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        DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ DESTEKLİ DEYİMLERLE FRANSIZCA EĞİTİM 

ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Özet 

Bu araştırmanın amacı dört temel becerisiyle zenginleştirilmiş deyimlerle Fransızca 

eğitim ölçeğini geliştirmektedir. Bu araştırmada Fransızca vücutla ilgili deyimler 

öğretilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini 200 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. 

Veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan toplam 8 soru-

luk Kişisel Bilgi Formu ve 15 maddelik “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli De-

yimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği” kullanılmıştır.  Yukarıda adı geçen bu ölçeğin 

geçerlilik ve güvenirlilik analizleri SPSS 22.0 paket programıyla gerçekleştirilmiş-

tir. Ölçeğin güvenirlilik boyutunu test etmek amacıyla Cronbach Alfa hesaplama-

ları yapılmıştır.  Sonuçta kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dört temel dil becerileri, deyimler, Fransızca eğitimi, ölçek ge-

liştirme. 

DEVELOPMENTAL OF THE FRENCH EDUCATIONAL WITH IDIOMS                   

SUPPORTED BY FOUR BASIC LANGUAGE SKILLS SCALE 

Abstract  

The aim of this research is to improve the French education scale by idioms en-

riched with four basic skills. In this research, French idioms related to body were 

taught. The sample of this study was composed of 200 university students. As data 

collection tools, a 8-item Personal Information Form and a 15-item "French Educa-

tion Scale with Idioms Supported by Four Basic Language Skills", developed by the 

researcher, were used.  The reliability analyses of the above-mentioned scale were 

performed with the SPSS 22.0 package program. Cronbach's alpha was performed 
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to test reliability dimensions of the scale.  In conclusion, it is determined that the 

scale used is reliable.  

Keywords: Four basic language skills, idioms, French education, scale develop-

ment. 

GİRİŞ 

21. yüzyılda globalleşme, bilgi ve teknoloji çağının yaşanmasının etkisiyle tüm dünya 

ülkeleri arasındaki sınırlar daralarak iletişim, ticaret ve kültür alışverişi hızlanmaktadır. Bu 

doğrultuda tüm dünya ülkelerde yer alan bireyler farklı yabancı dil(ler)i öğrenmeye ve kullan-

ma istek ve gereklilik algılarıyla bu dillerde eğitim almaya başlamışlardır (Lin, Zhang & Zheng, 

2016).  Günümüzde tüm dünya ülkelerinde yabancı dil eğitimi sürecinde İngilizce dışında bir 

veya birden fazla yabancı dilin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi önem kazanmıştır (Lopez & 

Gonzalez-Barrera, 2013). İngilizce’nin dışında Fransızca eğitim ve öğretimi Fransızca’nın Avru-

pa Birliği dilleri arasında önemli bir yeri olması, Fransa dışında birçok dünya ülkesinde ana dil 

veya ikinci olarak kullanılması ve de tüm dünya ülkelerinde yaygın olarak öğretilen bir yabancı 

dil olması nedenlerinden ötürü Fransızca’nın eğitim ve öğretimi son derece önemli ve gereklidir 

(The 21st century teacher: Modern foreign languages, 2010).  

Deyimlerle Fransızca eğitimi öğrencilerin hem kelime hazinelerinin gelişimine katkı 

sağlamakta hem de sözel ve yazılı dil becerilerini güçlendirmektedir. Bu kapsamda deyim kav-

ramı farklı tanımları şu şekilde verilebilir: “Bir millet ve kültürün yaşam biçimlerini, görüşlerini ve 

düşüncelerini ortaya koyan temel söz kalıplarıdır (Topçu, 1999: 173).” “Bir ulusun değişmeceler, ben-

zetmeler vs gibi çeşitli söz sanatlarını kullanan ve her zaman bir bütün olarak anlamlı olan iki 

veya daha fazla sözcükten meydana gelen söz kalıplarıdır (Güneş, 2009: 3).”   

Diğer yabancı dillerin öğretim sürecinde uygulandığı gibi deyimlerle Fransızca eğitim 

sürecinde dört temel dil becerisi üzerinde çalışmalar yapmak bu süreçte oldukça yararlı olacak-

tır. Fransızca eğitim ve öğretiminde dört temel dil becerileri arasında yer alan dinleme, okuma, 

konuşma ve yazma etkinliklerinin bir arada yürütülmesiyle hem öğrencilerin bireysel ve grup 

içinde sözel ifadelerinde kendilerini güvenmelerini sağlayarak onların kendilerini ifade edip 

güncel tartışmalara katılmalarını kolaylaştırmakta hem de yazılı çalışmalarda Fransızca’yı daha 

etkin ve başarılı bir biçimde Fransızca’yı kullanabilmelerine destek olacağı yadsınamaz bir ger-

çektir (Speaking for Excellence: Language Competencies for Effective Teaching Practice, 2013). 

