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Öz 

Bu araştırmanın amacı iki dillilik veya çok dillilik üzerine yapılan bilimsel çalışmaları (tez, makale) 

belirlemek, bu eserlerin tür ve yıllara göre dağılımlarını tespit etmek, alan araştırmacılarına iki dillilik 

ve çok dillilik kaynakçasını sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez 

Merkezi veri tabanı, dergipark veri tabanı ve diğer indeksler taranarak elde edilen dokümanların 

analizinde “betimsel analiz” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda iki dillilik üzerine 1923’ten 2022 

yılına kadar (2022 yılı dahil değil) 280 adet çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalardan 

%55’inin makale (f=159), %37’sinin yüksek lisans tezi (f=98) ve %8’inin ise doktora tezi (f=23) olduğu 

bulgulanmıştır. Çok dillilik üzerine 2022 yılına (2022 yılı dahil değil) kadar 79 adet çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmalardan %54’ünün makale (f=43), %36’sının yüksek lisans tezi (f=28) ve 

%10’unun da doktora tezi (f=8) olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İki dillilikle ve çok dillilikle ilgili 

yapılan bilimsel çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde iki dillilikle ilgili alan yazında 

ulaşılan ilk çalışmanın 1988 yılında yapılan bir yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. 1988-2000 

yılları arasında iki dillilik ile ilgili alan yazında toplam 11 çalışma (f=11), 2001-2003 yılları arasında 

toplam 5 çalışma (f=5), 2004-2006 yılları arasında toplam 9 çalışma (f=9) yapıldığı bulgulanmıştır. 

2007-2009 yılları arasında toplam 14 çalışma (f=14) yapılırken 2010-2012 yılları arasında ise toplam 

23 çalışmanın (f=23) yapıldığı görülmektedir. 2013-2021 yılları arasında iki dillilikle ilgili 218 

çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir.  Çok dillilik ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bu 

alandan yapılan ilk çalışmanın 1997 yılında yapılan bir yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. 

1997-2000 yılları arasında çok dillilik ile ilgili alan yazında toplam 2 çalışma (f=2), 2001-2003 yılları 

arasında toplam 4 çalışma (f=4), 2004-2006 yılları arasında toplam 1 çalışma (f=1) yapıldığı tespit 

edilmiştir. 2007-2009 yılları arasında toplam 4 çalışma (f=4) yapılırken 2010-2012 yılları arasında 

da toplam 2 çalışma (f=2) yapılmıştır. 2013 yılından itibaren çok dillilik üzerine yapılan akademik 

çalışmalarda önceki yıllara göre daha fazla artışın olduğunu söylemek mümkündür. 2013-2021 yılları 

arasında çok dillilik üzerine 66 çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. 
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References experiment on research on bilingular and multilinguality 

Abstract 

The aim of this research is to determine the scientific studies (thesis, articles) on bilingualism or 

multilingualism, to determine the distribution of these works according to genres and years, and to 

present the bilingual and multilingual bibliography to field researchers. Document analysis, one of 

the qualitative research methods, was used in the research. In line with the purpose of the study, 

"descriptive analysis" was used in the analysis of the documents obtained by scanning the National 

Thesis Center database of the Council of Higher Education, Dergipark database and other indexes. 

As a result of the research, it was determined that 280 studies were conducted on bilingualism from 

1923 to 2022 (not including the year 2022). It was found that 55% of these studies were articles 

(f=159), 37% were master's thesis (f=98) and 8% were doctoral thesis (f=23). It is seen that 79 studies 

have been carried out on multilingualism until 2022 (not including the year 2022). It was determined 

that 54% of these studies were written as articles (f=43), 36% as master's thesis (f=28) and 10% as 

doctoral thesis (f=8). When the distribution of scientific studies on bilingualism and multilingualism 

is examined by years, it has been determined that the first study in the literature on bilingualism was 

a master's thesis made in 1988. It has been found that a total of 11 studies (f=11) were conducted 

between 1988 and 2000 in the literature on bilingualism, a total of 5 studies (f=5) between 2001-

2003, and a total of 9 studies (f=9) between 2004-2006. While a total of 14 studies (f=14) were 

conducted between 2007 and 2009, a total of 23 studies (f=23) were conducted between 2010-2012. 

It has been determined that 218 studies on bilingualism were conducted between 2013-2021. When 

the studies on multilingualism were examined, it was determined that the first study in this field was 

a master's thesis made in 1997. It has been determined that a total of 2 studies (f=2) were carried out 

in the literature on multilingualism between 1987-2000, a total of 4 studies (f=4) between 2001-

2003, and a total of 1 study (f=1) between 2004-2006. . While a total of 4 studies (f=4) were 

conducted between 2007-2009, a total of 2 studies (f=2) were conducted between 2010-2012. It is 

possible to say that since 2013, there has been a greater increase in academic studies on 

multilingualism compared to previous years. It was determined that 66 studies on multilingualism 

were carried out between 2013-2021. 

