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ÖNSÖZ

Ülkemizde ilköğretimden itibaren yabancı dil öğretimi yapılıyor olmasına rağmen istenilen seviyeye ulaşılamadığı ortadadır. Bunun bir çok nedeni olmasına karşın yabancı dil
öğretiminde uluslar arası geçerliliği olan yöntem ve yaklaşımların eksikliği dil öğretiminde
kendisini göstermektedir.
Türkiye’de dil öğretiminde dilbilgisel bir yaklaşıma ağırlık verilmesi neticesinde
öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerinde eksik oldukları tartışmasız bir gerçektir.
Bu çalışmada, dil öğretiminde kullanılan geleneksel metot ve yaklaşımlar başta olmak
üzere yabancı dil öğretimine genel bir bakış ortaya konmaya çalışılmıştır. Temel dil becerilerinin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda somut öneriler sunan bu kitapda ayrıca bu
süreçte karşılaşılan güçlükler, kültürel farklılıkların etkisi ve edebi metin ve yaklaşımlar
gibi konular, farklı dillerin öğretilmesi kapsamında ele alınmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmanın Türkiye’de yabancı dil öğretimine ilgi duyan ve bu alanda
çalışacak olan meslektaşlarımıza katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.

Editörler
Doç Dr. Erdinç YÜCEL
Doç.Dr. Hasan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. M. Serkan ÖZTÜRK
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1. GELENEKSEL YABANCI DİL ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ VE YENİ YÖNELİMLER

Doç. Dr. Hasan YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Genel olarak dil, insanlarla yazılı ya da sözlü iletişim kurmak için öğrenilir. Bu durum, hem ana
dil hem de yabancı dil için geçerlidir. Bu temel gerçekten hareketle, hedef kültürde kişi kendisini
bulunulan ortama ve o dilin dilbilgisel özelliklerine uygun bir şekilde ifade edebilecek dilsel
yeterliliğe gelmeyi amaçlar. Bu amacın gerektirdiği dilsel yeterliliğe sahip olabilmek için tarihin seyri
içerisinde farklı yöntem ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Özellikle yirminci yüzyıl başlangıcından
itibaren dilbilgisi çeviri yönteminden başlayıp seksenli yıllarda ivme kazanan kültürlerarası
yaklaşımdan sonra da bu süreç devam etmiş ve amaca uygun bir şekilde dil öğretebilme iddiasıyla
yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. “İnsanların neyi, nasıl öğreneceklerini ya da öğreteceklerini
bilmemeleri büyük bir kargaşaya neden olmaktadır” (Kırmızı, 2012, s. 268). Bundan dolayı da dil
öğretim süreci, yıllar içerisinde edinilen tecrübeler, teknolojik ilerlemeler ve artan gereksinimler
neticesinde gelişim ve değişim göstermiştir.
Dil öğretim yönteminde kullanılan metotlar arasında kesin bir çizgi olmadığını ve olamayacağını
vurguladıktan sonra, 19. yüzyıldan itibaren günümüze kadar gelen ve kendini kabul ettirmiş olan
dil öğretim yöntemlerinden, yeni yönelim ve yaklaşımlardan en önemlilerine aşağıda topluca yer
verilmiştir:
- Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi
- Direkt/Doğrudan Yöntem ya da Dolaysız Yöntem
- Ana Dil Takviyeli/Birleştirici Yöntem
- Doğal Yöntem
- İşitsel-Dilsel Yöntem ve İşitsel-Görsel Yöntem
- Bilişsel Yöntem
- İletişimsel Yaklaşım
- Kültürlerarası Yaklaşım

- Seçmeli Yöntem
1. 1. Dilbilgisi Çeviri Yöntemi
Bu yöntemde dilbilgisi ön plandadır, öyle ki öğreneceği dilin dilbilgisel özelliklerine, kurallarına
hâkim olan kimsenin o dile de vakıf olacağı anlayışı hâkimdir (Neuner, Hunfeld, 1993, s. 19). Bu
yöntemde amaç, öğrencinin sonuç olarak yabancı dildeki metni anadiline ya da ana dilde yazılmış
bir metni yabancı dile tercüme edebilecek yeterliliğe ulaşmasıdır.
19. yüzyılda özellikle seçkinler topluluğu olarak görülen lise öğrencilerine bir yabancı dil
öğretmek amacıyla kendini gösteren bu yöntemdeki en büyük yanlış, ölü bir dil olan Latincenin
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olarak yazılı ve sözlü iletişim ortamlarında varlığını sürdüren İngilizce ve Fransızcanın öğretilmeye
çalışılmasıydı. Lise öğrencisinin entellektüel gelişimi ön planda tutulduğu için yabancı dil
öğretiminde de böyle bir tutumun içine girilmişti. Bireyin zihni gelişimi de dil öğrenim sürecinin
vazgeçilmez bir parçası olarak görüldüğünden dolayı, her ne kadar yalnızca yazılı olarak var olsa
da, ilgili ölü dille yazılmış olan edebi değerdeki eserlerin ana dile tercümesine son derece büyük
önem atfediliyordu. Ayrıca İngilizce ve Fransızca gibi öğrenilmesi gereken dillerin, ölü diller olan
Latince ve eski Yunanca karşısında var olabilmesi için onların kurallarından ve o dillerle yazılmış
olan eski metinlerin tercüme edilmesi neticesinde oluşan birikimden faydalanılması gerektiğine
inanılıyordu. Bu amaca ulaşabilmek de o zamanki dil öğretim anlayışına göre aynı yöntemin ve
ders öğretim tekniğinin kullanılmasıyla mümkündü.
Bu yönteme getirilen en büyük eleştiriler, daha doğru bir ifadeyle bu metodun yanlışları
olarak zikredilen ve kendisinden sonraki yöntemin de çıkmasına neden olan unsurlar şu şekilde
özetlenebilir:
- Bu dil öğretimindeki en büyük yanılgı, dilbilgisi öğretiminin, dili aktif olarak kullanabilmek
için yeterli olacağı düşüncesiydi.
- Yabancı dil öğretiminde hedef kitle, benzer ilgilere ve eğitim olanaklarına sahip olan homojen
durumdaki lise öğrencileri olarak görüldüğü için dil öğretiminde böyle tek düze bir hareket tarzı
benimseniyordu.
- Dilbilgisi aktarımı öğretim sürecinde yeterli görüldüğü için, belirli bir bağlamı olmayan
fakat aynı dilbilgisi kuralını açıklayan cümleler arka arkaya verilmek suretiyle, hedef kitlenin dil
yetilerini kazanacağı düşünülüyordu.
Örneğin Almanca “dass” ve İngilizce “that” bağlaçlarını öğretmeye yönelik bir ders işlenirken,
a- Ich weiss, dass es richtig ist (I now that it is right)
b- Man ist davon überzeugt, dass die Welt rund ist (It is convicted that the world is round)
c- Das Kind sagt zu seiner Mutter, dass es durstig ist (The child say to his mother that he is
thirsty)
gibi hiçbir şekilde bağlam endişesi gütmeyen, birbirinden bağımsız bir şekilde sıralanan, amacın
yalnızca ilgili dilbilgisi kuralının öğretilmesi olduğu anlaşılan cümleler örnek olarak veriliyordu.
- Dil öğrencisinin aynı zamanda entellektüel gelişimi ön planda tutulduğu için yalnızca edebi
metinlerin hedef dilden ana dile, ana dilden hedef dile tercümesine önem veriliyor; canlı, yaşayan,
özgün dil özgün metinlerle ders ortamına getirilmiyordu.
-Tercüme aktiviteleri dışındaki tüm ders dilbilgisi öğretimine ayrılıyor, öğrencinin yazılı veya
sözlü olarak kendini ifade etme yeterliliğine ulaşması amacı katiyen güdülmüyordu.
-Bu dil öğretimin en büyük yanlışı, ölü bir dil olan Latincenin dilbilgisel kurallarıyla, o dönem
yaşayan, canlı ve modern diller kapsamında değerlendirilen İngilizce ve Fransızca gibi dünya
dillerinin öğretilmeye çalışılması ve dilbilgisine hâkim olmanın ilgili yabancı dile de hâkim olmak
anlamına geldiği kanaatinin taşınmasıydı. “Öğrenilmesi amaçlanan dilin dil bilgisi kurallarını
öğrenmek, o dili tam anlamıyla öğrenmek anlamına gelmemektedir” (Kırmızı, 2013, s. 806).
1. 2. Direk/Doğrudan ya da Dolaysız Yöntem
Bu yöntemin dilbilgisi çeviri yönteminin dil öğretim yaklaşımına güçlü bir tepki olarak doğduğu,
aynı zamanda da kendisinden sonra gelen dilsel-işitsel (Kulak-Dil alışkanlığı) yöntemine de zemin
hazırladığı söylenebilir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yabancı dil öğretiminde yeni amaçlar ortaya
koyan bu yöntemin asıl hedefi, yabancı dil öğrenen bireylerin zamanla dili aktif olarak kullanabilecek
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geliştirilmesine özel önem atfedilmektedir. Bir önceki dilbilgisi çeviri yöntemine bu yönde ağır
eleştiriler getirilmekte, ders dilinin öğrencilerin ana dili olması durumu büyük bir eksiklik olarak
ifade edilmektedir. Dersin, sınıfta iletişim aracı olarak kullanılması bu yöntem savunucularına göre
amaca ulaşabilmenin önünde sekteye yol açan önemli bir engel olarak değerlendirilmekte ve böyle
bir tarzın, öğrencilerin sözlü ifade becerilerinin gelişmesini engellediği savunulmaktadır. Ana
dilin derste dil öğretim sürecinden çıkarılmasıyla birlikte öğrencilerin de ilgili yabancı dili -aynı
ana dili öğrenim sürecinde söz konusu olduğu gibi- doğal bir şekilde öğrenebilecekleri görüşü
benimsenmektedir.
Başta da değinildiği gibi, dolaysız yöntem savunucularının, dilbilgisi çeviri yöntemini başarısız
bulmalarının en önemli nedeni olarak modern dillerin ölü dillerin kurallarıyla öğretilmeye çalışılması
görülebilir. Dolaysız yöntemin gerekliliğini savunan bilim adamları böyle bir yaklaşımı mantıksız
ve kabul edilemez olarak değerlendiriyorlardı.
Dilbilgisi çeviri yönteminden vazgeçilmesinin diğer bir nedeni de o dönemlerdeki siyasi
ve ekonomik gelişmelerin insanları genel olarak bir dili sözlü olarak kullanmaya zorlamasıydı.
Özellikle ticaretle uğraşan kesim uluslararası arenada varlık gösterebilmek için bir dilde sözlü
iletişim kurabilecek yeterliliğe ulaşabilmenin gerekliliğine inanıyordu. Bu yaklaşımdan yana olan
dil öğreticileri de dilbilgisi öğretimini dil öğretimi olarak kabul ederek bu amaca ulaşabilmenin ve
kitlelerin dil öğrenim gereksinimini karşılayabilmenin imkânsızlığını dile getiriyordu.
Yeni anlayışa göre yabancı dil dersi ana dilde değil, öğretilmesi amacının taşındığı yabancı dilde
verilmeliydi. Bunun için ana dili, dil öğretim sürecinden tamamen çıkarılmalıydı. Böylece öğrencilerin
kendilerini sözlü dil kullanımı noktasında arzu edildiği gibi geliştirebilecekleri düşünülüyordu.
Çünkü öğrenci herhangi bir konuda kendisini dilsel bir ifadede bulunmak zorunda hissettiği zaman,
öğrenmeyi arzuladığı o yabancı dili konuşmak mecburiyetinde kalacaktı. Bu yaklaşım da dilbilgisi
çeviri yönteminin ders anlatım şekli olan öğretmen merkezli ders anlatımının tamamen karşısında
yer alıyordu. Dolaysız yöntemin en önemli prensiplerinden biri ise, derste öğrencinin bağımsız
olarak hareket etmesini öngören yaklaşım tarzıydı (Henrici, 2001, s. 846).
-

Bu yönteme yapılan eleştirel yaklaşımlar şu şekilde özetlenebilir:

- Bu yöntemde dil öğrencisinin kendisini sözlü dilde geliştirmesi ve ifade etmesi ana amaç
olarak görüldüğü için özellikle okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin ihmal edilmesi söz
konusuydu.
- Ana dilin dil öğretim sürecinden tamamen çıkartılmaya çalışılması özellikle soyut dil bilgisi
kurallarının açıklanmasında sorunlarla karşılaşılmasına yol açıyordu.
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Bu yöntem, dilbilgisi çeviri yöntemini ve dolaysız yöntemi birleştirme amacı güden, başka bir
ifadeyle her iki yöntemin de doğrularını alarak oluşturulan karma bir yöntemdir. Bu metotta genel
olarak dilbilgisel konulara hâkimiyetle birlikte öğrencilerin duyduğunu anlama yetisi de geliştirilirse
bir yabancı dilin amaca uygun bir şekilde öğrenilebileceği görüşü benimsenmektedir. Her bir dil
öğretim yöntemi kendisinden önceki yöntemin eksikliklerini gidermek amacıyla oluşturulduğu
için bu karma yöntemin amacı da böyle yaparak dilbilgisel çeviri yönteminin ve dolaysız yöntemin
hatalarını bertaraf edebilmektir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında birçok kişi iş vaat eden ülkelere akın ettiğinden dolayı homojen
olmayan gruplara bulundukları ülkenin dilini öğretmek amacıyla farklı dil öğretim kurumları
oluşturuldu. Almanca öğretimi için bu kurumların başında Goethe Enstitüleri gelir. Öğrenciler,
daha önce İngilizce ya da Fransızca gibi bir yabancı dil öğrenimi geçmişine sahip olan birçok
kimseden oluşmaktaydı. Bu kimselerin ortak beklentisi, daha önce öğrendikleri diller gibi öğrenmeyi
planladıkları dilde de dilbilgisel yetilerinin gereğinden fazla gelişmesinden ziyade bu dille günlük
hayatta iletişim kurabilme yetisini kazanmaktı. Yabancı dil dersi onlara bu imkânı verebilmeli
onların bu beklentisini karşılayabilmeliydi. Fakat o dönemde revaçta olan ders kitapları, geleneksel
dilbilgisi-çeviri yöntemi prensiplerine göre oluşturulduğu için bu beklentinin karşılanabilmesi çok
da mümkün görünmüyordu. Schulz ve Griesbach tarafından bu ihtiyacın giderilmesi, öğrencilerin
Almancayı konuşabilmeleri amacıyla bir kitap kaleme almış olmaları bu sebepten ileri gelmektedir
(Neuner ve Hunfeld, 2002, s. 72).
Bu yöntemi başarısızlığa götüren sebepler arasında öğrenci gruplarının heterojen olmaları
özellikle belirtilmektedir. Dolayısıyla bu durum ders esnasında gerekli durumlarda öğrencinin ana
dilinde açıklamalar yapılmasının önünde engel teşkil etmiştir. Dilbilgisi çeviri yönteminin temel
prensipleri arasında başta gelen bir yaklaşım olan dersin ana dilde işlenmesi prensibini uygulamak
mümkün olmamıştır. Dolaysız yöntemde de ana dilin devre dışı bırakılması yönteminin pek de
uygulanabilir olmadığı zamanla anlaşılsa da çağın gereksinimlerine paralel olarak bir yabancı dile
hâkim olma isteği ve gerekliliği giderek artmıştır. Bir yabancı dilin en iyi öğrenme ortamının o dilin
konuşulduğu ülke olduğu gerçeğinden hareketle, öğrendikleri yabancı dili ilgili ülkenin günlük
hayatında kullanma ve bu şekilde dilde pratik yapma noktasında dil öğrencileri kendilerini mecbur
hissetmişlerdir. Dil öğrenen kimselerin bu istekleri yeni bir yöntem olan birleştirici yöntemin de
temellerini atmıştır. Böylece bu yöntemle dilbilgisi-çeviri yöntemi ve dilsel işitsel yönteminin
prensipleri harmanlanarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu metodun önde gelen isimleri sağlam
bir dilbilgisi öğretimi ile birlikte sözlü dil kullanımının geliştirilmesine özel önem atfetmişlerdir.
Yetişkin, heterojen öğrenci gruplarına bu yöntemle onların istek, beklenti ve amaçlarına uygun bir
şekilde dil öğretilebileceği görüşü benimsenmiştir.
Öğretmenin gerekli gördüğü yerde anadilinde açıklamalar yapabildiği bu yöntem, öğreticilerin
özellikle soyut kelimeleri ilgili yabancı dilde açıklamaya çalışması nedeniyle çok zaman kaybına yol
açtığı yönünde eleştirilmiştir.
1. 4. Dilsel-İşitsel ve İşitsel-Görsel Yöntem
Yabancı dil öğretimi tarihinde bu iki yöntem birbirinden farklı bir yöntem olarak ele alınıyor
olsa da bu dil öğretim yaklaşımlarını birbirinden çok da ayrı değerlendirmemek gerekmektedir.
Çünkü dilsel-işitsel yöntem Amerika’da geliştirilirken ve dil öğretiminde kullanılması gereken bir
yöntem olarak benimsenirken, aynı dönemde işitsel-görsel yöntem de Fransa’da dil öğretiminde
tercih edilmesi gereken bir yol olarak kendini gösteriyordu.
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olduğu görülmeye başlanmıştı. Batı dillerinden farklı bir dil ailesine ait olan Çince ve Japonca da
öğrenilmesi gereken bu diller arasında yer alıyordu. Kendi ana dilleriyle hiçbir benzerliği olmayan
bu dillerin kısa sürede öğretilmesi amacı güdülüyordu. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için birçok dil
öğretim programları kurulup yoğunlaştırılmış dil öğretim kursları açılmıştı. Uzak Doğu ülkelerinde
görevli Amerikan askerlerine mümkün olan en kısa süre içerisinde dil öğretmek amacıyla oluşturulan
bu yöntem, zamanla dil öğretim yöntemi olarak benimsenmiş ve heterojen de olsa dil öğrenim
gruplarında uygulanmaya başlanmıştır.
Dolaysız yöntemin prensiplerinin benimsendiği dilsel-işitsel yöntemde de farklı dile mensup
insanlarla iletişimde bulunabilmek için modern dillerin öğretimine ağırlık verilmesi düşüncesi ağır
basıyordu. Bu amaca ulaşabilmek için dil öğrencisinin sözlü ifade gücü geliştirilmeliydi; dolayısıyla
öğrenilen dil ders ortamında her fırsatta kullanım imkânı bulmalıydı.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok insan başka kültürlere ait insanlarla iletişim kurabilmek
için bir yabancı dil öğrenmek istiyordu. Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi tüm dünyanın tanıdığı
kurumların İngilizce dışında diğer dilleri de öğrenilmesi gereken resmi diller arasında göstermesi,
dünya çapında turizmin gelişmesi neticesinde kültürlerarası yapılan seyahatlerin artması, ülkelerarası
yapılan ticaretlerin büyük bir ivme kazanarak daha da fazlalaşması, milletlerarası bilimsel ve kültürel
faaliyetlerin belirgin bir artış göstermesi neticesinde İngilizce dışındaki diğer dillere de ilgi artmış
ve bunun sonucu olarak yeni dil öğrenmeye olan talep de yükselmişti. Bu artan talebi karşılamak
amacıyla dilsel-işitsel yöntemin dil öğretim sürecinde yerini aldığı söylenebilir. Çünkü bu yöntemle,
dil öğrenmek isteyen kişilere en kısa süre içerisinde ilgili dili öğretmek amaçlanıyordu. Bu amacı
gerçekleştirebilmek için özellikle duyduğunu anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine
özel önem veriliyordu. Bunun neticesinde temel dil becerileri arasında olan yazma ve okuduğunu
anlama becerilerinin geliştirilmesine yeteri kadar önem verilmediği görülmektedir.
Bu yöntemde duyduğunu anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi dil öğretim
sürecinin temel amacı olarak görüldüğü için, dil laboratuvarları önemli bir rol oynuyordu. Bu
laboratuvarlar, öğrenciler bir ana dilcinin ağzından kelimelerin doğru telaffuzlarını duyacakları
için telaffuz ve duyduğunu anlama eğitiminin çok önemli bir parçası olarak değerlendiriliyordu.
Yabancı dil öğretiminde görevli birçok kimsenin öğrettiği dil ana dili olmadığı için, bu dil öğretim
laboratuvarlarının önemi ve bu süreçte oynadığı rol daha iyi anlaşılabilir.
Aynı dönemde Fransa’da dil öğretiminde kullanım bulan işitsel-görsel yöntemde ise, ders
konusunun görsel malzemelerle desteklenerek sunulması savunuluyordu. Her ne kadar böyle
bir yöntem kulağa hoş geliyor olsa da zamanla bu yöntemin de dil öğretim sürecinde derslerde
monotonluğu beraberinde getirdiği ve böyle bir yöntemin bu süreçte amaçlanan başarıya ulaşmada
önemli bir engel olduğu görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştı. Derslerin tekdüzeliği, yapay bir
etki bırakan ve bir şekilde dilbilgisel bir konu sunma amaçlı yazılmış yabancı dil öğretimi ders
kitaplarında yer alan diyaloglar, derslerde ve ders malzemelerinde dilbilgisi öğretimine verilen
ağırlık bu yönteme yapılan eleştiriler arasında önde gelmektedir.
Dilsel-İşitsel ve Dilsel-Görsel yöntem her ne kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde bir yabancı
dili öğretmek amacıyla çıksa da, bu yöntemlerle arzu edilen amaca ulaşılabildiği genel anlamda
söylenemez. Bu başarısızlığın nedenleri arasında özellikle, hedef kültürün gerçek hayatının yabancı
dil ders kitaplarında gerçeklikten uzak bir etki bırakan, suni diyaloglarla verilmesi yanlışlığı gelir
çünkü doğal bir etki bırakmayan ve öğrencilere hiç de gerçek hayattanmış gibi gelmeyen bu metin
ve kurmaca diyaloglardaki asıl amacın konuşma yetisini geliştirmekten ziyade, işlenmesi düşünülen
herhangi bir dilbilgisi konusunu bir şekilde sunmak olduğu net bir şekilde görülebiliyordu. Diğer
önemli bir eleştiri de özellikle işitsel dilsel yöntemle bir dil öğrendiği için dil öğretim yöntemi
olarak sürekli tekrar etme aktivitesini kullanmak zorunda kalan kimselerin, dili mekanik olarak

		

Sayfa: -12öğrenmelerinden dolayı sadece öğrendikleri kalıplarla dili konuşmak zorunda kalmalarıdır (Memiş,
Erdem, 2013, s. 304).
1. 5- İletişimsel Yaklaşım
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkelerarası askeri, kültürel ve ekonomik ilişkiler, turizmin
gelişmesi, telefon, radyo, televizyon gibi teknolojik ilerlemeler yabancı bir dile olan ihtiyacı daha
da arttırmıştı. Gittikçe daha fazla sayıda insanın farklı nedenlerden dolayı dil öğrenim isteği, şu ana
kadar yabancı dil öğretimi alanındaki bazı farklı bakış açılarını da beraberinde getirmişti.
Altmışlı yıllardan sonra eğitimciler ve dilbilimciler bu alandaki eksikliğe işaret ederek, yabancı
dil öğreniminin artık yalnızca okullar için değil sosyal hayatın da önemli bir parçası olduğu
gerçeğinin altını çizdiler. Bu yeni bakış açısı beraberinde yeni dil öğrenim gruplarının oluşmasına
da yol açmıştı. Artık yalnızca kendilerine imtiyaz tanınan belirli bir grup değil, mesleki gereklilik
anlamında birçok kişi iletişim kurabileceği bir yabancı dili öğrenme ihtiyacı duyuyordu. Bu yeni
ihtiyaç da yabancı dil öğretimi ve yöntemleri anlamında yeni oluşumların ortaya çıkmasına yol açtı
(Neuner, Hunfeld, 2002, s. 83-84).
Habermas’ın sosyal felsefe alanındaki çalışmalarının Hans Eberhard Piepho tarafından yabancı
dil öğretimine taşınmasıyla birlikte “iletişimsel yeti” kavramı da kendini göstermiş oldu. Temel
dil becerileri olan “dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma” becerilerinin eşit
bir şekilde geliştirilmesi idealine dayanan ve edimbilim prensiplerinin dil öğretim sürecine dâhil
edilmesiyle birlikte bu yeti “bütün yabancı dil öğretiminin amacı” olarak dile getirilmiştir (Krumm,
2003, s. 118). Bu kapsamda Hymes de (1990, s. 28-29) dil öğretiminde dilbilgisel yetinin karşısına
iletişimsel yetinin konulması gerektiğinin altını çizmiştir.
İletişimsel yaklaşımın en önemli amacı olan iletişimsel yetiyi Lewandowski (1991, s. 25) son
derece açık bir şekilde şöyle tanımlamıştır: “İletişimsel yeti, genel olarak günlük hayatın akışı
içerisinde dille iletişim kurabilme, yani ilgili sosyal ortamda anlaşabilme ve uygun bir şekilde
konuşabilme becerisi olarak tasvir edilebilir.”
Edimbilimin yabancı dil öğretim sürecinde oynadığı rolü Neuner (2003, s. 231) şu şekilde dile
getirir: “Edimbilimsel yaklaşım, yabancı dil kullanımı açısından öğrenenlerin kişisel veya hedef
gruba özgü ihtiyaçlarına ve toplumsal yabancı dil gereksinimine yönelik sorunlarla uğraşır.”
Bu yaklaşımdan hareketle derslerde günlük iletişime yönelik yararlı ve kullanımı kolay kalıplara
yer verilmeye başlandı ve dil dersine yönelik kitaplar oluşturulurken de bu durum göz önüne alınarak
ünitelerdeki metinlerin ve alıştırmaların bu ihtiyaca cevap verecek şekilde oluşturulmasına önem
verildi. Bu kapsamda derslerin dilbilgisel ağırlıkla işlenmesinden vazgeçilip yabancı dil öğrenen
grubun gereksinimine yönelik hareket edilmeye çaba sarf edildi. Bu yeni yaklaşımda öğrencinin
oluşturduğu tümce, dilbilgisel doğruluğa uygunluğundan ziyade içeriksel doğruluğu açısından
dikkate alınıyordu. Ana dilden de açıklamaların yapıldığı bu yöntemle birlikte öğrenci tarafından
kullanılan kalıpların ilgili ortama uygunluğu da özellikle önemseniyordu (Padrós, Biechele, 2003, s.
43).
1. 6. Kültürlerarası Yaklaşım
İletişimsel yaklaşımın kültür konusuna gereken önemi vermediğinden hareketle bu yaklaşım
savunucuları hedef kültürü tanımanın yabancı dile hâkimiyetin en önemli yardımcısı ve göstergesi
olduğunu dile getirmişlerdir. Öğrencilerin kendi kültürleri ile hedef kültürün benzer ve farklı yönlerini
tanımaları gerektiğinin çıkış noktası olarak görüldüğü bu yaklaşımda, kültürlerarası öğrenme ile
yabancı dil öğrenmenin birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğu kabul edilir. Hedef kültürden bir
kimseyle etkili ve uygun bir şekilde etkileşimde bulunabilme yetisinin kazandırılması gereken bir

		

		

Sayfa: -13yeti olduğunun vurgulandığı ve bunu gerçekleştirmenin dil öğretiminin en önemli hedefi olarak
dile getirildiği bu yaklaşımla öğrencinin kendi kültüründen hareketle hedef kültürdeki farklılığı
tanıması ve görmesi hedeflenir. Dil öğrencisinin farklı olanı yargılamadan olduğu gibi kabullenmesi
becerisini kazanması temel amaçlar arasında yer alır. Kendi kültürünü tanıma, kendine yabancı
kültürü tanıma, kendini yabancı kültürden birisi yerine koyabilme yetisini kazanma, yabancı olanı
anlama, yabancı olana saygı duyma ve tolerans gösterme gibi kavramlar bu yaklaşımın etrafında
döndüğü temel kavramlar olarak kabul edilir.
Bu metot temel alınarak hazırlanan ders kitapları ve işlenen dersler, ülke bilgisi içerikli metinlere
ve kültür mukayesesine özel önem atfederler. “Kültür” kavramı altında genel anlamda, hedef
kültüre özgü günlük hayatın akışı içerisindeki ortama uygun davranış gösterebilme becerisine
sahip olabilme yetisi anlaşılır. Bu anlamda “Kime, hangi durumlarda ‘siz’ kime, hangi durumlarda
‘sen’ diye hitap edilebilir? Hangi durumlarda ne tür davranışlar ‘kaba’ ya da ‘nazik’ olarak
değerlendirilir? Kişinin kendi kültürü ile dilini öğrendiği kültür arasında ne tür benzerlikler ya da
farklılıklar söz konusudur?” gibi sorulara cevap niteliğindeki görsel ve işitsel ders malzemelerine
ağırlık verilir. Hantschel, Brinitzer ve diğerlerinin de (2013, s. 98) vurguladığı gibi “Kültür bir buz
dağına benzer: En büyük kısmı görülmez, yani kültürümüzün bizi şekillendirdiğinin çoğu zaman
farkında olmayız…”. İletişim esnasında kültürel farklılık arz eden sözsüz unsurların da ders konusu
yapılması gerektiğinin özellikle altı çizilir. Hedef kültürde sağlıklı bir iletişim kurabilmek için bu tür
unsurların dil öğretim sürecinin öncelikli olarak irdelenmesi gereken konuları arasında yer alması
gerektiği savunulur.
1. 7. Seçmeli Yöntem
Dilbilgisi Çeviri metodundan itibaren bilinen tüm dil öğretim yöntemlerinin kendisinden
önce gelen yaklaşımın eksik ya da hatalı yönlerini gidermek iddiasıyla oluşturulduğu gerçeğinden
hareketle, her kültüre ve dil seviyesine uygun tek bir genel geçerli dil öğretim yönteminin olmadığı
ve olamayacağı ortadadır. Bu ön kabulden hareketle seçmeli yöntemle, her bir yöntemin öğretmen
tarafından olumlu ve dil öğretim süreci için hedef kitle açısından gerekli görülen unsurları alınarak
karma bir yöntem teşkil edilmiştir. Dolayısıyla bu yöntemi tek başına bir yöntem olarak görmekten
ziyade, bir yöntemler karması ya da çeşitliliği olarak değerlendirmek daha doğru olur. Hengirmen
(2006, s. 36) grubun öğrenim seviyesi veya amacına göre öğretmenin, herhangi bir yöntemin yararlı
ve avantajlı yönlerini kullanacağını belirtir.
İşitsel ve görsel unsurların önemli bir rol oynaması gerektiği dil derslerinde seçilen yöntemlerde
bu tür bir anlayışın yararı her zaman için göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki bir
yabancı dil o dil ile yazılı ya da sözlü olarak iletişim kurmak için kullanılır ve bu amaca ulaşmak için
de özgün dili yansıtan görsel ya da işitsel materyallere duyulan gereksinim ortadadır.
Dört temel dil becerisinin bir bağlam içerisinde ve bir bütün olarak geliştirilme amacının
güdüldüğü bu yöntemde her ne kadar ana dile gerektiği yerlerde başvurulsa da öğretim dili
öğretilmesi hedeflenen yabancı dildir. Çevirinin ileri düzeydeki dil derslerinde uygulanılması
gereken bir dil becerisi olduğunun altının çizildiği bu yaklaşımda, yüksek sesle gerçekleştirilen
okuma alıştırmalarının da aksansız konuşabilme yetisinin gelişimine bir katkısının olmadığı görüşü
baskındır (Demirel, 2010, s. 58-59).
Derste herhangi yeni bir konuya başlamadan önce amaçlanan hedefin ne olduğunun belirtildiği
bu yaklaşımda, eski işlenen konuların öğretilecek olan yeni konularla bağlantıları gösterilerek konu
ayrıntılı bir şekilde açıklanır (Doğan, 2012, s. 208).
Yabancı dil öğretimine yıllar boyunca damga vurmuş olan ve etkisi hala günümüze kadar
devam edegelen, yukarıda açıklamaya çalıştığımız yöntemlerin dışında, alternatif yabancı dil