Dinleme becerisi hem günlük yaşamda hem de akademik ortamlarda oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Aynı zamanda etkili iletişimin temel taşlarından birisi de dinleme becerisi olmasından 

dolayı yabancı dil eğitim ve öğretiminde dinleme etkinliklerinin sınıf içi ve sınıf dışında yapıl-

ması son derece yararlı olacaktır (Yıldırım & Yıldırım, 2016). Yabancı dil öğretiminde okuma 

metinlerinden yararlanılması, öğrencilere hem kültürel dilsel etkinlikler sunulmasını hem de 

onlara hedef (erek) dilde yeni sözcükler, deyimler ve kültürel ifadeler öğretilmesini ve söz ko-

nusu yabancı dilin konuşulması da akıcılığa katkı sağlamaktadır. Fransızca eğitiminde çeşitli 

türlerdeki okuma metinleri üzerinde yapılan çalışmalarla hem öğrencilerin farklı metin türleri-

nin benzerlik ve farklılıklarını keşfedebilmekte hem de okuduğunu anlama becerileri geliştirile-
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bilmektedir (Darancık, 2012). Günümüzde küreselleşme, bilgi çağı ve her alandaki (eğitim, tek-

nolojik, ekonomik, sosyal, vs…) hızlı gelişmelerin etkisiyle konuşma ve sözlü iletişimin önemi 

gittikçe artmaktadır. Bu bağlamda Fransızca eğitiminde konuşma etkinliklerinin yürütülmesiy-

le öğrencilerin güncel tartışmalara katılma becerilerini geliştirebilmelerine imkan tanıyacaktır. 

Yabancı dil eğitim ve öğretim sürecinde iletişimin özellikle de 21. yüzyılda son derece önemli 

olması nedeniyle konuşma çalışmaları öğrencilerin sözel dil becerilerinde onların kendi duygu 

ve düşüncelerini ifade etmelerini kolaylaştıracaktır (Göçer, 2015). Dört temel dil becerisi kap-

samında önemli bir yeri olan yazma; konuşma, dinleme ve okuma becerisinden daha fazla ye-

terlilik gerektirmektedir. Fransızca eğitiminde yazılı dil etkinlikleri öğrencilerin düşündüklerini 

ve hissettiklerini sadece sözel yolla değil ayı zamanda yazılı olarak yani cümleler ve paragraflar 

kurarak dilbilgisi kurallarına uyarak yazmalarına olanak sunmaktadır. Öğrencilerde yabancı dil 

eğitim sürecinde yazma becerisinin geliştirilmesiyle birlikte onların sıralama, sınıflama, ilişki 

kurma, eleştirme, tahmin, analiz, sentez etme, yorumlama ve değerlendirme kapasitelerinin 

gelişmesine katkı sağlayacaktır (Takıl, 2016; Karadağ ve Kayabaşı, 2011; Çakır, 2010; Güneş, 

2007).    

Bu araştırma dört temel becerileriyle zenginleştirilmiş deyimlerle Fransızca eğitimine 

yönelik bir ölçek geliştirmeyi amaçlamıştır.   

Dört temel dil becerileriyle destekli deyimlerle Fransızca öğretimi  

Dört temel dil becerisiyle desteklenmiş yabancı dil olarak Fransızca eğitimi  

Diğer yabancı dil eğitimlerinde söz konusu olduğu gibi Fransızca öğretiminde de dört 

temel dil becerisi denildiğinde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri akla gelmektedir 

(Sarıgül, 2017; Soner, 2016; Lüle Mert, 2014; Memiş & Erdem, 2013). Fransızca eğitiminde dört 

temel dil becerileri arasında yer alan dinleme becerisinin tanımı ve diğer dil becerileriyle ilişkisi 

önemi aşağıda açıklanmaktadır. 

Fransızca eğitiminde dinleme becerisi     

Gündelik hayatta sıklıkla başvurulan dinleme becerisi, yabancı dil eğitiminde öğrenci-

lerin okuma ve yazma öğrenmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenden dolayı bu becerinin 

diğer becerilerle güçlü bir ilişkisi mevcuttur. Yabancı dilde dikkatli bir dinleyici dinlediği ko-

nunun önemli öğelerini ve de ayrıntılarını anlamlandırarak, benzer alandaki okuma metinleri 

üzerinde çalışmalar yürütebilerek, konuşmalara katılabilerek, aynı konuda çeşitli metinler ya-

zabilir (Aldyab, 2017).    

Öte yandan, Fransızca eğitiminde dinleme etkinlikleri planlama aşamasında Avrupa 

Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde benimsenmiş olan 6 dil düzeyine (A1: Giriş/Keşif, A2: 

Ara/Temel gereksinim, B1: Eşik, B2: İleri, C1: Özerk/Gerçek kullanımsal ve de C2: Ustalık düze-

yi) göre tüm aktivitelerin hazırlanmasıyla birlikte Fransızca eğitiminde başarıya ulaşılabilir. 

