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…Z 

  “Biz insanoğluna iki gšz, iki dudak, bir dil verip hayõr ve şer olan iki yolu 
göstermedik mi?”1 

 Dil; k‰ğõda yazõlmõş kelimeler, duyulan sesler, okunan ve konuşulan 
kelimeler olmayõp aynõ zamanda dŸşŸnce yapõsõnõ ve insanõn çeşitli becerilerini 
geliştiren bir unsurdur. Arapça ve diğer dŸnya dilleri, insanõn bŸtŸn ihtiyaçlarõnõ, 
isteklerini, arzularõnõ, dŸşŸncelerini, duygularõnõ, insanlarla konuşabilmesini, 
dŸşŸnce yapõsõnõ geliştirip yaşamõnõ dŸzenleyeceği birer sistemdir. 

 Yabancõ dil šğretiminde kullanõlagelen yšntemler, genel itibariyle 
kullanõlmakta olan bir yšntemin eksiklerini veya yetersiz kaldõğõ noktalarõ 
kapatmak amacõyla ortaya çõkmõştõr. Var olan yšntemlerin çeşitliliği, dil 
šğretiminde hangi yšntemlerin daha etkili olduğu sorununu da beraberinde 
getirmektedir. İletişimin temeli olan dilin dšrt temel becerisi vardõr; dinleme, 
konuşma, okuma ve yazmadõr. Ben bu çalõşmamda birbiriyle sõkõ bağõ olan bu 
temel unsurlardan konuşmanõn tartõşma (mŸnakaşa) yšntemiyle šğretilmesi 
hususunu ele almaya çalõşacağõm. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Yabancõ Dil, Beceri, Yšntemler, Tartõşma Yöntemi 
	

The Role of Discussion Method in Arabic Teaching Speaking Skills  
	

ABSTRACT 
“Have we not given them two eyes, a tongue, and two lips; and shown them the 
two ways of right and wrong?” 

 Language is not only composed of words written on paper, sounds heard, 
words read and spoken, but also a factor that develops the mentality and various 

																																																													
1	Beled	Suresi,	8-10	
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skills of a human being. Arabic and other world languages are systems in which 
a person can develop all his/her needs, wishes, desires, thoughts, feelings, 
speaking skills, and mentality and thus organize his/her life. 

 The methods used in foreign language teaching have emerged to 
compensate for the deficiencies or inadequacies of a method used in general. Also, 
the variety of existing methods makes it difficult to know which is the most 
effective in language teaching. Language, which is the basis of communication, 
has four basic skills; listening, speaking, reading, and writing. In this study, I will 
try to approach the teaching of speaking skill which is one of these basic elements 
that are closely related to each other, through the discussion method. 

Keywords: Language, Foreign Language, Skill, Methods, Discussion Method 

 

1. Arapça Konuşmayõ …ğrenmede Tartõşma Metodunun Rolü (Giriş) 
	

 “Biz insanoğluna iki gšz, iki dudak, bir dil verip hayõr ve şer olan iki yolu 
göstermedik mi?”2 AllahÕõn insana konuşacağõ ve kendisini ifade edebileceği bir 
dil vermesi onun en büyük nimetlerindendir. Onun içindir ki, dil en büyük 
nimetlerden birisi olarak kabul edilir. Bu sebeple insan, bu yšnŸyle yaratõlmõşlarõn 
en üstünüdür. İnsan dilinin altõnda gizli olduğundan ancak bu yolla onun 
gizlilikleri bilinir. 

 Dil; kağõda yazõlmõş kelimeler, duyulan sesler, okunan ve konuşulan 
kelimeler olmayõp aynõ zamanda dŸşŸnce yapõsõnõ ve insanõn çeşitli becerilerini 
geliştiren bir unsurdur. 

 Arapça ve diğer diller, insanõn bŸtŸn ihtiyaçlarõnõ, isteklerini, arzularõnõ, 
düşüncelerini, duygularõnõ, insanlarla iletişimini ve düşŸnce yapõsõnõ geliştirip 
yaşamõnõ düzenleyebileceği birer sistemdir. 

 Dil, iletişim aracõ olarak toplumlarõn medeniyetlerini ve kŸltŸrlerini 
aktarmada, onlarõ duygu ve dŸşünce yönünden birbirlerine kaynaştõrmakta, 
anlama ve anlatma aracõ olarak bŸyŸk rol oynamaktadõr. 

 Bir dil ne kadar zengin ise, insanõn duygu ve dŸşüncesi de o kadar gelişip 
zenginleşir. Dil kimsenin inkâr edemeyeceği bir bilim dalõ olup son otuz yõlda 
šnceden tahmin edilemeyen bir çalõşma alanõ haline gelerek büyük bir talep 
görmektedir. Dil öğretimi dendiğinde genel olarak akla, anadili öğretmekten daha 
çok yabancõ dil šğretimi ile ilgili düşŸnceler šne çõkmaktadõr. 