		

Sayfa: -14öğretim yöntemleri olarak dillendirilen bazı yeni yönelimlere de aşağıda değinilmiştir. Özellikle bu
yeni yönelimlerden, Telkin Yöntemi, Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi, Sessizlik Yöntemi ve Grupla Dil
Öğretim Yöntemine, daha geniş kitlelerce benimsenen ve kullanılan yöntemler olduğu için özel yer
ayrılmıştır.
1. 8. Telkin Yöntemi
Amerika ve Almanya’da daha fazla kabul gören bu dil öğretim yaklaşımı Bulgar Psikolog Georgi
Lozanov’un dil öğretimine kazandırdığı bir yöntem olarak da bilinir. Öğrencinin, yabancı kültürün
günlük dilinde iletişim kurabilecek yeterliliğe kısa bir zaman dilimi içerisinde ulaşması genel amaç
olarak kabul edilir. Bu amaca ulaşabilmek için öğrenciye uygun öğretim ortamının sağlanması
öncelikli şart olarak kabul edilir. Sınıf ortamının aydınlık olması, öğretmen ve öğrenci ilişkisinin
kesinlikle otoriter bir anlayıştan uzak olması, öğrencilerin rahat koltuklarında birbirlerinin yüzünü
görebilecek şekilde daire oluşturması, stresten uzak bir öğrenim atmosferi oluşturulması son derece
önemli görülen unsurların başında gelir. Sınıf ortamını stresten uzak bir yer haline getiren en önemli
unsur olarak dil öğretim sürecinde müziğin de yerini alması gerektiği fikri benimsenir. Sınıfın
duvarlarında dil bilgisi kurallarına yönelik posterler yer alır. Böylece farkında olmadan kendiliğinden
dil bilgisi kurallarının öğrenciye öğretilmesi amaçlanır. Duvarlara asılan dil bilgisi öğretimi ağırlıklı
posterler düzenli aralıklarla değiştirilirken bu yöntemde de Tüm Fiziksel Tepki Yönteminde olduğu
gibi dil öğretim sürecinde öğretmenin yadsınamaz rolü ağırlığını hissettirmektedir. Öğrencilerden
beklenen öğretmenin yönlendirmesine ve otoritesine güvenip tamamen kendilerini yeni bir derse,
yeni bir konuya, daha geniş bir ifadeyle dil öğretimine adamalarıdır. Bu yöntemle alınan ders
süresi boyunca, öğretmenlerinin baskın öncülüğünde dil öğretim sürecinde yerini alan öğrenciler
çekingen bir davranış sergilemeyi bir kenara bırakarak, yeni bir meslek, yeni bir isim, daha doğrusu
yeni bir kimlik edinerek bu süreci tamamlarlar. Öğrencinin kendini rahat hissetmesi ve özgün
davranabilmesi için bu değişim özellikle gerekli görülmektedir.
1. 9. Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi
Amerikalı Psikolog Asher tarafından geliştirilen bu yöntemde dil eğitimi ile hareket, daha
doğru bir ifadeyle fiziksel bir eylemde bulunma gibi görülür ve arzu edilen bir dil seviyesine
ulaşabilmek için dil ve hareket birbirini tamamlayan iki unsur olarak değerlendirilir. Fiziksel bir
eylemde bulunarak kişinin daha kalıcı bir şekilde dil öğrenebileceği fikri benimsenir. Öğretmenin
“Leg das Buch auf den Tisch! / Put the book on the table!” talebi karşısında öğrencinin beklenen
fiziksel tepkiyi göstererek kitabı masanın üstüne koyması beklenir. Asher, yetişkinlerin yabancı dil
öğrenim sürecinin de çocukların ana dili öğrenim süreci gibi seyretmesi gerektiği fikrindedir. Ona
göre çocuklar da konuşmaya başlamadan önce komutlara fiziksel tepki vererek dille tanışmaya, onu
öğrenmeye başlarlar (Kniffka, Siebert-Ott, 2009, s. 88).
Daha çok dil öğrenimine yeni başlayan kimselerde uygulanan bu yöntemde duyduğunu anlama
becerisinin geliştirilmesine öncelik verilir. Amaç, yaklaşık 120 ders saati sonunda öğrencinin genel
anlamda dinlediğini anlama ve konuşma becerisinin gelişmiş olması ve temel günlük konuşmaları
anlayıp, bu konularda sözlü ifadelerde bulunabilecek düzeye gelebilmesidir. Başlangıçta yabancı
dil ders kitaplarının materyal olarak tercih edilmediği bu yaklaşımda öğretmen temel bir rol oynar;
sesi, telaffuzu, jest ve mimikleriyle başlangıç derslerinde ana unsur ve adeta tek, ana kaynak olarak
yer alır.
Bu yöntemde diğer önemli bir nokta da, ders ortamının stresten uzak bir ortam olduğu fikrinin
öğrencilerde de ön kabul olacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmış olmasıdır. Arzulanan öğrenci
başarısının yakalanabilmesi için bu durum ön şart olarak kabul edilir. Geçen yüzyılın yetmişli,

		

		

Sayfa: -15seksenli yıllarında ağırlıklı olarak tercih edilen bu yaklaşımda, sınıf ortamında dilsel ve fiziki
davranışların koordine edilerek belirli bir uyum içerisinde yürütülmesi gerektiği anlayışı ağır basar.
Bu yaklaşımın mimarı Asherin de vurguladığı gibi yalnızca bu yöntemle yabancı dil dersleri
yürütülmemeli, diğer yöntem ve o yöntemlerin karakteristik alıştırmaları da bu süreçte yerini
almalıdır (Kniffka, Siebert-Ott, 2009, s. 89).
1. 10. Sessizlik Yöntemi
Yirminci yüzyılın altmışlı yıllarında asıl olarak matematik bilimi için düşünülmüş olan bu
yöntemi yabancı dil alanına taşıyan kişi Calep Gattegno olmuştur. Bir matematikçi ve eğitimci
olan Gattegno’nun yaklaşımına göre bir yandan öğrencinin aksansız bir şekilde dili sözlü olarak
kullanabilmesi amaçlanırken, diğer yandan öğrencilerin bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri
ön planda olmalıdır.
Bu yöntemle birlikte dile yapısalcı bir bakış açısına tekrar geri dönülmüştür denilebilir. Buna göre
dil münferit parçalardan oluşur; dil öğretiminde de dilsel konunun ya da tümcenin küçük parçalara
ayrılarak adım adım öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmalıdır. Öğrenme, öğrencinin bilinçli
olarak uyguladığı bir aktivite ve süreç olduğu için, öğrencinin kendine ait problem çözme stratejileri,
yaklaşım ve tespitleri de bu dil öğretim sürecinde önemli bir rol oynamalıdır. Öğretimin olabilmesi
öğrencinin öğrenme bilincinin gelişimine bağlıdır. Öğrencinin susarak öğretmeni dinlemesi
önemli bir eylem olarak değerlendirilir. Öğrencinin susarak dersi dinleme sürecinde, öğretmenin
jest ve mimiklerinin yorumlanması öğretimin önemli bir parçası olarak görülür. Öğrenciler derste
öğretmenin bir çubuk yardımıyla gösterdiği kelimeleri telaffuz ederler. Eğer öğrenciler ilgili
kelimeyi doğru bir şekilde telaffuz etmişlerse, öğretmen diğer kelimeye geçer. Kelimeler parçalara
ayrıldığı için harflerin telaffuzunu hecelerin ve ardından da kelimelerin telaffuzu takip eder. Tüm bu
sürecin zamansal olarak planlanması öğretmenin sorumluluğunda ve yönetimindedir (Ortner 1998,
s. 99). Örneğin renkli çubuklar kullanılarak renklerin öğretimi tercih edilir. Bu yöntemde, yoğun
bir kelime öğretimi neticesinde öğrencinin tümce oluşturması öncelikli olarak edinilmesi gereken
dilsel davranışlar arasında gelmektedir (Demirel, 1990). Yöntemin adından da anlaşılacağı üzere
öğreticinin mümkün mertebe sessiz kalması ve öğrenene yardımı gerektiğinden fazla yapmaması
temel ilkeler arasında yer alır (Demircan’dan aktaran Oral, 2015, s. 123).
1. 11. Grup İle Dil Öğretim Yöntemi
Katolik bir papaz olan ve klinik psikoloji alanında da çalışmalar yürüten Charles Arthur
Curran tarafından geliştirilen bu yöntem; bireyin psikolojik, duyusal ve iletişimsel gelişimini ortaya
çıkararak dil öğretim sürecinde kişilerarası ilişkiler kurmayı hedefler. Bu anlayışa göre bireysel
gelişimin basamakları, bir yetişkin olurken de öğrenme sürecinin gelişimiyle mukayese edilerek dil
öğretim sürecinde de yararlı olabilir. Başka bir ifadeyle, birey büyüdükçe onun dil öğrenim süreci
de gelişir ve genişler. Bireyin öğretmene olan gereksinimi beş aşamada açıklanabilir. Buna göre
dil öğrencisi ilk olarak öğretmene tamamen bağımlı ve güvensiz bir görüntü çizer, sürekli olarak
öğretmenin yardımına ve tümceleri kendi ana diline tercüme etmesine ihtiyaç duyar. Belirli bir dilsel
aşamadan sonra ilgili yabancı dilde kendisini sözlü olarak ifade etmeye çalışan öğrenci, çoğu zaman
kurduğu tümcelere yönelik tereddüt içerisinde bulunur ve buna yönelik öğretmeninin yardımına
ihtiyaç duyar. Öğretmen, dil bilgisel açıdan sorunlu olan tümcelerin öğrenci tarafından doğru bir
şekilde oluşturulmasına yardım eder. Bu esnada öğretmen, öğrencinin dilsel gelişim sürecini izler,
yaptığı hataları gidermesinde öğrenciye yardımcı olarak bu hataların giderek azaldığını gözlemler
ve bu yöntemin asıl amacı olan öğrencinin son aşamaya geliş sürecini sağlamış olur. Daha az hata
yaptığını fark eden öğrenci de daha bağımsız hareket etmeye başlar. Öğretmenin çizdiği çerçevede
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dışında da kendini ilgili yabancı dilde ifade edecek özgüvene ve dilsel yeterliliğe ulaşmış olur
(Ortner, 1998, s. 86-88).
Yukarıda irdelenmeye çalışılan yeni yönelimlerin yanında, iletişimsel yaklaşımla benzerliği olan
ve dört temel dil becerisinin de aynı derecede geliştirilmesi gerekliliğini savunan “Görev Temelli
Yöntem”, dilin kullanım öğretiminin gerekliliğinin altını çizen “İçerik Merkezli Yöntem” de vardır.
Ayrıca bireyin öğrenmek istediği yabancı dili konuşmaya başlamadan önce o dilde konuşulanları
anlaması ve konuşmaya kendisini hazır hissetmesinin öncelikli olması gerektiğini savunan “Tabii
Yaklaşım”, Amerika’da geliştirilen ve Telkin Yöntemiyle büyük paralellikler sergileyen, doğru
nefes alma tekniğiyle vücut ritminin fiziksel değişiminin önemine vurgu yapan ve ardından bir
müzik eşliğinde dil öğretiminin yapılmasının daha yararlı olacağını savunan “Süper Öğrenme”,
yine iletişimsel metotla büyük benzerlik gösteren ve asıl amacın iletişimsel yetinin geliştirilmesi
neticesinde iletişim ve etkileşim olduğunun altını çizen “Drama Yoluyla ÖğretimYöntemi” de bu
yeni yönelimler arasında zikredilir.
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2. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİ

Doç. Dr. Erdinç YÜCEL
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konuşma yetisi yabancı dil öğretiminde öğrencilere büyük güçlükler çıkaran yetilerin başında
gelmektedir. Ülkemizde uzun yıllardan bu yana verilen yabancı dil derslerinin sonucunda
öğrencilerimizin bir türlü arzu edilen konuşma yetisini kazanamaması yadsınamaz bir gerçektir.
Kişilerarası iletişimde önemli bir yer tutan konuşma yetisine sahip olmadan yabancı dil bilgisine
sahip olunduğunu iddia etmenin hiçbir anlam taşımadığı ortadadır. Öğrencilerimizin temel gramer
bilgilerinin dışında diğer yetilerde varlık gösterememelerinin altında yatan temel sebeplerden bir
tanesi, öğretmenlerimizin öğrencilerimize ders faaliyetleri esnasında fazlaca söz hakkı vermemeleri
ya da verememeleridir. “Öğretmen merkezli eğitim-öğretim anlayışı, derste yaratıcılığı ve eleştirel
düşünmeyi kısıtlayan, kısır bir döngüdür” (Kırmızı, 2012, s. 266). Ayrıca öğrencilerin hata yapmak
korkusuyla yabancı dilde kendilerini ifade etmekten çekinmeleri de bir başka olumsuz faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu tür olumsuzlukların yanı sıra öğretmenlerimizin metodolojik açıdan da
bazı eksikliklerle ders vermeleri göz ardı edilmemelidir. Bu bilgilerden hareketle öğrencilerin yabancı
dil öğretiminde konuşma yetisi açısından çok zayıf bir karneye sahip olmalarının altında birçok
faktörün birlikte rol oynadığını görmek hiç de zor değildir. Bu bakımdan tüm bu olumsuzlukları
ortadan kaldırmak için ne tür önlemlerin alınması gerektiği konusunda kafa yormak yabancı dil
öğretimi alanında çalışan bütün bilim adamları için öncelikli bir faaliyet olmalıdır.
Yabancı dil derslerinin diğer derslerle aynı düzlemde değerlendirilmesi belki de yapılan hataların
en başında gelmektedir. Aynı hata elbette müzik, beden eğitimi gibi dersler için de geçerlidir. Birçok
ders için bilgiye ulaşmak asıl amaçken yabancı dil dersinde bilgiye ulaşmak sadece bir araçtır. Söz gelimi
tarih dersinde Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda II. Mehmet olarak anıldığını, 1453 senesinde
İstanbul’u fethettiğini ve bu fetihle birlikte bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtığını uygun yöntemlerle
öğrencilere aktarmak dersin ana amacını oluşturması bakımından yeterli görülebilmektedir. Yani
öğretmenin öğrencilerini bu ve bunun gibi konularda güvenirliği ve geçerliliği bulunan bilgilerle
buluşturması dersin temel hedefleri açısından önemli ve yeterli sayılabilmektedir. Ancak yabancı
dil derslerinde dil hakkında edinilen bilgi konuşma yetisini kazanmak için sadece bir araç olarak
hizmet etmektedir. Uygun konuşma ortamında kullanılması gereken dilbilgisine yönelik bilgilerin
öğrencilerle buluşturulması konuşma eyleminin ilk basamağını oluşturduğu halde, öğretmenlerin
sınavlarda bu bilgileri yazılı olarak ölçmesi konuşma yetisinin öğrenciye kazandırılması bakımından
hiç de uygun olmayan bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.
Öyleyse yabancı dil derslerinin diğer dersler arasındaki konumu yeniden tanımlanmalı ve
konuşma yetisi için kullanılan bir ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilmelidir. Konuşma
yetisini yazılı olarak ölçmek başlı başına büyük bir tezat olarak eğitim sistemimiz içerisinde varlığını
sürdürdükçe öğrencileri istenilen düzeyde bir konuşma becerisine kavuşturmak bir problem olarak
önümüzde durmaya devam edecektir.
Ölçme ve değerlendirme kriterlerinde değişikliğe gidilmesi ideal bir konuşma yetisinin
kazandırılması bakımından tek başına yeterli bir düzenleme olmasa da bu yolda atılan önemli bir
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becerisinin geliştirilmesinde elbette öğretmenlerin işlediği ders tarzının da çok büyük bir öneme
sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öğretmenlerimizin derslerde sürekli tek başına aktif
olmaları ve diğer derslerde olduğu gibi yabancı dil dersinde de sadece bilgiyi aktarmaya çabalaması
konuşma yetisinin kazandırılmasında hâlâ en büyük engellerden bir tanesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Oysa yabancı dil derslerinde konuşma becerisinin kazandırılmasında öğretmenlerden
çok öğrencilerin aktif olarak derslere katılması bir zarurettir. Öğretmen ders faaliyetlerinde model
cümleleri öğrencilere sunarak bunları tekrar ettirmeli, çözdürdüğü bir gramer alıştırmasını kontrol
amaçlı öğrencilerine sesli okutturmalı (bkz. Schatz, 2001, s. 13) ve diyalog tarzı alıştırmalara da bol
bol yer vermelidir. Tüm bu faaliyetler sayesinde öğretmen, yabancı dilde yer alan ve iletişim kurmak
için gerekli olan kalıpları bizzat öğrencilerin ağzından dinleme imkânına sahip olmakta ve vermiş
olduğu dersin verimliliğini de test etme fırsatını bulmaktadır. Bu sayede öğretmen, öğrencilerin
eksikliklerini tespit ederek dersini yeniden yapılandırma imkânını elde etmiş olmaktadır. Bu durum
ise öğrencilerin konuşma yetisini edinmelerinde önemli bir katkı sunmaktadır.
Dünyada ortalama 15 kişilik sınıflarda Almanca ve İngilizce olarak yürütülen dersleri kayıt
altına alan DESEI’nin bir araştırmasında şu ilginç gerçekler ortaya çıkmıştır:
- Derslerde öğretmenlerin konuşma oranı %70’tir.
- Derslerde öğrencilerin konuşma oranı % 30’dur.
- Bir ders saatinde öğrencinin konuşma oranı ortalama bir dakikadır. (Brünig/Saum 2011, s. 1617).
Yukarıda anılan araştırma göz önüne alındığında 15 kişilik sınıflarda yürütülen yabancı dil
derslerinde bile öğrencilerin konuşma oranlarının ortalama bir dakika olduğu anlaşılmaktadır.
Ülkemizde yürütülen yabancı dil derslerindeki sınıf mevcudu ve öğretmenlerimizin işlediği ders
tarzı düşünüldüğünde sonucun hiç de iç açıcı olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu gerçekten hareketle
öğrencilerin konuşma yetisinin geliştirilmesinde öğretmenlere çok önemli görevler düştüğü
ortadadır. Bu bakımdan öğretmenlerimizin (eğitim öğretim alanında yaşanan zor şartlara rağmen)
öğrencilerimize çok daha fazla söz hakkı vermeleri, konuşma becerisinin kazandırılmasında çok
büyük bir önem arz etmektedir. Öğretmenlerimizin derslerde tek başına aktif olmaları öğrencilerde
rehavet meydana getirmekte ve bu durum konuşma becerisinin gelişmesine büyük bir engel teşkil
etmektedir. Unutulmamalıdır ki “iletişim kurmak ancak bizzat iletişim kurarak öğrenilebilir”
(Butzkamm, 1993). Aşağıda yer alan öğrenme oranları bu durumu ispatlamaktadır:
İnsan,
okuduğunun %10’nu
duyduğunun %20’sini
gördüğünün %30’unu
söylediğinin %70’ini
yaptığının %90’nı öğrenir (Brinitzer ve diğerleri, 2013, s. 13).
2. 1. Konuşma Dili ve Yazı Dili
Konuşma dilinin yazı diline göre farklılıklar ihtiva ettiğini göz ardı etmek konuşma becerisinin
kazanımında bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Ders faaliyetleri esnasında bu farklılıklara
dikkat etmek için konuşma diliyle yazı dilinin birbiriyle ayrışan yönlerini ortaya koymak yerinde
olacaktır.
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(Brinitzer, 2013, s. 14)
Öğretmen ders esnasında öğrencilerin konuşma dilini kullanmaları için konuşma dilinin
özelliklerini onlara aktarmalı ve öğrencilerini bu özellikler bakımından da bilinçlendirmelidir.
Böylece öğrenci, yabancı dili kullanırken kitaptan pasajlar okuyan bir kişinin üslubuyla konuşmamış
olacaktır.
Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farklılıklara dikkat etmek ders planlaması açısından da bazı
değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Örneğin konuşma dilinde bir kişi “Ich parke da hinten”
(Ben şu arka tarafa park edeceğim) diyerek eliyle park edeceği yeri işaret edebilir. Böyle bir cümleyi
iletişimde alıcı konumunda olan başka bir kişi kolaylıkla anlayabilir. Oysa yazı dilinde aynı durum
bu kadar kısa bir cümle yapısıyla izah edilemez. Yazı dilinde sadece eylem değil konuşmaya konu
olan yer de ayrıntılı bir şekilde izah edilmek zorundadır (Brinitzer, 2013, s. 14). Öyleyse öğretmen
bu gerçeği göz önünde bulundurmalı ve ders faaliyetlerinde konuşma dilinde olayların ve olguların
kısa ve öz bir şekilde ifade edilmesi gerektiğine işaret etmelidir. Bu bağlamda öğretmen derslerini
yürütürken konuşma esnasında öğrencilerin bazı hatalarını tolere etmeli ve daha ziyade iletişimin
sağlanmasına, yani mesajın alıcı konumundaki kişiye anlaşılır bir şekilde ulaştırılmasına önem
vermelidir. Öğretmenin öğrencilerine akıcılığın hatasızlıktan daha önemli olduğunu vurgulaması
öğrencileri ders faaliyetleri esnasında olumlu yönde motive etmesi bakımından önemli bir yaklaşım
olarak görülebilir. Bu bağlamda öğretmen konuşma faaliyeti esnasında iletişimde alıcı olarak yer
alan kişiye hitap ederken “Du” (sen) ya da “Sie” (siz) zamirinin doğru seçilmesinin herhangi bir fiil
çekimi hatasından daha da önemli olduğunu öğrencilerine somut örneklerle izah etmelidir.
1. 2. Konuşma Becerisinin Kazanılmasında Kelime Hazinesinin Önemi
Konuşma becerisini edinmek en başta kelime hazinesini geliştirmekle mümkündür. Uygun
bir kelime hazinesine sahip olmayan öğrenci, konuşma süreci içerisinde sık sık durakladığı ve
konuşmayı tamamlayamadığı için konuşmaktan vaz geçmektedir. Bu durum öğrencinin dersteki
motivasyonunu sekteye uğratan büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla
öğretmenler, öğrencilere uygun ortamlarda kullanabilecekleri kelimeleri öğretmeli ve bunların
öğrencinin zihninde kalıcı olmasını sağlamalıdır.
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olarak görev yapan zihnimizin verileri birbirleriyle bağlantılı hale getirirken çok farklı yollar izlediği
anlaşılmıştır (Rohrer, 1984, s. 13). Öğretmenin, kelime hazinesinin geliştirilmesinde kelimelerin
öğrencinin zihninde nasıl bağlantılı hale getirildiğini bilmesi büyük bir önem arz etmektedir.
Kelimelerin öğrencinin zihnindeki bağlantılarını beş ana çerçevede ele almak mümkündür (Müller
1998, s. 13; Aichison 1987, s. 75):
- Koordinasyon: Örneğin bir yemeği tatlandıran ona lezzet katan “Salz”, “Pfeffer”, “Sose” (tuz,
karabiber, sos) gibi kelimeler birlikte öğrenilmelidir. Bu sayede öğrenci cümle kurarken uygun
kelimeleri zihninde daha rahat bir şekilde hatırlamış olur. Böylece öğrenci konuşma faaliyetinde
gerekli olan kelime gruplarını fazla vakit kaybetmeden hatırlayarak daha akıcı bir konuşma yapma
imkânını da elde etmiş olur.
- Kollokasyon: Örneğin “Salz” (tuz) kelimesini tek başına öğrenmenin hiçbir anlamı yoktur.
“Salz” (tuz) kelimesi “streuen” (atmak) fiilinin kullanımını zorunlu kılar. Dolaysıyla öğrencinin
zihninde “Salz” ve “streuen” kelimeleri birlikte yer almalıdır. Bu iki kelime zihinde bu kollokasyonla
yer almalıdır. Kelime hazinesinin geliştirilmesinde kollokasyonu göz ardı etmek konuşma yetisinin
kazandırılması sürecine olumsuz bir etki yaratmaktadır. Aksi takdirde öğrenci örneğin “Hund”
(köpek) kelimesini “sprechen” (konuşmak) fiiliyle kullanarak anlamsız bir cümle kurmuş olur.
Öyleyse “Hund” (köpek) kelimesini öğrenen öğrenci “bellen” (havlamak) fiilini de beraberinde
öğrenmelidir.
- Subordinasyon: Kelimeler insan zihninde bir üst başlık altında toplanarak muhafaza
edilebilmektedir. Örneğin “Vogel” (kuş) kelimesi üst başlığı altında “Spatz” (serçe), “Adler” (kartal),
“Eule” (baykuş), “Ente” (ördek) gibi kelimeler yer alır. Bu sayede içerik bakımından benzeşen
kelimeler beyinde bir başka küme oluşturularak saklanmış olur. Bu şekilde konuşma esnasında
ihtiyaç duyulan bu kelimelere kolaylıkla başvurulabilinir.
- Eş Anlamlılık: Kelimelerin eş anlamlarını göz önünde bulundurmak kelime hazinesinin
geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Örnek: “verstehen” (anlamak) – “nachvollziehen” (idrak etmek).
- Zıt Anlamlılık: Kelimelerin zıt anlamlarına da yer vermek kelime hazinesinin geliştirilmesine
yardımcı olabilir. Örnek: “krank” (hasta) – “gesund” (sağlıklı).
Konuşma esnasında büyük bir rol oynayan kelime hazinesi öğrencileri ders faaliyetlerinde en çok
meşgul eden konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden öğrenciler yeni kelimelerle buluşturulurken
bunları belli bir düzen içerisinde sunmak gerekmektedir. Yeni kelimeler, öğrencilere kazandırılırken
kelime ailesi ve kelime alanı tasnifinden yararlanmak öğrenciye kelime ediniminde yardımcı olan
bir faktördür.
Kök birlikteliğine sahip olan kelimeleri “kelime ailesi” üst başlığı altında toplamak mümkündür.
Kök birlikteliğine sahip olan kelimeler anlam bakımından genellikle kökten hareketle anlam
kazanırlar. Anlamlar, her ne kadar ayrışsa da öğrenciler kök birlikteliğinden faydalanarak kelime
anlamlarını zihinde daha iyi tutabilecek bir hareket noktası bulmuş olurlar.
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“Geh” (git-) köküyle teşkil edilen kelimeler örnek olarak alındığında “gehen” (gitmek), ausgehen
(dışarıya çıkmak), “umgehen” (etrafından dolaşmak) gibi kelimelerin genelde “gitmek”, “çıkmak”,
“hareket etmek” gibi temel anlamlardan beslendiğini görmek kelime hazinesini geliştirebilmesi için
öğrenciye kolaylık sağlayabilmektedir.
Konuşma becerisinin gelişimine katkı sağlayacak olan kelime edinimi sürecinde kelimeleri
“kelime alanı” üst başlığı altında toplamak da bir başka yardımcı unsur olarak görülebilir. Kelime
alanını teşkil eden sözcükler anlam açısından birbirleriyle benzerlik gösteren sözcüklerdir.