Fransızca eğitiminde yukarıda sıralanan dil düzeylerinin her birinde dinleme sürecinde farklı 

dinleme konularının ele alınması öğrencilerin hem kelime dağarcığının gelişmesine katkı sağla-

yabilir hem de onların çeşitli alanlarda dinleme becerisiyle birlikte diğer dil becerilerini de kul-
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lanabilmelerine önemli bir zemin hazırlamaktadır (Diller için Ortak Avrupa Başvuru Metni: 

Öğrenme-öğretme-değerlendirme, 2001).  

Fransızca eğitiminde okuma becerisi     

Yabancı dil eğitiminde okuma dil becerisi metinler araçlığıyla yürütülmektedir. Bu bağ-

lamda, yabancı dil eğitiminde okuma sürecinde farklı metin türlerinde ve çeşitli konular üze-

rinde gerçekleştirilen çalışmalar öğrencilerin hem kelime hazinesinin gelişmesini olumlu yönde 

etkileyecek hem de öğrendiği yabancı dile yönelik olan ilgi ve motivasyonunun artmasını sağ-

layacaktır (Tüfekçioğlu, 2013).    

Fransızca eğitiminin okuma aşamasında başarılı olabilmek amacıyla yukarıda sıralan-

mış olan Avrupa Ortak Başvuru Metninde adı geçen 6 dil düzeyine göre çalışmaların yürütül-

mesi son derece önemlidir.  

Fransızca eğitiminde konuşma becerisi     

21. yüzyılda tüm dünya ülkelerinde yaşandığı gibi ülkemiz de de küreselleşme, bilgi çağı ve 

teknolojik birçok alanda görülen gelişmeler ve değişimlerin ışığında iletişim son derece değer 

kazanmaktadır. Bu kapsamda yabancı dil eğitiminde konuşma dil becerisinin sözel dil düzeyi-

ne yani iletişime hizmet etmesi nedeniyle bu alanda çeşitli etkinliklerin planlanması sayesinde 

öğrencilerin farklı konularda konuşma etkinliklerine katılmaları kolaylaştırılacaktır (Çakır, 

2015). 

Ayrıca Fransızca eğitiminde yazılı dil dışında sözlü dil gelişimini sağlayacak olan konuşma 

aktiviteleri hazırlanırken öğrencilerin bu süreçte aktif katılımlarının desteklenmesi son derece 

yararlı olacaktır. Temelde Fransızca eğitiminde çeşitli konuşma çalışmalarında yer aldıkça öğ-

rencilerin kendilerine olan güven duyguları artarak, Fransızca öğrenme istek, ilgi ve motivas-

yonları gelişebilir. Bu bağlamda konuşma dil becerisinin güçlendirilmesiyle Fransızca dilinde 

diğer dil becerilerinde de başarıya ulaşılabilmesi için önemli bir ilerleme kaydedilebileceği yad-

sınamaz bir gerçektir.   

Fransızca eğitiminde yazma becerisi     

Yabancı dil eğitiminde yazılı dile hizmet eden yazma etkinlikleri öğrencileri farklı me-

tin türlerinde çeşitli konularda yazılar yazmaya yönlendirilmelidir. Başlangıçta örnek yazma 

metinleri ve kurallar üzerinde çalışılması yerine ilk aşamada öğrencileri bireysel olarak yazma-

ya yönlendirerek, hatalarını göstererek daha başarılı nasıl olabileceklerini göstermek gereklidir. 

Ardından öğrencilerin yazma metinlerinden hareketle kuralları özerk olarak keşfetmelerini ve 

örnek yazma metinlerini bulmalarını desteklemek son derece faydalı olacaktır (Arslan & Klıčlıč, 

2015). 

Fransızca eğitiminde yazma etkinlikleri düzenlenirken öğrencilerin dil düzeyleri dikka-

te farklı metin türlerinde yazı yazmaya yönlendirmenin yanında çeşitli alanlar üzerinde çalışıl-

masıyla birlikte öğrencilerin hem yazma yeterlilikleri geliştirilir hem de yazma aktivitelerinde 

başarılı olmaları sağlanır.  
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Deyimlerle Fransızca eğitimi  

Deyimler bir dilin kültürün ve alışkanlıklarını yansıtan iki veya daha çok kelimeden 

oluşan çoğu zaman mecazi ve yan anlamlarıyla kullanılan sözcük kalıplarıdır. Yabancı dil ve 

Fransızca eğitiminde deyimlerin öğretilmesiyle öğrencilerin hem sözcük dağarcığı gelişecek 

hem de Fransızca deyimlerin Türkçe karşılıkları keşfedilerek benzerlik ve farklılıklar üzerinde 

çalışılabilir. Yabancı dil ve Fransızca eğitiminde deyimlerin öğretilmesi oldukça az rastlanan bir 

durumdur. Oysaki yabancı dil ve Fransızca eğitiminde deyimlerin öğretilmesiyle öğrencilerin o 

dili anlama kapasiteleri daha da gelişecektir (Genç, 2007; Topçu, 2001; Topçu, 1999). Tüm bu 

nedenlerden dolayı yabancı dil ve Fransızca eğitiminde deyimlerle öğretimine yapılmasına 

yönelik çeşitli araştırmaların yürütülmesiyle Fransızca öğrenen bireylerin Fransızca’da kelime 

hazinelerini güçlendirmelerine imkan tanımaktadır.  

