koymaktadır (Crossley vd. 2011: 86). Bu-
nunla birlikte, söz konusu öğretim elemanları, okuma malzemelerinin 
zorluk düzeylerini belirlemede tutarlı olsalar da, tarafsız zorluk düzeyi 
ölçümleri ile karşılaştırıldığında, onların düzey belirlemeleri yetersiz ve 
eksik kalabilmekte; bu uygulama, eğer eğitim almamış kişiler tarafından 
yapılırsa da güvenilir olmaktan çıkabilmektedir (Aziz vd. 2010: 216). 
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Aziz vd., kişisel olarak yapılan malzeme zorluk düzeyi belirleme uygulama-
larının muhtemel tutarsızlıklarını, konu üzerinde yürüttükleri çalışmanın 
sonuçlarını ortaya koyarken ifade etmektedir. Araştırmacılar, yabancı dil 
okutmanları arasında yürüttükleri çalışma sırasında söz konusu öğretim 
elemanlarından 5 okuma parçasını zorluk düzeylerine göre sıralamalarını 
istemiştir. Araştırmacılara göre, bu tutarsızlıklar öğretim elemanlarının söz 
konusu alandaki deneyim sürelerindeki farklılıktan kaynaklanabilir. Nite-
kim, araştırmanın sonucuna göre, en basit düzeyde olan ve bu özelliği ile 
her öğretim elamanının üzerinde bu konuda hemfikir olduğu metinler 
dışında, düzeylerin sıralanması konusunda bir tutarsızlığın olduğu görül-
müştür. Aziz, Fook ve Alsree, elde ettikleri bu sonuçların, Hancıoğlu ve 
Eldridge (2007)’in elde sonuçlarla paralellik gösterdiğini ifade etmektedir 
(2010: 216). Orijinal ve sadeleştirilmiş cümlelerde, ifadenin bölümleri ve 
cümlecik türleri arasında ne gibi farklılıklar bulunduğuna; bunun yanında 
yine sadeleştirme sürecinde okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak üzere 
bölünmüş veya metinden çıkarılmış cümlelerin karakteristik özelliklerinin 
neler olduğuna odaklı çalışmalarında Petersen ve Ostendorf, bilgisayar 
tabanlı uygulama örneğini İngilizce yazılmış bir dizi makale üzerinde orta-
ya koymaktadır (2007)2. 

Aziz vd., araştırmalarının temelinde, ‘malzemelerin zorluk düzeyleri’ ile 
‘malzemelerin karakteristiği’ arasındaki ilişkinin belirlenmesinin yattığını 
ifade etmektedir. Bir başka ifade ile bu araştırmacılar, daha düşük veya 
daha ileri düzeylerdeki okuma malzemelerinin metin içeriğinde, hangi tür 
dil bilimsel değişikliklerin meydana geldiğine odaklanmakta; bunu belir-
lemek amacıyla da bir dizi bilgisayar tabanlı ölçüm araçları kullanmaktadır 
(2010: 217). Araştırmacıların bu çalışma ile nihai hedeflerinden biri, sık-
lıkla kendi öğrenicileri için destekleyici malzeme bulmak ve kullanmak 
zorunda kalan yabancı dil öğretim elemanlarının, özellikle, içerdikleri dil 
bilimsel unsurlar yönüyle özgün malzemelerin zorluk düzeyleri arasında 
düzenleme yapabilmelerine olanak sunmak ve bunu da tarafsız ölçümlere 
dayalı olarak yapabilmelerine yardımcı olmaktır (2010: 218-219).  