Görüldüğü gibi “sprechen” (konuşmak) üst başlığı altında “sagen” (söylemek), “erzählen”
(anlatmak), quatschen (saçmalamak), flüstern (fısıldamak) gibi fiileri toplamak mümkündür. Tüm
bu fiiler konuşma eyleminin söz konusu olduğuna işaret etmektedir. Yani kişilerin değişik şekillerde
kendilerini ifade etmelerini ortaya koyan kelimeler “konuşmak” kelimesi altında toplanmaktadır.
Kelimelerin bu anlam benzerlikleri öğrencilere kelime ediniminde kolaylık sağlamaktadır.
2. 2. 1. Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Telaffuz, Vurgu ve Entonasyonun Önemi
Konuşma esnasında anlama etki eden faktörler sadece kelimelerin anlamlarıyla sınırlı değildir.
Konuşmada anlama etki eden başlıca unsurlar arasında telaffuz, vurgu ve entonasyon gelmektedir.
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anlamına gelir. Öğrencilerin yabancı dildeki kelimeleri Türkçenin fonetik kurallarıyla telaffuz
etmesi alıcının mesajı algılaması bakımından ciddi sorunlar doğurmaktadır. Ülkemizde yürütülen
yabancı dil öğretiminde öğretmenlerin kelimelerin telaffuzlarından çok onların doğru yazımlarıyla
ilgilenmeleri konuşma yetisinin geliştirilmesi bakımından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Böyle bir
yaklaşım, öğrencileri yabancı dilde kendilerini ifade etmeye çalışmaktan çok, sadece ilgili yabancı
dildeki imla kurallarını öğrenmeye itmektedir. Bu ise yabancı dilin iletişimsel hedeflerine uygun
olmayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Almancada kelimenin ortasında yer alan
“h” sesi Türk öğrencilere hem telaffuz hem de vurgu açısından zorluk çıkaran seslerden birisidir.
Almancada kelimenin ortasında yer alan “h” sesi Türkçedeki gibi telaffuz edilmez. Örneğin “gehen”
(yürümek) kelimesinde geçen “h” sesi vurgulu ve boğazdan söylendiğinde yanlış telaffuz edilmiş
olur. “Gehen” kelimesinde geçen “h” sesi Almancada hiç seslendirilmez. Kelimede geçen “h” sesi
kendisinden önce gelen sesi biraz daha uzatır. “Gehen” kelimesi, [ge:n] şeklinde okunur.
Konuşma becerisinin kazandırılmasında önem taşıyan unsurlar arasında vurgu ve entonasyonun
da öneminden bahsetmek yerinde olacaktır. Genellikle derslerde ihmal edilen bu unsurların, dilin
iletişimsel yönü göz önüne alındığında, çok önemli bir işleve sahip olduğu belirtilmelidir. Vurgu,
kelime içeresindeki tonlamaya işaret etmektedir. Entonasyon ise cümlenin ögelerine yapılan
tonlamayı kapsamaktadır. Kelimeleri doğru bir şekilde vurgulamak sağlıklı bir iletişim kurmak için
önemli bir husustur. Ancak ana dildeki kelimelerin vurgulanmasında bile hataların sıkça ortaya
çıkması bu durumun yabancı dil için daha da zor olduğuna işaret etmektedir. Yanlış vurgulamadan
doğan bir yanlış anlaşılma ders konusu olarak görülmelidir. Örneğin Almancadaki “übersetzen”
kelimesi iki şekilde vurgulandığında farklı anlamlar taşımaktadır. Kelime “übersetzen” şeklinde
vurgulandığında bir şeyi bir kıyıdan diğer kıyıya taşımak ya da bir parmağı diğer parmağın üzerine
koymak gibi anlamlar taşımaktadır. Ancak aynı kelime “übersetzen” olarak vurgulandığında kelime
bir dilden bir başka dile yapılan çeviriyi ifade etmek için kullanılmaktadır (Wahrig, 1992, s. 1314).
İletişim esnasına önem arz eden bir başka unsur da entonasyondur. Yabancı dil derslerinde
sıklıkla ihmal edilen bu unsura derslerde yer vermek, konuşma becerisinin geliştirilmesine olumlu
katkılar sağlamaktadır. Konuya daha fazla ışık tutması amacıyla entonasyon kavramını yabancı
dildeki bir örnekle açıklamaya çalışalım. “Das ist mein Ferienhaus” (Hufeisen – Neuner, 2003, s.
102) cümlesinde geçen her bir ögeyi ayrı ayrı entone ederek anlamın nasıl değiştiğini gözlemlemeye
çalışalım.
- Das ist mein Ferienhaus. Cümlede geçen “Das” yani “bu” kelimesine yaptığımız vurgu cümleye
şu anlamı kazandırmaktadır: Şuradaki birçok yazlık ev arasında sadece parmağımla gösterdiğim
bana aittir.
- Das ist mein Ferienhaus. Cümledeki “ist” yardımcı fiiline yapılan vurgu evin kişinin kendisine
ait olduğunu ısrarlı bir şekilde vurgulama çabasını ortaya koymaktadır. Yani iletişimde gönderici
konumunda bulunan kişi “ist” yardımcı fiilini vurgulayarak evinin gerçekten de kendisine ait
olduğunu anlatmış olur. Ancak Türkçenin dil sistemi içerisinde yardımcı fiil bulunmadığından “ist”
yardımcı fiiline yapılan vurguyu izah etmek bazen öğretmenler açısından zorlukları da beraberinde
getirmektedir.
- Das ist mein Ferienhaus. Kişi bu cümlede geçen “mein” iyelik zamirine yaptığı vurguyla evin
tapusuna sahip olduğu mesajını alıcıya iletmiş olur. Ancak burada bir başka noktanın da altını
çizmek yerinde olacaktır. İletişim içerisinde aynı cümleyle “mein” zamiri vurgulanarak alıcıya
“işlerime karışma burası benim evim” mesajının da iletilmesi mümkündür. Dolayısıyla cümlelerin
gerçek manasının ancak bir bağlam içerisinde tam olarak ortaya çıktığı da göz ardı edilmemelidir.
- Das ist mein Ferienhaus. “Bu benim yazlığım” çümlesinde “yazlığım” kelimesinin vurgulu
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kişi “Ferienhaus” ögesini vurgulayarak kendsine ait en az iki evin varlığından da örtülü olarak
bahsetmiş olur.
2. 3. Konuşmada Öğrenci Hatalarının Düzeltilmesi
Yabancı dil derslerinde kendisini ilgili yabancı dilde ifade eden öğrencilerin sıkça hatalar
yaptığına her öğretmen şahit olmuştur. Bu hataların nasıl düzeltilmesi gerektiği ise yabancı dil
öğretimini hâlâ sıkça meşgul eden başlıca konular arasında gelmektedir.
Öğrencinin hatalarının nasıl düzeltilmesi gerektiği konusu ele alınmadan önce “hata” kavramını
mercek altına almak konuya ışık tutması bakımından daha uygun olacaktır.
Hata kavramının tanımını yapmaya çalışmak bile başlı başına bir sorun olarak görülebilir.
Hata kavramını tanımlamayabilmek için bazı kriterleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir
(Kleppin, 2002, s. 20-21).
Kriter 1: Doğruluk İlkesi
- Hata, bir dil sisteminden sapma olarak tanımlanabilir.
- Hata, hali hazırda geçerli olan dilbilimsel bir normdan sapma olarak tanımlanabilir.
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere “hata” öğrenilen dilin sistemine ya da dilbilimsel normuna
aykırı cümleler kurmak olarak görülür. Bu tanıma göre “Ich gehen in die Schule” (Ben okula
gitmek) cümlesinin, Alman dil sistemine uygun bir şekilde teşkil edilmediği için, “yanlış” olarak
değerlendirilmesinde her hangi bir sakınca yoktur. Alman dil sistemine göre “gehen” fiili birinci
tekil şahısta “gehe” olarak çekilmelidir. Bu durumda örnek cümle “Ich gehe in die Schule” (Ben
okula gidiyorum) olarak düzeltilmelidir.
Kriter 2: Anlaşılabilirlik İlkesi
- Hata, iletişimde alıcı konumunda bulunan kişinin anlayamadığı unsur ya da unsurlardır.
- Hata, ana dilcinin anlayamadığı unsur ya da unsurlardır.
Her iki tanımda da “hata” kavramı anlaşılabilirlik ilkesiyle izah edilmektedir. Bu tanımlara
göre öğrencinin dil sistemine aykırı cümleler kurması hata olarak görülmemektedir, çünkü bir
cümlenin hatalı olarak değerlendirilebilmesi için alıcının cümleyi anlamaması gerekmektedir. Hata
kavramının bu tanımı yabancı dil derslerinde iletişimsel yöntemin kendisini iyice hissettirmesinin
ardından yaygınlaşmaya başlamıştır.
Kriter 3: Durumsallık İlkesi
Hata, bir ana dilcinin her hangi bir durumda söylemeyi uygun görmediği sözlerinin ya da ilgili
durumda sergilemeyi uygun görmediği davranışlarının genel adıdır.
Bu tanıma göre “hata” kavramı, ilgili ülkede geçerli olan pragmatik (edimbilimsel) norma
aykırı söylenen sözleri veya (sözel) davranışları kapsamaktadır. Bu bağlamda sözlerin doğruluğu,
ilgili duruma uygunluğu açısından değerlendirilmektedir. Örneğin öğrenilen yabancı dilde hangi
sözlerin kibar hangi sözlerin kaba olarak değerlendirildiğini bilmek hatalı cümleler kurmamak
bakımından önem arz etmektedir. Bu ve bunun gibi bir çok pragmatik norma aykırı sözler söylemek
“hata” kategorisinde yerini almaktadır.
Tüm bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda “hata” kavramının çok farklı şekillerde
ortaya çıktığı görülmektedir. Öğretmen bu “hata” tanımlarından öğrencinin yabancı dil öğrenme
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yapmalıdır. Ancak burada öğretmen başka bir sorunla daha yüzleşmek durumundadır. Öğretmen
hangi “hata” tanımını kendisine kriter olarak seçerse seçsin bu hataların düzeltilmesi gerektiği de
ortadadır. Ancak öğrencilerin konuşma esnasında yaptıkları hataların çok çeşitli olması bu durumu
güçleştirmektedir. Yabancı dilde cümle kuruluşunda ortaya çıkması muhtemel hata türlerine yer
vererek konuya biraz daha ışık tutmak yerinde olacaktır.
- Fonolojik hatalar: Öğrenciler, kendilerini sözlü olarak ifade ederken kelimeleri yanlış telaffuz
edebilmektedirler.
- Morfo-sentaktik hatalar: Öğrenciler kelimeleri ya yanlış çekimlerle (eklerle) kullanmakta ya da
onları cümle dizimi açısından yanlış yerlerde konumlandırmaktadırlar.
- Yanlış kelime seçimi/semantik hatalar: Öğrenciler ilgili bağlama uygun düşmeyen kelimeler
kullanmakta ya da ilgili kelimeye yanlış anlamlar yüklemektedirler.
- Pragmatik hatalar: Kendisini ifade eden öğrenciler hedef kültüre aykırı olan sözel davranışlar
sergilemektedirler.
- Hatalı enformasyonlar: Öğrenciler söz dizimi, semantik, fonetik ve pragmatik açıdan doğru
cümleler kursalar da bu cümleler bazen yanlış enformasyonlar içermektedir. Örneğin: “Berlin
befindet sich in Süddeutschland” (age: 42-43).
Öğretmen tüm bu hata tipleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu durum öğrenci hatalarının
teşhisinde ve düzeltisinde öğretmene büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak hataların düzeltisinde
bir başka sorun daha ortaya çıkmaktadır. Öğretmenin konuşma esnasında öğrenciye müdahale
etmesi genellikle öğrencinin motivasyonunu düşüren bir durum olarak değerlendirilmektedir.
Kendisini yabancı dilde ifade etmeye çabalayan bir öğrencinin öğretmen tarafından düzeltilmesi,
onun bu derse karşı olan ilgisini de azaltmaktadır. Böyle bir davranışa maruz kalan öğrenciler
genellikle derslerde bir daha söz almaktan imtina edeceklerdir. Burada sorulması gereken soru
şudur: Öğretmenin yaptığı düzeltme neticesinde öğrencinin şevkinin kırılması öğretmenin hatalara
izin vereceği anlamına mı gelmelidir? Hataların düzeltilmesinin elbette öğrenci açısından büyük
bir önemi vardır. Ancak hatanın nasıl düzeltilmesi gerektiği üzerinde durmak burada konuya daha
fazla ışık tutması bakımından uygun olacaktır.
Öğretmen, öğrenci konuşurken hataları fark ettiğinde onlara hemen müdahale etmek yerine
tespit ettiği hataları uygun kısaltmalar kullanarak not etmelidir. Öğretmen birkaç öğrenciye söz
hakkı verdikten sonra hataları toplu olarak ele alıp hataların kime ait olduğuna hiç değinmeden
düzeltmelidir. Böylece öğretmen öğrencilerin konuşma akışını bozmadan ve onların şevkini
kırmadan hataları düzeltmiş olur (bkz. Brinitzer, 2013, s. 18).
Öğrenci hatalarının düzeltilmesinin bir başka yolu da diğer bir öğrenciye söz hakkı vererek
onun kurduğu doğru cümleyi tekrarlatmak ya da o cümleyi tahtaya yazdırtmaktır. Böylece hata
yapan öğrenci kendi cümlesinin doğru olmadığı halde, öğretmen tarafından hatasının hemen o anda
düzeltmediğini anlayarak bir başka sefere yine söz almakta herhangi bir mahsur görmeyecektir. Bu
sayede öğretmen konuşmada hata yapmanın normal bir davranış olduğu mesajını örtük bir şekilde
vererek öğrencilerinin derslere aktif bir şekilde katılmalarını teşvik etmek noktasında önemli bir
katkı sağlamış olacaktır. Öğretmenin bu şekilde davranması öğrencilerin konuşma motivasyonunun
yükseltilmesi açısından çok önemlidir.
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3. ALMANCADA YAZILI ANLATIM BECERİSİNİ
GELİŞTİRME

Doç. Dr. Bülent Kırmızı
Fırat Üniversitesi
“Okumak bir insanı doldurur,
İnsanlarla konuşmak hazırlar,
yazmak ise olgunlaştırır”
Francis Bacon

Medya ve sosyal paylaşım ağlarının çok fazla kullanıldığı günümüz dünyasında dil, iletişimin
en önemli unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyler kendilerini ifade ederken anlaşmazlıkları
ve iletişim çatışmalarını önleyen en önemli faktör olan dili etkili bir biçimde kullanabilmeleri
gerekmektedir. Dil sadece konuşma becerisi ile değil aynı zamanda yazma becerisi ile de aktif olarak
kullanılır ve aynı zamanda yazanan kişinin neredeyse imzası gibi özgün bir kimliğe bürünür. Tüm
bu nedenler insanların ilkokul çağlarından başlamak üzere, konuşmada olduğu gibi yazmada da
olgunlaşmasını gerekli kılar. Konuyla ilgili çalışan uzmanlar sadece yabancı dilde değil, bireylerin
kendi ana dillerinde de dil becerilerini nasıl geliştirebileceklerini sürekli olarak araştırmakta ve yeni
yöntemler ortaya koymaktadırlar. Yapılan tüm çalışmalara rağmen, dil becerilerinin özellikle de
yabancı dilde yazma becerisinin çok hızlı geliştirildiği söylenemez. Yazma becerisinin geliştirilmesi
sabırla, adım adım ilerleyerek olmalıdır.
Dil genel anlamda belirli bir topluluğun kollektif olarak düşünmesini ve davranış biçimi
gelştirmesini sağlayan en önemli aidiyet belirteçlerinden biridir. Herhangi bir dilin kullanımı ile
kişi aynı zamanda konuştuğu yazılı ve sözlü olarak kullanan bir zümreye bağlı olduğu mesajını
verir. “Değişen dünya ve yaşam karşısında kendi kimliği ve değerlerini sorgulayan, nereye ait ve
hangi değerlere sahip olduğunu kavrayamayan birey ve toplum, kainat aynasına yansıyan vehim ve
korkular sonucunda aidiyet sorunu yaşar” (Şahin, 2011:1571). İnsanlık tarihine bakıldığında yazılı
anlatımın bir iletişim aracı olarak sözlü anlatımdan çok sonraları keşfedildiği anlaşılır. İnsanları
birarada tutan dil çok sonraları yazı ile de ifade edilmeye başlanmıştır. Yazılı anlatım, “Belirli bir
amaca yönelen kişisel, mesleki ve toplumsal yönlerden gerekliliği olan bir ifade şeklidir” (Özdemir,
1967:7). Yazı dili medeniyetin ilerlemesiyle birlikte insanın düşüncelerini sistematik bir biçimde
kafasında tasarlayabildiğinin bir göstergesidir. “Yazı dili, insan düşüncesinin oldukça ileri bir
gelişmişlik düzeyinde ulaştığı dönemlerin ortaya koyduğu bir iletişim aracıdır” (Ağca, 1999:18).
Yazının kullanılmaya başlanmasına değin kullanılan birçok iletişim aracı bulunmaktadır, örneğin
duman ve güvercin bunlardan bir kaçıdır. Yazının icadıyla birlikte önem kazanan yazılı iletişim
sonraki zaanlarda medeniyetin de gelişmesiyle birlikte sadece kişiler arası iletişimde değil aynı
zamanda uluslararası iletişimin de en önemli unsuru haline gelmiştir. “Yazma, konuşmadan sonra
en çok başvurduğumuz bir anlatım biçimidir. Hangi biçimde ve hangi amaçla yazılırsa yazılsın, yazılı
anlatımın temel amacı; okuyucuya belli bir konuda, belirli bir haber iletmektir” (Özbay, 2006:122).
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zamanda konuşma becerisine de etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Alanla ilgili yapılan
çalışmalarda yazma becerisinin kişinin dil yetisini farklı açılardan olumlu yönde etkilediğini ortaya
koyar. Yazma becerisinin geliştirilmesi aşağıda verilen maddelerde yer alan denetim ve amaçlara
ulaşmaya da olumlu katkı sağlayacaktır:
•

Öğrenme sürecini kontrol etmeye,

•

Öğrencilerin seviyelerini belirlemeye,

•

Öğretilen yapıların veya kelimelerin pekiştirilmesine,

•

Dil yanlışlarının görülmesine,

•

Noktalama işaretlerinin öğretilmesine,

•

Diğer becerilerin daha iyi öğrenilmesine,

•

Öğrencilerin dil yetilerinin gelişmesine,

•

Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine,

•

Öğrenilen konuların kısa dönem bellekten uzun dönemli belleğe aktarılmasına,

•

Öğrencilerin yetilerini (competence) performansa dönüştürmelerine. (Çakır, 2010:167-168).

Yukarıda verilen maddelerde yazma becerisinin kullanılmasıyla elde edilecek artılar sıralanmıştır.
Bu artıların daha çok dilin hem matematiksel hem de analitik yönüyle ilgili olduğu görülmektedir,
örneğin noktalama işaretlerinin daha iyi öğrenilmesi, söz diziminin düzgün yapılması vb. Güneş
(2007:161-162), “Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma” adlı kitabında yazılı anlatım becerisini
geliştirme sürecinde daha başka ne tür kazanımlar olabileceğini şu şekilde sıralar:
• Yazma, düşüncelerin kağıt üzerine dökülmesini sağlamaktadır. Kağıt üzerine dökülen
düşünceler daha kolay incelenmekte, karşılaştırılmakta, genişletilmekte, yeniden düzenlenmekte
ve sistemli hale getirilmektedir. Bu düzenleme işlemi öğrencinin hem düşün çalışmcelerini hem de
zihin yapısını düzenlemesini getirmektedir.
• Yazma, düşünceleri sorgulama, gözden geçirme, tartışma, yeniden anlamlandırma ve yazılı
tartışmayı kolaylaştırmaktadır.
• Yazma, düşünmeyi geliştirmekte, çalışmalarda ve öğrenme sürecinde zihnin merkeze
alınmasını sağlamaktadır.
• Yazma, düşünceleri inceleme, karşılaştırma, sorgulama işlemlerine yardım etmekte ve
düşünceler hakkında düşünmenin kapısını açmaktadır. Böylece çok yönlü düşünme biçiminin
geliştirilmesini sağlamaktadır.
• Yazma, bir çok duyguya dokunmayı getirmektedir. Duyu organıyla alınan anlamlar öğrenciyi
etkilemekte ve öğrenci duygularını yazarak ifade etmektedir.
• Öğrencilerin gözlediklerini,dinlediklerini ve okuduklarını yazmaları daha iyi anlamalarını
getirmektedir.
Kendini yazılı anlamda ifade edebilen kişi zamanla yabancı dilde konuşma becerisinin de buna
paralel olarak ilerlediğini görecektir. Düşüncelerini etkili bir biçimde yazıya dökebilen kişi kendi
anadilinde dahi ileri konuşma becerisini edinebilir ve böylece sözlü anlatımda da doğru cümle
kurabilir ve sözdizimi hataları yapmaptan kaçınabilir. Bunun en önemli göstergesi sözlü anlatımda
kullanılan yerel dil alışkanlıklarının yazılı anlatımda kullanılmamasıdır. Böylece kişiler hangi
bölgeye ait olursa olsun yazılı anlatımda bir ortaklık sağlanmış olacaktır. Hangi dil olursa olsun
yazılı anlatım söz konusu olduğunda, dile hakim olmak gerekir ve dili hem gramatik bakımdan hem
de düşünce dünyasına vakıf olmayı gerektirir. Sözlü anlatımın olduğu durumlarda konuşmacının
yaptığı hatalar normal karşılanırken, yazılı anlatımda yapılan yanlışlar görmezlikten gelinmez

		

		Sayfa: -29aksine eleştiri unsuru olur. “Konuşmada, bazı yanlışlıklar fark edilmez veya önemsenmez. Asıl
amaç konuşanın gayesini anlamak olduğundan kelimeler üzerinde ayrı ayrı dikkat harcanmaz.
Yazı ise okuyanın gözü önünde durmaktadır. Oradaki her bozukluk önemli bir dil sorununa işaret
etmektedir. Yazanın konuşana göre daha çok zamanı vardır” (Özbay, 1995:35). Bunun yanında
yazılı anlatımla kurulan bağlantıların ya da iletişimin kalıcı olduğu da unutulmamalıdır. “Ancak
yazıya geçmiş düşüncelerin değeri vardır. Geriye kalanlar rüzgarın alıp götürdüğü bir saatlik kuru
hayalden başka bir şey değildir” (Koçak, 2005:21).
Yazılı anlatım becerisi hem anadil hem de yabancı dillerde doğuştan değil sonradan eğitimle
kazanılan bir beceridir. “Doğru ve düzgün anlatım bir yetenek değil, doğrudan doğruya eğitimle
elde edilen bir beceridir. Bu beceri, elverişli ortamda, uygulama ve denemelerle, özen ve çaba ile
kazanılır” (Kavcar, 1996:16). Kişinin kendi anadilinde yazı becerisini kazanması ancak ilköğretim
süreci içerisinde gerçekleşebilmektedir ancak unutulmamalıdır ki yazı yazma becerisi sadece okul
yıllarını ilgilendiren sınırlı bir beceri değildir. “Yazılı anlatım becerisi okuldan sonraki yaşamın da
vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde çağdaş toplumların yapısı, ticaret ve endüstri temelinden
bilgi ve hizmet temeline doğru kaymaktadır. Bu yeni süreçte iletişim becerilerinin önemli bir yeri
olacaktır. İletişimin bir boyutunu oluşturan yazılı anlatım gelişen dünyaya uyum sağlamada önemli
bir etken olacaktır” (İşeri, 2008:134). Bu durumda insanların anadillerinde öncelikle anlama ve
konuşma becerisinin geliştiği, sonraki yıllarda yani okul döneminde ise okuma ve en son olarak da
yazma becerisinin geliştiği söylenebilir. “Yazma sürecindeki zorluk; bu becerinin konuşma becerisi
gibi okul öncesinde ve doğal bir şekilde kazanılmayıp okulla birlikte ve bir öğrenme süreciyle
kazanılmasından kaynaklanmaktadır” (Maltepe, 2006:58).
“Çok yazan değil,
Güzel yazan yaşar”
Cenap Şehabettin
3.1 Yazılı Anlatım
Yazılı anlatım doğrudan anlatımla ilgili bir kavramdır ve anlatım sözlü ve yazılı olmak üzere iki
biçimde gerçekleşmektedir. Yazılı anlatım en basit tanımıyla, “Öğrencinin gördüğünü, duyduğunu,
düşündüğünü ve yaşadığını yazarak anlatmasıdır” (Ünalan, 2001:123). Herhangi bir konudaki
düşüncelerini sistemli bir biçimde dile getirme olayına kompozisyon denmektedir. Bu durumda
kompozisyon da bir iletişim aracı olarak kabul edilebilir. “Sessiz kalmanın bile bir iletişim şekli
olarak görüldüğü bu aşamada, iletişimde metinlerin oynadığı rolün yadsınamayacağı ortadadır”
(Yılmaz, 2013:1313). Çok daha farklı anlatım teknikleri bulunmaktadır, ancak tüm yazılı anlatımlara
kompozisyon denilebilir. “Anlatım teknikleri, bir konunun en etkili biçimde aktarılmasını sağlayan
önemli unsurlardan biridir” (Şahin, 2014:829). Kompozisyon yazma, bir yazılı anlatım faaliyetidir
ve biçimsel olarak bir formatı bulunmaktadır. Öğrencilerin ortaöğretimden başlayarak üniversiteye
kadar, eğitim-öğretimin her aşamasında en çok çekindikleri uygulamalardan birisidir kompozisyon
yazmak. Yazma konusunda görülen en büyük sıkıntı sadece öğrencilerin değil, yetişkinlerin dahi
kendilerini Ayyıldız ve Bozkurt (2006:2) ise her metnin bir kompozisyon olduğuna dikkat çekerek
gerekçesini de şu şekilde ifade ederler: “Çünkü her eser anlamlı bir bütün niteliği taşımalıdır”.
Yazılı anlatım genel olarak dört unsurdan oluşmaktadır. Bu yapıtaşlarından her biri kendi
içinde önemli olmakla beraber birbirleriyle de sıkı ilişki içerisindedirler. Anlatım bütünlüğünün
olması, biçim, ifade ve gramer kurallarına bağlı kalmak biçiminde sıralanabilecek bu unsurların
birinde yapılacak hata anlatımın amacına ulaşmasını engelleyecektir. “Belirtilen unsurlar tek tek
geliştirilerek, bütünün güzelliği sağlanır” (Deniz, 2003:242).

		

Sayfa: -30“Yazılı anlatım, her türlü olay, düşünce, durum ve duyguları, dili en güzel şekilde kullanarak,
belli bir plan dahilinde başkalarına ve yarınlara ulaştırmaya, böylece kalıcılığı sağlamaya imkan
veren bir araç olarak tanımlanabilir” (Aktaş & Gündüz, 2002:57). Bunu yaparken de kişinin belirli
bir eğitimden geçmiş olması gerekmektedir, çünkü yazıda bütünlüğün sağlanması yani konuyla
ilgili düşüncelerin sistemli bir sıralamayla düzgün bir biçimde ifade edilmesi önem arz etmektedir.
Sever (2004:25), yazılı anlatımda başarılı olacak birinin taşıması gereken nitelikleri şu biçimde
sıralamaktadır:
1. Sözcük düzeyinde:
a) Amaca uygun sözcüğü seçebilmeli
b) Seçilen sözcüğü yerli yerinde kullanabilmeli
2. Cümle düzeyinde:
a) Dilin işleyiş düzenine uygun (anlamlı ve kurallı) cümle kurabilmeli
b) Cümleleri, değişik amaçlara uygun biçimlere sokabilmeli
3. Paragraf düzeyinde:
a) Cümleleri, bir düşünceyi iletecek düzene sokarak aralarındaki dil ve düşünce bağlantısını
kurabilmeli
b) Paragrafta, düşünceyi geliştirici düzenlemeler yapabilmeli.
Yukarıda ana hatları ile verilen iyi bir yazılı anlatımın nasıl olması gerektiğine Koç ve Müftüoğlu
(1998:77) daha detaycı bir yaklaşım getirirler:
a) Konuyu belirlemek, anlam ve konu sınırlaması yapabilmek,
b) Konu ile başlık arasındaki bağlantıyı kurabilmek,
c) Bu bağlantıyı kuran kavramlar arasındaki anlam ilişkisini anlayabilmek,
d) Amacı belirleyebilmek,
e) Dil-düşünce bağlantısını kurabilmek,
f) Düşünceleri önem ve ilgisine göre ayırabilmek ve sıralayabilmek,
g) Ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri saptayabilmek,
h) Anlatımda düşünceyi geliştirici, somutlaştırıcı ve yoğunlaştırıcı ögeleri ve anlatım yollarını
(tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma) kullanabilmek,
i) İşlenen konuyu sapmalardan koruyabilmek (konu dışına çıkmamak),
j) Açık ve anlaşılır dil kullanmak,
k) Sözcük seçimine, cümle kuruluşuna, paragraf yapısına önem ve özen göstermek,
l) Yinelemelerden kaçınmak,
m) Dil yanlışlıkları yapmamak,
n) Yazım yanlışları yapmamak,
o) Yalın olmak, dinleyende, okuyanda ya da izleyende beğeni yaratıp ilgi uyandırmayı ve
konuya yönelmeyi sağlamak,
p) Söz varlığını zenginleştirmek.
Yukarıda belirtilen yazma becerisi için gerekli olan niteliklerin ne yazık ki çok azını günümüz
insanı taşımaktadır. Gençlerin teknolojik aletlerle içli dışlı olmaları ve özellikle de mail ya da
mesajla kurdukları iletişimde kısaltmalar kullanmaları yazılı anlatım becerilerini geriletmektedir.
Nas (2003:200) bu sorunu şu şekilde dile getirir: “Yazma en çok savsaklanan alan. Cep telefonuyla,
örütbağ (internet) yoluyla ileti gönderiyorlar, çocuklar ve gençler. En çok yazdıkları bunlar. Bu
yazdıklarında kurallara uydukları söylenemez. “Selam” yerine “slm” yazılıyor.”