Fransızca eğitiminde dört temel becerisiyle deyimlerin öğretilmesi  

Yabancı dil öğretiminde, bilindiği üzere, temel amaç öğrencilere hedef dilde iletişim 

kurmalarını sağlayacak dört temel beceriyi (konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri) 

kazandırmaktır. Bu bağlamda yapılan tüm etkinliklerde olduğu gibi deyimlerle Fransızca eği-

timinde de dört dil becerisinden yararlanılması dil gelişimini desteklemektedir. Bu nedenlerden 

dolayı deyimlerle Fransızca eğitiminde dört temel dil becerisi destekli (dinleme, okuma, ko-

nuşma ve yazma) aktivitelerin hazırlanması faydalı olacaktır (Alharbi, 2013; Onursal & Korkut, 

2009).    

Fransızca eğitiminde deyimlerle örnek dinleme etkinlikleri  

Başlangıçta, deyimlerle dinleme etkinlik örneği olarak bir youtube videosu seçilmiştir 

(https://www.youtube.com/watch?v=sYVnXNy3ziw). Bu videoda Pierre ve Naomi sırasıyla 

Fransızca’da güncel dilde sıklıkla kullanılan deyimler anlamlarıyla ve bazı örnek cümleler açık-

lanmaktadır. Bu Fransızca deyimlerden birkaçı ve Türkçe karşılıkları bir arada verilmektedir: 

“(i) Et du coup! (sebebiyle, bu nedenden dolayı), (ii) On dirait…. (bu … benzetilebilir), (iii) 

prendre mal quelquechose (sinirlenmek, yanlış algılamak).” Bu dinleme etkinliğinin ardından 

dinledikleri birkaç deyimden farklı örnek cümleler kurmaları istenebilir.    

Fransızca eğitiminde deyimlerle örnek okuma etkinlikleri  

Ardından Fransızca dil dersinde deyimlerle okuma çalışması aşağıdaki kısa metni 

okuma ve anlama aktivitesiyle bütünleştirilmektedir: 

Tablo 3: Deyimlerle Fransızca eğitiminde okuma metnin incelenmesi   

Deyimlerle Fransızca okuma metni  Türkçe Karşılığı  Yapılabilecek çeşitli 

etkinlik örnekleri 

Ce matin-là, je n’avais pas les yeux en 

face des trous. Je m’étais levé du pied 

gauche. 

Tout a commencé le vendredi 11 sep-

Geçen gece iyi uyuyamamış olmam 

nedeniyle bu sabah tersimden 

kalkmış gibiydim. Herşey 11 Eylül 

1997 Cuma günü yaşandı. Thierry 

-Metinde bulunan 

deyimlerin anlamları-

nın tahmin edilmesi;  

-Var olan bu deyimler-
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tembre 1997 où Thierry, un homme qui 

a la tête sur les épaules, m’avait de-

mandé de suivre Juliette, sa femme. 

Cette femme est trop belle pour lui mais 

il doit en avoir à gauche. Je n’aime pas 

mettre mon nez dans les affaires des 

autres mais cet homme a les yeux plus 

gros que le ventre en ce qui concerne les 

filles.  

adında güçlü ve yapılı birisi bana 

Juliette’i eşini takip etmemi istemiş-

ti.  Eşi ona göre çok daha güzeldi 

ama o da muhakkak belki de bir 

ruhsal çekiciliği söz konusuydu. 

Başkalarının işlerine karışmayı pek 

sevmem. Fakat kadınların çoğu 

zaman onaylamadıkları bu adam 

çok kocaman bir karna sahipti.  

le farklı örnek cümle-

lerin kurulması ve 

-Bu Metnin farklı de-

yimlerle devam etti-

rilmiş olduğu gözlem-

lenmiştir.   

(Une aventure de l’inspecteur Magret, http://apprendre.over-blog.fr/article-15280010.html) 

Yukarıdaki tablo 3’de bir örnek okuma metni, çevirisi ve bu metin doğrultusunda hazır-

lanabilecek etkinlikler 3 maddeyle özetlenmektedir: (i) Metindeki deyimlerden hareketle bu 

deyimlerin anlamlarının tahmin edilmesi; (ii) bu deyimleri çeşitli cümlelerle kullanılması ve (iii) 

Bu metnin tamamlanması sürecinde farklı deyimlerin kullanılması istenmiştir.  

Fransızca eğitiminde deyimlerle örnek konuşma etkinlikleri  

Fransızca dil eğitiminde konuşma etkinlikleri sürecinde şu çalışma yapılabilir: Daha 

önceden yapılmış olan dinleme ve okuma destekli deyimlerle Fransızca eğitiminde öğretilmiş 

olan deyimler hatırlatılır. Bu deyimlerin birkaçıyla cümleler kurmaları istenebilir. Ardından 

herhangi güncel konuda tartışma yapılabilir. Bu diyaloglarda öğrencilerin daha önceden öğre-

nilmiş ya da farklı yerlerden kendi buldukları çeşitli deyimleri kullanmaları istenebilir (TV5 

Monde Les expressions imagées).  