Keywords: Bilingual, multilingual, bibliography. 

Giriş 

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, doğal bir iletişim aracı olarak tanımlanan dil, bireyler arasında 
millî bağların oluşmasını ve kültürel devamlılığı sağlanmasını, toplumları yığın olmaktan kurtarıp millet 
hâline dönüşmesini, millî şuurun oluşmasını sağlayan önemli ögelerden biridir. Eker (2013:3) dili sosyal 
hayatın bir parçası olarak sonsuz anlam boyutları taşıyan ve bunları ileten; fiziksel, ruh bilimsel, 
fizyolojik, zihinsel ve toplumsal vb. pek çok olgularla ortak noktaları bulunan bir işaretler dizgesi olarak 
ifade ederken Koç (1996: 13) bir bilginin veya niyetin bir zihinden başka bir zihne, bir merkezden başka 
bir merkeze iletilmesi olarak tanımlamaktadır. Ergin (1976: 5) ise dilin insanlar arasında anlaşmayı 
sağlayan tabii bir vasıta, kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, 
koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş muazzam bir yapı; temeli 
bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemi olduğunu belirtmektedir. 
Eker (2013: 3), dil insanın fiziksel, kültürel, sosyal, ruhsal vb. tüm değerleriyle birleşip kaynaştığı için 
bütüncül bir tanımının yapılmasının zor olduğunu dile getirmektedir.     
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Gerek bireysel gerekse sosyal bakımdan kişiliğin dengeli olarak gelişmesinin yanı sıra bireyin ve 
toplumun çok yönlü bir gelişim göstermesinde dilin birçok işlevinin olduğunu söylemek mümkündür. 
Nitekim Kavcar, Oğuzkan ve Aksoy’a (2015) göre aynı dil birliği sağlanan ve aynı dili konuşan 
toplumların fertleri arasında sevgi ve saygı bağları oluşur. Aktaş ve Gündüz’e (2021) göre dil iletişim 
aracı olmasının yanı sıra insanın yetişmesine, zihinsel bakımdan gelişmesine de katkı sağlar. Çünkü 
insan, dille düşünür ve dil aracılığıyla yapılanları/edilenleri sezinler; sosyal ilişkilerini, kendi 
dışındakilerle olan iletişimini konuşmakla sağlar. İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarabilmesi, 
içinde yaşadığı toplumun mensuplarıyla ya da başka toplumlarla ilişki kurabilmesi, sahip olduğu 
kültürel değerleri koruyabilmesi ve sonraki nesillere aktarabilmesi konuştuğu dil ile mümkün olur. Dili, 
bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsü olarak tanımlayan Aksan’a (2020) göre dil, bireylerde ulus 
ve tarih bilincinin oluşmasına yardımcı olur; kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil, bireyi geçmiş ile 
gelecek arasındaki bağı oluşturan zincirin bir halkası durumuna getirir.  Güneş’e (2021) göre dil, 
insanların duygu, düşünce ve gözlemlerini ifade etmesine, iletişim kurmasına, çevresiyle etkileşmesine, 
bireyin dünya ile bütünleşmesinin yanı sıra toplumun kültürel mirasının gelecek kuşaklara taşınmasına 
olanak sağlar. Nitekim Başkan da (1967: 2) dilin içinde kullanıldığı toplumun bir ürünü olduğunu, o 
toplumun yaşayış düzeniyle yakından ilgili olduğunu belirtmektedir. Kardaş’a (2015) göre dil bireyin 
sosyalleşmesini sağlayan önemli bir ögedir. Dil, bireylerin sosyal çevrelerinde gelişen olayları 
sorgulayarak anlamalarına, olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerine, bilgiyi üretmelerine ve 
kullanmalarına aracılık ederek kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlamaktadır. Ergin’e (1976: 8) göre 
dil milleti ayakta tutan, bir milletin varlığını sağlayan ve devam ettiren, insan topluluğunda millî şuuru 
besleyen önemli bir unsurdur. Dil, toplumları millet haline dönüştüren en temel yapı taşlarından biridir.  
Toplumların tarihsel süreç içerisinde başlarından geçen hadiseleri ve yüklenmiş oldukları kültürel 
değerleri aktarma aracı olmanın yanı sıra insana insan olma hüviyetini edindiren yegâne araçtır.   