		

		

Sayfa: -313. 2. Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
Yazılı anlatım genel anlamda kompozisyon olarak değerlendirilmektedir. Kompozisyon yazmak
öğrenciler tarafından ana dilde dahi içinden çıkılmaz bir karmaşalar bütünü olarak algılanmaktadır.
Demirel (2003) yazma becerisinin diğer dil becerilerine göre daha zor olduğunu şu biçimde dile
getirir: “Temel dil becerileri içinde yazma becerisi, diğer dil becerilerine göre ağır gelişmekte ve çok
sayıda alıştırma yapmayı gerekli kılmaktadır”. Adı her ne olursa olsun yazmak bireyin yaşadığının
bir kanıtıdır. Amerikalı edebiyatçı John Updike yazının önemini “Dünya adlı gezegende, kapladığım
mekanın hakkını, yazmakla veriyorum” sözüyle dile getirir. Yazmak kişiyi özgünleştiren en önemli
göstergelerden biridir ve bir süre sonra da yazdıklarıyla anılır. Yazma, “düşüncelerin yazılı iletişime
dönüşmesi halidir” (Reimer, 2001:2).
Kompozisyonun giriş, gelişme ve sonuç gibi biçimsel bir formatının oluşu ve her bölümün
kendi içerisinde birtakım gerekliliklerinin olması da öğrencilerde çekincelere neden olmaktadır.
Kompozisyon yazınsal bir tür olarak elbette sadece fiziksel yapının değil aynı zamanda dilbilimsel
ve bilişsel özelliklerin de harmanlandığı bir boyuttur. Bunun yanında konu ile ilgili geniş bir bilgiye
sahip olup, giriş kısmında öğrencinin konuya dair kendi tezini ileri sürmesi, gelişme kısmında
konuyu örneklendirmesi ve antitezleri dile getirmesi ve sonuç kısmında da giriş kısmında ileri
sürdüğü tezi kendi lehine sonuçlandırması birçok öğrenci için zor görünmektedir.
Kişinin herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini etkili bir şekilde yazılı anlatım biçiminde dile
getirebilmesi için bazı niteliklere sahip olması zorunlu görünmektedir. Öncelikle verilen konuya dair
geniş bir bilgi ve buna paralel olarak da elbette açılım yapabilme becerisi gerekmektedir. Bazılarında
ise bilgi olsa dahi bu bilgiyi işleyip yazıya dökme problemi görülmektedir. Noktalama işaretleri ve
imla kuralları gibi inceliklerin de bilinmesi kompozisyon yazmak için öncelikli koşullar arasında
yer almaktadır. Kavcar (1999:152-160) kişinin yazma becerisini geliştirebilmesi için öncelikle istek,
çaba, cümle bilgisi, noktalama, yazma kuralları, okuma, plan yapma ve kontrol etme gibi davranış
biçimlerini edinmesi gerektiğini belirtir. Öğrencilere yazma alışkanlığı kazandırabilmek için öncelikle
onların yazma ile ilgili korkularını atmak gerekmektedir ve bunun için de izlenmesi gereken bazı
yöntemler vardır. Bunların başında “Süreçli yazma” ya da “Süreç odaklı yazma” adı verilen ve
önceden hazırlık gerektiren bir yöntem izlenebilir. Bu yöntemin en büyük faydası kompozisyon
konusunun öğretmen tarafından önceden belirlenerek öğrencilere verilmesi ve akabinde öğrencilerin
konuyla ilgili geniş bir araştırma yaparak taslak metinler ortaya çıkarabilmesidir. Süreçli yazmanın
aşamaları aşağıdaki gibidir:
a. Hazırlık yapma
b. Plan yapma
c. Taslak yapma
d. Yazma
e. Kontrol etme
Öğrenciler örneğin Almanca olarak bir cümleye başlama ve bir iddaa ileri sürebilme becerisinden
yoksunsa sahip oldukları bilgileri dile getiremeyeceklerdir. Bu nedenle Almanca giriş cümlesi nasıl
yapılır, gelişme kısmında ne tür cümleler kullanılabilir ve sonuç kısmında konu nasıl bağlanır
gibi bilgilerin öncelikle edinilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler edinilmeden düzgün bir yazı ortaya
çıkmayacaktır, çünkü yazı dili konuşma diline göre hem daha çok dikkat gerektirir hem de dilin
kurallarına hakim olmayı gerektirir. Ancak ne var ki öğrencinin bir yazınsal tür olan kompozisyonu
sadece ve sürekli basmakalıp cümlelerle oluşturması da bir süre sonra dil kirliliğine yol açacaktır.
Bu nedenle öğrencinin öncelikle yabancı dilde yazma becerisini kazanması ve korkusunu yenmesi
bakımından kalıp ifadeleri kullanması kaçınılmazdır, ancak dil becerilerinin gelişmesine paralel
olarak bu yapıların çeşitlendirilmesi gerekmektedir.

		

		Sayfa: -32Yazılı anlatım çalışmalarının başlangıcında öğrenciler sürekli öğretmen kontrolünde yazmalıdır.
Öğretici konumunda olan kişi öğrencilere örneğin hücreleme yöntemini kullanarak yazma becerisini
adım adım vermelidir. Üç aşamalı bir yazı türü olan kompozisyonda giriş, gelişme ve sonuç
bölümlerinin nasıl yazılması gerektiği aşamalı olarak verilmelidir. Öğrenci öncelikle Türkçe ve sonra
da Almanca giriş cümlelerinin nasıl yazılması gerektiğini ve herşeyden önce de giriş cümlelerinin
bir kompozisyonda ne anlam ifade ettiğini kavraması gerekmektedir. Yazma faaliyeti diğerlerinden
örneğin okuma faaliyetinden farklı olarak üretimsel bir süreçtir ve örgün eğitim içerisinde olması
zorunludur. Bu da öğretmen kontrolünü zorunlu kılmaktadır. “Yazma becerisi kavramıyla ilgili
olarak çoğu yabancı dil öğretmeninin yanıldığı bir konu öğrencilerden hiç yardım almadan bireysel
olarak eksiksiz bir kompozisyon yazmalarını beklemektir” (Çakır, 2010:166).
Sonuç
Dil becerilerinden biri olan yazı yazma becerisi, bireyin duygularını, düşünce dünyalarını ve sahip
oldukları bilgileri karşı tarafa doğru, planlı, sistemli ve etkili bir biçimde aktarılmasını sağlar. Güneş
(2007) yazma olayını, “beyinde yapılandırılmış bilgilerin yazıya dökülmesi işidir” şeklinde tanımlar.
Sadece okulda değil hayatın her alanında başarının olmazsa olmazı yazılı anlatım becerisinin iyi
edinilmesi, kişinin güçlü ve etkili bir iletişim aracına sahip olmasını sağlayacaktır. Düşüncelerin ses
yerine kağıda dökülmüş hali olan yazma becerisinden yoksun olan kişi bilgi birikimi ya da duygu
yoğunluğu ne denli yüksek olursa olsun karşıya aktaramayacaktır. “Kişilerarası iletişimi zayıf
ve kopuk olan insan, bireysel ve toplumsal düzeyde yaşanılacak olası bir kaosun nüvesini içinde
taşır” (Şahin & Topdaş, 2015:187). İletişim olgusunun en birincil amacı kişinin kendisini ifade etme
isteğidir ve bu sözlü değil de yazılı anlatımla olacaksa ard arda gelen bir çok işlemler silsilesinin
planlı bir biçimde aktarılmasıyla mümkündür.
Her alanda olduğu gibi öğrenciler, yazma becerilerinin geliştirilmesi noktasında da öğreticilerin
yardımına ihtiyaç duyarlar. Üniversitelerde Almanca bölümleri, diğer birçok bölümden bazı yönleri
ile farklılık gösterir. Derslerin ağır olması, öğrencinin o dersin üstesinden gelemeyeceği anlamına
gelmez, ancak o güne kadar hiç görmediği bir dilde ve yeni öğrendiği bir yabancı dilde kendi ana
dilinde dahi zorlandığı yazılı anlatım becerisini kurallarına göre gerçekleştirmesi öğreticinin desteği
olmadan pek mümkün değildir. Öğretici yazma öğretiminin başlangıcında yazılı anlatımın ilkelerini
vermeli ve adım adım öğrenciyi takip ederek becerinin gelişmesini sağlamalıdır. Özellikle konuşma
ve yazma becerilerinin gelişiminde öğretici konumundaki kişi önemli bir rol üstlenmektedir ve bu
alanlarda öğrenci yalnız bırakılacak olgunluğa sahip değildir. Yazma beceri, ilk başlarda öğreticinin
önceden vermiş olduğu kalıplarla sürekli tekrarlanarak geliştirilmeli ancak sonraları ezbere
kaçmamak için öğrencilerin öğrendikleri yeni cümle yapılarını da devreye sokmaları istenmelidir.
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HAZIRLIK SORULARI
1. Dinleme (listening) nedir?
2. Yoğun dinleme (Intensive Listening) ve Kapsamlı dinleme (extensive listening) nedir?
3. Dinleme taktikleri (listening strategies) nelerdir?
4. Öğrenme merkezli dinleme (learner-centered listening) nedir?
Giriş
Dil öğretimi üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir kibir dili ikinci bir dil olarak öğretirken
bir bütün olarak düşünerek tüm becerileri öğretmeliyiz. Dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan
oluşan dört beceriyi öğretirken amaç öğrencinin rahat iletişim kurması olduğu için biri diğerinden
ayrı düşünülemez. Ne yazık ki birçok program dilbilgisi, okuma ve yazmaya ağırlık verirken
konuşma ve dinleme gereken ilgi ve önemi görmemektedir.
Bu bölümde alıcı becerilerden dinleme, dinleme çeşitleri, dinleme taktikleri ve öğrenci merkezli
dinleme üzerinde durulacaktır.

4.1. Dinleme (Listening) nedir?
İkinci dil öğretimi ile ilgili yıllardır süre gelen tartışmalar vardır. Kimileri öğretmen merkezli
öğretimi savunurken kimileri de son yıllarda öğrenci merkezli öğrenmenin önemli olduğunu
vurgulamaktadır. Öğrenci merkezli öğretimle birlikte dil öğretimi ile ilgili teorilerde de değişimler
meydana gelmiştir. Morley’e göre (1991) aynı zamanda “yapıya olan ana vurgudan dil fonksiyonu
ve iletişime dikkati içeren vurguya bir geçiş olmuştur” (sf. 81). Yani sadece dilin yapısını öğreterek
dil öğretilmiş olmuyor. Aynı zamanda dili kullanma da öğretiliyor. Bunu gerçekleştirirken de
geleneksel yapının tersine öğrenci merkezli öğretim benimsenerek onlarda sürece dahil edilmiş
oluyor.
Diğer önemli bir tartışma konusu da ikinci dil öğretiminde yer alan dört beceri ile ilgilidir:
dinleme, konuşma, okuma ve yazma. Bir grup, üretken becerileri (productive skills) yani konuşma
ve yazmanın öncelikli olduğunu savunurken diğer bir grup da alıcı becerilerin (receptive skills)
yani dinleme ve okumanın önemli olduğunu savunmaktadır. Alıcı beceriler, öğrencilerin bir şeyler
üretmeleri yerine sadece algılayıp anlamak durumunda oldukları için çoğunlukla pasif beceriler
olarak görülmektedir. Hâlbuki üretken becerilerde öğrenciler dinleyip anlamakla kalmıyorlar
konuşarak ya da bir şeyler yazarak üretimde de bulunmaktadırlar. Bu demek değildir ki alıcı beceriler
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derecede önemlidir. Ama dil öğretiminde dinleme diğerlerine göre biraz daha az ilgi görmektedir.
Nunan’a göre dinleme “ikinci dil öğreniminde Sinderella becerisidir. Sıklıkla, büyük kardeşi
olarak görülen konuşma tarafından küçük görülür. Çoğu insan için, ikinci dil bilgisini iddia etmek
o dilde yazabilmek ve konuşabilmektir” (1999; sf. 199). Ama konuşabilmek için de karşı tarafın ne
dediğini dikkatli dinlemek esastır. Konuşan kişi ne söylerse söylesin, anlattıkları karşıdaki kişinin
anladıkları kadardır. Bu nedenle dil öğretiminde tam bir başarı elde etmek için dinlemenin çok
önemli olduğu düşünülmektedir.
Morley’e göre 1970’lerin öğretim programları pragmatik beceri odaklarını okuma yazma ve
konuşmadan dinlemeyi de içerecek şekilde genişletince dinlemenin durumu göz ardı edilenden
artan bir öneme sahip olana doğru değişmeye başlamıştır. Bunun yadsınamayacak birçok sebebi
vardır. Rost’a göre (Nunan, 2002, sf. 239) dil sınıflarında dinleme önemlidir, çünkü “öğrenen için
giriş (input) sağlar. Bu girişi doğru seviyede anlamadan, hiçbir öğrenme başlayamaz. Dinleme
bundan dolayı konuşma için gereklidir”.
Rivers’a göre (Celce-Murcia, 1991, sf. 82), “Konuşma diğer bir kişi tarafından algılanmadıkça
kendi başına iletişim olmaz. Sözlü konuşma anlamayı öğretmek iletişim amacına ulaşmak isteniyorsa
ana önceliktedir”. Yani bir anlamda dinleme, diğerlerinin söylediklerini anlayabilme becerisidir.
Sarıçoban’a göre (2001, sf. 103), dinleme becerileri iki bölümde çalışılabilir:

Willis (akt. Sarıçoban, 2001, sf. 103), mümkün kılan beceriler olarak adlandırdığı çoğunlukla
başlangıç seviyesinde tercih edilen dinlemenin mikro-becerilerini sıralamaktadır. Bunlar:
-

insanların ne hakkında konuşacağını tahmin etme

-

panik olmadan bilinmeyen kelimeleri ve tümceleri tahmin etme

-

birisinin anlaması için kişinin o konudaki bilgisini kullanma

-

ilgili konuları belirleme; ilgisiz bilgiyi reddetme

-

ilgili konuları tutma (not alma, özetleme)

-

söylem belirleyicilerin (discourse markers) farkına varma

-

örneğin, Şey, oh, diğer bir şey de, şimdi, son olarak vb.

-

bağlayıcı aygıtlar

örneğin gibi ve hangisi, bağlaçlar, zamirler, referanslar vb.
-

farklı seslendirme tarzı ve vurgu kullanımlarını anlama
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-

ima edilen bilgiyi anlama

örneğin, konuşmacının tutum ve niyeti
Diğer taraftan makro dinleme aktiviteleri öğrencilerin bu becerideki yeterliliklerini anlamalarına
yardımcı olur. Böylece makro-dinleme becerileri şöyle açıklanabilir:
belirli ve genel bilgiyi dinleme
-

söylenenin ana fikrini anlama

-

yönlendirmeleri anlama

-

talimatları anlama

Burada da mikro dinleme becerileri makro dinleme becerilerinden bağımsız düşünülemez.
Sonuçta mikro becerileri başlangıç seviyesinde kullanırken makro becerileri ilerleyen seviyelerde
anlamaya yardımcı olmak için kullanılır.
4.1.1. Yoğun dinleme (Intensive Listening) ve Kapsamlı dinleme (extensive listening) nedir?
Öğrenciler, nasıl dinleme yapacaklarını bilemezler. Dinleme
yaparken neyi, nasıl, ne için dinlediklerini bilmeleri gerekmektedir.
Öğrenciler hem yoğun dinleme (intensive listening) hem de kapsamlı
Dinleme (extensive listening) yaparak dinlemelerini pekiştirebilirler.
Şekil 1: Dinleme çeşitleri

Yoğun dinleme, dinleme becerisi aktiviteleri planlanırken göz önünde bulundurulması gereken
bir noktadır. Öğrencilerin etkili dinleme becerilerini kullanmalarını geliştirmek için bu gereklidir.
Yoğun dinlemedeki amaç belirli bir amaç için dinlemektir. Dinleme parçasının özetini çıkarma,
bir bölümünü metne dökme, dinleme parçasındaki bazı kelimelerin anlamlarını tahmin etme
ve dinlenilen parçaya göre boşlukları doldurma bu amaçlara örnek olabilir. Yukarıda söz edilen
aktiviteleri yapabilmeleri için öğrencilerin dinlemeye ve aktivitelere odaklanmaları gerekmektedir.
Harmer’ a (2001) göre; çoğu öğretmen kayıtlı materyal kullanmaktadır. Bunun avantajı, öğretmen
ne zaman isterse öğrencilere dinletebilir. Öğrenciler, öğretmenin sesinden ve telaffuzundan başka
sesleri ve telaffuzları da duyma şansına sahip olurlar. Kayıtlı materyalin kullanımı kolaydır. Bu sebeple
de çoğu ders kitabı kayıtlı materyal içermektedir. Kayıtlı materyal kullanmanın bazı dezavantajları
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oturup bir cd çalar, dizüstü bilgisayar, akıllı tahta gibi cihazlardan dinleme yapmaktadırlar. Ayrıca
dinlemenin yapıldığı ortamın büyük olması ve akustiğin düzgün olmaması sonucunda verimli
bir dinleme yapılamayabilir. Son olarak da şunu ifade etmek gerekir ki, dinleme hızı dinlemenin
yapıldığı cihaza bağlıdır. Maalesef böylece tüm öğrenciler aynı materyali aynı hızda dinlemek
durumunda kalmaktadırlar.
Harmer (2001; sf. 230-231) kayıtlı dinleme materyallerinin yanı sıra farklı dinleme yolları da
önermektedir. Canlı dinleme (live listening) olarak da adlandırılan bu dinleme çeşitleri aşağıdaki
gibidir:
- Sesli okuma: Öğretmen sınıfa sesli okumayı kendisi yapmaktadır. Bu yapılan dinleme türü
öğrenciye yazılı olan metni sesli olarak da duyma imkânı vermektedir. Burada öğretmen gerekli
gördüğü takdirde okuduğu parçayı canlandırma imkânına da sahiptir.
- Hikâye anlatma: Öğretmen başka bir dinleme materyali olarak hikâye anlatmayı tercih
edebilir. Hikâyenin herhangi bir yerinde durup öğrencilerden sonra ne olacağını tahmin etmelerini
isteyebilir.
- Röportaj: Burada röportaj sorularının öğrenciler tarafından hazırlanılması istenirse, o zaman
söz konusu dinleme en motive edici dinleme aktivitelerinden birisi olabilir. Bir sonraki soruyu
sormak için karşı tarafın cevabını iyi dinlemesi gerekmektedir. Görüşme yapılan kişi sınıftan da
olabilir dışarıdan birisi de getirilebilir.
- Diyaloglar: Dışarıdan birsinin sınıfa getirilmesi sonucunda yapılan ikili konuşmalar verimi
artırabilir. Böylece öğrenciler sadece dinlemekle kalmazlar aradaki iletişimi de takip etme imkânına
kavuşmuş olurlar.
Bu tür dinleme aktivitelerini yaparken öğretmene de büyük sorumluluk düşmektedir. Öğretmenin
buradaki en önemli işi dinleme aktivitesini düzgün organize etmektir. Dinleme esnasında gerekirse
parçayı durdurup sorular sorabilir, tekrar etmelerini isteyebilir ya da onlara gerekli roller vererek
kendilerinin de aktif olmalarını sağlayabilir. Öğrencilere gerekli geri bildirimleri verme konusuna
da ayrıca dikkat etmelidir.
Kapsamlı dinleme ise daha çok sınıf dışında gerçekleşmektedir ve belirli dinleme hızını
artırmaya yönelik yapılmaktadır. Dinleme hızı, öğrenilen dilin kelime ve dilbilgisinin öğrenilmesi
sonucunda iletişime geçiliyorsa gerekli olmaktadır. Bunu yapmanın en iyi yolu da okumak ya
da dinlemektir. Öğrenciler dinleme yaparken anlama süresinin hızını takip edebilirler. Dinleme
aktiviteleri doğru ve etkili bir şekilde ve doğru seviye de yapıldığı takdirde dinleyenler anlamak
için kelimelere ve cümlelere odaklanacaklardır, böylece yapılan dinleme çalışmaları dil gelişimine
katkıda bulunacaktır. Anlama hızı seviyeye göre de farklılıklar göstermektedir. Başlangıç seviyesinde
anlama birkaç kelimeyle sınırlı kalabilirken ilerleyen seviyelerde kelime, dilbilgisi ve karmaşık
cümleler de kolayca anlaşılabilir.

Öğrenciler sınıf dışında, kendi evlerinde, arabalarında ve seyahat ederken kendi
kişisel kayıtlarını dinleyebilirler. Burada önemli olan nokta hiçbir zorlama olmadan
ne dinleyeceklerine, nerede dinleyeceklerine ve ne için dinleyeceklerine kendilerinin
karar veriyor olmalarıdır. Harmer’a (2001) göre kapsamlı dinleme materyalleri sayısız
kaynaklardan edinilebilir. Birçok basitleştirilmiş okuma kitabı dinleme versiyonlarıyla
birlikte basılmaktadır. Bu da öğrencilere dinlerken okuma imkânını da vermektedir.
Kapsamlı dinlemeyi teşvik etmek için, öğrencilere birçok görev verilebilir. Örneğin kişisel
bir dergide okuduklarına verdikleri cevapları kaydedebilirler. Dinledikleri bir şarkının ne
ile ilgili olduğunu bir iki cümleyle anlatabilirler. Burada önemli olan öğrencilerin kapsamlı
dinlemenin tamamen özgür bir şekilde yapacaklarından emin olmalarıdır. Çünkü kapsamlı
dinlemede belirli ve özel bir sebep yoktur.
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Etkili ve tam bir dinlemenin gerçekleşmesi için öğrencilerin kullandığı bazı taktikler vardır.
Dinleme taktikleri literatüründe, taktikler üç ana grupta toplanmıştır:
1. Bilişsel (cognitive) taktikler: duyduğumuz şeyleri anlamlandırmak için kullanılır.
2. Üst bilişsel (metacognitive) taktikler: anlamamızı planlama, izleme ve değerlendirme için
kullanılır.
3. Sosyo-duygusal (socioaffective) taktikler: ya anlama çabamıza başkalarını dahil etme ya da
anlamak için kendimizi cesaretlendirdiğimiz taktiklerdir (Lynch, 2009, sf. 79).
Bu taktiklere örnekleri Lynch, Goh 2002; Vandergrift 2003; ve Kondo ve Yang 2004’ün
çalışmalarına dayanarak tablo olarak vermiştir (2009; 80).
Bilişsel taktiklerde yer alan tüm taktikler duyulan şeyi anlamaya yöneliktir. Parçadan
çıkarım yapma ya da kişisel tecrübelere dayanarak detaylandırma bunlardan birkaçıdır. Üst
bilişsel taktikler anlamaya yönelik planlı taktiklerdir. Örneğin, öğretmen sınıfa belirli bölümlere
odaklanarak ya da fiziksel özelliklerle ilgili sıfatları belirleyin gibi yönlendirmeler vererek
dinlemelerini söyleyebilir. Sosyo duygusal taktiklerde ise öğrenciler dinleme yaparken karşı
taraftan tekrar etmelerini ya da yavaşlamalarını isteyebilirler. Kullanılan taktik ne olursa olsun
hepsinin öncelikli amacı anlamayı kolaylaştırmaktır.
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Yang 2004’ün çalışmalarına dayanarak):
Bilişsel

Üst Bilişsel

Tahmin etme/çıkarım yapma
parçadan
sesten
vücut dilinden
söylem bölümleri
arasından
Detaylandırma
kişisel deneyimlerden
dünya bilgisinden
akademik
öğrenmeden
hayal etmeden
Bağlamsallaştırma
Imaj
Özet
zihinsel
fiziksel (notlar)
Çeviri
Tekrar
Diğer dil ya da dillerden
çeviri
Azaltma
Sabitleme
heceleme hakkında
düşünmeyi durdurma
anlam hakkında
düşünmeyi durdurma
ezberlemeyi
durdurma

Planlama
ileri organizasyon
öz yönetim
Anlamayı izleme
anlamayı doğrulama
anlaşılmayan kelimeleri
belirleme
Yönlendirilmiş dikkat
konsantre olma
problemlere karşı azim
Seçici dikkat
tanıdık kelimeler için
dinleme
genel mesaj için dinleme
bilgi yapısını fark etme
tekrar ve yeniden formüle
etmeyi fark etme
belirli bölümleri dinleme
Değerlendirme
tahminlere karşı çıkarımları
kontrol etme
bilgiye karşı çıkarımları
kontrol etme
bağlama karşı çıkarımları
kontrol etme

Sosyo duygusal

Sorgulama (iki yönlü görev)
netleştirme için sorma
tekrar için sorma
anlama kontrolü
kullanma
işbirliği
diğer öğrencilerle çalışma
Kaygıyı azaltma
kendini cesaretlendirme
kendini diğerleriyle
kıyaslama
başarıya odaklanma
Rahatlama
fiziksel teknikleri
kullanma
görselleştirmeyi kullanma

4. 1. 3. Öğrenci merkezli dinleme (learner-centered listening) nedir?
Son yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki geleneksel öğretme ve
öğrenme metotlarının yerini yenilikçi öğrenme metotları almıştır. Bu metotlarda asıl olan
öğrencinin öğrenme sürecinin içerisine dahil edilmesidir. Yani bu süreçteki sorumluluğu hem
öğretmen hem de öğrenci birlikte üstlenmektedirler. Öğrenci pasif şekilde oturup verilen bilgiyi
sorgulamadan almak yerine, kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu almaktadır (Durak Üğüten
2009; Köse, 2006; Benson, 2001; Durak Üğüten 2015). Tudor kitabında ikinci dil öğretiminde öğrenci
merkezlilikle ilgili:
öğrenci eğitme basitçe öğretmenin, öğrenciye sahip olamayacağı bilgi ve becerileri sağladığı
bilginin tek yönlü akışı değildir. Ayrıca öğretmen ve öğrenci öğrenme sürecindeki algı ve anlayışlarını
değiştirdikleri bir forum yaratmayı da sağlamaktadır ve böylece öğrenci merkezli yaklaşımın
kalbinde yatan dil öğrenme paylaşılmış keşfini başlatmaktadır (akt. Lynch, 2009; sf. 134).
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Yukarıdaki şekilde de belirtildiği üzere öğrenci merkezli eğitimde öğrenci bu sürecin tam
merkezindedir. Ne öğretiliyor, nasıl öğretiliyor, hangi seviyede öğretiliyor ve öğretilirken hangi
eğitim materyalleri kullanılıyor gibi birçok sorunun cevabını araştırmada öğrenciler de söz sahibi
olmaktadırlar. Öğrencilerle kendi eğitim süreçleriyle ilgili sorumluluğu paylaşarak öğretmen de
öğrencilerini sorgulamadan verilen bilgiyi almak yerine eleştirel düşünmeye teşvik etmektedir.
Kinney and Coombe’ye göre (1999; sf 1), dil öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşım,
öğrencinin öğrenme sürecinde merkezde olması fikrine dayanmaktadır. Öğrenciler, esas olarak
yaratıcı becerileri, ilgileri, geçmiş bilgileri, geçmiş tecrübeleri, motivasyonları, algılanmış ihtiyaçları
açısından getirdikleri sınıf tecrübelerinden öğrenirler. Bilgiyi pasifçe alan olmak yerine aktiftirler.
Sınıfta karar veren kişi rolü alabilirler ki sıklıkla ne öğrenileceği, hangi aktiviteler ile öğrenileceği ve
ne seviyede öğrenileceğine karar verirler.
Lynch’in de belirttiği gibi,
eğer “öğrenci” ve “öğrenme” yerine “dinleyici” ve “dinleme” kelimeleri konulursa Tudor’un
durumu öğrenci merkezli dinlemeyle kastettiğim şeyi karşılamaktadır: ikinci dil dinleyicilerinin
öğretmen ve diğerleri ile konuşma metninden anladıklarını paylaşmaları için cesaretlendirildikleri
aktiviteler. Dikkat odağı metinden doğru cevapları almaktan çok bireylerin mantıklı
yorumlamalarının değişimidir (2009; sf. 134).
Lynch’e (2009) göre bunu başarmanın bir yolu kendi yanlış duyma ve yanlış anlamalarının
örneklerini kullanmaktır. Dinlerken yapılan hatalar ya da yanlış duyma veya yanlış anlamaları bir
yere not alıp onları örnek olarak kullanmak buna örnek olabilir. Diğer bir seçenek ise “Duraklatılmış
dinleme “ (2009; sf 134) dir. Yani öğrenciler dinleme esnasında anlamazlarsa ya da yanlış anlarlarsa
öğretmenden duraklatmasını isterler. Öğretmen durdurma (pause) düğmesine bastığında öğrenci
şu dört alternatif konusunda hem fikirdir:
1. kayıtın ilgili bölümünün yeniden dinletileceğinden
2. çalıştırılıp devamındaki dinlemenin bu karmaşa ya da tutarsızlığı çözüp çözmeyeceğini
göreceklerinden
3. öğretmenden ek bilgi isteyeceklerinden
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(Lynch, 2009; sf 134).
Öğrenci kendi geçmişinden getirdiklerini de kullanarak yeni bilgilerle ilişiklendirerek kendi
öğrenme sürecinin sorumluluğunu üstlenmiş olur. Yaptığı hatalardan da bir şeyler öğrenebileceğinin
farkına varacaktır. Dinlerken yaptığı hatalar ya da yanlış duyduğu bir kelimenin sonuçlarından ders
çıkarabilir.
Sonuç
Sonuç olarak dinleme becerileri üretken becerilere zemin hazırlayan anlaşılabilir (receptive)
becerilerdir. İletişimi sağlamak için gerekli olan okuma, yazma ve konuşma gibi beceriler için de ana
beceri durumundadır. Konuşabilmek için öncelikle konuşulanı iyi anlamamız gerekmektedir. Bunun
için de etkili bir dinleme yapılmalıdır. Peki dinleme becerilerinin daha üretken olabileceğinden nasıl
emin olabiliriz? Sarıçoban’a göre (2001, sf: 104-105), “dinleme konuşma kadar aktiftir ve hatta daha
da zordur. Dikkat, düşünce, yorumlama ve hayal etmeyi gerektirir”. Sarıçoban ayrıca öğrencilerin
dinleme becerilerini geliştirmek için onların:
-

olumlu bir tutum edinmeleri

-

duyarlı olmaları

-

dikkat dağınıklığını önlemeleri

-

konuşmacının amacına göre dinlemeleri

-

daha önce olanların özetine bakmaları

-

olabilecekler için işaret bakmayı (tahmin etmeyi)

-

tamamlayıcı materyalleri değerlendirmeleri

- sözlü olmayan ipuçlarını (vücut dili-sözlü olmayan iletişim) aramalarına izin verilmesi
gerektiğini söylemektedir (2001, sf: 104-105).
- Sınıfa getirilen dinleme parçaları da ayrı bir önem taşımaktadır. Kullanılan dinleme
materyallerinin seçiminde onların otantik olmasına ve öğretilen dilin kültürel özelliklerini de
içermesine özen gösterilmelidir. Böylece zaten ikinci planda görülen dinleme becerisine karşı
öğrencilerin motive edilerek yönlendirilmeleri sağlanabilir.
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5. YABANCI DİLDE OKUMA ÖĞRETİMİ