Sadeleştirmedeki yapısal yaklaşım, genellikle, öğrenicilerin yoğun oku-
malar yoluyla dil edinimlerini geliştirmelerini amaçlayan kademeli oku-
ma kitabı şemalarında (graded reader schemes) etkisini göstermektedir. 
Kademeli okuma kitaplarında (graded readers), yazarlar, serilerin her bir 
düzeyi için önceden tanımlanmış sözcük ve yapı listelerinden yararlan-
maktadır (Nunan 1999’dan alıntılayan Crossley vd. 2012: 91). Yapısal 
yaklaşım altında ortaya konulan bir başka uygulama, geleneksel okunabi-
lirlik formülleri (readability formulas) eşliğinde sunulan metin sadeleş-
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tirmedir. Geleneksel okunabilirlik formülleri, sözcüklerin ve cümlelerin 
uzunluklarına dayalı olup metin okunabilirliğini ölçen basit algoritma-
lardır. Bunlar anadili metin okunabilirliği öngörüleri konusunda başarılı 
bulunmuş fakat okunulan metnin anlaşılabilirliğinin zayıf göstergeleri 
olarak söylem analistleri tarafından da büyük ölçüde eleştiriye uğramış-
lardı. Ne olursa olsun, Crossley vd.’nin ifade ettiği gibi, geleneksel oku-
nabilirlik formüllerinin kullanımı, sadeleştirilmiş metin oluşturmada 
oldukça yaygındır (2012: 91)3. 

Metin sadeleştirmenin etkilerini inceleyen son zamanlarda başarılar gös-
termiş diğer yaklaşımlar, corpus kullanımı ve sayısal analizleri içermekte-
dir. Bu tür yaklaşımlar, özellikle sadeleştirilmiş ve özgün metinler arasın-
daki farkları incelemede yararlı olduklarını kanıtlamışlardır. Bu noktada 
başlangıç ve orta düzeydeki özgün ve sadeleştirilmiş metinlerin çok geniş 
orandaki dil bilimsel özellikleri, Coh-Metrix hesaplama aracı kullanarak 
incelenmiş; orta düzeyde, özgün metinlerin sözdizimsel olarak daha kar-
maşık olduğu ve mantıksal bağlantı unsurlarının daha büyük bir yoğun-
lukla yer aldığını ortaya konulmuştur. Diğer taraftan sadeleştirilmiş metin-
lerin (sözcük düzeyinde ortak atıflar ve anlamsal örtüşme ile ilgili) daha 
yüksek oranda anlama düzeyine ve (sözcüğün kullanılma sıklığı, sözcüğün 
çok anlamlılığı ve sözcük yakınlığı ile ilgili) daha düşük oranda sözcüksel 
karmaşıklığa sahip olduğu gösterilmiştir. Bu bulgular, sadeleştirme süreci-
nin metni anlama ile ilgili olarak daha fazla dil bilimsel özellikler içeren 
metinler ortaya çıkardığı yönündeki yorumları destekler niteliktedir 
(Crossley vd. 2012: 93). 

Genel olarak bu uygulamaların ve sonuçlarının ortaya koyduğu tespit fark-
lılıklarının, bazı potansiyel sınırlılıklara yol açabiliğini belirtmek gerekir. 
Bunların ilk akla geleni, yabancı dilde okuduğunu anlamaya yönelik söz 
konusu ölçümlerin anlamayı doğrudan değerlendirememiş olabileceğidir 
(Urano 2000: 12). Bu noktada metnin okunabilirliğinin mutlak anlamda 
aynı metnin anlaşılabilirliğine işaret etmeyebileceğini göz önünde bulun-
durmak gerekir. Çünkü bir cümlede yer alan sözcüklerin ve de her bir 
sözcüğün kendi içinde hece sayılarının az olması söz konusu cümlenin 
okur tarafından kolay anlaşılacağı anlamına gelmez. Bu tür niceliksel ince-
lemelerin yanı sıra cümlede yer alan sözcüklerin anlamsal değerlerini de 
göz önünde bulundurmak gerekir. Bütün bunlar da gösteriyor ki, dil öğre-
tim materyalleri geliştirmek durumunda olan kişiler, metin oluşturmada 
bilgisayar tabanlı sayısal ölçümlerin yanı sıra deneyimlerinden ve bir metni 
nelerin daha anlaşılır yapacağına dair sezgilerinden yararlanmaya devam 
edeceklerdir.  
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3. Sadeleştirme İşlemleri Metni Daha Anlaşılır Kılıyor mu? 
Metin değiştirim süreçleri, metin uyumu (cohesion) ve metin karmaşıklığı 
(sophistication) anlamlarında çeşitlilik gösteren metinler ürettiği görül-
mektedir. Sadeleştirilmiş metin savunucuları, bu tür metinlerin daha anla-
şılır dilsel girdi (input) sağladığını öne sürmektedir; çünkü, bu tür metin-
ler daha az karmaşık sözlüksel özellikler (daha sık kullanılan sözcükler), 
sadeleştirilmiş sözdizimi ve tekrarlar yoluyla artan oranda uyum göstermek-
tedir (Crossley vd. 2012: 92).  