Fransızca eğitiminde deyimlerle örnek yazma etkinlikleri  

Fransızca dil eğitiminde yazma aktivitelerinde şu etkinlik oluşturulabilir: Dinleme, 

okuma ve konuşma destekli deyimlerle Fransızca eğitiminde öğretilmiş olan deyimler hatırlatı-

larak bu deyimlerle farklı cümleler yapmaları sağlanabilir. Sonraki aşamada ise güncel bir yaz-

ma konusu seçilerek ya da öğrencilerin oylamayla seçtikleri konu bağlamında deyimlerle bir 

metni yazmaları istenebilir.  

YÖNTEM  

Araştırma Modeli  

Bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Fransızca öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin 

dört temel dil becerileriyle zenginleştirilmiş deyimlerle Fransızca eğitimiyle kazandıkları yeni 

edinimlerin ölçülmesine ilişkin bir aracın eksikliğinin tespitiyle bu yönde bir çalışma başlatıla-

rak hazırlanan ölçek maddelerinin güvenilirliği bu araştırma ile belirlenmiştir.  

Çalışma grubu   

Bu araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi, 

Fransızca Öğretmenliği ve Fransızca Mütercim Tercümanlığı anabilim dallarında okuyan top-

lam 200 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubunun yapısı ile ilgili yüzde ve frekans dağılımları 

Tablo 2’de verilmektedir:  

 

 

 

http://apprendre.over-blog.fr/article-15280010.html
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Tablo 2: Çalışma grubunda yer alan üniversite öğrencilerinin demografik verileri  

Cinsiyet  f % Yaş f % Anabilim 

dalı 

f % Fransızcayı 

öğrenme 

süresi 

f % 

Kız  105 52.5 17-20 yaş  50 25.0 Kamu Yöne-

timi  

90 45.0 12-24 ay  40 20.0 

Erkek  95 47.5 21-24 yaş 80 40.0 Öğretmenlik 70 35.0 25-36 ay  80 40.0 

25-25+ 

yaş 

70 35.0 Mütercim 

Tercümanlık 

40 20.0 37 ay – 37+ ay 80 40.0 

Toplam  200 100 25-25+ 

yaş 

200 100 Toplam 200 100 Toplam  200 100 

Fransızca 

dışında 

başka 

yabancı 

dil biliyor 

musunuz? 

f % İngilizce 

dil düze-

yi 

f % Almanca dil 

düzeyi 

f % Başka hangi 

dilleri bili-

yorsunuz? 

f % 

Evet 164 82.0 Başlangıç  4 2.0 Başlangıç 7 3.5 İspanyolca 18 9.0 

Hayır  36 18.0 Orta 51 25.5 Orta 29 14.5 Arapça 19 9.5 

İleri 43 21.5 İleri  18 9.0 Rumca 11 5.5 

Toplam  200 100 Toplam 98 49.0 Toplam 54 27 Toplam  48 24.0 

Diğer dil 

düzeyleri 

 

f 

 

% 

 

Başlangıç 14 7.0 

Orta 23 11.5 

İleri 13 6.5 

Toplam  50 25.0 

Tablo 2’de verildiği gibi, araştırmaya katılan toplam 200 üniversite öğrencisinden 105 

kız ve 95’i erkektir. Ayrıca 50 öğrenci 17-20 yaşları arasında, 80 öğrenci 21-24 yaşları arasında ve 

70 öğrenci ise 25 yaş ve üzerindedir. 90 öğrenci Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde okumak-

ta, 70 öğrenci Fransızca Öğretmenlik anabilim dalında eğitim almakta ve 40 öğrenci ise Fransız-

ca Mütercim Tercümanlık bölümünde öğrenim görmektedirler. 40 öğrenci 12-24 ay süresince 

Fransızca eğitimi almakta, 80 öğrenci 25-36 aydır ve de diğer 80 öğrenci ise 37 ay ve daha uzun 

süredir Fransızca’yı öğrenmektedirler. 164 öğrenci Fransızca dışında başka bir yabancı dili bilir-

lerken 36 öğrenci ise Fransızca dışında hiçbir yabancı dili bilmemektedirler. Fransızca dışında 

İngilizce’yi bilen toplam 98 öğrenciden 4’ü “başlangıç”, 51’i “orta” ve 43’ü “ileri” dil düzeyinde 

bulunduklarını belirtmişlerdir. Fransızca dışında Almanca’yı bilen toplam 54 öğrenciden 7’si 

“başlangıç”, 24’ü “orta” ve 19’u “ileri” dil düzeyinde olduklarını ifade etmişlerdir. Fransızca 

dışında İngilizce ve Almanca haricinde diğer yabancı dilleri bilen toplam 48 öğrenci mevcuttur. 