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Selmin SÖYLEMEZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dil dünyada ve etrafımızda olup bitenleri anladığımız, aynı zamanda kendimizi,duygu ve
düşüncelerimizi ifade ettiğimiz hem yazılı hem de sözlü olarak kullandığımız bir araçtır. Yabancı
bir dilin öğretimi ile öğrencinin “o” dili anlaması ve o dilde kendini ifade edebilme becerisinin
kazandırılması hedeflenir.Yani yabancı dil öğrenmek denildiğinde akla o dili etkin bir şekilde
kullanarak konuşmak, yazmak, dinlemek ve okumak gelir. Bu beceriler her ne kadar birbirlerinden
ayrı gibi dursalar da aslında birbirlerinin içinde yer alırlar. Örneğin günlük hayatımızda, ana
dilimizde izlediğimiz bir program (dinleme) ile ilgili olarak fikir beyan edebilir (konuşma), ya da
konu ile ilgili bişeyler yazabiliriz (yazma). Aynı şekilde gazete ya da dergide yer alan bir haberi, iş
ilanını, ya da bir e-postayı görüp (okuma), haber ile ilgili olarak yanımızdakilerle fikir ya da bilgi
paylaşımı yapabilir (konuşma), okuduğumuz ilana yazılı başvuru (yazma) yapabilir, e-postaya yazılı
ya da sözlü (yazma/konuşma) cevap verebiliriz. Yani dört temel dil öğretim becerisi olan dinleme,
okuma, konuşma ve yazmayı günlük hayatımızda etkin ve birbirlerine bağlantıı şekilde kullanırız.
Dolayısıyla yabancı dil öğretiminde de bu becerilerin bütünleşik şekilde ele alınması dil öğretimini
yapaylıktan çıkaracak, etkin bir hale getirecektir.Çünkü yabancı dil öğretim sınıflarında genelde
öğrencinin birden fazla beceriye odaklanamayacağı inancıyla beceriler tek tek ele alınır; tek başına
yapılan dinleme dersi ya da yazma dersi gibi.
Günlük hayatta en çok ihtiyaç duyduğumuz ve kullandığımız beceri okuma becerisidir. Çünkü
okumak günlük hayatta sürekli olarak karşılaştığımız, kitap, gazete, ilan panoları, restorandaki
menüler, ilaç prospektüsleri, internet, kitap, dergi, el ilanları gibi her türlü yazılı metine karşı
beynimizin ve gözlerimizin birlikte hareket ederek ortaya koyduğu eylemdir. Okuma becerisi
bireyin okuduklarını anlayıp tepki verebilmesi ve iletişime geçebilmesi için önemlidir. Yabancı dil
öğretiminde de bireyin okuduğunu anlaması ve dolayısıyla kendisinden istenilen şeyleri yapabilmesi
yabancı dilde iletişim kurması açısından son derece önemlidir.
5. 1. Okuma Nedir?
Okumayla ilgili pek çok tanımlama yapılmıştır. McKay (1989) okumanın yazılı sembollerin
çözümlenmesinden çok kişinin geçmiş deneyimleri ile metin arasındaki bağ olduğunu vurgular.
Grabe ve Stoller’e göre (2002:36) okuma kelimeyi tanıma ve anlama becerisinin bileşimidir. Tompkins’e
(2002) göre ise okuma stratejik bir süreçtir ve okuma öğretiminin amacı öğrenenin metindeki anlamı
anlamasını sağlamaktır. Buna ilaveten Pang ve diğerleri (2003) okumanın, kelimeleri tanıma ve metni
anlama olarak iki süreçten oluştuğunu, dilbilgisi, kelime bilgisi, genel kültürle beraber kullanılan
stratejilerin de okuma sürecine yardımcı olan öğeler olduğunu belirtmişlerdir (aktaran Saraç-Süzer,
2008). Mikulecky (2008), okumanın bilinçli ve bilinçsiz düşünme süreci olduğunu; okurun yazarın
vermek istediği anlamı kavramak için pek çok strateji uyguladığını ve bunu yaparken metindeki
bilgiyi kendi deneyimleri ve önbilgileriyle karşılaştırdığını belirtir. Darancık (2012) okuma
eyleminin öğrencilere erek dilde yeni sözcükler, deyimler ve kültürel ifadeler öğrettiğini ve bunun
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deşifre edilmesinden çok metni anlamaya yönelik bir eylem olarak açıklar, dolayısıyla okumanın
amacı metinde geçen tüm kelimelerin anlamını bilmekten çok metnin genel anlamını çıkarmaktır.
Ur (2012, s 134) aynı zamanda okumanın doğasıyla ilgili bazı önermelerde bulunur;
1. Kelimeleri okumak için harfleri çözümlemek gerekir.
Okumayı öğrenmeye başladığımız zamanlarda önce harfleri öğrensek de daha sonraları tek tek
harflere bakmaksızın kelimeleri okuruz.
2. Bir metni anlamak için tüm kelimeleri doğru olarak okumak gerekir.
Okuduğumuz her şeyi anlamlı hale getirmek gibi doğal eğilimimiz vardır. Okuduğumuz
metinde alakasız, anlamsız bir kelime varsa metnin anlattığını anlayabilmek için okurken farkında
olmadan düzeltmeler yaparız, daha önce verilmiş bilgiyi tekrar eden ifadeler varsa atlarız ya da
üzerinde durmadan okuyup geçeriz (s.135).
3. Eğer metindeki tüm kelimeler anlaşılırsa metin de anlaşılır.
Bir metnin kolaylıkla anlaşılabilmesi için metinde geçen kelimelerin en az %95ini bilmek gerekir
(s.135). Kelimeleri bilmek önemli olsa da konu hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir, anlamayı
sağlar. Çünkü metni anlamak için var olan önbilgilerimizden faydalanırız (s.136).
4. Ne kadar çok kelime varsa, metni okumak o kadar uzun sürer.
Anlamlı parçalardan oluşan bir metni okumak anlamca birbirinden kopuk kelimelerden oluşan
bir metni okumaktan daha az zaman alır. Dolayısıyla metin içerisindeki kelimelerin anlamlı kelime
öbekleri ya da cümlelerden oluşan anlam birimleri şeklinde yer alması okumayı kolaylaştırır.
5. 1. 1. Nasıl okuruz?
Okuma öğretimi konusundaki pek çok uzman okumayı okurun okuduğunu anlamak için
metinle etkileşime geçtiği bir eylem olarak görür (Bernhardt, 1986; Carrell, Devine & Eskey, 1988;
Rumelhart, 1977). Karşımıza çıkan metne pek çok önbilgi, deneyim ve aynı zamanda yabancı dille
yazılmış olmasından dolayı bazen önyargı ile yaklaşırız. Sahip olduğumuz tüm bilgi, deneyim, değer
ve değer yargıları zihnimize kategoriler, şemalar (schemata) halinde depolanmıştır. Bu kategoriler,
ya da şemalar birbirine karmaşık zihinsel ağ örgüsüyle bağlıdır. Bu şemalar doğrultusunda okur
okumuş olduğu metindeki gerçekleri, düşünceleri önbilgisiyle yani geçmişte edinmiş olduğu
bilgileriyle eşleştirir,ve okuduğunu anlar (Mikulecky,2008). Eğer metin içindeki bilgi okurun
şemalarıyla eşleşmiyorsa okuduğu metni yanlış anlayabilir, anlamayı reddedebilir ya da şemalarını
yeni bilgiye göre tekrar şekillendirebilir. Art alanda gelişen bu hızlı süreçlerden dolayı Mikulecky
okumayı hem bilinçli hem bilinçsiz gerçekleşen bir eylem olarak tanımlamıştır.
Yabancı dil öğretiminde kullanılan 4 temel beceriden biri olan okuma becerisi de dinleme becerisi
gibi pasif bir beceridir, yani öğrenciler dili üretmek durumunda değildir. Öğrencilerden beklenen
duydukları ya da okudukları dili çözümlemeleri ve anlam çıkarmalarıdır. Bu öğrenilmesi güdülenme,
sabır ve tekrar gerektiren zorlu, geliştirilmesi vakit alan bir süreçtir. Bireyin okuduğunu anlaması
ya da dinlediğini anlaması iletişim için önemlidir. Anlama olmazsa iletişim kurmak mümkün olmaz
(Tavil, 2012). Konuşma ve yazma ise üretken becerilerdir. Yani öğrenciden beklenen vermek istediği
mesajı öğrendiği dilde sözlü ya da yazılı olarak karşı tarafa iletmesi, dili kullanmasıdır. Mc Donough
ve Shaw okumanın en çok önem verilmesi gereken becerilerden biri olduğunu ve dünyanın birçok
yerinde öğrencilerin kaynakları “İngilizce” okudukları ama konuşmaları gerekmediği yerlerde
bu durumun “kütüphane dili olarak İngilizce” olarak adlandırıldığını belirtir ve okumanın en
önemli dil becerisi olduğuna vurgu yapar (2003, s.89). Bu durum yabancı dille eğitim veren eğitim
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olan yabancı dilde takip eder (Ay, 2008).
Okuma eylemini ana dilimizde farklı nedenlerle gerçekleştiririz; bir şey öğrenmek, bir konuyla
ilgili fikir sahibi olmak ya da sadece zevk için okuruz. Yabancı dilde okumak ya da okumayı
öğrenmek, öğrenciler açısından sıkıcı olan okul ortamında gerçekleştiği düşünüldüğünde zor ve
çaba gerektiren bir süreçtir. Öğrenciler metni öğretmen istediği için okur ve hedef dilin dilbilgisi
kuralları, kelimeleri ile başa çıkmaya çalışırken, soruları da cevaplar. Diğer taraftan öğretmen
okunan metnin ne anlama geldiğini dilin kullanıldığı bağlam içerisinde öğrencilere vermeye çalışır.
Okuma bağlam tabanlı olduğundan yabancı dil öğrenenler öğrendikleri dilde okuyabilmek için
“ana dillerinde okurken geliştirdikleri ve kullandıkları okuma stratejilerini, bilgilerini yabancı
dildeki okuma becerisini geliştirmek için de kullanabilirler” (Kocaman,1980, s.120). Dolayısıyla
öğrencilerin en çok okuma nedeni okuduğu metnin ana fikrini bulmak ve konu ile ilgili destekleyici
bilgiyi anlamaktır (Grabe ve Stoller, 2001; Kaplan, 2002).
Öğrenciler okuma becerisini her ne kadar çeviri yapmak ya da soruları cevaplamak olarak
görselerde (Tavil,2012) Demirel (2000), okuma becerisinin önemine vurgu yapar ve okuma
öğretiminin amaçlarını;
1. Doğru, sürekli ve anlayarak okuma becerisine sahip olmak,
2. Sözcük dağarcığını geliştirmek,
3. Okumayı bilgi kazanmanın en önemli kaynağı olarak kavramak,
4. Doğru ve düzgün dille yazılmış metinleri okuyarak anlatım gücünü geliştirmek,
5. Okumayı zevkli bir alışkanlık haline dönüştürmek
6. olarak ifade eder (aktaran Tavil, 2012)
5. 2. Okuma ile ilgili Yaklaşımlar
Hem ana dilde hem de yabancı dil öğreniminde kelime haznesini geliştirmenin en iyi yolu
okumaktır. Öğrencilere yabancı dilde okumayı sevdirmek için onlara öncelikle metindeki her
kelimeyi anlamaları gerekmediği, önemli olanın okuduğunu anlayabilme; kendi bilgileriyle
parçadan çıkardıklarını ilişkilendirerek, “aktif ve yaratıcı katılım sağlayarak” (Tavil,2012) anlama
ulaşmaları gerektiği anlatılmalıdır (Scrivener, 2011, s.264). Ana dilde genellikle bilgi edinme ya da
zevk için okuma yaparken yabancı dil öğrenirken amaç sınıf içi ve dışı olmak üzere farklılaşabilir.
Okuduğumuz şey ne olursa olsun, beklentimize, okuma amacımıza uygun bir yaklaşım belirleriz
(Grellet, 1981, s.4; Scrivener, 2011, s.264). Bu yaklaşımlar şu şekilde belirtilmiştir;
a- Özarama (Detaylı okuma -Skimming):
Özü, ana fikri anlamak için metne hızlı göz atmaktır. Özü anlayabilmek, ya da sorulan sorunun
cevabını bulabilmek için her kelimeyi okumak gerekmez (Scrivener, 2000, s.265). Metin içerisinde
anahtar kelimeler yakalanmaya çalışılır, giriş bölümüne ve konu tümcesine göz atılır. Tarama
ile karşılaştırıldığında daha karmaşıktır çünkü okurdan yazarın verdiği bilginin sadece yerinin
bulunması istenmez, bilgiyi anlamaya yöneliktir (Grabe ve Stoller, 2002, s.29). Özarama, çıkarım
yapabilmemiz ve edineceğimiz yeni bilgiyi varolanlara entegre edebilmemiz için verilen konu ya
da başlıkla ilgili ön bilgilerimizi aktif hale geçiren tepeden aşağıya işleyen bir süreçtir. Özaramayı,
bir kitaba - okuyup okumayacağımıza karar vermek için- göz atarken, akşam TVde ne olduğunu
öğrenmek için yayın akışına bakarken, aradığımız konudaki başlıkların neler olduğunu görmek
için google’ın verdiği seçeneklere göz atarken, ne tür haberler olduğunu görmek için gazete ya da
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paragrafın ilk cümlesi, başlıklar ve ya alt başlıkları, italik veya koyu yazılmış ifadeleri, son paragraf
ya da özet kısmına göz atarken kullanabiliriz.
Özarama aktivitesi yapmadan önce öğretmen öğrencilere aktivitenin amacı hakkında bilgi
vermeli, yazılı ya da sözlü sorularla öğrencilere yol göstermelidir.
Örneğin ; parçayı okumaya başlamadan önce öğretmenin soracağı “Parça Jane’in yaz tatilinde
mi yoksa kış tatilinde mi yaşadıklarını anlatıyor?” sorusu öğrenciye parçayı okuması için bir neden
sağlayacak aynı zamanda onu sınırlandırarak parçadaki her kelimeyi okumayıp ilgili yere, öze
odaklanmasını sağlayacaktır.
b- Göz atma (Tarama -Scanning):
Belirli bir bilgiyi bulmak için metinde hızlıca göz gezdirmektir. Metin içerisinde belirli bir isim,
tarih, fiyat vb. gibi bilgi aranır (Scrivener,2000, s.265). Sözlükte kelime ararken, izlemek istediğiniz
filmin kaçta başlayacağını öğrenmek için gazetenin program ekine bakarken, ya da gazetede maçın
sonucuna bakarken yapılan işlem göz atmadır. Sadece önemi olan ve aranan bilgiye odaklanılır
ve aranır. Örneğin: “Metni okuyun ve Cardiff treni kaçta hareket ediyor söyleyin.”. Bu işlem için
öğrenci tren tarife çizelgesindeki bütün şehirleri okumaz, sadece soruda belirtilen şehre odaklanır
ve cevabı bulur.
Hızlı okuma çeşitlerinin, özarama ve göz atmanın belli bir sırası yoktur; öğretmenin ya da kitabın
yönlendirmesiyle okur elindeki metin içinde belirli bir bilgiyi taramadan ana fikre odaklanabilir ya
da tersi olabilir.
c- Kapsamlı (yaygın) okuma (Extensive reading):
Amacı öğrenciye yabancı dilde okurken akıcılık kazandırmaktır. Green’e göre kapsamlı okuma
“yabancı dil öğrenimi ile ilgili rahatsızlıklar için geniş spektrumlu bir iyileştiricidir” (2005, s.306).
Öğrencilerin bireysel olarak, ilgilerine göre istedikleri kitabı seçerek ve zevk aldıkları için yaptıkları
sessiz okumadır; “zevk için okuma” da denir (Ur, 2012, s.146). Nuttal’a göre öğrenciler bu şekilde
hedef dile maruz kalır bu da kelimelere aşinalık kazandırır (Grabe, 1991). Yazma becerisinin
gelişmesi için de etkilidir, çünkü öğrencilerin motivasyonu ilgi duydukları bir metni, belirli bir
bağlam ve anlam bütünlüğü içinde okudukları için yüksektir (Yu ve Wong, 1991). İyi organize
edilmiş bir metin onların dil yetileri üzerinde olumlu bir etki yaratır (Green, 2005). Bu da yazma
becerisine yansır. Genelde sınıf dışında yapılır ama sınıf içinde de serbest zaman etkinliği olarakta
uygulanabilir. Okunan kitapla ilgili olarak sınıfta her zaman çalışma ya da tartışma yapılmaz.
Amaç öğrencinin yabancı dilde okumayı sevmesi ve akıcı bir şekilde okuyabilmesidir. Brown (1994)
kapsamlı okumayı okunan metinle ilgili genel fikir sahibi olmak şekliyle tanımlar. Long ve Richards
(1971) ise bilinmeyen kelimelerin üzerinde durulmadığı, anlam odaklı okuma olarak tanımlar.
Öğrencinin ilgi duyduğu ve sevdiği konularda okumasına olanak sağlamak gerekir. Bunun için sınıf
kitaplıklarının olması yararlı olacaktır. Öğretmenlerin bu tür okumalarda kitap seçerken öğrenciye
yol göstermesi, seviyeye uygun kitap listeleri hazırlaması önemlidir çünkü dil seviyesinin uygun
olmaması öğrenciyi olumsuz etkiler.
d- Yoğun okuma (Intensive reading):
Long ve Richards’ a göre (1987) kısa metinler kullanarak kelime ve dilbilgisi konularının ele
alındığı, öğretmen merkezli, detaylı sınıf içi okuma etkinliğidir. Doğru dil kullanımı amaçlanır.
Okur metinde dilbilimsel, anlambilimsel detaylara, dilbilgisine, kelimelere odaklanır. Amaç okuma
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öğretmen tarafından seviye ve amaca göre seçilen metinlerdir. Bu tür okuma metinlerinde çıkarım
yapma, ana fikri bulma, belirtilen ve kastedilen ifadeleri anlama, vb. gibi aktiviteler yaptırılır.
Örneğin; “Hikayedeki 3 kardeş neden evden ayrıldılar?” Scrivener bu tür okumaları “dur/başla
türü okuma” olarak adlandırır; çünkü metni anlamak ya da soruların cevabını bulmak için öğrenci
metni tekrar tekrar gözden geçirir (2000, s.264). Göz atma ve özarama ile ilgili aktiviteler de yoğun
okuma içinde yer alır.
Bunların yanı sıra okuma metinleri iki farklı yaklaşım kullanılarak ele alınır (Alderson 2000, s.16).
Tabandan yukarı işlemleme (bottom-up) ve yukardan aşağı işlemleme (top-down). Bu stratejiler
uygulandığında yazılı olan metni etkin ve etkili kılar, yazarın düşüncelerini anlamada, gerektiğinde
önbilgilerimizi kullanarak gerekli bağlantı ve çıkarımları yapmamız için yol gösterir.
e- Tabandan yukarı okuma (Detaylı okuma)
Tabandan yukarı okumada öğrenciler işe dilin en küçük birimlerinden başlar; yani metnin
içerdiği küçük parçalara (harfler, sesler, morfemler, heceler, ifadeler, kelime öbekleri dilbilgisel
işaretler) bakar ve tüm metne bakmadan bunların ne anlama geldiğini anlamaya çalışır (Brown,
2001, s.299) daha sonra da tüm metni anlamaya çalışır. Örneğin, sınıfta öğrencilere yüksek sesle
okuma yaptırıldığında öğrenciler, anlamdan çok kelime ve eklere dikkat eder.
f- Yukarıdan aşağı okuma (Ana fikir için okuma)
Yukarıdan aşağı okumada metnin içeriğini anlamak için önbilgiler kullanılır. Okur kendisini
eyleme dahil eder, okuyacağı şeyle ilgili olarak beklenti geliştirir ve okudukça bu beklentileri karşılanır
ya da karşılanmaz (Cicerchia, 2014). Örneğin öğrencilerden okuyacakları parçanın başlığından ya
da ilk satırından parçanın içeriğinin ne olduğunu tahmin etmeleri istenebilir. Okuma öğretiminde
öğrencilere her iki yaklaşımı da kullanmalarına yönelik etkinlikler sunulmalıdır. Örneğin parçanın
türünden, başlığından içerikle ilgili öngörüde bulunmaları istenirken (yukarıdan aşağı) kullanılan
eklere ve yapılara bakarak (tabandan yukarı) içerikte ne olduğunu tahmin etmeleri istenebilir.
Scrivener (2011) yabancı dil öğretiminde okuma dersini 3 bölüm halinde ele alır; Okuma öncesi,
okuma sırası ve okuma sonrası. Auerbach ve Praxton (1997) ise okuma öğretimi ile kazandırılabilecek
stratejilerin önemi üzerinde durur ve öğrencilere okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasında
kazandırılabilecek stratejileri şu şekilde belirtir (aktaran Tavil,2012);
Okuma öncesi:
-

Geçmiş bilgilere ulaşma.

-

Okunan parçada okuma ve yazma becerilerini birleştirme.

-

Parçanın başlığını dikkate alarak soru sorma.

-

Öngörüde bulunma.

-

Parçanın yapısını bulma

-

Ana fikri bulmak için tarama

-

Sadece giriş ve sonuç bölümlerini tarayarak tahmin etme

-

Özet çıkarma

Okuma sırasında:
-

Bilinmeyen sözcükleri içerikten çıkarma

-

Her paragrafın ana fikrini bulma

-

Paragrafla ilgili açıklama yapma

-

Açıklamaları metinle ilişkilendirme
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Parçayı tablo veya resimleştirme

Okuma sonrası:
-

Okuma öncesi beklentilere dönme

-

Notları gözden geçirme

-

Metnin taslağını çıkarma

-

Yazarın söylediğini kendi fikrini katarak yeniden ifade etme

-

Metni kendi deneyimleriyle birleştirip yargıya varma

-

Metni eleştirme

Bu stratejilerin öğrencilere kazandırılması ve kazandırma aşamasında “kullanılacak olan metin
ve aktivitelerin doğru ve yerinde planlanıp uygulanması” önemlidir (Tavil,2012). Nuttal’ a göre
bunların içinde en önemlisi öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun ve ilgi çekici ve içeriği uygun metin
bulmaktır (1996). Çünkü hedef dilde yazılmış olan her metin sınıf ortamında kullanılmaya uygun
olmayabilir. Metinler kullanılmadan önce dilbilgisi, konu, dil seviyesi, kültürel etmenler açısından
gözden geçirilmeli, varsa kullanmadan önce gerekli uyarlamalar yapılmalıdır.
5. 3. Okuma Dersinin Aşamaları
Okuma, okurun verilen metinde ne anlatıldığını anlamaya çalıştığı aktif bir süreçtir. Ancak klasik
yöntemle işlenen bir okuma dersi düşünüldüğünde öğrencinin pasif katılan olduğu, öğretmenin
parçayı okuduğu ya da öğrencilere okuttuğu, soru sorduğu, öğrencilerin yanıtladığı, varsa alıştırma
yapıldığı bir ders akla gelir. Görev-temelli yöntemde ise, dil öğretimi ve öğreniminin dilin gerçek
anlamda kullanımının öğretilmesi için etkileşimde olması ve dil yeterliliğinin öğrencilere verilen
görevlerle, etkinliklerle sağlanacağı vurgulanır. Nunan (2004, s.4)’a göre “görev” öğrencilerin hedef
dili anlaması, yönlendirmesi, üretmesi ve etkileşimde bulunmasını içeren, ilginin yapıdan çok anlam
odaklı olduğu sınıf içi etkinliktir. Dolayısıyla öğrencilerin dili kullanmalarını ve sınıf içinde daha
etkin olmalarını sağlar.
Daha önce de belirtildiği gibi Scrivener (2011) okuma dersini 3 bölüm halinde ele alır.
Öğretmenler dersi bu aşamalarda planladıkları takdirde, verilecek görevlerle öğrenci aktif hale gelir
ve ders sıkıcı, tekdüze olmaktan çıkar. Buna göre okuma dersi şu aşamalardan oluşur;
Okuma öncesi: Bu aşamada öğrencinin konu ile ilgili varsa eski bilgileri etkinleştirilir, ya da
yeni bir konu ise çeşitli etkinliklerle fikir sahibi olması sağlanır, metnin anlaşılması için gerekli olan
kelime ya da kavram öğretimi ile ilgili etkinlikler yapılır. Öğrencinin dikkati ve ilgisi konuya çekilir,
kendi yaşantısıyla bağlantı kurması beklenir. Örneğin bir film oyuncusu ve kazandığı ödül ile ilgili
parça varsa, öğrencilerin varsa kazanmış oldukları ödül, başarı olup olmadığı sorulabilir. Ya da
öğretmen resim, soru-cevap tekniği kullanarak metnin konusu ile ilgili beyin-fırtınası yaptırabilir.
Amaç okunacak metne öğrenciyi hazırlamak ve okuması için ona bir neden vermektir. Metne hazır
olan öğrenci daha güdülenmiş olur ve aktif şekilde okur.
Okuma sırası: Okuma sırasında uygulanacak aktivitelerin amacı okurun metin ve yazarla
etkileşimde bulunmasını sağlamak, okuma öncesinde elde edinilen bilgiyi geliştirmektir.
Öğrencilerden beklenen okudukları metni anlamaları ve analiz etmeleridir. Metin en az iki kez
okutulmalı ve hızlı okuma etkinliklerinden göz atma ve özarama ile ilgili etkinlikler yaptırılmalıdır.
Göz atma etkinliği önce yapılırsa öğrenciler metne aşinalık kazanır, daha detaylı okuma gerektiren
özarama etkinliğini daha kolay yapar. Bu tür etkinlikler öğrenciye parçayı okuması için neden
sağlar. Bunun yanında bağlamdan kelime anlamını bulma da bu aşamada uygulanabilecek bir diğer
etkinliktir.
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kendi deneyimleriyle bağlantı kurmalarını amaçlar, öğrencilerin metinle ilgili bir yargıya varmalarını
sağlayan, metnin farklı parçalarından bilgiyi birleştirebileceği edebilecekleri daha global bir bakış
açısı kazanmalarını amaçlar. Öğrenciden beklenen okuduğunu özümsemesidir. Dolayısıyla cevabı
doğrudan metin içinde olan etkinliklerden çok öğrencilerin metinden anladıklarını kullanabilecekleri
ikili ya da grup çalışmalarına (drama, rol oynama, vb.) uygun etkinliklere yer verilmelidir.
5. 4. Küçük Yaş Grupları için Okuma Öğretimi ile ilgili Yöntemler
Eğitimciler okuma öğretiminin nasıl yapılması gerektiğini uzun süre tartışmış ve yapılan
çalşmalar tek başına hiçbir yöntem ve yaklaşımın işe yaramadığını göstermiştir (Rayner et al., 2002,
s.85). Öğrenirken farklı duyuları kullanmak öğrenmeyi daha etkili hale getirir, dolayısıyla görsel
girdi önemlidir (Ersöz,2010 p. 52). Bu nedenle özellikle küçük yaş gruplarıyla çalışırken çocukların
yaşlarının getirdiği özellikler ve görsel materyal desteğin önemi göz ardı edilmemeli, öğretime
eğlence de dahil edilmelidir. Okumaya hazırlık olarak kullanılan yöntemler şunlardır:
5. 4. 1. Alfabe Yöntemi
Çocuğun okumayı öğrenebilmesi için kelimeler ve rastlantısal harfler arasında bağlantı kurması
gerekir (Liberman ve Shankveiler,1976 p.5). Alfabe yöntemi de bunu amaçlar. Resim, harf ve kelime
içeren kartlar kullanılır. Kimi zaman harfler kelimeye uygun şekilde resimlenir. Çocuklar kelimeler
ve harfler arasında görsel bağlantı kurar. “ Elmanın “E” si” gibi.

5. 4. 2. Bak ve Söyle Yöntemi
Tüm kelime yöntemi olarak ta bilinir (Ersöz, 2010). Çocuklar sesler yerine kelimeleri bütün
olarak tanımayı öğrenirler. Sadece kelimeler değil, kısa cümleler de kullanılabilir. Üzerinde resim
ve kelime bulunan kartlar öğrenciye gösterilir, öğretmen okur ve öğrenci tekrar eder. Rayner ve
diğerleri çocukların ezber yoluyla 50-100 kelimeyi tanıdığını ve zaman içerisinde, okudukları
metinlerde sürekli karşılaştıkları yeni kelimelerin bunlara eklendiğini belirtir (2002).

5. 4. 3. Sesbilimsel (phonics) Yöntem
1990larda pek çok Amerikalı eğitmen, okuma öğretiminde seslerin ve onları temsil eden
harflerin (yazılı semboller) örtüşmesini ifade eden geleneksel ses bilimsel yöntemi kullanmışlardır
(Rayner et al., 2002).Bu yöntem tümevarımsal yaklaşımdır. Bu yolla çocuklara yazılı semboller
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nasıl sesletecekleri öğretilmiştir. McCarthy’ye göre (2012) amaç yazılı metinlerin temeli olan yapıların
pek çok tekrar ve alıştirma yoluyla çocukta aşinalık kazandırıp öğrendiklerini harmanlayarak
kelimeler oluşturmasını sağlamaktır. Buna aynı zamanda “bireşimsel yöntem” de denir (McCarthy,
2012). Çocuk harfleri sesletmeyi bir kez öğrendikten sonra farklı sesleri yanyana getirerek basitten
başlayarak kelimeleri oluşturmayı öğrenir. Torgesen bu yöntemin, çok fazla ses okuma tekrarı
içermesinden dolayı çocukların zaman zaman sıkılmalarına ve motivasyonlarının azalmasına neden
olduğunu belirtmektedir (2004).