Bunun belirtildiği gibi olmadığını düşünen araştırmacılar ise sadeleştirme 
sürecinin potansiyel olarak daha karmaşık dil bilimsel özelliklere, dolayı-
sıyla daha karmaşık olan yoğunlaştırılmış yapılara yol açabileceğini, bu-
nunla birlikte de daha az anlaşılır metinler üretebileceğini öne sürmekte-
dirler. Örnek olarak Oh, dil öğretiminde sadeleştirmenin, yazılı girdinin 
anadilli olmayan okuyucular için anlamayı artırabilmesine rağmen bazı 
araştırmacılar tarafından çeşitli dezavantajlarının vurgulandığını belirtir. 
Bunlardan ilki, sadeleştirilmiş metindeki sınırlı söz varlığının ve kısa, basit 
cümlelerin, özgün hedef dile ait materyallerden uzaklaştıran “tutarsız, 
doğal olmayan” söylem şeklinde kendini gösterebileceği yönündedir. İkin-
ci olarak Yano vd. 1994’ten alıntıladığı gibi, sadeleştirilmiş girdi dil öğre-
timi için yararlı olmayabilir çünkü, öğreniciler, potansiyel olarak bilinme-
yeceği düşünülen dil bilimsel unsurlardan arındırılmış metni anlasalar bile, 
bu tür metinden çıkarmalar, öğrenicilerin nihai olarak bilmesi gereken 
unsurlara maruz kalmalarını da engelleyebilir. Honeyfield 1977’den alıntı-
ladığı üçüncü noktada, okuma materyallerinin dilinin ve içeriğinin sadeleş-
tirilmesi, öğrenicileri sadeleştirilmemiş hedef dil materyalleri için uygun 
olmayan okuma stratejilerine sevk edebilir. Son olarak yine Honeyfield 
1977’den alıntıladığı gibi sadeleştirilmiş bir okuma parçası, uyumdan yok-
sunluğa sebep olabilir. Bu, özellikle de, metin içerisinde bazı bölümleri 
kestirmek, tahmin etmeye çalışmak gibi, o türden ilişkileri bilmeyi gerekti-
ren belirli bir görevin söz konusu olduğu durumlarda sorun teşkil edebilir 
(2001: 71). Bu noktada örneğin dil öğrenicilerinin sadeleştirilmiş veya 
özgün metinleri okuma süreçlerinde dil bilgisinin yerini araştıran çalışma-
ların ortaya koyduğu veriler önem kazanmaktadır.4 Sadeleştirmenin oku-
nulan metni anlamaya etkisi konusunda Tweissi’nin, sadeleştirilmiş metin-
lerin okuduğunu anlama konusunda olumlu etki yaptığı ancak bu etkinin 
metindeki sadeleştirme miktarından değil sadeleştirme türünden kaynak-
landığı yönündeki tespiti, üzerinde durulması gereken hususlardan biridir 
(1998: 201).  
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4. Metnin Uzunluğu, Anlama Üzerinde Ne Kadar Etkilidir? 
Pek çok sadeleştirilmiş metin orijinal halinden kısadır; o nedenle, cümlele-
rin bazı parçalarını atarak metin özetleme, sadeleştirme sürecinde potansi-
yel bir adımdır. Ancak, Mehrpour ve Riazi’nin ifade ettiği gibi, bu soruyu 
öğreniciler üzerinde yaptıkları çalışmanın çıkış noktası kabul eden araştır-
macılara göre, metnin uzunluğunun öğrenicilerin okuduğunu anlaması 
üzerinde çok büyük bir etkisinin olmadığı söylenebilir ve dolayısıyla bu 
yolla yapılan sadeleştirme, çok da gerekli olmayabilir (2004; ayrıca Urano 
2000). Bu noktada bazı teknikler, özetleyici kısa metinler olarak sonuçla-
nan fakat hâlâ çok zor olan karmaşık cümleleri seçebileceği için, bu, sade-
leştirme için yalnız başına yetersiz olabilir. Bazı araştırmacılara göre ise, 
metnin dilbilgisel özelliklerini değiştirerek yapılan sadeleştirmede genel 
baskı oranı, basitçe / sadece düşen cümleler yoluyla edilmiş olanlardan 
daha yüksektir (Petersen and Ostendorf 2007: 69). Buna karşılık, 
Newsom ve Gaite (1971: 123)’te olduğu gibi, kısa metin parçalarının daha 
kolay akılda tutulabileceğini gösteren çalışmalar öğrenme sürecinde, özel-
likle düzyazı türünde, kısa metinlerin kullanımını teşvik edici veriler orta-
ya koymaktadır. 