İnsanoğlunun tarihsel gelişimi göz önünde bulundurulduğunda toplumların hayatında savaşlar, göçler, 
afetler vb. birçok felaketin yaşandığını görmek mümkündür. İnsanoğlu bu yaşanan veya bu tür yaşanma 
ihtimali olan olaylardan psikolojik, duyuşsal, sosyal, fiziksel, ekonomik olarak çok yönlü etkilenmiştir / 
etkilenebilir.  Nitekim insanlar dilsel yönden de etkilenebilirler. Kara ve Şıhanlıoğlu’na (2021: 31) göre 
tarih boyunca insanlar doğa olayları, savaşlar bazen daha iyi bir hayat yaşama düşüncesi bazen de yeni 
bir yerde yaşama isteği gibi sebeplerden ötürü farklı dillerin konuşulduğu çeşitli bölgelere göç 
etmişlerdir. İletişim kurmak zorunda olan insan, yaşadığı ya da göç ettiği bölgede dilsel temas kurmaya 
başlar. Dolayısıyla bu temasın gerçekleşmesi, aynı zamanda bireyin ana dili ile bulunduğu bölgenin dili 
arasında bir alışverişin gerçekleşmesi anlamına gelir. Kendi dilini gittiği yerde yaşatmaya çalışan birey, 
aynı zamanda yeni bölgenin de dilini öğrenir. Böylece birey iki dilli birey olur. Bu durum, dünyanın çoğu 
yerinde iki dilli hatta çok dilli bireylerin oluşmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bireyin iki dilli ve çok dilli 
olmasını sağlayan kimi sebepler kendi isteklerinden kaynaklanırken kimisi de bireyin dışında gelişen 
sosyal, ekonomik ve doğa olaylarından kaynaklanabilmektedir.  Nitekim Ateşal (2017: 46-47) iki 
dilliliğin göçler/göçmenlik, eğitim-öğretim ve kurslar, meslekler ve kurumlar, sosyal ortam/tabii ortam, 
yaşanılan coğrafya (resmî iki dillilik), ikinci dil öğrenme isteği/hobi/ilgi alanı, ihtiyaç, evlilikler, 
İngilizcenin dünya dili olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Yukarıda belirtilen sebeplerin 
önemli bir kısmının ise günümüz dünyasında iletişim teknolojisinde meydan gelen gelişmelerden 
kaynaklandığını söylemek mümkündür.  Süverdem ve Ertek’e (2020: 184) göre zannedilenin tam tersine 
dünya genelinde iki dilli hatta çok dilli bireylerin tek dilli bireylerden fazla sayıda olduğu artık 
bilinmektedir. İki dilliliğin öneminin dil bilimciler ve araştırmacılar tarafından vurgulanması bu çalışma 
alanının hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Milambiling (2011: 18) son zamanlarda çoğu ülkede 
yakın ekonomik ilişkiler ve hareketliliğin artmasından ötürü çok dilli toplumlarda çalışmalarında ve 
eğitim sistemlerinde üzerinde önemle durulan bir kavram olduğunu ifade etmektedir. Erol (2021: 81) 
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dünyayı çeşitlendirdiği, insanlar arasındaki diyaloğun pekiştirildiği, bir zenginlik kaynağı olarak 
düşünülen çok dilliliğin bir farkındalık payesi olduğunu ifade etmektedir.  Tunagür (2021: 13) her yaş 
grubunu ilgilendiren iki dilliliğin sosyoloji, psikoloji, ekonomi, dil bilim, eğitim gibi birçok disiplinle 
doğrudan ilgili bir alan olduğunu belirtmektedir. İki dilliliğin çok boyutlu ve bileşenli bu yapısının birçok 
bilim dalının iki dillilik kavramı ile ilgilenmesini sağladığını dile getirmektedir.   

İki dillilik 

İngilizce karşılığı “bilingualism” olan iki dillilik kavramı, Latince iki anlamına gelen “bi” ve dil anlamına 
gelen “lingualism” sözcüklerin meydana gelmesiyle oluşmuştur (Cengiz, 2009: 192). İki dillilik kavramı 
Fransızcada “bilinguisme”, Almancada “zweisprachigkeit (bilingualität, bilingualismus)” olarak yer 
almaktadır (Oruç, 2016: 284).  