																																																													
2	Beled	Suresi,	8-10	
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 Yabancõ dil šğretiminin nasõl šğretileceği daima tartõşma konusu olmuştur. 
Bu sebeple yõllarca birçok farklõ yšntem geliştirilmiş ve kullanõlmõştõr. Dil 
šğretiminde yšntem; šğrenciyi eğitimin amaçlarõna en çabuk ve en gŸvenilir 
şekilde ulaştõracak olan bir šğretim unsurudur. Yabancõ dil šğretiminde 
kullanõlagelen yšntemler, genel itibariyle, kullanõlmakta olan bir yšntemin 
eksiklerini veya yetersi kaldõğõ noktalarõ kapatmak amacõyla ortaya çõkmõş olup 
bu çabalar yabancõ dilin daha iyi šğretilmesine katkõ sağladõğõ gibi aynõ zamanda 
bu alana alternatif yšntemler kazandõrmõştõr. 

 Yabancõ dil šğretiminde var olan yšntemlerin çeşitliliği, dil šğretiminde 
hangi yšntemlerin daha etkili olduğu sorununu da beraberinde getirmiştir. 

 Başarõlõ bir dil šğretimi için yeni yeni šğretim programlarõ, yšntemleri ve 
modern stratejiler geliştirildi. Bu minvalde šzellikle islam kŸltŸr ve 
medeniyetinin šnemli bir parçasõ olan Arapça šğretimi ikinci bir dil olarak bŸyŸk 
šnem kazandõ. 

 İnsanoğlu dili, kendisinin ve dŸşŸncelerinin bir dŸzeni olarak kullanmõştõr. 
Başkalarõnõ onunla dinler, kitaplarõ onunla okur, insanlarla onunla tanõşõr, 
dostluklarõ onunla kurar, problemlerini onunla çšzer.3 

1.2. Temel Beceriler; 
 İletişimin temeli olan dilin dšrt temel becerisi vardõr; Dinleme, konuşma, 
okuma ve yazmaktõr. Ben bu makalemde birbiriyle sõkõ bağõ olan bu temel 
unsurlardan konuşmanõn ve onun tartõşma (mŸnakaşa) yšntemiyle šğretilmesini 
ele almaya çalõşacağõm. 

 Konuşmanõn sosyal hayatta ve šğrenenler arasõnda bŸyŸk bir šneminin 
olduğu ortadadõr. Dilin temel ilkelerinden olan anlama ve anlatma, başkalarõyla 
iletişime geçebilme hususunda konuşmanõn bŸyŸk yeri vardõr. 

 Dil bilimciler, ikinci dili šğrenirken konuşmayõ šğretmekte mŸnakaşa 
(tartõşma) metodunun šnemine ve šnemli yšnde katkõsõ olduğuna vurgu 
yapmõşlardõr. Bu metodun, šğrencilerin dŸşŸnce yapõsõnõ etkileyerek, kendilerini 
anlatabilme, soru sorabilme ve cevaplamak gibi becerilerin elde edilmesine 
yardõmcõ olan šğretim metodlarõndan birisi olduğunu kaydetmişlerdir.4 

1.3. Dil Becerisi 
 Arapça veya herhangi bir dilin šğretimi dšrt temel beceri Ÿzerine 
kurulmuştur; Dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Bu becerileri gelişmiş bir 
kimse hedeflerine kolayca ulaşabilecektir. Dinleme becerisi, diğer beceri 

																																																													
3	Medkûr,	Ali	Ahmed,	Tedrîs	funûni’l	lugati’l	-arabiyye	
4	el-Hatîb,	Ahmed,	Turuk	ve	esâlîb	ve	tekaniyât	hadîse	fî	tedrîsi’l-	câmiʿi,	Nedve	Tarâiki’t	Tedris	fi’l-Câmiʿâti’l	ʿArabiyye,	al-Câ’miatu’l	
-Mustansıriyye,	Bağdat,	1988,	s.7	
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alanlarõna gšre daha šnce kazanõlõr. Bu beceri alanõnõn geliştirilmesi için dinleme 
eğitimine šnem verilmelidir. ‚ŸnkŸ eğitimin temelini dinleme oluşturur.  

 İletişimin temeli olan konuşma, insanlar arasõnda anlaşmayõ sağlayan temel 
becerilerden biridir. Konuşmanõn šğrenilmesi ve geliştirilmesi için dinlemenin 
šğrenilmesi gerekir. Konuşma becerisi dinlemeden sonra kazanõlan ve en çok 
kullanõlan beceri alanõdõr.5 

 İbn Manzžr, beceriyi “bir şeyde usta olmak, her işte becerikli ve mahir 
olmakÓ şeklinde tanõmlar.6 ‚ağõn dilbilimcileri de bu tanõma yakõn tarifler 
yapmõşlardõr.  Beceri aslõnda bir birikimdir. Beceriyi elde etmek için iki şeye 
ihtiyaç duyulur; 

1. Bir gšrŸşŸn veya bir dŸşŸncenin başarõsõnõ değerlendirebilmek için o 
konunun esaslarõnõ bilmektir 

2. İstenilen seviyeye ulaşabilmek için alõştõrmalar yapmaktõr. 