Bu sonuçlar, büyük ölçüde yetişkinler üzerine yapılan deneysel çalışmalarla 
ortaya konulmuştur. Söz konusu hedef kitleye yönelik cümle uzunluklarını 
kısaltma ve sadece kısa, basit cümlelerden oluşan metin parçaları sunma, 
hedef kitlenin ilgisinin yanı sıra algılama düzeyinin de uzağında kalabilir. 
Bu çalışmaların ortaya koydukları ortak hüküm, yabancı dil öğrenicisine 
ağır işitiyormuş gibi yaklaşmama yönündeki uyarıya benzer bir uyarı ola-
rak algılanabilir. 

5. Özgün ve Sadeleştirilmiş Metin Tercihi Her Durumda Birbirinin 
Alternatifi midir?  
Dil öğretim süreçlerinde yararlanmak üzere hazırlanmış materyaller ile 
ilgili önemli bir nokta olarak “Özgün ve sadeleştirilmiş metin tercihi her 
durumda birbirinin alternatifi midir?” sorusu üzerinde düşünmek gerekir. 
Hazırlanan materyalin hedef kitlenin her düzeyde niteliklerine uygun ol-
ması, anlaşılır olması, öğrenicinin kısa ve uzun süreli akademik başarılarını 
sağlamada yararlı olması gibi bakımlardan yeterlilikleri esas alındığında bu 
iki yaklaşımdan birine göre hazırlanmış materyalin her durumda en yararlı 
olduğunu söylemek güçtür. Her iki yaklaşıma göre hazırlanmış materyalin 
de güçlü ve zayıf tarafları vardır. Dolayısıyla, belirli özel durumların bir 
materyal oluşturma yöntemini diğerinin önüne çıkarması da doğal karşıla-
nabilir. 
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Hazırlanan materyallerin her iki yaklaşımda da ortak hedefi anlaşılır ve 
okunabilir olma düzeyini olabildiğince yukarılara çekerken aynı zamanda 
hedef dile ve kültüre dair ilgi, öğrenme isteği uyandırmaktır. Bu noktada 
öğrenicinin hedef dilde dil bilimsel ve kültürel yeterlilikle ilgili düzeylerini 
yukarı çekmeyi hedefleyen söz konusu materyalin, onların öğrenim sıra-
sında ortaya çıkan kaygılarını azaltırken diğer taraftan da onların hedef dili 
ve kültürü keşfetme arzularını da artırması gerekir (Green and Youngs 
2001: 91).  