İlgili alanyazın incelendiğinde iki dillilik kavramıyla ilgili farklı tanımların yapıldığı görülmektedir: 
Bloomfiled (1933: 56) iki dilliliği her iki dili de ana dili gibi konuşup aktif bir şekilde kullanabilmek 
olarak tanımlarken Grosjean (2013), “İki dillilik, iki ya da daha fazla dilin (ya da lehçelerinin) düzenli 
olarak kullanımıdır ve günlük yaşantısında iki ya da daha fazla dil (ya da lehçelerini) kullanan kişiler iki 
dillidir.” şeklinde tanımlamıştır. Lewandowski (1984: 184) “iki dile aynı oranda hâkim olma, ikinci dilde 
kendisini birinci dildeki veya ana dilindeki kadar iyi ifade etme, başkalarıyla anlaşabilme ve başkalarını 
anlayabilme yeteneği…” olarak iki dilliliği tanımlamasına karşın Haugen (1953: 7) kişinin iki dilli 
olabilmesi için iki dili de kusursuz bir şeklide konuşmasının gerekli olmadığını belirtmektedir. Diebold 
(1961) ise bireyin iki dilli olabilmesi için ikinci dili anlamasının bile kâfi olduğunu dile getirmektedir. 

İki dillilik kavramının tanımıyla ilgili net bir görüş birliğinin olmadığını söylemek mümkündür. Bu 
durum iki dillilik olgusunun yeryüzünde bir tek coğrafyada değil de farklı farklı coğrafyalarda farklı 
şekillerde görülmesinden, iki dillilik olgusunun durağan bir yapıda olmamasından kaynaklanmış 
olabilir. Alanyazında yapılan tanımlar incelendiğinde iki dillilik konusunda kesin ve sınırları çizilmiş bir 
tanım söz konusu değildir. Bu alanla ilgili çalışma yapan araştırmacıların kendi ölçütleri ve bilimsel 
kıstaslarına göre bir tanımlama içine girdiklerini söylemek mümkündür. Özellikle kimi tanımların dilsel 
unsurları ön plana çıkardığı (her bir dili bilme düzeyi, bir dilin diğer dile etkisi vs.) görülürken kimi 
tanımlarda da toplumsal unsurların dikkate alındığı (ikinci dil hangi amaçla öğrenilir, ne zaman 
kullanılır vs.) görülmektedir. Ancak tüm tanımlar kişinin birden fazla dili bilmesi ve kullanması 
gerçeğinde birleşmektedir (Triarhe-Hermann, 2000, Akt. Tulu).  

Çok dillilik 

Çok dillilik kavramının karşılığı olarak “polyglot” kullanılmaktadır. Yunanca çok anlamına gelen “poly” 
ile lisan anlamına gelen “glot” sözcüğünün birleşmesinden meydana gelmiştir (Webster, 1828, akt. Kara 
ve Şıhanlıoğlu, 2021: 46). Bununla birlikte çok dillilik kavramı Fransızcada “Plurilinguisme” kavramı ile 
anılırken bazen de çeşitli dillilik anlamına “multilinguisme” ile anılmaktadır (Saydı, 2013: 277). Kara ve 
Şıhanlıoğlu’na (2021: 46) göre çok dillilik basit bir kavram gibi görünmesine karşın dil bilim, 
psikodilbilim, sosyodilbilim ve eğitim gibi disiplinlerde farklı bakış açılarıyla incelenebilen karmaşık bir 
olgudur. İlgili alanyazın incelendiğinde iki dillilikte olduğu gibi çok dillilikle ilgili birçok farklı tanımın 
yapıldığı görülmektedir. Çok dilliliği Avrupa Komisyonu (2007) “toplumların, kurumların, grupların ve 
bireylerin günlük yaşamlarında düzenli olarak birden fazla dille ilişki kurma becerisi” olarak 
tanımlarken Saydı (2013: 277), bir birey veya topluluğun çeşitli dillerde konuşup kendisini anlatabilmesi 
olarak tanımlamaktadır. Milambiling (2011: 18) çok dilliliğin dünya çapında giderek büyüyen bir olgu 
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olarak iki veya daha fazla dilde konuşma olduğunu dile getirirken Li (2008) çok dilliliği birden fazla 
dilde aktif veya pasif olarak iletişim kurabilme becerisi olarak ifade etmiştir. Kara ve Şıhanlıoğlu’na 
(2021: 46) göre çok dillilik kavramı üzerine yoğun tartışmalar yapılmıştır. Çok dilli olarak etiketlenen 
çeşitli toplulukların tanımları ve açıklamaları, birbirlerine göre farklılık göstermektedir. Çok dillilik 
kavramıyla ilgili anlayış, alan uzmanlarının geçmişlerine ve ideolojilerine bağlı olarak sıklıkla 
değişebilmektedir. Ancak çok dilli kavramıyla ilgili ortak olan tanımlama bireyin ikiden fazla dille 
kendisini ifade edebilme becerisi olduğunu söylemek mümkündür.  