5. 4. 4. Tüm dil Yöntemi
Tüm dil yaklaşımı yapısalcı bir yaklaşımdır. Bomengen’in (2010) de belirttiği gibi yapısalcı
öğretmenler, öğrencilerin dil yerine alfabeyi ya da sesleri öğrenerek, dil sistemi içindeki küçük
parçacıkları analiz ederek, etkin öğrenim ve öğretim gerçekleştirebileceğini düşünmezler. Dolayısıyla
tüm dil yaklaşımı, ses bilimsel yaklaşımda olduğu gibi, kuralların doğrudan verilmeden, sembol
ve ses ilişkisinin metinler vasıtasıyla rastlantısal şekilde verilerek okuma öğretimini eğlenceli hale
getirmeyi amaçlar. Konuşma gibi okumanın da doğal bir eylem olduğu temelinden hareket eder.
Başlangıçta çocuklara kelime ve anlam arasındaki ilişkiyi kavramaları için devamlı olarak şarkı,
şiir ya da her sayfada tekrar eden cümlelerin olduğu kısa metinler verilir. Öğretmen metni tekrar
tekrar okur, kelimelere vurgu yapar hatta öğrencileri okumaya katmak için cesaretlendirir. Weaver
ve diğerlerine göre tekrarlanan okumalardan sonra çocuklar kelimelerin çoğunu okumaya başlar.
Bu okuma süreci boyunca öğrenciler aslında ses bilimsel yöntemini de deneyimlerler, yani tüm dil
metodunu kullanan öğretmenler sesletimi bir kenara bırakmaz, zaman zaman öğrencilerin dikkatini
belli kelimelere ve seslere çekerler. Herşey bağlam içinde gerçekleşir, ses bilimsel yöntemde olduğu
gibi seslerden kelimelere gidilmez (Weaver ve diğerleri, 1996). Amaçlanan okuduğunu anlamaktır,
bilinmeyen kelimenin anlamını bağlama bakarak, ipuçlarını kullanarak tahmin etmeye çalışmaktır.
(McCarthy, 2012).
Okuma öğretimi için öğretmenin benimseyeceği yöntem ne olursa olsun sınıftaki öğrencilerin
öğrenme farklılıklarını göz ardı etmemesi gerekir. McCarthy’nin de belirttiği gibi okuma
öğretimi sırasında öğrencilerin hangi yönteme nasıl tepki verdiği iyi gözlenmeli ve uygun olan
benimsenmelidir (2012). Belki de öğretmen kendi sınıfı için her yöntemden bir parça kullanarak
karma bir yöntem oluşturmayı tercih edebilir.
Sonuç olarak günlük hayatımızda en çok kullandığımız becerilerden biri olan okuma becerisi
bireylerin iletişimi için son derece önemlidir. Ana dilde olduğu gibi yabancı dilde de okuduğunu
anlamayan birey, kendinden bekleneni yerine getiremeyeceği için iletişim kuramaz. Dolayısıyla
internet, kitap, broşür, dergi gibi yazılı metinlerdeki bilgiyi anlamamızda etkili olan okuma
becerisinin öğrencilere kazandırılması gerekir. Ayrıca öğrencilerin yabancı dilde okumayı alışkanlık
haline getirerek diğer beceriler için de gerekli olan kelime bilgilerini geliştirmeleri dil öğrenimi için
son derece gereklidir.
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6. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE FABL

Prof.Dr.Fatih TEPEBAŞILI
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dil öğrenimi sürecinin önemli unsurları arasında değişik araçlarda kayıtlı bulunan yazılı/
sözlü haldeki kısa/uzun metin materyalleri yer alır. Hatta belirli bir aşamadan sonra erişilebilen her
türlü metnin böyle bir amaç için kullanılabilmesi söz konusudur. Günümüzdeki sistematik ders
kitapları da bu malzemeler üzerinden şekillenir. Tarihte de dil eğitiminin sadece örnek kabul edilen
şahsiyetlere ait başka amaçlar için yazılmış basılı metinler üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını
hatırlatmak konunun geçmişini göstermesi açısından önemlidir.
Metinler genellikle iki gruba ayrılır: Birincisi bilgilendirme hedefi güden “nesnel” metinlerdir.
Nesnel metinlerin gerçeklikle ilişkisi ilkesel olarak kanıtlanabilirlik üzerine kuruludur. Dile getirilen
bahse konu olayın doğruluğu veya yanlışlığı her zaman için denetime açıktır. Hava durumunu
yansıtan rapor veya mahkeme tutanaklarında yer alan olaylar, buralara müracaat edilerek
sorgulanabilir. Metinde bahse konu edilen gerçekliğin dış dünyadaki karşılığı bulunur.
metin türü ise “edebi” denilen “kurmaca” metinlerdir. Üst kavram olarak edebi metinler kendi
içlerinde farklılaşırlar. Bizi burada ilgilendiren edebi türden mektup, günce gibi metinlerin dışında
yazarların hayali bazı kurgularıyla şekillenen ve içinde olmuş veya olması muhtemel bazı olayların
hikayeleştirilerek anlatıldığı kurmaca metinlerdir.
Kurmacalar1, yalan söyleyerek hakikati anlatmak iddiasını taşıyan hikayelerdir. Burada yer alan
gerçekliğin günlük hayatta karşılı hem vardır hem de yoktur. Çünkü ele alınan sorunsal hakikilik
değeri taşırken, bunu ifade etmek üzere kurgulanan olayların illaki gerçek olma zorunluluğu
bulunmaz.
Edebi metinler uzunlukları (kelime sayısı) esas alınarak kısa, orta veya uzun metinler olarak
sınıflandırıldıklarından fabllar kısa metinler arasında yer alırlar. 19. asır öncesinde genellikle
yetişkinler arasında günlük yaşamda karşılaşılan bazı olaylar vesilesiyle anlatılırken, sonradan
özellikle gençler veya çocuk eğitimi için kullanılan metinler arasına girmiş, kısaca okullaşmıştır (!).2
Fabl: Edebi tür olarak kullanımı 18. yy. sonra kabul gören fabl türü, günlük hayatta genellikle
misal vermek üzere kullanılan, içerisinde rol alan hayvan, bitki ve nesnelerin insanlara özgü
davranışlar sergilediği, –öykücükler içeren- kısa (“küçürek”) anlatılardır. Burada insan dışı varlıklar
insanlara özgü vasıflar gösterirler: Sadece birkaç fırça darbesiyle nitelenen ve çoğu zaman şablon
haline getirilen karakterler insanlar gibi konuşup düşünürler. Olay mekanları tabiat köşeleri veya
alışılmadık yerler olabilir.
Fabllar diğer taraftan dolaylı anlatım aracıdırlar. İşlenen konu veya sorunların dolaylı yönden
otorite ve iktidarı hedefleyebilmesi mümkündür. Açıkça söylenilemeyecek eleştiriler buralarda
rahatlıkla ifade edilebilirler.

1 Farklı bir terminolojiyle “anlatı” da denilebilmektedir.
2 Fabl kelimesinin kökü olan “fari”, konuşmak ve inanmak ile ilişkilidir. Kelimenin edebiyat biliminde fabl/sujet veya fabl/story şeklinde
diğer kullanım alanları da bulunmaktadır.

		

Sayfa: -56-

Kısaca, fabllar küçük bir olay ve buna bağlı olarak dile getirilen öğretici mesajdan (ders) ibarettir.
Bazen birkaç satır boyutundaki bu kısa metinlerde, duruma göre epik ve dramatik unsurlar yer alır.
Epik bölümde küçük anlatımlar, dramatik bölümde ise diyalog sahneleri bulunur. Şiir veya nesir
şeklinde kaleme alınabilen fabllarda verilmek istenen mesajlar, metinlerin başı ortası veya sonuna
konulabilir. Doğuşu yönüyle sözel kültüre ait (folklorik) olup sonradan zaman içinde metinleşmiştir.
Bu yönleriyle sanki insanlığın karanlık çağlarının izlerini taşırlar. Klasik örnekler arasında Ezop
fablları yer alır.
Fablların başka açılardan daha da artırılabilecek ancak dil öğrenimi açısından önem arz eden
bazı özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
-Kısa oluşları: Diğer metin türlerine göre fabl metinleri nispeten kısa oldukları veya duruma göre
daha da kısaltılabilecekleri (uzatılması da mümkündür) için hemen her aşamada kullanılabilecek
seviyededirler.
-Esneklikleri: Ör. Şiir metinleri kısa olsa bile üzerinde oynama imkanı kısıtlıdır. Buna karşın fabl
metinleri amaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenebilir, ekleme ve çıkarmalar yapılabilir.
-Hikaye içermeleri: Nesnel metinlerde konu bütünlüğü bulunmasına rağmen onların bütün
halinde hatırlanmaları sorunludur. Fabl metinleri öğrenmeyi/ hatırlamayı kolaylaştıran bir
takım küçürek hikayeler içerir. Çoğu hatırlama teknikleri buna benzer hikayeler üzerinden
yürütülmektedir. Hikayenin bütün halinde olması ve kısa zaman içerisinde okunabilmesi kişiler
açısından tercih sebepleri arasındadır.
-Anlam boşlukları: Fabl metinlerinde oldukça kısa bir olay/öykü anlatılır. Kısalığından dolayı
ister istemez olaylar arasında anlam boşlukları bulunmaktadır. Boşluk noktaları çoğu metin türü için
geçerli olup, bunlar okur zihninde her defasında yeniden hatta farklı şekillerde kurgulanabilmektedir.
-Yabancılaştırmaya açık olmaları: Yabancılaştırma Rus Biçimcileri anlamında özellikle edebi
metinleri diğerlerinden ayırmak için kıstas aracıdır. Edebiyattan beklenen, otomatik hale gelen
ve gerçekliği görmemizi engelleyen “algı körlüğünü” yenmemize hizmettir. Kısaca geçekliğe dair
yeniden farklı bir pencereden bakabilme fırsatıdır. Diğer edebi türler gibi fabllar bizim önceden
tanıdığımız konularda farkındalık yaratırlar veya onları alışılmadık biçimde sunarak varlıklarını
hissettirirler.
Fablların imkanları3: Fabllar değişik disiplinlerin ilgi alanına girebilmektedir. İçerdiği
unsurlardan hareket edilirse dil öğrenimi açısından söz konusu olabilecek genel kullanım alanları
(alıştırma çeşitleri) şunlardır:

1-Olay: Anlatılan olayın yoğunluk derecesi okurun metni anlaması açısından değişik müdahaleler
yapma imkanı sunar.
3 Fabl türünün imkanlarını Lessing daha 18. asırda keşfetmiş ve bunu eğitim amaçlı önermiştir.
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-Metnin bütününde yer alan anlam olarak boş bırakılan yerlerin doldurulması.
-Olaylara yeni ve farklı istikamet çizilebilmesi.
2-Şahıslar: Fabllarda rol oynayan varlıklar üzerinden metinlerin farklı istikametlerde
geliştirilebilmesi.
-Kişilerin değişen oranlarda yeniden veya farklı biçimde betimlenmesi.
-Kişi ekleme veya çıkarma.
-Kişilerin rolünü değiştirme
3-Metnin biçimi: Metnin sahip olduğu ve ona genel görünüm sağlayan özelliklere müdahil
olunması.
-Anlatıcıyı değiştirme veya onun sayısının artırılması.
-İçeriden veya dışarıdan odaklanmayı sağlayan bakış açısının değiştirilmesi veya sayısının
artırılması.
-Metnin, başka metin türlerine (diyalog, radyo oyunu, karikatür) dönüştürülmesi.
-Farklı sunum araçları kullanma
4-Dil kullanımı: Özellikle kelime hazinesi veya cümle yapılarıyla ilgilidir.
-Eş veya zıt anlamlı kelime alıştırmaları.
-Kelime dağarcığının geliştirilmesi.
-Değişik dil yapılarının pekiştirilmesi.
5-Alımlama durumu: Anlama seviyelerini yansıtan uygulamaları kapsar.
-Metindeki sorunsalın sahnelenmesi, yeni çözümlerin getirilmesi.
-Yazışma etkinlikleri (Rol alan kahramanlara mektup yazılması. onların cevaplar vermesi)
-Hakkında eleştiri, yorum vb. başka metinler yazılması.
Yabancı dil açısından fabllar: Eski yeni çoğu dil öğrenim yöntemi metin türü olarak fabllara
değişen oranlarda yer verirler. Onların bu açıdan kullanım imkanı tartışmasız kabul görmektedir.

Fablların kullanım boyutunu hiç kuşkusuz amaçlar belirler. İki türlü amaçtan söz edebiliriz.
1-Genel amaçlar: Bilgilendirme, eğlendirme, yaratıcılığın teşvik edilmesi gibi nitelikler yüzünden
ders süreci ve motivasyon açısından önemlilik arz eder.
2-Özel amaçlar: Kullanılan ders malzemeleri, öğrenci ve öğretmenin durumu, yöntem gibi bazı
koşullara bağlı olarak farklı işlevler yüklenilebilir. Dil becerileri, gramer bilgilerinin pekiştirilmesi,
kelime hazinesinin desteklenmesinin yanında söz konusu olabilecek bazı araçlar şunlardır:
a-Okuma becerileri
-Okunulan metnin anlaşılması ve bunu yeniden ifade edilmesi/özetlenmesi.
-Cümle sırası bozulan metnin anlamlı bütün haline getirilmesi.
-Metne başlık eklenmesi.
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-Metni yorumlanmaya çalışılması.
b-Yazma becerileri
-Metni vesile kılıp sorunsal hakkında yeni bir metin yazılması.
-Metnin kendi cümleleriyle yeniden ifade edilmesi.
-Metine yeni kısımlar eklenmesi.
-Metnin geriye veya ileri doğru devam ettirilmesi.
-Metnin başka bir çerçeve metin içerisine yerleştirilmesi.
-Kahramanları değiştirerek konunun farklı biçimde yazılması.
b-Konuşma becerileri
-Metni vesile kılıp sorunsal hakkında konuşma.
-Metni veya burada yer alan bazı cümleleri yeniden farklı biçimde ifade etme.
-Metni oyun biçiminde sahneleme.
-Farklı metinlerle karşılaştırma.
-Benzer kendi fabllarının anlatılması.
d-Dinleme becerileri.
-Kısa veya uzun metinleri dinleyerek hazırlanmış soruları cevaplamak.
-Telaffuz eğitimi yapmak.
e-Kelime hazinesi alıştırmaları.
-Değişik varlık veya canlıların isimlerini öğretmek, özelliklerini isimlendirmek.
-Kelime çeşitlerini öğretmek pekiştirmek.
-Bulmacalar hazırlamak.
f-Gramer uygulamaları.
-Kuralların fabllar üzerinden pekiştirilmesi.
-Cümlelerin başka unsurlarla zenginleştirilmesi veya yenilerinin eklenmesi.
-Zamanları pekiştirme uygulamaları.
-Kişilerin/Zamirlerin değiştirilmesi.
-Tekil/Çoğul uygulamaları.
-Yancümle veya mastar cümleler eklenmesi.
Sonuç: Fabllar dil öğretiminin her basamağında değişen oranlarda kullanılabilecek, bu amaçlar
açısından geliştirilebilecek uygun araçlardır. Sadece onun üzerine bina edilecek bir öğretim yöntemi
bulunmadığından sistemdeki yeri kısmi ve değişkendir.
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7.ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM
DALLARINDA EDEBİYAT ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK,
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Doç.Dr. Umut BALCI
Batman Üniversitesi

Giriş
Özellikle eğitim fakültelerinde edebiyat dersi ve işlenişi, dil öğretimi bağlamında üzerinde
durulan ve güncelliğini yitirmeyen önemli bir araştırma konusudur (bkz. kaynakça). Eğitim
fakültelerinin yabancı dil eğitimi bölümlerinin müfredat programına bakıldığında, bu dersin açık
amacı şu şekilde belirtilmiştir:
Alman Edebiyatı I

(3-0-3)

Edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramlar, edebi dönemler ve akımlar, Alman edebiyatından
seçilmiş eserler.
Alman Edebiyatı II

(3-0-3)

Edebi dönemler ve akımlar, edebi metin eleştiri yöntemleri, ileri düzey edebi metinlerin analizi. (bkz.
örn. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=13668)
Burada 3. yarıyılda yer alan dersin birinci amacı olarak “edebi çözümleme ve eleştiride temel
kavramlar”ın, “edebi dönemler ve akımlar”ın ve “Alman edebiyatından seçilmiş eserler”in olduğu görülüyor.
4. yarıyılda ise edebi dönemler ve akımlara ek olarak “edebi metin eleştiri yöntemleri ve ileri düzey edebi
metinlerin analizi” amaçlanmış. Buna göre öğrencinin edebiyat okuru olduğu, Almanca bilgisinin
var sayıldığı anlaşılmakta, kendisine Alman dilinde yazılmış edebi metinleri okuyup anlayabildiği
ve bunun üzerinde artık yukarıda anılan becerilerin kazandırılabileceği öngörülmüştür. Bunun
dil öğrenimine ve öğretmen adaylarının hangi becerilerine katkısı olacağı belirlenmemiştir. Bu
haliyle filoloji eğitiminde önemsenen (ilgili) edebiyat ve eleştiri bilgisi/becerisi dışında öğretmenlik
mesleğine dönük bir amaç görülmemektedir. Nitekim bir üniversitenin4 ECTS paketinde “Dersin
ana amacı, Kronolojik olarak Alman edebiyatını önemli eserleriyle beraber tanıtmaktır. Ayrıca temel edebiyat
kavramlarını öğretmektir” denilmekte, ders içeriğinde ise Alman Edebiyatının yalnızca edebi dönemleri
ve birkaç temsilcisi sıralanmaktadır. Bu görünüm sadece ilgili üniversite ile sınırlı olmayıp, Almanca
Öğretmenliği eğitimi veren diğer üniversiteler için de geçerlidir. Çünkü, bu dersi veren öğretim
elemanlarının yetiştiği kurumlar, öğretmenlik değil, filoloji eğitimi veren niteliktedir. Dolayısıyla,
öğrenme/öğretme alışkanlığı bu doğrultuda gelişmekte ve devam etmektedir.
Genel olarak bakıldığında, dil eğitiminde edebiyatın amacı kişinin önce kendini ve özkültürünü
anlama becerisi üzerinden, yabancıyı, yabancı düşünceyi ve kültürünü anlamak, dolayısıyla yabancı
olanı yadırgamamaktır. Dil, bir kültür ürünüdür ve Almanca öğretmen adaylarının Almanya’nın
4 http://ects.mu.edu.tr/tr/program/179 (14.06.2016)
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şekilde Aytaç, edebiyatın önemini şu şekilde vurguluyor:
“Günümüzde edebiyatın işlevi nedir? Şiir, roman, öykü, tiyatro neyi anlatıyor, niçin okunuyor?
Uzmanlaşmanın bu kadar geliştiği bir zamanda bilimin her alanı Dürrenmatt’ın deyişiyle
“parsellenmiştir”. Bir psikoloji kitabı, psikolojik romandan daha çok ve daha güvenilir bilgi sunuyor.
Ama buna rağmen psikolojik roman muhtemelen bir psikoloji kitabından daha çok okuyucu buluyor.
Keza felsefe ile felsefi romanda, sosyoloji ile sosyolojik romanda da aynı durum söz konusu. Neden
böyle? Çünkü edebiyat, anlatacağı şeyi somut olarak ortaya koyar, imgelerle çalışır; bilimsel ve
felsefi kitaplarda ise soyut kavramlar vardır. Bir gerçeği veya bir hakikati somut olaylarla, somut
figürlerle ortaya koyuşundandır ki edebiyat daha kolay anlaşılır, daha zevkle okunur.[...] Edebiyatı
fen öğretiminde bile ders programına katma eğilimi birçok ülkede vardır. [...] Edebiyatın estetik
eğitim denen sanat yoluyla eğitimde payı yadsınamaz. Özellikle teknik ve fen öğrenimi görenlerde
duyguların eğitimi, kişinin bütüncül eğitimi yani duygu-akıl dengesine ulaşması bakımından elzem
görülüyor.” (Aytaç, 2011, s. 28)
Edebiyat hem bir ülkenin kültürünü, dilini, insanını anlamamıza yardımcı olmakta, hem
kişinin kendi “duygu-akıl dengesine ulaşmasını” sağlamaktadır. Edebiyatın işlevleri göz önüne
alındığında, onu öğrenciye aktarmak da aynı şekilde önem taşır. Öğrencinin zihninde, anlatılanların
somut figürlerle oluşması, hem dersin işlenmesini daha zevkli hale getirmekte hem de anlatılanların
daha etkin alımlanmasını sağlamaktadır (bkz. Erişek ve Yücel, 2002, s. 72).
Edebiyat fakültelerinde süregelen filolojik amaçlı edebiyat dersi, oralardan mezun olan (ve
eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinin kuruluşunda görev alan) akademisyenler eliyle uzun süre
etkisini öğretmenlik eğitiminde de sürdürmüş, ders materyali olarak o dönemlerde üretilen kitaplar
(bkz. örn. Aytaç, 2001b, 2005) kullanılmıştır. Bu ise bazı soru ve sorunları beraberinde getirmiştir.
Geleneksel (filolojik) Edebiyat (Tarihi) dersi
Bu tür edebiyat dersi ağırlıklı olarak öğretmen merkezlidir. Öğretmen merkezli ders
yönteminde öğretmenler, dersin akışını yönlendirir, yüz yüze (frontal) ders sunumundan sonra
genel bir değerlendirme yaparak derse son verirler. Buradaki amaç öğrenciye olabildiğince bilgi
yüklemektir. Edebiyat tarihi ya da edebiyat incelemesi/yorumu (gerek biyografik gerekse sosyolojik
edebiyat tarih yazımının etkisiyle) “dönem, yazar, yapıt” düzeninde ilerler. Özellikle edebiyat
akımları, bu akımların yazarları ve eserleri ele alınırken genelden özele (bütünden parçaya) doğru
(dönem→yazar→yapıt) ekseninde, önce dönem özellikleri, sonra yazar biyografisi ve sonra eser/
ler ele alınır. Bu yaklaşımı, daha önceki bir yazımızda (bkz. Öztürk/Balcı, 2010) bir tür Tümdengelim
diye nitelendirmiş ve eleştirmiştik. Çünkü uygulamada, dersteki sunum/aktarma biçimi (ister
öğretmen ister öğrenci/ler tarafından) nasıl olursa olsun, dinleyen öğrenciler hep pasif ve rezeptif
(alıcı) konumdadır.
Ergün’ün (1997, s. 37) de ifade ettiği gibi, bilgi aktarmaya dayanan derslerde genellikle öğretmen
sunuşunun ağırlıklı olduğu bir strateji izlenir. Burada dersin akışını güzelleştirecek, sınıfın dikkatini
canlı tutacak soru-cevap ve örnek verme teknikleri ile düz anlatımın sıkıcılığı giderilmeye çalışılır.
Bu yöntemde, soru-cevap tekniği dışında öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımını sağlayacak
unsurların olmadığı, öğrencilerin derslerde genellikle dinleyici pozisyonunda olduğu görülür.
Dolayısıyla edebiyatın kendisini değil, dönemini ve yazarını önemseyen, bunların bilinmesini/
öğrenilmesini amaçlayan bu tutum, kendi amacını gerçekleştiremediği gibi, amaçlamadan öğrencide,
“edebiyatı sev/e/memek” gibi istenmedik bir tutumun yerleşmesine neden olmaktadır.
Öğretmenin aktarıcı olduğu ders uygulamasının öğrenci üzerindeki olumsuz etkisini burada
tartışmak istemiyoruz. Ancak tekdüze, Türkçe anlatılan, ama Almanca sınav yapılan ve metne dayalı
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Hatta öğretmen görevlendirmesiyle öğrencinin sunum yaptığı derslerde dahi sonuç
değişmemektedir. Nitekim daha önce yaptığımız uygulamada, öğrencilerin bu bağlamda hep
olumsuz görüş bildirdiklerini tespit etmiştik. Özetle:
“Tümdengelim ve düzanlatım yönteminde sunum yapan öğrenci/ler dönemin bütün özelliklerini
kısa bir zamanda ezberliyor ve/ya kitaptan bilgilerle sunum yapıyordu. Bu yöntem hem diğer
öğrencilerin sıkılmasına hem de öğrenilen bilgilerin bir hafta içinde yok olmasına neden oluyordu.
Dersin ilgi çekici bir yanı yoktu. Sınıfın katılımı azdı veya sınırlı kalıyordu. Bilgiler önümüze geliyor
ve sadece okuyorduk. Derste bir müddet sonra sıkılıp dinleyemiyordum. Ders çok sıkıcı bir şekilde
sonlanıyordu. Bu sistem öğrencilerin öğrenmesine olumsuz ket vuruyordu ve ezbere dayalı bir
öğrenme gerçekleşiyordu. Sınavlardan önce bütün notlar toplanıyor ve ezberlemeye çalışıyorduk.
İşlediğimiz dönem, yazar ve özelliklerinden çok azını hatırlıyorum”. (bkz. Öztürk/Balcı, 2010, s.
227-230)
Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyat Üzerine Yeni Çalışmalar
1990lı yıllardan itibaren öğrenilen dilin kullanma ve öğretme becerilerini kazandırması gereken
Almanca Öğretmenliği programı hedeflerine uygun olarak yabancı dil öğretiminde edebiyatın
yeri ve kullanımını kuramsal açıdan tartışan, uygulama ve önerileriyle geliştirmek isteyen bir dizi
akademik yayın yapılmıştır. Makale ve bildiri hacmindeki çalışmalardan şu başlıkları verebiliriz:5
“Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri. Metin Okuma ve İnceleme Dersi için Öneriler” (Çakır
1990: 595-601), ”Märchen im Fremdsprachenunterricht” (Yaman, 1991, s. 165-168, “Yabancı Dil
Öğretiminde Yazınsal Metin Kullanımı” (Kudat,1996, s. 32-41), “Literarische Methodenvermittlugen,
um Studentinnen von der Frage “Was-Lesen” zum “Wie-Lesen”” (Akbulut, 1996, s. 201-226), “Zum
Lesen in der Fremdsprache - Literarische Texte im Leseunterricht mit türkischen Lehrerstundenten
im Fachbereich Deutsch” (Köksoy, 1988, s. 146-155), “Inszenierung und Sprache-Drama im
Fremdsprachenunterricht” (Zinzade Akıncı, 2001, s. 386-399), “Dil Öğretiminde Yazınsal Metinlerin
Yeri” (Erişek / Yücel, 2002, s. 63-75), ”Erarbeitung eines Unterrichtskonzepts für die Konkrete Poesie
im Fremdsprachenunterricht” (Özmut, 2006, s. 383-398), “Almanca Öğretmenliği Bölümleri için
Edebiyat Öğretiminde Bir Uygulama” (Öztürk / Balcı, 2010, s. 220-232), “Edebiyat Öğretiminde
Waldmann Modeli” (Tepebaşılı, 2006, s. 605-617), “Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht”
(Koçak, 2012, s. 245-249), “Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri” (Arak, 2013, s. 107-120),
“Yabancı Dil Eğitimi Bölümleri için Öğrenci Odaklı Eğitim Yaklaşımı Kapsamında Bir Ders
Uygulaması Konsepti“ (Öztürk, 2013, s. 406-413), “Almanca Öğretmenliği Anabilim Dallarında
Edebiyat Öğretimine İlişkin Bazı Düşünceler. Sosyolojik Yaklaşım Örneğinde” (Öztürk / Yeşilyurt,
2015, 99-112).
Kitap hacminde yayınlanan çalışmalardan ise şu başlıklar öne çıkmaktadır: Ingeborg Bachmanns
„Reklame“ in Interpretation, Sprachunterricht und literarische Produktivität . Ein Beitrag zur Arbeit mit
modernen Texten im DaF im Dienste von Sprachverstaendnis und –Kreativitaet (Tokdemir, 1992, s. 1122), Deutsche Literatur. Arbeit mit Texten und Textausschnitten (Kudat, 2004, 2012), Die Kurzgeschichte
in der Sprachdidaktik (Bolat 2004), Yabancı Dil Almanca Örneğinde Kültürlerarası Öğrenme Malzemesi
Olarak Somut Şiir-Almanca ve Türkçe Metinler Üzerinde Uygulamalı Bir Araştırma (Balcı, 2006), Yabancı
Dil Eğitimi Bölümlerinde Edebiyat Öğretimi (Öztürk, 2007), Die Arbeit mit Literatur im Fach “Deutsch als
Fremdsprache”. Neue Ansaetze mir Unterrichtsentwürfen (Ünal, 2010). Elbette tez olarak tamamlanıp,
henüz basılmayan çok sayıda çalışmanın olduğu kesindir.