Öğrenici kaygısı metin sadeleştirmenin gerekçelerinden biri olarak ön 
plana çıkmıştır. Kaygının diğer dil becerilerinden ayrı bir olgu olup olma-
dığı; okuma ile ilgili kaygı ve okuduğunu anlama arasında ilişkinin olup 
olmadığı sorularına cevap arayan çalışmalar vardır. İleri düzeydeki ikinci 
dil öğrenicileri üzerinde okuma ile ilgili kaygı ve okuduğunu anlama ara-
sındaki ilişkiye yönelik yapılmış ilk çalışma, deneysel kanıtlarıyla birlikte, 
ileri düzeyde ikinci dil öğrenicilerinin okuma kaygısı taşımadıklarını ifade 
etmektedir. Aynı çalışma, bu öğrencilerin en çok konuşma, daha sonra 
yazma ve sonrasında da, düşük düzeyde olmakla birlikte, dinleme ve oku-
ma kaygısı taşıdıklarını ifade etmekte; ayrıca, okuma eyleminin kendisin-
den çok, okuma sonrası (okuma sonrasında yapılması beklenen) görevle-
rin/ödevlerin daha büyük bir kaygı oluşturduğu; diğer taraftan konuşma 
sonrası kaygıların yazma sonrası kaygılardan fazla olduğu yine bu çalışma-
da belirtilmektedir. Okuma ile ilgili kaygının ileri düzey öğrenicilerinde 
oluşmadığı, bu tür bir kaygının ileri düzey ikinci dil öğrenicilerinin anla-
malarını aksatmadığı yönündeki söz konusu araştırma sonucunun, ileri 
düzey öğrenicilerine yönelik özgün metin kullanımı için hiçbir engelin 
bulunmadığını gösterdiği söylenebilir. Diğer taraftan bu çalışmalar, ileri 
düzey ikinci/yabancı dil öğrenicileri okuma ve diğer beceriler bakımından 
kaygılar taşımazken, düşük dil kullanım yetisine sahip öğrenicilerin ko-
nuşma, yazma ve dinlemenin yanı sıra okuma sırasında ve sonrasında da 
kaygılar taşıdığını desteklemektedir. Öğrencilerin okuma ile ilgili kaygıla-
rını azaltmak ve bu kişilerin kendine güvenlerini artan oranda ortaya çı-
karmak amacıyla düzeylere göre oluşturulmuş okuma metinlerinden yarar-
lanma düşüncesi güçlü bir şekilde belirmiştir. Bu ve benzeri çalışmalar 
daha çok ikinci/yabancı dilde eğitim uygulamaları sürecindeki öğrenci 
kaygılarına odaklanmaktadır. Bu nedenle hedef dilin yazı sistemlerinin, 
okuma veya dinleme sonrasındaki görevlerin öğrenci üzerinde oluşturduğu 
türden kaygılar sonuç olarak ortaya konulmaktadır. Bu sonuçların, genel 
ikinci/yabancı dil öğrenme kaygılarıyla ilişkisi daha ayrıntılı çalışmaları 
gerektirmektedir (Brantmeier 2005). Bu noktada Ragan’ın ifade ettiği gibi, 
sadeleştirme, öğrenicinin, yabancı sözcüklerin yarattığı hayal kırıklığı vb, 
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uğraşmak zorunda olacağı dil yükünü azaltarak onun, parçanın esas anla-
mına odaklanmasına olanak tanır (2006). 

Bunlara karşılık, anadilli olmayan konuşurlar için sözlü veya yazılı metni 
değiştirim/uyarlama sürecinin ortaya koyması gereken ideal uygulama; 
öğrenicilerin, metinden öğrenme yoluyla ihtiyaç duydukları yeni dil bilim-
sel biçimleri atmadan ve de metnin özgün anlam bütünlüğünü zayıflatma-
dan onların anlama düzeylerini yükseltmektir (Long and Ross 1993: 29).  

Sadeleştirme sürecinde ortaya konulan dil bilimsel uygulamalara ek olarak, 
özellikle yayıncılar; metnin konu içeriğini, metni okuyabilmek için gerekli 
olan kültüre ve de arka plana dair bilgileri, öğrenici ve öğrenme çevresi ile 
ilgili karakteristik özellikleri, metnin edebi değerini ve piyasasını dikkate 
almak zorundadır (Lotherington and Wolosyzn 1993: 141). Dil öğretim 
sürecinde materyal üretiminde belirli bir yönteme bağlı kalmak yerine 
hedef kitlenin niteliği gözetilerek o durum için uygun olan yöntemi tercih 
etmenin önemini görmek gerekmektedir. Buna göre, ‘Amerika tarihinde 
altına hücum’ ile ilgili bir metin konusunda, Amerikalı olmayan dolayısıy-
la konu ile ilgili yeterli ön bilgiye sahip olmayan öğrenicilerin karşılaşabile-
ceği güçlüğün üstesinden gelmek için ‘açıklama yoluyla genişletilmiş (ela-
borated) bir metin daha uygun olabilir. Konu ile ilgili temel ön bilgiyi, 
yine temel söz varlığı ile birlikte ek olarak metne dahil etmek, metni doğ-
rudan veya sadece mevcut söz varlığı sadeleştirilerek sunmaktan daha ya-
rarlı olabilir (Ragan 2006). Ayrıca, sadeleştirilmiş kolay metinler kısa va-
dede öğrenicilerin anlama düzeyini artırırken, öğrenicilerin neler yapabile-
ceklerini görmelerine engel olabilmekte, onların uzun vadede kendine 
güvenlerine de zarar verebilmektedir. Yine aynı öğreniciler eğer sadece 
kolay okuyabildikleri metinleri okumayı sürdürürlerse, onların pratik 
yapmak ve stratejileri uygulamak için bir sebepleri de kalmayabilir. Öğre-
nicilerin sadece daha zor metinleri okudukları sürece stratejik düşünmeyi 
hayata geçirebileceklerini de dikkate almak gerekmektedir (Ragan 2006).  