İlgili alanyazın tarandığında yabancı dil öğretimiyle ilgili kaynakça çalışmasının (Erdem, 2009; Göçer, 
Tabak ve Coşkun, 2012; Çiftci ve Demirci, 2018) dinleme eğitiminde yapılan akademik çalışmalara 
yönelik kaynakça çalışmasının (Kardaş, Çetinkaya ve Kaya, 2018) okuma eğitimine yönelik yapılan 
çalışmalarla ilgili bir kaynakça çalışmasının (Bulut, Orhan ve Kırbaş, 2012), iki dillilikle ilgili birçok 
çalışmanın yapıldığı görülmektedir (Aksu, 2021; Çiftci, 2021; Kaya ve Erol, 2021; Kardaş ve Kaya, 2022; 
Kaya ve Kardaş, 2020; Şahin, Kardaş ve Görmez, 2017). Avcı ve Kurudayıoğlu (2022) yaptıkları 
çalışmada 1988-2021 yılları arasında yapılan iki dillilik ve Türkçe çalışmalarının yıllara göre yayın 
dağılımını, anahtar kelime ağı, yayın yapan yazarlar ağı, yayın yapılan ülkeler ve atıf yapılan yayınlar ağı 
göstermiştir. Ancak ilgili araştırmada iki dillilik ve çok dillilikle ilgili yapılan çalışmaların kaynakçası 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu yönüyle diğer çalışmalardan farklılık arz etmektedir.   

Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, iki dillilik üzerine yapılan bilimsel çalışmaları tespit etmek ve bu alanda 
yapılan çalışmalarla ilgili bir kaynakça sunmaktır. Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:  

1. İki dillilik ve çok dillilik üzerine yapılan bilimsel çalışmaların tür olarak frekans (f) ve yüzde (%) 
dağılımı nasıldır? 

2. İki dillilik ve çok dillilik üzerine yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3. İki dillilik üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan meydana getirilen “İki Dillilik Kaynakçası”nda 
hangi eserler/çalışmalar yer almaktadır? 

4. Çok dillilik üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan meydana getirilen “Çok Dillilik 
Kaynakçası”nda hangi eserler/çalışmalar yer almaktadır? 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman 
incelenmesinde, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içerek yazılı dokümanlar 
analiz edilir. Bu tür araştırmalarda, araştırmacı ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek 
kalmadan elde edebilir. Bu yönüyle doküman incelemesi araştırmacıya ekonomiklik ve zamandan 
tasarruf imkânı sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 189-190). Bu çalışmada iki dillilik ve çok dillilik 
üzerine yapılan çalışmalar taranarak araştırmanın amacı doğrultusunda veriler belirlenmiş ve 
betimlenmiştir.   

Veri analizi 

Çalışmanın amacı doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanı, dergipark veri 
tabanı ve diğer indeksler taranarak elde edilen dokümanların analizinde “betimsel analiz” kullanılmıştır.  
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Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanır. Bu 
analizdeki temel gaye araştırma neticesinde elde edilen bulguları düzenleyip yorumlanmış bir şekilde 
okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 239).  Araştırmada iki dillilik ve çok dillilik üzerine 
yapılan bilimsel çalışmalar tespit edilmiştir. Tespit edilen bilimsel çalışmaların tür olarak frekansları ve 
yüzdeleri, yapılan çalışmaların yıllara göre nasıl bir dağılım gösterdiği grafikler 
aracılığıyla/tablolaştırılarak sunulmuş ve bulgular değerlendirilmiştir.  

Bulgular ve yorum 

Bu bölümde çalışmanın problem soruları çerçevesinde ulaşılan bulgular alt başlıklar halinde 
sunulmuştur. 

Araştırmanın birinci sorusuna ilişkin bulgular 

İki dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların türlerine göre yüzde (%) ve frekans (f) dağılımı Grafik 
1’de sunulmuştur: 

Grafik 1. İki dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların türlerine göre dağılımı. 

Grafik 1’de iki dillilik üzerine 2021 yılına kadar 280 adet çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu 
çalışmalardan %55’i makale (f=159), %37'si yüksek lisans tezi (f=98) ve %8’i de doktora tezi (f=23) 
olarak yapılmıştır. 