5 Bunların 2007 tarihine kadar değerlendirilmesi için bkz. Öztürk , 2007, s. 1-10, 103-121).
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söz edilmediğini, aksine yabancı dil öğretmeni yetiştirme programı derslerinde, edebi metinler
kullanılarak dil becerilerinin nasıl geliştirilmesi gerektiğinin önemsendiğini ve buna yönelik
uygulamaların geliştirilmeye çalışıldığını görürüz. Edebiyat sadece (kuramsal yönüyle öğrenilmesi
gereken) bir amaç olmaktan çıkmış, aynı zamanda araçsallaştırılmıştır. Edebiyat ders amaçlı olarak
metne indirgenerek somutlaştırılmış ve böylece öğrencinin kendisine hitap eden, üzerine görüş
beyan edip konuşabileceği bir düzeye getirilmiştir. Böylelikle geçmiş zamanlara ve kişilere ait bir
medya (metin) şimdiki zamana taşınarak, öğrencide geliştirilmek istenen becerilere katkı veren bir
araca dönüştürülmüştür.
Kitap yayınlardan ikisi üzerinde durmak istiyoruz: Celal Kudat, 2004’te yayınladığı Metinlerle
Alman Edebiyatı (2. Baskı: 2012) önceki yayınlardan (örn. Batıman, 1945; Aytaç, 1974; Ünlü, 1996)
farklı olarak hem kitabın iletişim dilini Almancayı seçmiş, hem de hedef kitle olarak Almanca
Öğretmenliği öğrencilerini ve onların dil becerilerini esas almıştır. Bu amaçla, özgün dilde verilen
Alman edebiyatı metinlerine yine Almanca açık uçlu sorular eklemiş, böylece bilgilendirme dışında
bu ders ile dil becerilerini de geliştirme yönünde çaba göstermiştir. Ancak kitaptaki alıştırmaların
daha çok okuma-anlama becerisini hedeflediğini belirtmek isteriz. D. Çiğdem Ünal’ın (2010)
çalışması ise başlığından da anlaşılacağı üzere yalnızca Almanca Öğretmenliği programı için
planlanmış yeni ders modelleri/taslakları sunmaktadır. Özgün dilde, doyurucu kuramsal edebiyat
önbilgisinin yanısıra metin örnekleri üzerinden ders uygulamalarında kullanılabilecek çok ayrıntılı
didaktik/eğitsel öneriler, ders planları ve alıştırma örnekleri içermektedir. Bu bakımdan Kudat ve
Ünal’ın çalışmalarının, bizim savunduğumuz doğrultuda, Alman edebiyatı dersinin kuram bilgisi
kazandırma yanında dil becerilerinin geliştirilmesine de katkı vermesi gerektiği tezine çok uygun
malzeme olduğunu söyleyebiliriz.
Aynı şekilde, ders amaçlı Alman edebiyatından metin yayını bakımından Dursun Zengin de
(2011) önemli bir katkıda bulunmuştur. İki ciltlik ve (başlığı hariç) Almanca yayınlanan bu kitapta
Zengin, Alman edebiyatını başından günümüze kadar, edebi devirler, önemli yazarlar, eserleri ve
eserlerden okuma parçaları düzeninde derleme yapmış ve öncelikle bireysel öğrenmeye yönelik
hedef dilde okuma-anlama becerisi, ayrıca derste planlı öğrenme için kaynak kitap olarak hizmete
sunmuştur.
Dolayısıyla, Almanca Öğretmenliği programında, Alman Edebiyatı dersi bağlamında geçmişten
günümüze bir içerik ve işlevsel olarak, bilgi aktarımından metne ve beceriye doğru evrilen bir
süreçten söz edebiliriz. Yazımızın bu aşamasında edebiyatın yabancı dil öğretimindeki işlevsel
dönüşümüne katkı sağlayan bir uygulamanın (Öztürk/Balcı 2010) sonuçlarına özetle yer vermek
istiyoruz.
Öğrenci merkezli Edebiyat dersi uygulaması6
Öğrenci merkezli eğitimle, öğrencinin edilgen konumdan çık(arıl)ıp ders sürecine daha aktif
katılmasını öngörüyoruz. Bu yaklaşımda öğretmen, sömestri ve ders planını da öğrencilerle birlikte
yapar ve öğrenciyi derse aktif bir şekilde katabilmek amacıyla öğrencilerin de ilgi ve yeteneklerini
göz önünde bulundurarak uygun öğretim stratejileri bulmaya çalışır. Öğrencilerin “öğretmen adayı”
olarak yetiştirildiği göz önüne alınınca, bu hazırlık süreci de öğretmen eğitiminin bir parçası olarak
görülmelidir. Alman Edebiyatı, Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi vb. derslerde kuramsal bilgiden
çok metin çözümleme, metin yardımıyla dil becerilerini geliştirme, yabancı kültür farkındalığını
6 Burada önerdiğimiz yaklaşım, 2008–2009 eğitim yılı, bahar yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileriyle Alman Edebiyatına Giriş dersinde
gerçekleştirilmiş (bkz. Öztürk/Balcı, 2010) olup, geliştirilerek Alman Edebiyatı alan yeni gruplara uygulanmaya
devam edilmektedir (bkz. Öztürk, 2013).
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becerilerini geliştirmek önem kazanmaktadır. Bu uygulamanın temel amacı, Almancayı öğrenen
ve öğretmek üzere eğitilen öğrencinin doğrudan Almanca metinlerle karşılaşmasını sağlamaktır;
böylece ekstra öğrenme çabası gerektiren (dönem, yazar vb. gibi) arka plan bilgileriyle meşgul
edilmeksizin, öğrencinin metinle karşılaşma cesareti teşvik edilecek, metinle tanıştıktan sonra onun
arkasında yatan diğer bilgilere ulaşmak için heveslendirilecektir.
Önerdiğimiz yaklaşım bir tür tümevarım yöntemidir: Burada amaç, edebiyat dersinde, kapsamlı
ön bilgi gerektiren ve öğrenciyi yoran/yıldıran tümdengelimci (dönemàyazaràyapıt) düzenini tersine
çevirerek (yapıt→yazar→dönem) yaklaşımını uygulamak suretiyle, dersin ilgi çekici hale gelmesini
sağlamak, öğrencinin öğrenme sürecine daha aktif katılabilmesini, dil becerilerini geliştirmesini
ve edinilen bilgilerin üretimsel-dönüştürücü yolla daha kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu yöntemde,
temel strateji edebi metinden hareketle yazar ve daha sonra da dönem bilgilerine ulaşmaktır.
Öğrencinin meslek hedefleri de gözetilerek hem öğrenen hem de öğreten konumunda olmasının,
öğrenim çıktılarına iki yönlü olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz (bkz. Hammerer, 2011, s. 42).
Zira öğretmek için öğrenmek, öğrenmek için de motivasyon gerekmektedir. “Eğitim, kendi kendine
öğrenmeyi güçlendirme, teşvik etme çabası” (“Bildung vermitteln heißt die Selbstlernfähigkeiten
der Menschen stärken”, Hammerer, 2011, s. 9) olarak da tanımlanabilir. Rolf Arnold, kitabına
Descartes’ın sözüne dayanarak neden “Ich lerne, also bin ich [Öğreniyorum, o halde varım]” başlığını
seçtiği sorusuna şu karşılığı verir:
Bilişime (kognition), düşünceye dayanan bu tespit bir kısıtlamaydı, çünkü insan bütünsel
kurgulanmış/yaratılmıştır. İnsan salt kafa değildir, salt düşünen ve bilen değildir, aksine aynı
zamanda – ve herşeyden önce – duygudur (emotion). Ve öğrenmek antropolojik olarak insanın en
önemli özelliğidir. İnsanın tüm yaşamsal etkinlik ve ifadeleri öğrenme sürecine dayanır. Öğrenmeden
olmaz (Man kann nicht nicht lernen). İnsan eksikli/aciz bir yaratık olarak, sadece öğrenmey yetenekli
olduğu için, çok farklı çevrelere uyum sağlayabildiği için yaşamın üstesinden gelebilmiştir. Ve
böylece diğer canlılardan çok üstündür. (Hammerer, 2011, s. 9. Cev. AOÖ)
Öğrenme yaşantısı içinde duyguyu ihmal eden yaklaşımların, öğrenmeyi teşvik etme yerine
ket vurduğu (bkz. Öztürk/Balcı, 2010, s. 228) deneyimlenmiştir. Var olma biçimi olarak “öğrenme
yaşantısı”nı destekleyecek duygusal motivasyonlardan biri de öğrencinin okuduğunda kendini
bulabileceği, okuyarak kendini ifadelendirebileceği ders ortamının yaratılmasıdır. Bu bakımdan
edebiyat dersinde düzvarım ve tümevarımı öneriyoruz.
Tümevarım yönteminde sömestrinin ilk haftasında, öğrencilerin yer almak istediği grup ve
beğendiği edebi metin (gönüllülük esası) dikkate alınarak haftalık çalışma grupları teşkil edilir
ve görev dağılımı yapılır. Bu görev dağılımı öğrencilere ilan edilir. Görevli gruba, izleyen hafta
işlenecek olan edebi metin verilerek, derse hazırlıklı gelmesi sağlanır. Ders dışı zamanlarda bu şekilde
kendi kendine öğrenme/araştırma imkanı bulan öğrencinin öğrenmeye ayırdığı süre derstekinin
iki-üç katına çıkmaktadır. Görevli öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için aynı
konuda öncelikle bağımsız araştırmalar yapması, incelenecek metnin olabildiğince ve öğrencinin
yaratıcılığını ortaya koyabilecek ayrıntılarıyla ele alınmasını, eksik kalan yerlerin yine öğrenci
tarafından doldurulması öngörülmektedir (bu bağlamda öğretmen ve öğrenci sorumluluklarıyla
ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Öztürk, 2013, s. 409-411).
Öğretmen ders müfredatını belirlerken, gerçekten ilgili edebi dönemleri temsil edebilecek
yetkinlikte metinleri seç/tir/melidir. Bu amaçla aynı amaca hizmet edebilecek birden çok metin
önceden belirlenmelidir. Öğrencinin hem öğrenen hem de öğreten konumunda rolünü başarıyla
gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla, ders sorumlusunun öğrencileri ve onların çalışmalarını
çok yakından takip edip ilgilenmesi gerekmektedir: Bundan kastedilen, öğretmenin her hafta öğrenci
ziyaretini kabul etmesi, ilgili edebi metni vermesi, ders sunumu için gerekli yönlendirmeyi yapması,
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Begrüßung
Einführung des Gedichts:
I. Einführung

Ein neues Lied, ein besseres Lied
O Freunde, will ich euch dichten!
Wir werden hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten!
Vorstellung der Weiterführung des Referats
Unbekannte Wörter im Gedicht klären:
dichten = schreiben
hier auf Erden = auf dieser Welt
Das Himmelreich = Paradies

II.
Erarbeitung

Interpretationen von StudentInnen:
•
Der Dichter will eine schöne, unvergleichbare und glückliche Welt errichten,
mit seinen Freunden.
•
Der Dichter ist nicht glücklich mit seinen gegenwärtigen Lebensumständen,
denn er will keine Unterschiede zwischen Arm und Reich haben.
•
Das Wort „Himmelreich“ ist kein religiöses, sondern ein weltliches Wort.
•
Mit einem neuen Lied geht es besser. Das Lied bedeutet Frieden, Tanz, Freiheit.
•
Nationallied: Das ist eine Hymne.
•
Obwohl der Dichter von Liedern und vom Himmelreich redet, meint er
eigentlich: Er will ein neues, schönes und glückliches Land.
•
Das Gedicht ist ein politisches Gedicht.
•
Fragen zur Interpretation:
1. Warum ist der Dichter nicht glücklich in seiner Welt?
•
Er ist mit der politischen, wirtschaftlichen, ökonomischen Lage unzufrieden.
•
Vielleicht herrscht Kriegszustand im Land.
•
Vielleicht hat er als Schreiber keine Freiheit.
•
2. Wer soll ihm helfen, das neue Himmelreich zu erreichen?
•
Seine Freunde, die die gleiche Meinung haben, also Gleichgesinnte.
•
3. Woher wissen wir, dass der Dichter Deutscher ist?
•
Die Schreibsprache ist deutsch.

Tablo 1: Tablo 2: Uygulama dersi protokolü (Öztürk/Balcı, 2010, s. 224 vd.)
Uygulama dersinin protokolünden anlaşıldığı üzere, ilk aşamada metinden bir kıta alındı ve
öğrencilerin ilk izlenimleri tahtaya yazıldı. İkinci aşamada ise sözcük açıklaması yapılıp öğrencilerin
metni daha iyi anlamaları sağlandı. Analiz kısmında öğrencilerden şiire dair düşüncelerini, şiirden
neler anladıklarını özgürce dile getirmeleri istendi. Öğrenci analizlerinden yola çıkılarak üç tane soru
yöneltildi ve öğrenciler grup/bireysel olarak bu sorulara yanıt aradılar. Bu sorularla öğrencilerin, 1)
yazarın sanatsal ve politik tavrını belirlemeleri, 2) yaşadığı ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu
7 Ders için belirlenen bazı edebi metinlerin dramatizasyona da uygun olduğu göz önüne alınarak hazırlık aşamasında,
öğrencilerin sınıf içinde olayı canlandırmaları teşvik edilebilir. Bu tür etkinliklerin yıl içinde kutlanacak “Almanca
Günü” etkinlikleri kapsamında sahnelenmesi ayrı bir motivasyon sağlar. Sadece öğrencilerin değil, öğretmenin de dram
konusundaki çabası derse katkı sağlayacaktır. Örn. bir derste Gerhart Hauptmann’ın Vor Sonnenaufgang adlı oyununun II.
Perdesinin, Şlezya şivesiyle yazılmış metni okunurken, baba Krause’nin sarhoş hali öğretmen tarafından canlandırılması
öğrencilerin dikkatini topladığı gibi, metni anlamalarını da kolaylaştırmıştır. Derste dramatizasyonun kullanımı
öğrencinin yaratıcılığını ön plana çıkarır, ayrıca onun konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmesini,
sınıf arkadaşlarıyla daha rahat iletişim kurmasını, sosyal durumları sağlıklı bir şekilde analiz edip onları hem sınıf içinde
hem de günlük hayatta çevresindekilerle paylaşmasını sağlar. (bkz. Öztürk / Balcı, 2010, s. 223 vd.)

		

		

Sayfa: -66ve bunlardan hareketle 3) dönemin edebiyat akımının özelliklerini bulmaları amaçlandı. Çünkü siyasi/
toplumsal arka plan edebiyat eserine dolaylı ya da dolaysız bir şekilde yansımaktadır. Öğrencilerin
yanıtları da Almanya’nın o dönemde içinde bulunduğu siyasi durumu ortaya koymuştur.
III. Erarbeitung

Strophe 1
Zeile 1-4 →

Strophe 2
Zeile 5-8 →

Strophe 3
Zeile 9-12 →

Strophe 4
Zeile 13-16 →

Strophe 5
Zeile 17-19 →

Buch: Deutsche Literatur (Kudat, 2004, s. 186-188)
Seite: 186
Autor: Heinrich Heine
Text: Deutschland ein Wintermärchen; wird gelesen und in Gruppen analysiert und
interpretiert.
Gattung: Es ist eine Ballade.
Ergebnisse der Gruppenarbeit im Hinblick auf die Fragen:
1.
Worum geht es in diesem Gedicht?
2.
Wie ist die Stimmung?
3.
Was will der Dichter sagen?
4.
Was denken Sie über das Gedicht?
•
Der Dichter reist nach Deutschland.
•
Der Dichter hat Heimweh und er kommt deshalb nach Deutschland
zurück.
•
Der Autor ist sentimental.
•
Wo war der Dichter, bevor er nach Deutschland kam? steht nicht im Text.
•
Er steht zwischen zwei Kulturen und hat beim Eintreten in Deutschland
verschiedene Gefühle, wenn er die deutsche Sprache hört.
•
•
Ein kleines Harfenmädchen sang
•
Sie singt von Leid, Liebe, zerbrechenden Freundschaften und Frieden im
Himmel (5,6,7)
•
Er kritisiert die Verfasser des Liedes, das das Mädchen singt (8)
•
Durch diese Schlaflieder wird die Bevölkerung auch zum Schlafen gebracht
(7)
•
Die folgenden vier Strophen handeln davon, dass der Dichter nun ein
neues, besseres Lied dichten möchte
•
In dem neuen Lied geht es um eine bessere Welt (10,11)
•
Er wünscht sich im Land ein paradiesisches Leben (12)
•
Hügel ist ein Symbol für Freiheit (13)
•
Die Freiheit kann auch ohne die Kirche passieren (Der Dichter hat etwas
gegen die Kirche)
•
Die Unterdrückung der Kirche muss zu Ende sein – man braucht nicht den
Segen der Kirche (16)
•
Der Dichter hat Hoffnung trotzt schlechter Erfahrungen
•
Er hat Hoffnung, dass ohne die Unterdrückung der Kirche das Leben
besser wird. (18)
•
In der letzten Strophe sagt der Dichter, dass er in einer Welt ohne Kirche
kräftiger wird und sich wohl fühlt (19)

Tablo 2: Uygulama dersi protokolünün devamı (Öztürk/Balcı, 2010, s. 225 vd.)

“Ders örneğinde görüldüğü [üzere], metine yönelik sorular, öncelikle öğrencinin metne nüfuz
etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Metin böylece öğrencinin kendi yalın cümleleriyle ifade
edilme süreci içinde benimsenmekte, yabancı metin özelliğini yitirmektedir. Bu öz ifadelendirme
aynı zamanda edebiyat metnindeki şaire ait bireysel yaşantıyı bulmaya ve dönemin siyasal ve sosyal
görünümünü anlamaya yöneliktir. Öğrencilerin Das junge Deutschland adlı edebi akımın siyasal arka

		

Sayfa: -67planını, akımın özelliklerini ve yazarların genel tutumunu metin analizinden yola çıkarak dolaylı
olarak ortaya çıkardıkları ve bu bilgileri dönemin geneline yaydıkları görülmektedir.” (Öztürk/
Balcı, 2010, s. 226)
Öğrencilerin içselleştirilmemiş bir okuma/ aktarma zahmetine girmeksizin, metnin ve ait
olduğudönemin başat özelliklerini partner/grup çalışması sonucunda ortaya çıkarabildiklerini
görmeleri, yabancı metne/kültüre karşı özgüven kazanmalarını da sağlamakta ve ders sonunda
sadece metnin ait olduğu dönemin adını söylemek kalmaktadır.8
A = TÜMDENGELİM YÖNTEMİ (I. Dönem) B = TÜMEVARIM YÖNTEMİ (II. Dönem)
Öğrenci
Görüşleri
Katılımı artırma
İlgiyi canlı tutma
Kalıcı bilgi sağlama
Kendi kendine öğrenmeye
katkı
Dil becerisini geliştirme
Özgüven kazandırma
Öğretmenlik deneyimi
kazandırma
Yorum becerisi geliştirme
Bakış açısı kazandırma

[Öğrenci
1]

[Öğrenci
2]

[Öğrenci
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[Öğrenci
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[Öğrenci
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Tablo 3: Tümdengelim ve Tümevarım Yöntemlerine Dair Öğrenci Görüşleri (Öztürk/Balcı, 2010, s.
230)
Dil Becerilerinin Geliştirilmesine ve Testine YönelikAlıştırmalar
Önerdiğimiz modelin vazgeçilmez unsurlarından biri de, ders aşamalarına uygun alıştırmalardır.
Dersin başında metne yönelik sözcük dağarcığı (Wortschatz) alıştırmaları, metnin okunması
sonrasında metni anlama (Textverstaendnis) alıştırmaları ve en sonunda hedeflenen/öğrenilen dil
yapı ve becerilerini üretken biçimde kullanmayı (Transfer) test edecek alıştırmaların hazırlanması
gerekmektedir.
Dersin son bölümünde “derste işlenen konuya/metne ilişkin alıştırma ve kontrol testleri
uygulanır. Testler öğretmene danışılarak Grup 2 tarafından hazırlanır ve çoğaltılır. Konu anlatımı
(öğrencinin zevki ve inisiyatifiyle) medya çeşitliği eşliğinde) bittikten sonra, tercihen pasif (basit)
alıştırmalar (bireysel/grupça veya sınıfça) çözümlenir. Aktif ve yaratıcı alıştırmalar ertesi hafta
toplanmak ve notlandırılmak üzere ev ödevi olarak verilir.” (Öztürk, 2013, s. 411)
Dersin üç aşamasında kullanılacak alıştırmaların hangi çalışma biçimiyle çözümleneceğine
karar/destek vermek, bireysel, grupça veya sınıfça yapılacak alıştırmalarda yönlendirici olmak,
ev ödevini belirlemek, öğretmen sorumluluğu kapsamındadır. Aynı şekilde, ilgili grubun görevi
yaptığını notlandırmak üzere kayda geçirmek, toplanan ev ödevlerini notlandırmak üzere muhafaza
altına almak, hazırlanan alıştırma sorularını vize ve final sınavında değerlendirmek de öğretmenin
görevlerindendir (bkz. Öztürk, 2013, s. 411).
8 Metin üzerinde yapılan ders uygulamasından sonra, konuyu toparlama bağlamında öğrencilerin hazırlamış

oldukları görsel slaytlar (yazar, yaşamı, kitap kapakları, var ise başka fotolar vs.) dersin sonunda fazlaca
ayrıntıya girmeden adeta resim albümü izler gibi gösterilmesi, böylece hem bilgilerin pekiştirilmesi, hem de
dikkati tekrar toplayıp, görsel ve işitsel efektler yardımıyla kalıcı ve yönlendirici ipuçları verilmesi, işitsel efekt
kapsamında, Heine’nin türküleşmiş bir başka şiiri “Loreley”ın seslendirilmesiyle, hem dönemin ve yazarın
romantik yönü sergilenm[esi] hem de “balad” türü örneklenmesi yapılmıştır.

		

Sayfa: -68Kişisel olarak, dönem içinde toplanan ödevlerin başarı notuna yansıtılmasını ben önemsiyorum.
Bu düşüncemi, “şimdiye kadar % 40 oranında final notuna yansıtma şeklinde uyguladım.[9] (…)
[Çünkü] öğrenci ödevlerinin tamamını yaptığı takdirde, final sınavına + 40 puan ile girdiği için hem
kendine daha çok güvenmekte hem de daha az stres yaşamaktadır. Dahası düzenli ve istikrarlı olarak
haftalık ödev teslimi yaptığından elinde sınava hazırlanmak için yeteri kadar ders notu biriktirmiş
olmaktadır.” (Öztürk, 2013, s. 411)
Sonuç ve Öneriler:
Yabancı dil eğitimi Almanca Öğretmenliği anabilim dalı müfredat programında edebiyatın yeri
önemlidir. Ancak bu önemi, edebiyatı salt amaç olarak sunmayı değil, aynı zamanda araç olarak dil
becerilerinin geliştirilmesi için kullanmakta görüyoruz. Öğrenilen dilin (burada Almanca) ülkesi ile
coğrafi uzaklık ve öğrencilerin hazırlık sınıfındaki dil öğrenim sürecinin yetersizliği dikkate alınarak,
lisans öğrenimleri süresince dil becerilerini sürekli geliştirmelerine dersler yardımıyla katkı vermek
gerekmektedir. Edebiyat ve Okuma ve Yazma Becerileri dersleri bu amaç için uygundur.
Bu kapsamda benimsenmesini önerdiğimiz ders modeli öğrenci merkezli olup, tümevarım diye
nitelediğimiz metin-yazar-dönem ekseni üzerine kuruludur; çünkü böylece öğrenciler ders saatleri
dışında kendi kendine öğrenmeye daha fazla zaman ayırmaktalar ve bu sayede öğrenilenler daha
kalıcı olmaktadır. Edebi metin işlenirken dönem özellikleri öğrenciler tarafından (dolaylı/doğradan)
bizzat keşfedilmektedir (bkz. Boenicke, 2005/2006, 40). Ayrıca bilgilerin yetersiz kaldığı zamanlarda,
öğrenci kendiliğinden çok yönlü okur yazarlığa (görsel, işitsel, elektronik ya da basılı) kaynak
kullanmaya kendiliğinden gereksinim duymaktadır.
Tümevarım yönteminde öğrenciler, metinler aracılığıyla öğrendikleri yeni sözcükleri ve
dil yapılarını kullanarak, bireysel ve grup çalışmaları esnasında kurdukları yeni cümlelerle
pekiştirmekteler; bu ise kendilerini ifade edebilmelerini kolaylaştırdığı gibi, dil becerilerini de
geliştirmektedir.
Tümevarım yönteminde öğrenciler, metinleri anlamlandırarak/alımlayarak, anlatılan kültürel ve
politik olayları günümüz olaylarıyla karşılaştırma fırsatı bulmakta ve böylece yüzyıllardır süregelen
kültürel ve politik tarihi ve güncel olayları somutlaştırabilmekteler.
Tümevarım yönteminde öğrencilerin dili kullanma, kendini ifade etme cesaretiyle birlikte
yorum yapma cesareti de gelişmekte ve olayları (grup ve öğrenci sayısınca) farklı bakış açılarına
göre değerlendirmeyi öğrenmekteler.
Öğrenci merkezli bu ders modelinde, gruplar ve grup üyeleri her derse hazırlıklı gelmekte,
kendi kendine öğrenme süreci alan bilgilerinin yanısıra gibi onlarda sorumluluk bilincini de
geliştirmektedirler.
Bu modelde yürütülecek edebiyat dersinde kesinlikle dayatılan bir metinle ve dayatmacı
düzanlatım yaklaşımını önermiyoruz. Dönemàyazaràeser düzeninde tümdengelimci bir yöntemin,
öğrenciyi yabancı dilde bir metinden önce yabancı bir dönem ve yabancı bir yazarla karşı karşıya
bıraktığından, fazladan öğrenme bariyeri anlamına geldiğini düşünüyoruz. Zaten öğretmenlik
müfredat programında, üç saatlik derslerde bile dönem-yazar bilgisi vermeye kalkılınca metin
okumaya/incelemeye zaman kalmamaktadır. Bu nedenlerle edebiyat dersi metin, açık amaçlara
uygun edebi metin okuma dersi olmalıdır. Yöntem olarak, tümevarımsal bir yaklaşımın daha
işlevsel olacağını görülmektedir.
Öğretmen sorumlulukları kapsamında edebiyat dersinin (her ne kadar dersin açık amaçlarında
yoksa da) örtük amaçları içine kesinlikle “dil becerilerini geliştirme” hedefi konulmalıdır.
“Öğrencilerin metni anlıyor olmaları gerekir” varsayımı (özellikle hazırlık sınıfı okuyanlar için)
9 Bunun gerekçesi ve ayrıntılsı hakkında bkz. Öztürk 2013: 411.

		

		

Sayfa: -69programın hedeflerine ulaşmaya engel teşkil etmektedir. Dersin şeklen yapılıyor olması, öğrenme
çıktısına ulaşıldığı anlamına gelmemektedir.
Bu nedenle; edebiyat dersi için öğrenci düzeyine uygun metinler seçilmeli ve bunlar da
öğrencinin seçimine sunulmalıdır, ki derste işlenecek metin üzerinde çalışma grubu üyeleri
uzlaşma sağlayabilsinler. Dersin aşamaları içinde kullanılacak sosyal formlar (bireysel, partner,
grup ve sınıfça yapılacak çalışma biçimleri), hedeflenen dil becerileri ve bunlarla ilgili hazırlanacak
alıştırmalar öğretmen desteği ve yönlendirmesiyle önceden belirlenmeli ve sunumu hazırlayacak
gruba önerilmelidir. Sunumun akışını ve alıştırmaların son halini öğretmen kontrol etmelidir.
Derste kullanılacak sosyal formlar, kazandırılacak dil becerisi ve öğrenme hedefleri
doğrultusunda planlanmalıdır; öğretmene burada önemli roller düşmektedir. Sosyal form ile ders
aşamalarına uygun alıştırmaların senkronize edilmesi de bu kapsamdadır. Pasif, yarı pasif ve aktif
alıştırmalar kademelendirilerek dersin akışına entegre edilmelidir. Zaman isteyen aktif alıştırmalar
ev ödevi olarak düşünülmeli, bu şekilde öğrencilerin kendi kendine öğrenme süreci de teşvik
edilmelidir. Ölçme-değerlendirme hususu (vize ve final sınavı şeklinde) sonuç odaklı değil, süreç
odaklı düşünülmeli, öğrencilerin (sunum, ödev, istikrar, sınav, dramatizasyon ve proje vb.) öğrenme
amaçlı tüm etkinliklerini kapsamalıdır.
Ders dili olarak öğrenilen yabancı dilin (burada: Almanca) kullanılması öğrenim çıktısı
bakımından gereklidir. Çünkü (özellikle Türkiye’de yabancı dil öğrenen) öğrenciler bu dilin otantik
kullanımını ancak edebiyat metinleri yoluyla deneyimleyebilirler. Edebiyatı yalnızca kağıda basılı
metin olarak değil, diğer (işitsel-görsel) medyalar bağlamında da derse katmalıyız. Edebiyat, film ve
müzik kanallarıyla da otantik dil deneyimini destekleyen bir ders materyalidir. Internetin sağladığı
olanaklar bu bakımdan günümüz öğrenme sürecini oldukça zenginleştirmiştir. Bu bakımdan
tümevarım yöntemi, öğrencide (görsel, işlevsel, çok kanallı ve dijital) çok yönlü okur-yazarlığı hem
kullanmayı hem de geliştirmeyi teşvik etmektedir (bkz. Öztürk, 2013, 408, 409).
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Giriş
Geçtiğimiz yüzyıl eğitim alanında temel bir algı değişimine şahitlik etmiştir. 20. yüzyılın ilk
yarısında eğitim araştırmaları öğretim odaklı iken, yüzyılın ikinci yarısı öğrenmenin de en az öğretim
kadar önemli ve üzerinde durulması gereken bir olgu olduğunu ortaya koymuştur. Yani burada
bahsettiğimiz dönüşüm, öğretmen odaklı bakış açısının öğrenci odaklı düşünceye evrilmesidir.
Bu dönüşüm, doğal olarak eğitim araştırmalarındaki kuramların ve konuların da farklı şekiller
almasına yol açmıştır. Önceleri öğretmenin sınıf içerisinde uygulayabileceği öğretim yöntem ve
stratejileri araştırılırken bahsettiğimiz dönüşüm sonrasında özyönetimli öğrenme, öğrenci özerkliği,
öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri gibi kavramlar popülerlik kazanmaya başlamıştır. Eğitim
bilimciler öğrenmeye etki eden dış etkenler kadar, öğrenen bireyin zihninde gerçekleşen süreçlere
de ilgi duymaya başlamışlardır.
Yabancı dil öğretimi alanı da bu değişimden etkilenmiştir. Bunun sonucu olarak, yabancı dil
öğrenen bireylerin kullandıkları düşünülen öğrenme stratejileri ile ilgili taksonomiler oluşturulmaya
başlanmıştır. Elinizdeki kitabın bu bölümünde öğrenme stratejisi ve dil öğrenme stratejisi
kavramlarını tanımlamaya, dil öğrenme stratejilerinin bazı özelliklerini açıklamaya ve bu alanda
oluşturulmuş temel taksonomileri tanıtmaya çalışacağız.
Öğrenme Stratejileri
Weinstein ve Mayer (1986) öğrenme stratejilerini “öğrenme süreci esnasında öğrenen bireyin
bilgiyi zihinde kodlama sürecini etkilemesi amaçlanan davranış ve düşünceler” olarak tanımlamıştır
(s. 315). Bu tanım öğrenmeyi biliş bilim çerçevesinden ele almaktadır. Başka bir deyişle öğrenme,
bilginin zihinde işlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak, öğrenme
stratejilerinin her tür öğrenmede etkin olarak kullanılabileceği varsayımını ortaya atabiliriz.
O’Malley ve Chamot (1990) ise öğrenme stratejilerini “anlamayı, öğrenmeyi ve bilginin
hatırlanmasını artıran özel bilgi işleme yolları” olarak tanımlamışlardır (s. 1). Bu tanımda dikkat
çeken husus, öğrenme stratejilerinin kullanılma amaçlarıdır. Öğrenme stratejilerinin anlamayı,
öğrenmeyi ve bilginin hatırlanmasını arttırdığı düşünüldüğüde, strateji kullanmadan öğrenmenin
yetersiz ve etkisiz olacağını varsayılabilir.
Dil Öğrenme Stratejileri
İkinci/Yabancı dil öğretimi alanında dil öğrenme stratejileri birçok araştırmaya konu olmuştur.
Oldukça popüler bir konu olan dil öğrenme stratejileri ile ilgili alan yazından birkaç tanım
alıntılayabiliriz. Örneğin, Rubin (1987) dil öğrenme stratejilerini “öğrenen bireyin oluşturduğu dil
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(s. 22). Rubin (1987) öğrenme stratejilerinin operasyon, adım, plan ve rutinlerden oluştuğunu ve
bilginin elde edilmesi, depolanması, geri çağrılması ve kullanılması için gerekli olduğunu da
belirtmiştir.
Dil öğrenme stratejileri ile ilgili alanda oldukça kabul gören bir taksonomi oluşturmuş olan
Oxford aşağıdaki tanımı yapmıştır:
... dil öğrenme stratejileri öğrencilerin ikinci dil becerilerini geliştirmekteki ilerlemelerini
artırmak için (sıklıkla ve bilinçli olarak) kullandıkları özel eylem, davranış, adım ve tekniklerdir. Bu
stratejiler yeni dilin içselleştirilmesi, depolanması, geri çağrılması ve kullanılmasını kolaylaştırabilir.
Stratejiler, iletişimsel beceri geliştirmek için gerekli olan özyönetimli dahiliyet için kullanılan
araçlardır (Oxford, 1992, s. 18).
Tanımlarda dikkat çeken bir nokta, bu tanımların hem öğrenme stratejilerinin getirilerini, hem
de etki ettikleri zihinsel süreçleri içermesidir.
Dil Öğrenme Stratejilerinin Özellikleri
Lessard-Clouston (1997) dil öğrenme stratejilerinin dört temel özelliğinden bahsetmiştir.
Birincisi, dil öğrenme stratejileri öğrenen tarafından üretilir. Öğrenen birey, öğrenme sürecindeki
adımlarını kendisi belirler ve bu adımlar konusunda dışarıdan desteğe ihtiyaç duymaz. İkincisi,
bu stratejiler ikinci dildeki temel becerilerin gelişimi vasıtası ile dil yetisinin ilerletilmesine katkı
sağlar. Üçüncüsü, stratejiler davranış, adım veya teknik gibi gözle görülür uygulamalar olabilir veya
düşünce ve zihinsel süreç gibi soyut bir yapıda da olabilir. Son olarak, dil öğrenme stratejileri bilgi
ve hafıza gerektirir.
Oxford (1990) ise yukarıda bahsedilen özelliklere eklemeler yapmıştır. Oxford’a göre dil
öğrenme stratejileri öğrencileri daha özyönetimli hale getirir; dil öğretmenlerinin sorumluluklarını
artırır; sorun çözmeye odaklıdır; bilişselin dışında birçok yönü içerir; öğretilebilir; esnektir ve çok
çeşitli faktörlerden etkilenir. Oxford’un açıklamaya çalıştığı dil öğrenme stratejisi özelliklerinden
ileride detaylı olarak bahsedeceğiz.
Dil Öğrenme Stratejilerinin Önemi
Öğrenme stratejileri ile ilgili yaygın bir yanlış anlama, onların iletişim stratejileri ile aynı şey
oldukları yönündedir. Ancak iletişim stratejileri, iletişimdeki zorluklarla başa çıkabilmek adına dili
konuşan bireylerin kullandıkları stratejilerdir. Başka bir deyişle, iletişim stratejileri sadece iletişim
anında karşılıklı anlaşmayı sağlamak için kullanılan bazı yöntemlerdir. Dil öğrenme stratejileri ise
iletişim anında kullanılan stratejilerin yanı sıra, zihinde bilginin işlenmesi, depolanması ve geri
çağrılması ile ilgili tekniklerdir. Daha net ifade etmek gerekirse, iletişim stratejileri dil öğrenme
stratejilerinin bir parçasıdır ama dil öğrenme stratejileri bölümün devamında da bahsedileceği gibi
daha çeşitli ve kapsamlıdır. Buradan yola çıkarak, dil öğrenme stratejilerinin birincil faydasının
iletişim becerisinin gelişimi olduğunu söyleyebiliriz.
Dil öğrenme stratejileri aynı zamanda öğrencileri daha iyi “dil öğrencileri” haline getirir. Dil
öğrenmekte başarılı olan bireylerle ilgili yapılan bazı araştırmalar (Naiman, Frohlich, Stern ve
Todesco, 1978; 1996; Rubin, 1975; Stern, 1975 vb.) bu bireylerin kullandığı ortak bazı stratejilerin
bulunduğunu kanıtlamıştır.
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Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi, öğrenme stratejileri ile ilgili birçok taksonomi üretilmiştir.
Bu taksonomiler genel olarak öğrenme stratejilerinin türlerini açıklamaya çalışmışlardır. Bu
sınıflandırmalar temelde çok fazla benzerlik içerirken birbirlerinden ayrıldıkları bazı noktalar da
vardır. Bu bölümde öğrenme stratejisi sınıflandırmalarının bizce önemli olanlarını açıklamaya
çalışacağız. Öncelikli olarak, O’Malley vd. (1985), Rubin (1987) ve Stern (1992) tarafından
oluşturulmuş sınıflandırmaları kısaca özetleyeceğiz. Son olarak alanda dil öğrenme stratejileriyle
ilgili olarak en çok alıntılanan ve geçerli görülen Oxford’un (1990) kapsamlı taksonomisini detaylı
olarak tanıtmaya çalışacağız.
O’Malley vd.’nin (1985) Dil Öğrenme Stratejileri Sınıflandırması
O’Malley vd. dil öğrenme stratejilerini üç ana başlık altında sınıflandırmıştır:
•