Bunlardan 18’i İspanyolca’yı, 19’u Arapça’yı ve 11’i Rumca’yı bildiklerini savunmuşlardır. Son 

olarak Fransızca dışında İngilizce ve Almanca haricinde diğer yabancı dil düzeyleri açısından 

bakıldığında 14 öğrenci “başlangıç”, 23 öğrenci “orta” ve 13 öğrenci ise “ileri” dil düzeyinde 

bulunduklarını öne sürmüşlerdir.     
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Veri toplama araçları  

Araştırmanın veri toplama araçları arasında 8 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve 15 madde-

lik “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği” bulunmaktadır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Bu çalışmada başlangıçta üniversite öğrencilerine cevaplandırmaları için 8 soruluk (cin-

siyet, yaş, anabilim dalı, Fransızca’yı öğrenme süresi, Fransızca dışında başka bir yabancı dil 

bilip bilmediği, İngilizce dil düzeyi, Almanca dil düzeyi, diğer yabancı dillerden hangilerini 

bildikleri ve bu dillerdeki dil düzeyleri) “Kişisel Bilgi Formu”’nu doldurmaları istenmiştir.  

“Dört temel dil becerisiyle destekli deyimlerle Fransızca eğitim ölçeği”  

Araştırmanın diğer bir veri toplama aracı ise 15 maddelik “Dört Temel Dil Becerisiyle 

Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği”’dir. Bu ölçek dört temel dil becerisiyle birlikte 

Fransızca eğitiminde deyimlerin   kullanılmasını test etmesi nedeniyle dört temel dil becerisi 

yani dört alt faktörden (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) oluşmuştur. Yukarıda adı geçen 

ölçeğin geliştirilmesi aşamasında titizlikte ve dikkatli bir biçimde literatür taraması yapılmıştır 

(Balaban Dağal & Şahenk Erkan, 2017; Detry, 2017; Sioridze & Surguladze, 2017; Yılmaz Gün-

gör, 2017; Balaban Dağal & Şahenk Erkan, 2016; Lin, Zhang & Zheng, 2016; Mutlu, 2016; Takıl, 

2016; Yıldırım & Yıldırım, 2016; Yılmaz Atagül, 2016; Göçer, 2015; Elme, 2014; Hoa & Armand, 

2014; Alwadi & Alhathal, 2013; Lopez & Gonzalez-Barrera, 2013; Darancık, 2012; Karadağ ve 

Kayabaşı, 2011; Akpınar & Açık, 2010; Çakır, 2010; Yavuz, 2010; Duru, 2009; Güneş, 2009; Gü-

neş, 2008; Topçu, 1999). “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçe-

ği”’nin maddeleri başlangıçta alan uzmanlarından görüşleri doğrultusunda ilk aşamada belir-

lenmiş olan alt faktörlere (dört temel dil becerisi: faktör 1: dinleme (4 madde), faktör 2: okuma 

(3 madde), faktör 3: konuşma (5 madde) ve faktör 4: yazma (3 madde)) ayrılmıştır. Bu ölçekteki 

15 madde yazımında 5’li Likert tipinde ((1) Hiç Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Az Çok 

Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Tamamen Katılıyorum) bir ölçek hazırlanmıştır.   

Verilerin toplanması ve analizi  

Öncelikle Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fen Edebiyat ve Siyasal Bilgiler Fakül-

teleri’nden araştırmanın yürütülebilmesi için gerekli izinler ve onaylar alınmıştır. Bu araştırma-

da basit seçkisiz örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Başlangıçta 8 ders ve 2 hafta boyunca (ders 

1-2=dinleme, ders 3-4= okuma, ders 5-6= konuşma ve ders 7-8=yazma) parantez içinde gösteri-

len ders dağılımlarıyla dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) destekli 

deyimlerle Fransızca eğitimi yapılmıştır. Ardından Kişisel bilgi ve ölçek formları Fransızca öğ-

renmekte olan Marmara Üniversitesi öğrencilerine dağıtılmıştır. Araştırma dahilinde üniversite 

öğrencilerine sunulan bu formları doldurmaları beklenmiştir.  

Bu ölçekte dört alt faktördeki örnek maddeler aşağıda sıralanmaktadır:  

-Faktör 1: Dinleme (toplam 4 madde) boyutundaki örnek maddeler: (i) Radyodan bir ha-

ber programı dinlerken konuşmada geçen deyimleri ve konuyu anlarım (madde 1).  (ii) Radyodan bir 

haber programı dinledikten sonra konuşmada geçen deyimler ve programın konusu hakkında sorulan 
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soruları cevaplayabilirim (madde 2). Faktör 2: Okuma (toplam 3 madde) alt faktöründe yer alan örnek 

maddeler ise şunlardır: (i) Bir okuma metninde kullanılan deyimleri ve konuyu anlarım (madde 5). (ii) Bir 

okuma metninde kullanılmış olan deyimler ve konusuyla ilgili sorulan sorulara cevap verebilirim (madde 