İki dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların yarısından fazlası makale türünde yapılmıştır. 1923 
yılından 2021 yılına kadar 23 adet doktora tezi, 98 adet yüksek lisans tezi, 159 adet makale yazılmıştır. 
Buna göre yüzde ve frekans değerleri incelendiğinde “yüksek lisans tezi” ve “makale” türünden 
çalışmaların nicelik bakımından kısmen yeterli olduğu söylenebilir. Buna karşılık “doktora tezi” 
düzeyinde çalışmaların nicelik olarak az olması dikkat çekici bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Genel 
olarak iki dillilik üzerinde yapılan çalışmaların yetersiz olduğu, buna karşın son yıllarda nicelik olarak 
artarak yapılmaya devam edildiğini söylemek mümkündür. Son yıllarda makale ve lisansüstü tez 

55%37%

8%

Makale (f=159) Yüksek Lisans Tezi (f=98) Doktora Tezi (f=23)
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çalışmalarında iki dillilik üzerinde önemle durulması, buna bağlı olarak yapılan nitelikli çalışmaların 
her geçen gün artması gerekmektedir. Bu çalışmaların nicelik olarak daha az yer verilen doktora tez 
çalışmalarında da iki dilliliğe daha fazla yer verilmesi iki dilliliğe verilen önemin anlaşılması açısından 
önemli olacaktır. 

Çok dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların türlerine göre yüzde (%) ve frekans (f) dağılımı Grafik 
2’de sunulmuştur: 

Grafik 2. Çok dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların türlerine göre dağılımı. 

 

Grafik 2’de çok dillilik üzerine 2021 yılına kadar 79 adet çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu 
çalışmalardan %54’ü makale (f=43), %36’sı yüksek lisans tezi (f=28) ve %10’u da doktora tezi (f=8) 
olarak yapılmıştır. 

Çok dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların yarısından fazlası (f=43) makale türünde yapılmıştır. 
1923 yılından 2021 yılına kadar 8 adet doktora tezi, 28 adet yüksek lisans tezi, 43 adet makale 
yazılmıştır. Buna göre yüzde ve frekans değerleri incelendiğinde “yüksek lisans tezi” ve “makale” 
türünden çalışmaların nicelik bakımından birbirine yakın olduğu söylenebilir. Buna karşılık “doktora 
tezi” düzeyinde çalışmalarının nicelik olarak diğer türlere göre daha az olması, doktora tezi düzeyinde 
bu konuya yeteri kadar yer verilmediği sonucunu çıkarabilir. Genel olarak çok dillilik üzerinde yapılan 
çalışmaların sayıca yetersiz olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmaların bir kısmı çok dilliliği çalışma 
konularından biri olarak ele alırken bir kısmı da çok dilliliğin diğer dil türleri ile olan ilişkisini ele 
almıştır. Buradan hareketle çok dillilik konusunu temele alarak yapılan çalışmaların nicelik olarak az 
olduğu bulgulanmıştır.  

Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin bulgular 

İki dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların yıllara göre dağılımı Grafik 3’te sunulmuştur: 
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Grafik 3. İki dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların yapıldıkları yıllara göre dağılımı. 

 

Grafik 3 incelendiğinde iki dillilik ile ilgili yapılan çalışmaların nicelik bakımından genel olarak yıllar 
ilerledikçe artma eğilimi gösterdiği görülmektedir. Bu durum, iki dilliliğe olan ilginin ve verilen önemin 
her geçen gün artmasından kaynaklı olarak ilgili alan yazında kendine daha çok yer bulmaya başladığı 
şeklinde yorumlanabilir. İki dillilikle ilgili alan yazında ulaşılan ilk çalışma 1988 yılına ait bir yüksek 
lisans tezidir. 1988-2000 yılları arasında iki dillilik ile ilgili alan yazında toplam 11 çalışma (f=11) 
yapılmıştır. 2001-2003 yılları arasında toplam 5 çalışma (f=5) yapılırken 2004-2006 yılları arasında 
toplam 9 çalışma (f=9) yapılmıştır. Grafik 2 incelendiğinde iki dillilik üzerine yapılan çalışmaların yıl 
aralıkları dikkate alındığında düzenli olarak artış gösterdiği görülmektedir. Buna göre 2007-2009 yılları 
arasında toplam 14 çalışma (f=14) yapılırken 2010-2012 yılları arasında ise toplam 23 çalışma (f=23) 
yapılmıştır. 2013 yılından itibaren iki dillilik üzerine yapılan akademik çalışmalarda önceki yıllara göre 
daha fazla artışın olduğu söylenebilir. 2013-2015 yılları arasında iki dillilik üzerine yapılan toplam 
akademik çalışma sayısı 39 iken 2016-2018 yılları arasında 63 çalışma, 2019-2021 yılları arasında ise en 
yüksek sayıya ulaşarak 116 çalışma yapılmıştır. 

Çok dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların yıllara göre dağılımı Grafik 4’te sunulmuştur: 
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Grafik 4. Çok dillilik üzerine yapılan akademik çalışmaların yapıldıkları yıllara göre dağılımı. 