 Bundan, beceriyi kazanmanõn kişisel bir iş olup kişinin yeteneğine, hõzõna 
ve işini iyi yapabilmesine bağlõ olduğunu biliyoruz.  

 İnsanlar birbirleriyle sŸrekli olarak iletişim kurmak ihtiyacõ hissederler. 
Bunun içinde çeşitli iletişim kurma yšntemleri kullanõrlar. Bu yšntemlerin en 
yaygõn olanõ konuşma yoluyla kurulan iletişimdir. Bu durumda bireylerin biri 
konuşmak diğeri ise, dinlemek zorundadõr. Konuşma karşõlõklõ bir eylemdir. 
Başka bir deyişle konuşma eyleminde en az bir ileten ve bir alõcõnõn bulunmasõ 
gerekir. 

 Konuşma becerisi ile dinleme becerisi arasõnda doğrudan bir ilgi 
bulunmaktadõr. Dinleme sõrasõnda dinleyici birçok uyarõcõya maruz kalabilir. 

1.4. Dinleme Ve Konuşma Becerilerini Geliştirme 
 Arapça da dŸnya dilleri arasõnda šnemli bir yeri olan bir dil olup 
gŸnŸmŸzde de bu šzelliğini korumaktadõr. Geniş bir kŸltŸr ve medeniyetin dilidir. 
Arapça šğretiminde yŸzyõllardõr çeşitli yšntemler kullanõlagelmiş ve bŸyŸk 
gelişmeler ve aşamalar kaydetmiştir. Dilbilimciler ile Arapça eğitim ve 
šğretiminde çalõşanlar, Arapçayõ šğretmeyi, klasik yšntemlerle yŸrŸtmŸşlerdir. 
Teknolojinin gelişmesiyle onun olumlu ve olumsuz yšnlerine rağmen teknolojiyi 
kullanarak çalõşmalarõna devam etmektedirler.  

1.5. Tartõşma Metodunun Doğuşu 
 Tartõşma metodunun, insanoğlunun en eski zamanlarõna dayandõğõnõ, 
gŸnlŸk yaşantõlarõnda kullandõklarõ Ÿsluptan geliştiğini sšyleyebiliriz. Bazõ 

																																																													
5	Selim	Emiroğlu-F.	Nur	Pınar,	Dinleme	Becerisinin	Diğer	Beceri	Alanları	İle	İlişkisi,	s.	770-82	
6	İbn	Manzûr,	Ebu’l	Fadl	Muhammed	b.	Meksem,	Lisânu’l	Arab	(I-XIV),	Dâr	Sâdır,	Beyrut	2005	
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âlimlerin, bunun, tarihçilerin en eski medeniyet olarak kabul ettiği ve firavunlar 
medeniyetinin olan Sümer medeniyetinden doğup geliştiğini kaydederler.7 

 Tabi ki bu iki medeniyetin zamanõnda tartõşma metodu bugünkü gibi 
metodlaşmõş ve kurallarõ belirlenmemiştir. Batõ dŸnyasõ insanlarõ, herhangi bir 
problemi çšzmek için mantõklõ dŸşünmeye sevk eden bu metodu (Diyalektik 
Metodu) Yunanlõ filozof Sokrates (M.…. 399/496)Õa atfederler. Bu tartõşma 
metodunu ilk kullanan kimsenin de Sokrates ve onun talebesi Eflatun (M.…. 
347/488) olduğunu biliyoruz. 

   

1.6. Eğitimde Tartõşma Metodunun Anlamõ 
 SokratesÕin, ahlak ve cesaret gibi ahlaki değerler üzerine öğrencileriyle 
yaptõğõ uzun uzun mŸnakaşalara (tartõşmalara), karşõlõklõ soru ve cevaplara 
dayanan dersleri neticesinde bu metod ortaya çõkmõştõr. Burada šğretmenin 
eğitiminde katõlõmcõ ve pozitif olmasõ zorundadõr. Bu metod šğrenci ve šğretmen 
arasõnda šğrenciye olumlu yansõmasõ karşõlõklõ sšzlŸ konuşmadõr. Bunun 
öğretmen öğrenci arasõnda veya öğrencilerin kendi aralarõnda bir konu Ÿzerinde 
karşõlõklõ konuşma şeklinde olmasõ gerekir. …ğretmen burada katõlõmcõ, danõşman 
veya konuyu yšneten durumundadõr. …ğrenci ise, konuşmacõ ve tartõşmacõ olur. 
Bšylece tartõşma sorular ve sorulara en uygun cevaplarõ bulmakla devam eder. 