Ana dil konuşurlarının iletişim ortamlarında öğrenici kaygılarından uzak 
olarak doğal yolla üretilmiş özgün metinler, içerdikleri söz varlığının ve 
dilbilgisi yapılarının uygunsuzluğu bakımlarından öğrenicilerin öğrenme 
süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir. İkinci/yabancı dil öğretiminde 
öğrenicinin yeterlilik düzeyine göre başlangıç grupları ve orta düzey öğre-
nicileri için ağırlıklı olarak değiştirilmiş metin kullanımının yararlı hatta 
gerekli olduğu görülmektedir. Özgün metin kullanımının ise öğrenici 
kaygılarının daha az olduğu görülen ileri düzey grupları arasında tercih 
edilmesi, artan akademik başarı ve ana dili konuşurları karşısında akıcı 
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iletişim sağlayabilme bakımlarından daha çok tercih edilmesinin gerekli 
olduğu görülmektedir.  

Özellikle özgün metinlerin, dil öğreniminin doğal süreçleri olarak ortaya 
çıkan her bir kademesine yönelik değiştirim işlemlerinde sezgisel (intuiti-
ve) yaklaşımın ağırlıklı biçimde tercih edildiği, son yıllarda buna ek olarak 
dil bilimsel süreçleri tanımlayarak ve de bilgisayar tabanlı uygulamalar 
yaparak değiştirim yapıldığı anlaşılmaktadır. Son yıllarda ortaya konulan 
bu tür çalışmalar, dil öğretim elemanlarının sadece “Bir metni neler daha 
okunabilir, anlaşılabilir yapar?” üzerine deneyimlerinden ve sezgilerinden 
kaynaklanabilecek sorunların çözümüne yardımcı olabilir.  
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On Problems Related to the Use 
of Simplified Texts in Second/Foreign 
Language Teaching 
Mustafa Durmuş 

Abstract 
In the process of language teaching, one of the main ap-
proaches is to present the text in a way that is more compre-
hensible in terms of the learner’s level. Reading materials are 
directly produced for this purpose, or selected authentic mate-
rials are prepared through modification in order to make these 
materials suitable for students’ levels or course content. One 
of the methods of text modification in language teaching is 
simplification. This study discusses approaches that deal with 
the process of simplification and significant points considered 
to be related to the scientific stages of simplification. The sub-
ject is evaluated through the primary publications in this field, 
and in this way the basic literature is introduced for people 
who would like to do further research on this topic. 

Keywords 
Simplification, text modification, adaptation, second/foreign 
language teaching 
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О проблемах упрощенного текста при 
преподавании второго/иностранного языка 
Мустафа Дурмуш 

Аннотация 
Одним из основных подходов к созданию текстов в процессе 
языкового обучения является  обеспечение понятливости 
текста с точки зрения  уровня знаний студента. Материалы 
для чтения готовятся либо непосредственно для этой цели, 
либо оригинальный (аутентичный) материал путем 
модификации приводится в соответствие с уровнем знаний 
или темой занятия. Одним из видов модификации в языковом 
обучении является упрощение текста. В этой работе 
рассматриваются преобладающие подходы процесса 
упрощения, а также важные моменты научных этапов этого 
процесса путем рассмотрения определенных вопросов. В этой 
работе данная тема проанализирована с точки зрения 
различных основных источников, написанных в этой области, 
а также предлагается основная литература для исследователей 
в данной области. 

Ключевые cлова 
упрощение, модификация текста, адаптация,  преподавание 
второго/иностранного языка 
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