 

Grafik 4 incelendiğinde çok dillilik ile ilgili yapılan çalışmaların nicelik bakımından genel olarak yıllar 
ilerledikçe arttığı görülmektedir. Bu durum, tıpkı iki dillilikte olduğu gibi çok dilliliğe de olan ilginin ve 
verilen önemin her geçen gün artmasından kaynaklı olarak ilgili alan yazında kendine daha çok yer 
bulmaya başladığı şeklinde yorumlanabilir. Çok dillilikle ilgili alan yazında ulaşılan ilk çalışma 1997 
yılına ait bir yüksek lisans tezidir. 1997-2000 yılları arasında çok dillilik ile ilgili alan yazında toplam 2 
çalışma (f=2) yapılmıştır. 2001-2003 yılları arasında toplam 4 çalışma (f=4) yapılırken 2004-2006 
yılları arasında toplam 1 çalışma (f=1) yapılmıştır. Grafik 4 incelendiğinde çok dillilik üzerine yapılan 
çalışmaların yıl aralıkları dikkate alındığında düzenli olarak artış gösterdiği söylenemez. Buna göre 
2007-2009 yılları arasında toplam 4 çalışma (f=4) yapılırken 2010-2012 yılları arasında ise toplam 2 
çalışma (f=2) yapılmıştır. 2013 yılından itibaren çok dillilik üzerine yapılan akademik çalışmalarda 
önceki yıllara göre daha fazla artışın olduğu söylenebilir. 2013-2015 yılları arasında çok dillilik üzerine 
yapılan toplam akademik çalışma sayısı 15 iken 2016-2018 yılları arasında 12 çalışma, 2019-2021 yılları 
arasında ise en yüksek sayıya ulaşarak 39 çalışma yapılmıştır. 

Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin bulgular 

İki dillilik ile ilgili akademik çalışmalar 
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Sonuç ve tartışma 

İki dillilik ve çok dillilik alanında yapılan bilimsel çalışmaların tür olarak frekans ve yüzdelik dağılımını 
ve bu alanda meydana getirilen eserlerin kaynakçasını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada şu 
sonuçlara ulaşılmıştır:  

İki dillilik üzerine 1923’ten 2022 yılına kadar (2022 yılı dahil değil) 280 adet çalışmanın yapıldığı tespit 
edilmiştir. Bu çalışmalardan %55’inin makale (f=159), %37’sinin yüksek lisans tezi (f=98) ve %8’inin ise 
doktora tezi (f=23) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların frekans ve yüzdelik değerleri 
incelendiğinde “yüksek lisans tezi” ve “makale” türünden çalışmaların nicelik bakımından kısmen yeterli 
olduğu söylenebilir. Buna karşılık “doktora tezi” düzeyinde çalışmaların nicelik olarak az olması dikkat 
çekici bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Tüm yıllara dağılımı incelendiğinde iki dillilik üzerine 
yapılan çalışmaların az olduğu söylenebilir ancak son yıllarda bu alandaki çalışmalarla ilgili bir artışın 
olduğunu da söylemek mümkündür. Bu alanda en az çalışmanın yapıldığı %8’i (f=23) doktora tezleridir. 
Doktora tez çalışmalarında iki dillilikle ilgili çalışmalara daha çok yer verilmesi iki dilliliğe verilen 
önemin anlaşılması açısından önemli olabilir.  

Çok dillilik üzerine 2022 yılına (2022 yılı dahil değil) kadar 79 adet çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu 
çalışmalardan %54’ünün makale (f=43), %36’sının yüksek lisans tezi (f=28) ve %10’unun de doktora 
tezi (f=8) olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Çok dillilikle ilgili yapılan çalışmaların frekans ve yüzdelik 
değerleri incelendiğinde “yüksek lisans tezi” ve “makale” türünden çalışmaların nicelik bakımından 
birbirine yakın olduğu görülmektedir. Ancak çok dillilik alanında doktora düzeyindeki çalışmalara 
yeterli düzeyde yer verilmediği tespit edilmiştir.   

İki dillilikle ilgili çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde yıllar ilerledikçe bu alanda yapılan 
çalışmaların arttığı görülmektedir. İki dillilikle ilgili alan yazında ulaşılan ilk çalışmanın 1988 yılında 
yapılan bir yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. 1988-2000 yılları arasında iki dillilik ile ilgili alan 
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yazında toplam 11 çalışma (f=11), 2001-2003 yılları arasında toplam 5 çalışma (f=5), 2004-2006 yılları 
arasında toplam 9 çalışma (f=9) yapıldığı tespit edilmiştir. 2007-2009 yılları arasında toplam 14 çalışma 
(f=14) yapılırken 2010-2012 yılları arasında ise toplam 23 çalışmanın (f=23) yapıldığı görülmektedir. 
2013-2021 yılları arasında iki dillilikle ilgili 218 çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. Son yıllarda bu 
alanda yapılan çalışmaların sayısında önemli bir artış olduğunu söylemek mümkündür.  