 Ahmet Muhammed AbdulkadirÕe gšre8 bu yöntemle öğrenciler dersi ve 
onunla ilgili araştõrmayõ yaparak cevaplarõ hazõrlarlar. BŸtŸn šğrenciler de dersin 
hazõrlanmasõna katkõda bulunup yardõmlaşõrlar. Tartõşmanõn eğitimde büyük bir 
yeri vardõr. …ğrenci ile šğretmen arasõnda bŸyŸk haraketlilik sağlar. Tartõşma;  

1. …ğretmenden öğrenciye 

2. …ğrenciden šğretmene olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.  

Bundan hareketle bu metodu yabancõlarõn konuşmalarõnõ geliştirmekte büyük bir 
rolü olduğunu rahatlõkla anlamaktayõz.  

1.7. Tartõşma Yönteminin Konuşma Becerisini Geliştirmedeki Rolü 
 XXI. yŸzyõlda tartõşma metodu yabancõlara Arapça šğretmede büyük bir 
ilgi görmeye başlamõştõr.  

 Klasik Arapça öğretimi, dinlemeye ve öğrencinin omuzlarõna yüklenirken, 
tartõşma metodu öğrencilerin akõllarõnõ ve anlayõşlarõnõ geliştiren bir metod olarak 
ortaya çõkmõştõr. Bu metodla šğrenci ve šğretmen ilişkilerinde korku, baskõ ve 

																																																													
7	er-Reyişi,	Muhammed,	Taʿlimu’l-kibâr	fi’l-	hadarâti’l	-Yunâniyyeti’l	kadîme,	Mecelle	Kulliyeti’t	terbiye,	Câmia’at	Babil,	Irak	2018,	s.	
38	
8	Ahmet	Muhammed	Abdulkadir,	Tarâiku’t-tedrîsi’l-âmme,	Mektebetu’n	nahdati’l-mısrıyye,	Kahire	1990,	s.	126	
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psikolojik sõkõntõlar kendisini saygõ, gŸven ve yardõmlaşmaya bõrakõr. …ğrenende 
gŸven ve çok şeyi başaracağõ inancõ gelişir. Bu sebeple tartõşma metodu 
öğrenciye, tam cŸmle kullanmasõnõ, konuşmada kendisini merkeze oturtarak 
gšrŸşŸnŸ, dŸşŸncesini ve hedefini gerçekleştirmesi hususunda bŸyŸk katkõ sağlar.  

 …ğretmenin šğrencilerle tartõşma metodunu kullanmasõ, onlarõn 
problemleriyle uğraşmayõ ve problemlerine uygun kararlar almasõ, onlarõn 
hayattaki sorunlarõnõ çšzmekte konuşma becerilerini geliştirmenin değerini ve 
šnemini anlayõp šğrenmeye devam eder. 

 Eğitim ve šğretimin hedeflerini gerçekleştirmek için šğretmenler tartõşma 
metodunu sõkça kullanõrlar. Bu metodun da diğer šğrenme metodlarõ gibi kendine 
has birçok hedefi vardõr. Bu hedefleri şšyle kaydedebiliriz: 

1. Dili šğrenenlerin okuma becerisini geliştirmek ve gŸzelleştirmek 

2. Bu metodla šğrencilerin dŸşŸnme ve tenkit kabiliyetlerinin desteklenmesi 

3. …ğrencilerin takõm ruhuyla iş ve araştõrma konularõnda bir araya gelmelerini 
sağlamak 

4. …ğrencinin dŸşŸncelerini mantõklõ bir şekilde ortaya koyabilme becerisini 
geliştirmek 

5. …ğretmenin gruplar arasõndaki veya içindeki şahõslarõ tanõyõp onlarõ birbirinden 
ayõrt edebilme becerisini kazanma 

6. …ğrencinin arkadaşlarõyla konuşmaya başladõğõnda ŸstŸndeki korku ve 
utangaçlõğõnõ aşabilme becerisini kazandõrma 

7. …ğrencileri, dersi šğrenmede teşvik edici bir etki gšstermesi gibi faydalarõ 
vardõr. 

 Her metodun olduğu gibi tartõşma metodunun da çeşitleri vardõr:9 

1. Kayõtlõ veya yazõlõ tartõşma; šğretmen, dersi, dersle ilgili veya dersin 
unsurlarõndan birisi etrafõnda šnceden hazõrlamõş olduğu sorularõ šğrencilerle 
beraber yapmasõ şeklidir. Tartõşma šğretmen ve šğrenciler arasõnda planlanan 
şekilde devam eder. Bu şekildeki tartõşma metodunda šğretmenin, šğrencilerin 
kafasõnõn karõşmamasõ ve dersi bitirebilmesi için dersin dõşõna kesinlikle 
çõkmamasõ gerekir. 