6). Faktör 3: Konuşma (toplam 5 madde) boyutunda bulunan örnek maddeler ise şu şekilde gösterilebilir: 

(i) Bir tartışmaya ya da diyalog katılma sürecinde deyimler kullanmayı severim (madde 8). (ii) Bir tartış-

maya ya da diyalog katılma sürecinde deyimleri doğru bir biçimde kullanabilirim (madde 9). Son olarak 

ise faktör 4: Yazma (toplam 5 madde) alt faktöründeki maddelerden birkaç örnek şu şekilde verilebilir: (i) 

Bir deyimi açıklama yorumlama ve örneklendirme amaçlı yazma metinlerini oluşturmayı severim (madde 

13). (ii) Bir deyim doğrultusunda o deyimin anlamını çeşitli yorum ve örneklerle betimleyen bir yazma 

metni yazabilirim (madde 14).  

İkinci aşamada verilerin analizi sürecinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Bu 

süreçte uzmanların görüşleri doğrultusunda 4 alt faktörlerle belirlenmiş olarak 15 madde ya-

zılmıştır. Bu nedenlerden dolayı SPSS programıyla ölçek geliştirilmesi amacıyla geçerlilik anali-

zi değil sadece güvenirlilik (Cronbach Alpha hesaplamaları) analizi yapılması uygun görülmüş-

tür.   

Verilerin çözümlenmesi  

Ölçeğin güvenirlilik analizleri için açımlayıcı faktör analizleri yapılmıştır. “Dört Temel 

Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği” güvenilirlik analizleri kapsamında 

ölçeğin alt faktörlerinin (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) ve tüm ölçeğin Cronbach Alpha 

değerleri hesaplanmıştır. Bu araştırma sürecinde uygulanan tüm istatistiksel işlemlerin anlamlı-

lık düzeyi 0.05 olarak tespit edilmiştir. 

BULGULAR  

Güvenirlilik ile ilgili analizler  

Bu bölümde “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçe-

ği”’nin bütününde ve alt faktörleri tek tek Cronbach Alpha değerleri hesaplanmıştır. Aşağıdaki 

tabloda bu değerler verilmektedir:  

 

Tablo 3: “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği”nin alt 

faktörleri ve tüm ölçeğin Cronbach Alpha değerleri   

 Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Ölçeği 

Faktör 1  Madde sayısı  Cronbach Alpha  

Dinleme  4  .96 

Faktör 2  Madde sayısı  Cronbach Alpha  

Okuma 3 .94 
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Faktör 3  Madde sayısı  Cronbach Alpha  

Konuşma 5 .96 

Faktör 4  Madde sayısı  Cronbach Alpha  

Yazma 3 .92 

Tüm ölçek  Madde sayısı  Cronbach Alpha  

 15 .98 

Tablo 3’de gösterildiği gibi, “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fransızca 

Eğitim Ölçeği”’nin 4 maddelik faktör 1: Dinleme ve 5 maddelik faktör 3: Konuşma’nın Cron-

bach Alpha değeri .96, 3 maddelik faktör 2: Okuma Cronbach Alpha değeri .94, 3 maddelik 

faktör 4: Yazma Cronbach Alpha değeri .96 ve toplam 15 maddelik tüm ölçeğin Cronbach 

Alpha değeri ise .98’dir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER   

Sonuçlar  

Bu araştırmanın sonuçları aşağıda sıralanmaktadır:  

1) Araştırmaya toplam 200 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bunlardan 105’i kız ve 95’i 

ise erkektir. Ayrıca 50 öğrenci 17-20 yaşları arasında, 80 öğrenci 21-24 yaşları arasında ve 70 

öğrenci ise 25 yaş ve üzerinde yer almaktadır. 90 öğrenci Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde 

eğitim almakta, 70 öğrenci Fransızca Öğretmenlik anabilim dalında okumakta ve 40 öğrenci ise 

Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünde öğrenim görmektedirler. 40 öğrenci Fransızca’yı 

12-24 aydır öğrenmekte, 80 öğrenci 25-36 ay süresince ve de 80 öğrenci ise 37 ay ve daha uzun 

süre boyunca Fransızca’yı öğrenmektedirler. 164 öğrenci Fransızca dışında başka bir yabancı 

dili bilirlerken 36 öğrenci ise Fransızca dışında hiçbir yabancı dili bilmediklerini işaretlemişler-

dir. Fransızca dışında İngilizce’yi bilen toplam 98 öğrenciden 4’ü “başlangıç”, 51’i “orta” ve 

43’ü “ileri” dil düzeyinde bulunduklarını savunmuşlardır. Fransızca dışında Almanca’yı bilen 

toplam 54 öğrenciden 7’si “başlangıç”, 24’ü “orta” ve 19’u ise “ileri” dil düzeyinde olduklarını 

belirtmişlerdir. Fransızca dışında İngilizce ve Almanca haricinde diğer yabancı dilleri bilen 

toplam 48 öğrenci bulunmaktadır. Bunlardan 18’i İspanyolca’yı, 19’u Arapça’yı ve 11’i Rum-

ca’yı bildiklerini iddia etmişlerdir. Son olarak Fransızca dışında İngilizce ve Almanca haricinde 

diğer yabancı dil düzeyleri açısından bakıldığında 14 öğrenci “başlangıç”, 23 öğrenci “orta” ve 

13 öğrenci ise “ileri” dil düzeyinde olduklarını göstermişlerdir.    