Çok dillilik ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bu alandan yapılan ilk çalışmanın 1997 yılında 
yapılan bir yüksek lisans tezi olduğu tespit edilmiştir. 1997-2000 yılları arasında çok dillilik ile ilgili alan 
yazında toplam 2 çalışma (f=2), 2001-2003 yılları arasında toplam 4 çalışma (f=4), 2004-2006 yılları 
arasında toplam 1 çalışma (f=1) yapıldığı tespit edilmiştir. 2007-2009 yılları arasında toplam 4 çalışma 
(f=4) yapılırken 2010-2012 yılları arasında da toplam 2 çalışma (f=2) yapılmıştır. 2013 yılından itibaren 
çok dillilik üzerine yapılan akademik çalışmalarda önceki yıllara göre daha fazla artışın olduğunu 
söylemek mümkündür. 2013-2021 yılları arasında çok dillilik üzerine 66 çalışma yapıldığı tespit 
edilmiştir. Özellikle son yıllarda iki dillilikte olduğu gibi bu alanda da yapılan çalışmaların sayılarında 
önemli bir artışın olduğunu söylemek mümkündür.  

Son yıllarda teknoloji alanındaki ilerlemelere paralel olarak iletişim alanında önemli gelişmelerin 
meydana geldiğini söylemek mümkündür. Nitekim bu gelişmeler ışığında yeryüzünde meydana gelen 
siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar sadece ortaya çıktığı yerleri değil aynı zamanda dünyanın birçok yerini 
etkilemektedir. Bu durum dünyanın birçok bölgesinde sığınmacı ve mültecilerin sayılarında önemli 
ölçüde artışa neden olmaktadır Meydana gelen sorunların çözüme kavuşturulmamasından ötürü 
sığınmacılar ve mültecilerin durumu kalıcı bir hal almaya başlamıştır. Böylece toplumda var olan iki 
dillilik veya çok dillilik durumu sürekli bir şekilde artış göstermektedir. Bu durumun araştırmacıların 
son yıllarda iki dillilik ve çok dillilik üzerine çalışmalara yönelmelerine katkı sağladığını söylemek 
mümkündür.   

İki dillilik ve çok dillilik üzerine yapılan çalışmalarda son yıllarda geçmiş yıllara nazaran önemli orandan 
bir artış olduğu gözlemlense de nicelik açısından bu çalışmaların yeterli seviyede olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Ayrıca alan yazın incelendiğinde iki dillilik veya çok dillilikle ilgili herhangi bir 
kaynakçanın hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın alanda ilk olması bu yönüyle önem arz 
etmektedir.  

2000 yılından sonra Avrupa Birliği ile ilgili başlatılan reformlar, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın 
jeopolitik konumu, son dönemlerde Türkiye’de sosyal, siyasi ve ekonomik alanda meydana gelen 
ilerleme ve gelişmeler, bölgede rol belirleyici bir ülke konumuna gelmesi önemli ölçüde göç almasını 
sağlamıştır. Bölgede önemli bir aktör konumuna gelen Türkiye’nin geçmişten gelen iki dilli ve çok dilli 
nüfusunda büyük bir artış olmuştur. Bu durum iki dillilik ve çok dillilik alanında önemli artışlar olmasını 
sağladığı söylenebilir. Nitekim Avcı ve Kurudayıoğlu (2022) yaptıkları çalışma sonucunda iki dillilikle 
ilgili çalışmaların büyük çoğunluğunun 2000’lerden sonra artmaya başladığını tespit etmişlerdir. Bu 
araştırmanın sonuçlarıyla ilgili çalışmanın sonuçları örtüşmektedir. Araştırma kapsamında elde edilen 
sonuçlardan hareketle şu önerilerde bulunulabilir:  

İki dillilik ve çok dillilik alanında yüksek lisans tezi, doktora tezi, makale ve kitap türünde daha fazla 
çalışma yapılabilmesi için araştırmacılar teşvik edilmeli, bu alanda yapılan çalışmalar desteklenmelidir.  
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İki dillilik ve çok dillilikle ilgili daha çok veri tabanının tarandığı daha kapsamlı bir kaynakça 
hazırlanabilir. Hatta bu alanda yurt dışında yapılan kimi çalışmalarla ilgili de bir kaynakça 
hazırlanabilir.   
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