2. Serbest ve açõk tartõşma metodu: Bu tartõşma şekli ise, šğretmenle šğrenciler 
arasõnda çeşitli konular veya ders unsurlarõ Ÿzerinde serbest bir şekilde derse bağlõ 
ya da bağlõ kalmadan da yapõlan bir tartõşmadõr. Bu tartõşma şekliyle šğretmenin 
																																																													
9	Câbir,	Velid	Ahmed,	Turuku’t-	tedrisi’l-	amme	li-tahtîtiha	ve	tatbîkiha’t	–	terbeviyye,	Dru’l	-fikr,	Amman	2005,	s.	168	
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öğrencilere ani ve serbest sorular sormasõyla šğrenciye, yeni fikirler Ÿzerine 
Ÿretme imk‰nõ sağlar. Bu iki çeşit tartõşma metodunda asõl olan šğretmenin 
öğrencilere daha faydalõ olacağõnõ dŸşŸnerek hangisini ne zaman kullanacağõ 
önemlidir.  

1.8. Tartõşma Metodunun Uygulanmasõ 
 Tartõşma metodunun uygulanmasõ, bazen šğretmenden öğretmene 
farklõlõklar arz edebilir. Uzmanlar bu konuda dšrt tarz olduğunu sšylerler:10 

1. Öğretmenin yšnettiği ve katõlõmcõ olduğu tartõşma: …ğretmen, šğrencilerin 
çalõşabilmeleri için daha šnce konusunu šğrencilere bildirdiği tartõşmanõn 
sorularõnõ hazõrlar. Tartõşma esnasõnda šğretmen katõlõm amacõyla šğrencilere 
sorular sorar, verilen cevaplarda izaha muhtaç yerleri açõklamaya veya šrneklerle 
ek bilgiler vermeye çalõşõr. 

2. Öğretmenin yšnettiği ve katõlõmcõ olmadõğõ tarz: Bu tarz tartõşmada, šğretmen 
hiçbir mŸdahalede bulunmadan sadece yšnetici durumundadõr. Ortamõ tamamen 
tartõşmanõn devam için šğrencilerine bõrakõr. …ğretmen, burada bir kargaşa ve dŸzensizlik 
olmamasõna dikkat eder. Ancak isterse dersin sonunda yapõlan tartõşmanõn şekli 
veya soru ve cevaplarõ hakkõnda gšrŸş bildirebilir.  

3. Öğrencilerden birisinin yšnettiği tartõşma şekli: Öğretmen burada kendisinin 
yerine tartõşmayõ yšnetecek bir šğrenciden yardõm alabilir. …ğretmen de isterse 
onlarla birlikte tartõşmanõn bir Ÿyesi gibi tartõşmaya katõlabilir ve aynõ zamanda 
öğrencilerin çalõşmalarõnõ gšzlemleyebilir. Onlarõn zorlandõğõ yerleri šzetleyerek 
onlara anlatõr. 

4. KŸçŸk gruplar halinde yapõlan tartõşma şekli: …ğretmen, šğrenci sayõsõ fazla 
olan sõnõflarda šğrencileri kendi isteğine gšre kŸçŸk gruplara ayõrarak tartõşma 
yaptõrõr. Tartõşma konusu da gruplarõn sayõsõna paylaştõrõlarak dağõtõlõr. Her grup, 
yšneten tarafõndan kendisine verilen konuyu tartõşmaya başlar. Öğretmen her 
grubun hazõr olup olmadõğõnõ denetler ve tartõşma konularõnõ bitirdikten sonra 
gruplarõn ulaştõğõ sonuçlarõ diğerlerine anlatõr.  

 Yukarõda kaydettiğimiz şekiller dõşõnda LommanÕõn açõkladõğõ bazõ 
tartõşma şekilleri de bulunmaktadõr.11 

1. Öğrenci-öğretmen arasõnda geçen tartõşma 

2. Oyunlarõn kullanõldõğõ tartõşma 

3. Problem çšzŸcŸ tartõşma 

																																																													
10	Azîz,	Subhî	Halîl,	Usûl	ve	takaniyyetu’t-tedrîs	ve	tedrîb,	Merkezu’t	tab’	ve’n-	neşr,	Bağdat	1985,	s.	35	
11	Lomman,	Fosef,	İtkân	esâlibi’t-tedrîs,	trc.	Huseyn	el-Fettâh,	Merkezu’l-urdunî,	Amman	1989,	s.47	
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4. Tartõşmayõ yšnlendiren bir šğrenciyle yapõlan tartõşma şekli 

Öğretmenin içinde bulunduğu tartõşma yöntemleri; 

1. Öğretmenin katõlõmcõ olduğu ve yšnettiği 

2. Öğretmenin yšnettiği ve katõlõmcõ olmadõğõ 

3. Öğretmene vek‰leten yapõlan tartõşma metodu gibi yšntemleri olarak 
sõralanabilir. 