2) Araştırmada uygulanmış olan “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle Fran-

sızca Eğitim Ölçeği”’nin 4 maddelik faktör 1: Dinleme ve 5 maddelik faktör 3: Konuşma’nın 

Cronbach Alpha değeri .96, 3 maddelik faktör 2: Okuma Cronbach Alpha değeri .94, 3 maddelik 

faktör 4: Yazma Cronbach Alpha değeri .96 ve toplam 15 maddelik tüm ölçeğin Cronbach 

Alpha değeri ise .98’dir. 
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3) Bu araştırmada kullanılmış olan “Dört Temel Dil Becerisiyle Destekli Deyimlerle 

Fransızca Eğitim Ölçeği”’nin güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışmalar  

Bu araştırmayla “Dört Temel Dil Becerileriyle Destekli Deyimlerle Fransızca Eğitim Öl-

çeği” başlıklı bir ölçek geliştirilmiştir. Bu bağlamda 5’li Likert tipinde dört alt faktör (faktör 1: 

dinleme (4 madde), faktör 2: okuma (3 madde), faktör 3: konuşma (5 madde) ve faktör 4: yazma 

(3 madde) toplam 15 maddelik oluşturulan ölçeğin güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu ölçeğin 

güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Yabancı dil eğitiminde dört temel dil becerisinin geliştirilme-

sine yönelik yazılmış makaleler şunlardır: (Shaynika & Minin, 2018; Ridgeway, Michael, Mozer 

& Bowles, 2017; Christie, 2016; Kurudayıoğlu & Sapmaz, 2016; Şeref, 2013; Tağa & Ünlü, 2013; 

Tiryaki, 2013; Barkaoui, 2007; Chengxing, 2005; Williams & Moran, 1989; Williams, 1983). Ya-

bancı dil eğitimine yönelik ölçek geliştirme araştırmaları aşağıda sıralanmaktadır (Mehdiyev, 

Uğurlu & Usta, 2017; Balaban Dağal & Şahenk Erkan, 2016; Hauw, von Roten, Mohamed & 

Antonini, 2016; Solak, Eker & Bayan, 2015; Baş, 2013; Demiryürek, 2013; Yaikhong & Usaha, 

2012; Yavuz, 2010; Turanlı, 2000).  

Fransızca eğitimine yönelik yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir: (Alan, 2017; Ay-

doğu, Ercanlar & Aydınalp, 2017; Scheidnes & Tuller, 2016; Hauw, von Roten, Mohamed & 

Antonini, 2016; Mavaşoğlu & Dinçer, 2014; Şavlı & Güler, 2014; Nurlu, 2013; Milcu, 2012; Zandi, 

2012).  

Deyimlerle yabancı dil ve Fransızca eğitimine yönelik araştırmalar ise aşağıda gösteril-

mektedir: (Detry, 2017; Sioridze & Surguladze, 2017; Yılmaz Güngör, 2017; Mutlu, 2016; Yılmaz 

Atagül, 2016; İli, 2015; Elme, 2014; Hoa & Armand, 2014; Alwadi & Alhathal, 2013; Ömür, 2012; 

Akpınar & Açık, 2010; Yavuz, 2010; Genç, 2007; Topçu, 2001; Topçu, 1999).    

Öneriler    

Dört temel dil becerisi destekli deyimlerle Fransızca eğitiminde vücutla ilgili deyimler 

kullanılmıştır. Diğer bir çalışmada ise diğer alan araştırmacılarına sunulabilecek öneriler aşağı-

da sıralanmaktadır:  

1) Dört temel dil becerisi destekli deyimlerle Fransızca eğitimi boyutunda vücut ile de-

yimler dışındaki farklı alanlardaki deyimler üzerinde çalışılarak farklı içerikler oluşturulabilir;  

2)  Dört temel dil becerisi destekli deyimlerle Fransızca eğitimi haricinde Fransızca öğ-

retimi farklı dil eğitim yöntemleri aracılığıyla çeşitli konularda deyimlerle üzerinde aktiviteler 

hazırlanabilir;  

3) Deyimlerle Fransızca eğitiminde farklı dil öğretim yöntemleri aracılığıyla gerçekleşti-

rilen derslerin sonrasında bu yöntemlerle desteklenen değişik ölçekler geliştirilebilir ve  

4) Bu hazırlanan farklı ölçekler SPSS paket programı aracılığıyla geçerlilik ve güvenirli-

likleri test edilebilir.  
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