1.9. Konu Dağõlõmõna Gšre Tartõşma Metodu Şekilleri 
1. Konferans: …ğretmen burada tek šğrenciyle çšzŸmŸ olmayan herhangi bir 
konuyu tartõşmak için šğrencilerden bir grup oluşturur. Gruplardan biri tartõşmayõ 
yšnetir. …ğretmen, burada šğrencileri yšnlendirir, plan ve işlemleri yapar. Ayrõca 
šğrencilerden ulaşõlan çšzŸmlerin šzetlenmesini ister. 

2. Toplu tartõşma: Sõnõf mevcudu otuzdan fazla olan sõnõflarda šğretmen 
šğrencileri tartõşmasõ yapõlacak konuya hazõrlanmalarõnõ ve katõlõmlarõnõ teşvik 
eder. Bu tarz tartõşma, bŸtŸn šğrencilerin katõlõmõnõ hedefler ve šğrencilerin konu 
dõşõna çõkmalarõnõ sağlanmaya çalõşõlõr. 

1.10. Konulara Gšre Tartõşmaya Katõlma Şekli 
1. Serbest tartõşma; Beyin fõrtõnasõ sonucunda yeni fikirlerin ortaya 

çõkmasõnõ hedefler. 
2. Anlama amaçlõ tartõşma; Bu tarz tartõşmalarda šğretmen, daha šnce 

planladõğõ ve hazõrladõğõ farklõ hedefleri olan sorular çerçevesinde geçen 
dersi šğrencilere sunar. 

Bu sorular šğrencilerde daha šnce šğrendikleri ve ilgi duyduklarõ konular 
hakkõndaki bilgileri ortaya çõkarõr. Bu bilgileri iyice šğrendikten sonra istedikleri 
kurallarõ ve kanunlarõ ortaya koyabilirler. Bšylece konular arasõndaki benzerlik 
ve aykõrõlõklarõ kimseden yardõm almadan tek başlarõna keşfetmiş olurlar. 

3. Araştõrma içerikli tartõşma tarzõ; Bu tartõşma tŸrŸ, šğrencilerin araştõrma 
ruhunu geliştirmeyi amaçlar. Aynõ zamanda šğrencilerin dŸşŸnme ve 
tenkit kabiliyetlerini ortaya koymak için toplanan bilgileri tartõşmak, 
açõklamak ve tahlil etmektir. 

1.11. Bir Tartõşma (Münakaşa)Õnõn Yapõlma Aşamalarõ; 
¥ Tartõşma konusunun belirlenmesi 
¥ Dersin unsurlarõnõ tahtaya yazmak 
¥ Öğrencilerin dikkatini toplamaya šzen gšstermek, onlarõn tartõşmaya hazõr 

olmalarõnõ sağlamak 
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¥ Tartõşmanõn hedefinin šnemine, šğrencilerin ilgisini çekildiğinden emin 
olmak 

¥ Öğrencileri daha šnceki bilgileriyle tartõşma konusunu ilişkilendirmek 
¥ Yeni tartõşmanõn kurallarõnõ šğrencilere hatõrlatmak 
¥ Hedefe ulaştõracak olan katõlõmõn dengelenmesi 

1.12. Tartõşma Usûlünde Öğretmenin Görevi 
 BŸtŸn tartõşmalarda, tartõşmanõn başarõlõ geçmesi için en bŸyŸk sorumluluk 
šğretmenin omuzlarõndadõr. …ğretmenin de bu tartõşmalarda başarõlõ olmasõ için 
şunlara dikkat etmesi gerekir; 

1. Tartõşmanõn hedefinin belirlenmesi 
2. İyi bir plan yapõlmasõ 
3. Tartõşmanõn en iyi kaynaklarõnõn seçilmesi 
4. Tartõşma modelini kullanõrken, bazõ šğrencilerin soru ve cevaplarõ onu 

zor duruma dŸşŸrmemesi için šğretmenin çok dikkatli olmasõ12 

1.13. Tartõşma Sorularõnõn Hazõrlanmasõ 
¥ Sorularõn belirli ve anlaşõlõr olmasõ 
¥ Sorularõn dersin konusuyla ilgili olmasõ 
¥ Sorularõn dilbilgisi kurallarõna uygun olarak hazõrlanmasõ 
¥ Sorularõn šğrencilerin seviyesine uygun olmasõ 
¥ Öğrencilere bir tartõşma ortamõ hazõrlamayan cevabõ sadece evet ve hayõr 

olan sorulardan kaçõnmak 
¥ Sorular ne çok zor ne de çok kolay olmamalõ 
¥ Öğrencilerin katõlõmõnõ sağlayabilmek için sorularõn teşvik edici olmasõ 
¥ Tartõşmaya bŸtŸn šğrencilerin katõlõmõnõ sağlamak 
¥ Öğrencileri hedefe kilitleyip hedeften sapmamalarõ hususuna yšnlendirmek 

ve dersin ana unsurlarõnõn šzetini tahtaya yazdõrmak 
¥ Tartõşmayõ en gŸzel şekilde yapmak için belirlenen ilgili unsurlarõ 

kullanmalarõnõ istemek 
¥ Öğrencilerin gšrŸşlerine saygõ duymak 
¥ Sšylemleri karşõ tarafõ incitmeden kullanmak 
¥ Öğrencilerin tartõşma konusu hakkõnda ev šdevi yapmalarõnõ istemek gibi 

Yukarõda kaydedilen gšrŸş ve dŸşŸnceler õşõğõnda šğretmenin rolŸnŸn 
šğrenmeyi kolaylaştõrdõğõnõ, šğrencileri teşvik ederek šğrenme ruhunu 
geliştirdiğini, onlarõ sosyal hayata adapte ettiğini ve sosyal hayatõn problemlerine 
karşõ uyanõk ve dirençli olmalarõnõ sağladõğõnõ, šğretmenin de yaratõcõ, 

																																																													
12	Ebû	Lebîd	Velihan	el-Muzaffer,	Tarâiku’t-tedrîs	ve	esâlîbu’l-	İmtihân,	el-Medârisu’l-	islamiyye,	Pakistan	2000,	s.	20	
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kolaylaştõrõcõ, tasarlayõcõ, sõnõfõn yšneticisi ve değerlendiricisi olduğunu 
gšrmekteyiz. 

1.14. Tartõşma Yönteminde Öğrencinin Görevi 
 Eğitim ve šğretimde šğrenci esas olup, dikkat edilecek en šnemli 
unsurlardan biridir. Programlar ve onlarõn iyileştirilmesi šğrenci için yapõlõr. 
Tartõşma metodu da šğrenciyi devamlõlõğõ olan faal bir unsur olarak onu 
sorumluluklar yŸklenebilecek bir şekilde yetiştirir. …ğrencinin bu metod içinde 
başarõya ulaşmasõ için kendisine dŸşen ve uymasõ gereken gšrevleri vardõr. 

1. Sorumluluk duygusu ve šğrenmeye gayret sarf etmesi 
2. Hedefi belirleyip ona ulaşmak için çalõşmak 
3. GŸncel tartõşma konusuyla geçmişte elde ettiği bilgi birikimini birleştirmek 
4. Konuşma ‰d‰bõna uymak ve başkalarõnõn gšrŸşlerine saygõ duymak 
5. Tartõşma konusuna farklõ kaynaklardan yararlanarak hazõrlanmak 
6. Hazõrlanmak amacõyla tartõşma dersini evde ailesiyle de yapmak 
7. Bildiklerini tartõşma dersine katmak 
8. Şahõslarõ değil dŸşŸncelerini tenkit etmek 
9. Kendisine verilen bŸtŸn ev šdevlerini yapmak 

1.15. Eğitim ve Öğretimde Tartõşma Metodunu Kullanmanõn …zellikleri 
 Yabancõlara dil šğretimi veren uzmanlarõn birçoğu bu metodun 
šğrencilerin eğitim ve šğretiminde onlarõn hedeflerini gerçekleştirmek ve iyi 
yetişmelerini sağlamak için iyi metod olduğunu kaydederler.13 

- Bu metod šğrencinin olumlu yšnlerini ortaya koyup, onun sadece alõcõ 
olmadõğõnõ, eğitimde katõlõmcõ da olabileceğini gšsterir 

- …ğrencinin kendisine gŸvenmesinin yanõnda šğretmene ve šğrenciye, 
birbirlerine karşõ saygõlõ olmayõ šğretir. İki taraf bu davranõşlarõyla eğitimin 
daha iyi gitmesini sağlarlar. 

- Bu metod; bazõ dŸşŸncelerin ve gšrŸşlerin ortaya çõkan farklõ gšrŸşlerin 
kabulŸyle faydalõ bilgiler elde edilir. Farklõ dŸşŸncelerde olanlarla, gŸzel 
sšzler kullanarak ve empati yaparak ilişki kurulabilir.  

- …ğrenciye, šnem verdiği ve zihnini meşgul eden konular hakkõnda 
konuşma fõrsatõ verir, bšylece eğitim ve šğretimin hayatõndaki yerini ve 
šnemini kavrar, eğitim faaliyetleriyle bu tarafa yšnelmesini teşvik eder. 

- …ğretmene, šğrencileri kabullenmesi, onlarõ tartõşma dersine alõp 
almamakta adil olmasõnõ ve aralarõndaki ilişkiyi iyi tutmanõn ne kadar 
šnemli olduğunu gšsterir. 

																																																													
13	Câbir,	Velîd,	Turuku’t-tedrîs,	s.	10	
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- Lisansüstü eğitimde de tartõşma metodu öğrencilerin ilmi araştõrma 
esnasõnda karşõlaşacağõ problemleri çšzmekte bŸyŸk bir katkõda bulunur. 

Yukarõdaki açõklamalardan, bu metodu šğretmenin değil, öğrencinin odak 
nokta olduğu hususu Ÿzerinde õsrarla durulduğunu ve birçok modern eğitim 
yšntemleriyle šrtŸştüğŸnŸ gšrmekteyiz. 

 

1.16. Tartõşma Metodunun Eksiklikleri 
 Uzmanlar šğretim yšntemlerindeki eksikliklerin yšntemden olmayõp 

daha çok uygulamacõlardan kaynaklandõğõnõ sšylerler. Bununla beraber 
öğretim yšntemlerinin bazõ eksikleri olup hiçbir yšntem mŸkemmel değildir. 

 Tartõşma metoduna yapõlan bazõ tenkitleri şšyle sõralayabiliriz:14 

- Tartõşmada zaman çok šnemlidir. …ğretmen zamanõ doğru 
kullanamadõğõnda ortaya bazõ olumsuzluklar çõkabilir ve sonuç šğretmenin 
planladõğõ gibi olmayabilir. 

- Bazen šğrencilerin bir kõsmõ tartõşmaya h‰kim olup diğerlerine fõrsat 
vermez. Aslõnda bu durum da yšntemin zayõflõğõndan kaynaklanõr. 

- …ğrenci sayõsõnõn çok olmamasõ lazõm, çŸnkŸ šğretmen tartõşmayõ genelde 
bir saat olarak dŸzenler. 

- …ğretmenlerin tartõşmayõ iyi yšnetebilmeleri ve yerinde sorular 
sorabilmeleri için kaliteli, bilgi dağarcõğõ dolu ve uzman olmasõ gerekir. 

- Bazen eğitimle ilgili olmayan ve eğitime dair kaynaklar kullanõlmadan da 
tartõşma konusu olabilmektedir. 

- Sorulan sorular öğrenciden öğrenciye farklõlõk gšsterir. BŸtŸn šğrencileri 
tek bir değerlendirmeyle değerlendirmek çok zor olur. 

- Toplu tartõşmalarda ortaya iyi şeylerin koyulmasõ hususunda şŸpheler 
olduğu kanaati yaygõn olup ilim tarihinde topluluklarõn šzellikli Ÿretimleri 
olmamõştõr. BŸyŸk ve kaliteli dŸşŸnceler daha çok kişisel veya tek şahõs 
becerisiyle ortaya çõkmõştõr. 

1.17. Tartõşma Metodunu Nasõl İyileştirebiliriz? 
 Araştõrmacõ, tartõşma metodunun yukarõda yukarõda bahsettiğimiz 
eksikliklerine rağmen, öğretmenin bu metodu uygulamada farklõ yollar bularak 
yabancõlara Arapça šğrenirken onlarõn konuşmalarõnõ bu metodla 
geliştirebileceğine inanõr. Bu metodu uygulayan šğretmenin ders esnasõnda başka 
faaliyetlerde bulunmasõ gerekir. ‚ŸnkŸ dersi verimli hale getirmek ve bu metodu 

																																																													
14	Câbir,	Velîd,	Turuku’t-tedrîs,	s.	169,	Kâzım,	Ahmed	Hayri	–	Sa’d	Yasin	Zeki,		Tedrîsu’l-ulûm,	Dâru’l-	nahdati’l	-	Arabiyye,	Kahire	
1981,	s.	409	
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uygulamak için çeşitli faaliyetler vardõr. …ğretmenin sorularõ uygun olmalõ ve 
aşağõda kaydettiğimiz şartlarõ taşõmasõ gerekir. 

1. Dersten šnce tartõşmanõn sorularõnõn hazõrlanmõş ve her soru için verilecek 
zamanõn belirlenmiş olmasõ, bšylece sorulara gšre kararlaştõrõlan zamanõn 
ayarlanmasõyla zaman problemi çšzŸlŸr. 

2. …ğretmen tartõşma dersi sorularõnõn cevaplarõnõ her yšnŸyle gšrebilmek 
için plan yapmaya ihtiyaç duyar. 

3. …ğrencileri iki gruba ayõrõp ona gšre soru sormak, sorularõn zor olmamasõ 
aksine kolay ve anlaşõlõr olmasõ gerekir. ‚ŸnkŸ hedef, konuşmayõ 
gŸzelleştirmek ve iyileştirmektir. 

4. …ğretmen, dšrt-altõ hafta gibi bir zaman aralõğõnda šğrencilerin başarõsõnõ 
hissedilir bir şekilde ortaya koyar. Sonra, šğrencilerin başarõ derecelerinin 
šnemi Ÿzerine šğrencilerle bu yšntemin onlarõ nasõl ileriye gštŸrdŸğŸnŸ 
anlatõr. 

Sonuç olarak tartõşma metodunun Arapça šğrenenlerin konuşmalarõnõ 
iyileştirmek ve geliştirmek için uygun ve vazgeçilmez bir tarz olduğunu 
sšyleyebiliriz. 
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