Üstbiliş Stratejileri

•

Bilişsel Stratejiler

•

Sosyo-duyuşsal Stratejiler

Üstbiliş stratejileri öğrenmeyi planlama, öğrenme sürecinde öğrenme ile ilgili düşünme, üretim
ya da anlamayı gözlemleme ve etkinlik sonunda öğrenmeyi değerlendirme gibi öğrenme süreciyle
ilgili stratejilerdir (Hişmanoğlu, 2000). Bilişsel stratejiler ise doğrudan öğrenmeyi sağlamaya yönelik
stratejiler olup, öğrenilmesi gereken materyalin doğrudan manipülasyonunu gerektirir. Tekrar
etme, çevirisini yapma, gruplama, not alma, çıkarım yapma, detaylandırma, gözde canlandırma,
aktarma, anahtar kelime oluşturma gibi stratejiler öğrenmeyi doğrudan etkiledikleri için bilişsel
strateji örnekleri olarak sunulabilirler. O’Malley vd.’nin sınıflandırmasında son grup olan sosyoduyuşsal stratejiler ise başkalarıyla iletişim kurmakta ve sosyal iletişimi yönetmekte kullandığımız,
işbirliği ve açıklama talebi gibi stratejilerdir.
Rubin’in (1987) Dil Öğrenme Stratejileri Sınıflandırması
Rubin (1987) ise dil öğrenme stratejilerini üç ana başlık altında sınıflandırmıştır:
•

Öğrenme Stratejileri

•

İletişim Stratejileri

•

Sosyal Stratejiler

Rubin’e göre öğrenme stratejileri bilişsel ve üstbilişsel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bilişsel
öğrenme stratejilerini, öğrenme veya problem çözmede kullanılan ve doğrudan analiz, dönüştürme
veya sentez gerektiren işlem ya da adımlar olarak tanımlamıştır. Rubin dil öğrenmeye katkı sağlayan
6 ana bilişsel strateji belirlemiştir. Bunlar netleştirme/kanıtlama, tahmin etme/tümevarımsal çıkarım
yapma, tümdengelimsel sorgulama, uygulama, ezberleme ve gözlemlemedir. Rubin’e göre, üstbiliş
stratejileri ise dil öğrenimini düzenlemek ve özyönetimli hale getirmek için kullanılır. Planlama,
önceliklendirme, hedef belirleme ve özdenetim gibi süreçleri içerir.
Rubin’in sınıflandırmasındaki ikinci grup olan iletişim stratejileri dil öğrenimiyle dolaylı olarak
ilişkilidir, çünkü öncelikli olarak bir sohbete katılıp aktarmak istediğiniz mesajı iletebilmekle
alakalıdırlar. İletişim stratejileri iletişimde bir zorluk veya tıkanma yaşandığında kullanılırlar ve
iletişim sürmesini sağlarlar.
Sosyal stratejiler ise bireyin bilgiye maruz kalıp onu edinebilmesini sağlayacak ortamlara
girebilmek için kullandığı stratejilerdir.
Stern’in (1992) Dil Öğrenme Stratejileri Sınıflandırması
Stern’e göre dil öğrenme stratejileri 5 sınıfta toplanabilir:
•

Yönetme ve Planlama Stratejileri
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Bilişsel Stratejiler

•

İletişimsel-Deneyimsel Stratejiler

•

Kişilerarası Stratejiler

•

Duyuşsal Stratejiler

Yönetme ve planlama stratejileri dil öğrenen bireyin kendi öğrenmesini yönlendirmek için
kullandığı stratejilerdir. Dil öğrenmenin kendisi için ne kadar önemli olduğuna karar vermesi,
makul hedefler belirlemesi, uygun yöntem ve kaynaklar belirlemesi, ilerlemesini gözlemlemesi ve
başarısını değerlendirmesi gibi stratejiler yönetme ve planlama ile ilgilidir.
Bilişsel stratejiler önce bahsettiğimiz kuramcıların da ifade ettiği gibi öğrenmenin kendisiyle
ilgili analiz, dönüştürme ve sentez stratejileridir.
İletişimsel-deneyimsel stratejiler iletişimin sürmesini sağlayacak vücut dili kullanımı, yeniden
ifade etme, tekrar veya açıklama isteme gibi stratejilerdir.
Kişilerarası stratejiler dil öğrenirken hedef kültüre de aşina hale gelebilmek için öğrenilmeye
çalışılan dili anadil olarak kullanan bireylerle temas ve işbirliği oluşturmak için kullanılan
stratejilerdir.
Son olarak duyuşsal stratejiler ise dil öğrenme sürecinin getirdiği duygusal yükle başa çıkabilmek
adına dil öğrenen bireylerin kullandıkları stratejilerdir.
Oxford’un Dil Öğrenme Stratejileri Sınıflandırması
Dil öğrenme stratejilerinin sınıflandırılması çalışmalarında en çok kabul gören Rebecca L.
Oxford’un sınıflandırmasıdır. Oxford (1990), etkin öğrenen ve daha az etkin öğrenen arasındaki
farkın öğrencilerin kullandıkları strateji sayısı ve çeşitliliğiyle bu kullandıkları stratejilerin eldeki
aktiviteye veya göreve uygun olup olmamasından kaynaklandığını belirtmektedir. Bundan dolayı
öğrenme stratejilerinin öğretimi yani öğrenmeyi öğrenme konusu da önem taşımaktadır. Özer
(1998) öğrenmeyi öğrenme kavramını “bireyin kendi öğrenme özelliklerini tanıması, öğrenmede
yararlanılan stratejileri bilmesi, seçebilmesi ve kullanabilmesi” (s. 150) olarak tanımlamaktadır.
Öğrencilere öğrenmeyi öğretmek, kendilerinin öğrenme özelliklerinin farkına varmasını sağlamakta
ve bu stratejileri bilerek uygun durumlarda kullanma becerisini kazandırmaktatır. Oxford (1990)
öğretmenlerin rollerinin değiştiğini ve artık sınıf içerisinde hiyerarşiye dayalı mutlak otorite
olmadıklarını; öğrencileriyle ilişkilerinin niteliğini ve önemini bilen bir yardımcı, rehber, danışman
veya yol gösterici olduklarını ve yabancı dil öğretmenlerinin, öğrencilerine öğrenme yolları ile
ilgili kendi farkındalıklarını oluşturma sürecinde yardım etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Dil
öğrenme stratejilerinin temel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 1. Dil öğrenme stratejilerinin temel özellikleri
Dil Öğrenme Stratejileri
1. Temel amaca katkı sağlar; dil öğrenmede temel amaç iletişimsel yeterliğe ulaşmaktır.
2. Öğrencilerin daha özerk ve bağımsız olmalarına olanak sağlar.
3. Öğretmenin rolünü genişletir ve geliştirir.
4. Soruna yöneliktir.
5. Öğrenen tarafından duruma uygun atılan özellikli adımlardır.
6. Öğrenenin sadece bilişsel değil birçok yönünü içerir.
7. Doğrudan ya da dolaylı olarak öğrenmeyi destekler.
8. Her zaman gözlemlenebilir değildir.
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10. Öğretilebilir.
11. Esnektir.
12. Çok çeşitli etmenlerden etkilenebilir.
Oxford (1990, s. 9)
Öğrenme stratejilerinin sınıflandırılması konusunda daha önce de belirttiğimiz üzere değişik
çalışmalar yapılmıştır. Oxford (1990, s. 17) net bir sınıflandırmanın ortaya konulmasının oldukça
zor olduğunu belirtmektedir; ancak Oxford’un sınıflandırması dil öğrenme stratejileri konusunda
en çok kabul gören sınıflandırmadır. Oxford (1990) dil öğrenme stratejilerini doğrudan ve dolaylı
stratejiler olarak iki temel gruba ve her bir grupta üç olmak üzere altı alt boyuta ayırmaktadır:

Şekil 1. Öğrenme stratejileri sınıflandırma sistemi (Oxford, 1990, s.16).
Doğrudan (Direkt) Stratejiler
Bu stratejiler, adından da anlaşılacağı üzere, öğrenmeye doğrudan katkısı olan stratejilerdir.
Oxford’a (1990) göre bu stratejilerin tamamı dilin zihinsel işlemden geçmesini gerektirmektedir,
fakat bu üç stratejinin de her biri bu zihinsel işlemi farklı amaçlar doğrultusunda birbirinden
farklı şekilde gerçekleştirir. Gruplama veya imgeleme gibi bellek stratejileri yeni edinilen bilgiyi
depolama ve gerektiğinde geri çağırmaya yardım etme gibi oldukça özel bir işleve sahiptir. Özetleme
ve tümdengelim kullanarak akıl yürütme gibi bilişsel stratejiler, öğrenenlere yeni öğrenilen dil
kalıplarını farklı yollarla anlama ve aktarma imkanı vermektedir. Diğer taraftan, tahminde bulunma
veya eşanlamlı kelimeleri kullanma gibi telafi stratejileri, öğrenenlerin bilgi dağarcıklarındaki
eksikliklere rağmen dili kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır.
a. Bellek Stratejileri
Bellek stratejileri, hafıza stratejileri olarak da Türkçeye çevrilmiştir, Oxford’un dil öğrenme
stratejileri sınıflandırmasındaki üç direkt stratejinin ilkidir. Chiya (2003) bellek stratejilerinin kelime
dağarcığı oluşturmada bilişsel stratejiler kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır ve bu stratejilerin

		

		

Sayfa: -77alt boyutlarının klasik ezberci öğrenme yerine anlamlı ve akılda kalıcı öğrenmeyi desteklediğini
belirtmektedir.
Oxford (1990), bellek stratejilerini anlatırken eski çağlardaki hatiplerin uzun konuşmaları
hatırlama yöntemlerini örnek göstermektedir. Hatipler, bu konuşmaların belirli bölümlerini
konuşmayı yaptıkları evin veya tapınağın belirli odaları ile ilişkilendirip odadan odaya gezerek
konuşmalarını yaparlarmış. Okuma yazmanın yaygın olmadığı dönemlerde insanlar günlük hayatta
ihtiyaçları olan pratik bilgileri hatırlamak için bu stratejileri kullanırlardı. Örneğin doğum tarihlerini
harman zamanı, meyve zamanı gibi yılın belirli dönemleri ile eşleştirirlerdi. Bellek stratejilerinin alt
boyutları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 2. Bellek stratejilerinin alt boyutları
1. Gruplama
a. Zihinsel bağlantılar oluşturma

2. İlişkilendirme (çağrışım yapma) /
detaylandırma
3. Yeni kelimeleri bağlama yerleştirme
1. İmgeleme ve şekil kullanma

Bellek
Stratejileri

b. İmge ve seslere başvurma

2. Anlam haritası oluşturma
3. Anahtar kelime kullanma
4. Sesleri bellekte tasvir etme

c. Gözden geçirme
d. Hareketleri işe koşma

1. Yapılandırılmış gözden geçirme
1. Fiziksel tepki verme veya duyuları
kullanma
2. Mekanik teknikler kullanmak

Zihinsel Bağlantılar Oluşturma (Creating Mental Linkages)
Oxford (1990) zihinsel bağlantılar kurma veya oluşturmayı gruplama, ilişkilendirme (çağrışım
yapma)/detaylandırma ve yeni kelimeleri bağlama yerleştirme olmak üzere üç alt boyuta ayırmıştır
ve bunların bellek stratejilerinin mihenk taşları olduğunu belirtmiştir.
Gruplama (grouping): Dil materyallerini zihinsel veya yazılı olarak anlamlı birimler halinde
sınıflandırma olarak tanımlanmaktadır. Bu gruplama işlemi kelime kategorilerine göre (isim, sıfat,
zarf, fiil vb.), konularına göre (renkler, kara taşıtları, yiyecek/içecek ile ilgili kelimeler vb.), pratik
fonksiyonlara göre (bir eylemi kolaylaştıran aletler vb.), dilsel fonksiyonlara göre (rica etme, özür
dileme vb.), yakın veya eş anlama göre (dost, arkadaş, yoldaş, yaren vb.), farklı veya zıt anlama göre
(dost/düşman, iyi/kötü vb.) yapılabilir.
İlişkilendirme (çağrışım yapma) /detaylandırma (associating/elaborating): Öğrenilen yeni dil ögelerini
ya da kelimeleri halihazırda bilgi dağarcığında bulunan kavramlarla ilişkilendirerek veya çağrışım
yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırma olarak tanımlanabilir. Bu çağrışımlar basit veya karmaşık, sıradan
veya sıra dışı olabilir ancak öğrenen için anlamlı olması gerekmektedir.
Yeni kelimeleri bağlama yerleştirme (placing new words into a context): Yeni öğrenilen bir
kelimeyi anlamlı bir cümle içinde, bir konuşmada veya kısa bir hikayede kullanarak hatırlamayı
kolaylaştırmaktır. Bu strateji aynı zamanda ilişkilendirme stratejisi ile de ilişkilidir çünkü bağlam
oluştururken yeni edinilen bilgiyi o bağlamla ilişkilendirmeyi gerektirmektedir.

		

Sayfa: -78İmge ve seslere başvurma (applying images and sounds)
Bu stratejiyi ise Oxford (1990) dört alt boyuta ayırmaktadır.
İmgeleme ve şekil kullanma (using imagery): Öğrenilen yeni dil ögelerini ya da kelimeleri bir
kavramın zihindeki imgesini kullanarak veya kâğıda çizerek öğrenme stratejisidir. Bu strateji soyut
kelimeleri hatırlamak için onları somut bir nesnenin görsel sembolü ya da resmi ile ilişkilendirerek
kullanılabilir.
Anlam haritası oluşturma (semantic mapping): Özellikle anahtar kelimenin ortada veya üstte
olduğu, birbiriyle ilintili kelimelerin oklar veya çizgiler çizerek bir arada verilmesidir. Kelimelerin
bir bakışta bir resim gibi görünmesi görsel hafızaya hitap ettiği için kalıcılığı artırmaya yardımcı
olur. Bu strateji aynı zamanda gruplama ve ilişkilendirmeyi de içermektedir.
Anahtar kelime kullanma (using keywords): Bir kelimeyi işitsel ve görsel bağlar kurarak hatırlamaktır.
Bu stratejideki ilk aşama öğrenenin kendi dilinde telaffuzu benzer kelimeleri tanımlamasıdır, bu
da anahtar kelime kullanma stratejisinin işitsel kısmıdır. İkinci aşama ise yeni öğrenilen kelime ile
zihinde var olan başka bir kelime arasında görsel bir imge yaratmaktır ve bu da görsel kısmını
oluşturur. Diğer stratejilerde olduğu gibi bu bağlar da öğrenen için anlamlı olmalıdır.
Sesleri bellekte tasvir etme (representing sounds in memory): Yeni öğrenilen kelimeleri sesletimleri
ile hatırlamaktır.
Gözden geçirme (reviewing well)
Bu strateji, yapılandırılmış gözden geçirme adında tek bir alt boyuta sahiptir. Dikkatle planlanmış
aralıklarla öğrenilen bilgiyi gözden geçirmedir. Kısa aralıklarla başlanıp bu aralıklar zamanla
artırılabilir. İlk öğrenmeden 10 dakika sonra, 20 dakika sonra, bir-iki saat sonra, bir gün sonra, iki
gün sonra, bir hafta sonra gibi devam eden düzenli aralıklarla tekrar etmek öğrenmeyi kalıcı hale
getirmektedir.
Hareketleri işe koşma (employing action)
Bu stratejide yer alan iki alt boyut ise anlamlı hareketleri ve eylemleri içermektedir; bu
özelliğinden dolayı daha çok kinestetik veya temas yoluyla öğrenen öğrenciler için faydalıdır.
Fiziksel tepki verme veya duyuları kullanma (using physical response or sensation): Yeni öğrenilen bir
kelimeyi fiziksel olarak canlandırmak (kapıyı açmak gibi) veya yeni öğrenilen kelimeyi dokunma
duyusuyla hissederek öğrenmektir (sıcak, soğuk gibi).
Mekanik teknikler kullanmak (using mechanical techniques): Öğrenilecek kelimeleri kartlara yazıp
bir kutuya koymak ve öğrenilen kelimeleri başka bir kutuda biriktirmek, çeşitli bölümlerden oluşan
defter tutmak mekanik teknikleri kullanmaya örnek olarak verilebilir.
Öğretmenler, kelime öğrenmeyi kolay bulsalar da öğrenciler akıcılığa ulaşmak için gerekli
miktardaki kelimeleri ve kelime gruplarını öğrenmede ciddi sorunlar yaşamaktadır. Yukarıda
bahsedilen bellek stratejileri, öğrencilerin bu zorluğu aşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu
stratejiler, öğrencilerin kelimeleri akılda tutmalarına ve iletişim kurmak için gerektiğinde geri
çağırmalarına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra bellek stratejilerinden olan planlı gözden
geçirmeler de edinilen bilginin sadece bilgi olmaktan çıkarılıp beceri haline getirilmesine yardımcı
olur.

		

		

Sayfa: -79Bilişsel Stratejiler
Bilişsel stratejiler, dil öğrenimindeki en önemli stratejilerdendir. Bu stratejiler, ifadeleri tekrar
analiz etmeye, uygulamadan özetlemeye kadar çeşitli stratejileri içermektedir. Tüm bu çeşitliliğinin
yanı sıra bu stratejiler, öğrenilen dili manipüle etmek veya dönüştürmek gibi tek bir fonksiyona
hizmet etmektedir. Oxford (1990, s. 44) bilişsel stratejileri aşağıda verilen tablodaki gibi alt boyutlara
ayırmaktadır:
Tablo 3. Bilişsel stratejilerin alt boyutları
1. Tekrar etme
2. Ses ve yazı sistemini formel olarak pratik etme
3. Formül ve örüntüleri fark etme ve kullanma
a. Alıştırma yapma
4. Yeniden birleştirme
5. Doğal yollarla alıştırma yapma
1. Fikri çabuk kavrama
b. Mesajları alma ve
2. Mesajları alma ve iletme için kaynakları kullanma
iletme
Bilişsel
1. Tümdengelim yoluyla mantık yürütme
stratejiler
2. İfadeleri analiz etme
c. Analiz yapma ve
3. Karşılaştırmalı analiz yapma
mantık yürütme
4. Tercüme
5. Transfer etme
1. Not alma
d. Girdi ve çıktı için
2. Özetleme
yapılar oluşturma
3. Vurgulama
Alıştırma yapma (practicing)
Alıştırma yapma stratejisi, öğrenmede kullanılan en önemli stratejilerdendir. Öğrenciler
genellikle alıştırmanın ne kadar önemli olduğunun farkında değildirler ve alıştırma yapmaktan
sıkılırlar. Ancak tekrar etme, pratik yapma, formül ve örüntüleri fark etme ve kullanma, yeniden
birleştirme ve doğal yollarla alıştırma yapma gibi alıştırma stratejileri öğrenmede hayati rol
oynamaktadır. Bu stratejinin beş alt boyutu vardır:
Tekrar etme (repeating): Bir kelimeyi tekrar tekrar söyleme veya bir eylemi tekrar tekrar yapma;
bir şeyi tekrar dinleme, prova yapma veya ana dili konuşan kişiyi dinleme bu stratejinin kullanımına
örnek olarak verilebilir.
Ses ve yazı sistemini formel olarak pratik etme (formally practicing with sounds and writing systems):
Hedef dilde var olan sesleri, doğal iletişim şeklinde olmasa da sesletim, vurgu ve tonlama gibi çeşitli
yollarla uygulamak ve hedef dilin yazı sistemini tatbik etmek örnek olarak verilebilir.
Formül ve örüntüleri fark etme ve kullanma (recognizing and using formulas and patterns): Hedef dildeki
sabit dil formüllerini ve dil içindeki örüntüleri bir bütün olarak öğrenme ve kullanma stratejisidir.
“I don’t know how to …, It’s time to …, Hello! How is it going?” gibi yapılar buna örnek olarak
verilebilir.
Yeniden birleştirme (recombining): Bilinen ögeleri bir araya getirerek daha uzun ifade veya
cümleleri oluşturmak şeklinde tanımlanabilir.
Doğal yollarla alıştırma yapma (practicing naturalistically): Hedef dili, gerçek bir karşılıklı konuşma,
kitap veya makale okuma, ders dinleme veya mektup yazma gibi doğal ve gerçek ortamda pratik
etme bu stratejinin kullanımına örnek olabilir.

		

Sayfa: -80Mesajları alma ve iletme (receiving and sending messages)
Oxford (1990), bu stratejiyi hedef dilde okuduğu ve dinlediği metinde verilen fikri hızlı bir
şekilde anlama ve iletmek istediği mesajı karşı tarafa aktarmak için kaynakları kullanma gibi alt
boyutlara ayırmıştır.
Fikri çabuk kavrama (getting the idea quickly): Ana fikri anlamak için hızlı bir şekilde yüzeysel
tarama-okuma ve gerekli detayları bulmak için tarama yöntemini kullanmaktır. Bu strateji,
öğrencilerin duydukları veya okudukları metni hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.
Mesajları alma ve iletme için kaynakları kullanma (using resources for receiving and sending messages):
Okunan veya duyulan bir mesajı anlamak ya da bir mesajı iletmek için sözlük, gramer kitabı, seyahat
rehberi gibi yazılı veya televizyon, sergi gibi yazılı olmayan kaynakları kullanma becerisi olarak
tanımlanabilir.
Analiz yapma ve mantık yürütme (analyzing and reasoning)
Beş alt boyutu olan bu strateji, hedef dil becerilerine uyarlanabilen mantıksal analiz ve çıkarımları
kapsamaktadır. Öğrenciler bu stratejileri bilinmeyen kelimelerin anlamlarını çıkarmak ve yeni
ifadeler oluşturmak için kullanırlar.
Tümdengelim yoluyla mantık yürütme (reasoning deductively): Genel kuralları kullanmak ve bu
kuralları yeni dil öğrenme durumlarına uygulamaktır. Bu genelden özele giden tümdengelim
stratejisidir.
İfadeleri analiz etme (analyzing expressions): Yeni bir ifadenin anlamını çıkarabilmek için o
ifadeyi parçalarına ayırarak bu parçaların anlamlarını kullanmak ve ifadenin bütününün anlamını
çıkarmaya çalışmaktır.
Karşılaştırmalı analiz yapma (analyzing contrastively): Hedef dildeki ögeleri (sesler, kelimeler
ve dilbilgisi kuralları gibi) kendi dilindekilerle karşılaştırarak benzerlikleri ve farklılıkları bulma
stratejisidir.
Tercüme (translating): Hedef dildeki kelimeleri, ifadeleri veya cümleleri kendi diline çevirerek
veya kendi dilindekileri hedef dile çevirerek bir dili temel alan ve diğerini anlamak veya üretmek
için kullanılan bilişsel bir stratejidir.
Transfer etme (transferring): Hedef dilde cümleler üretmek yani kendini ifade etmek için ana
dildeki kelime, kavram veya yapıları direkt olarak hedef dile aktarma ve uygulama stratejisidir.
Girdi ve çıktı için yapılar oluşturma (creating structure for input and output)
Bu stratejinin alt boyutları olan not alma, özetleme ve vurgulama stratejileri öğrenilen dili hem
anlama hem de o dilde cümleler kurabilme için gerekli yapıları oluşturmada kullanılan stratejilerdir.
Not alma (taking notes): Ana fikri veya önemli noktaları not etme stratejisidir. Bu stratejinin
kullanımı, karalama şeklinde not tutma ya da alışveriş listesi, kavram haritası gibi daha yapılandırılmış
şekilde olabilir.
Özetleme (summarizing): Uzun bir metnin kısa bir özetini çıkarmaya yönelik kullanılan stratejidir.
Vurgulama (highlighting): Bir metindeki önemli bilgilere odaklanmayı artırmak için altını çizme,
daire içine alma veya farklı renkler kullanma gibi çeşitli vurgulama tekniklerini kullanmaktır.
Telafi stratejileri
Telafi stratejileri, öğrenciye bilgi dağarcığındaki sınırlılıklarına rağmen hedef dili hem anlamada
hem de iletişimde kullanmasında yardımcı olan stratejilerdir. Bu stratejiler okuma dışında kalan

		

		

Sayfa: -81becerilerde iletişimi sürdürmek için kullanılan stratejilerdir. Oxford (1990), bu stratejileri zekice
tahmin yürütme ve konuşma ve yazmada karşılaşılan zorluklarla baş edebilme alt boyutlarına
ayırmıştır ve bu stratejilerin sadece yabancı dil öğrenenler tarafından değil bireyin kendi anadilinde
de kullandığını belirtmiştir.
Tablo 4. Telafi stratejilerinin alt boyutları
a. Zekice tahmin etme

Telafi stratejileri

b. Konuşma ve yazmadaki
sınırlılıklarla başa çıkma

1. Dilsel ipuçlarını kullanma
2. Diğer ipuçlarını kullanma
1. Ana dile geçme
2. Yardım alma
3. Jest ve mimikleri kullanma
4. İletişimden kısmen veya tamamen
kaçınma
5. Konu seçme
6. Mesajı uyarlama veya yakın anlamı
vermeye çabalama
7. Sözcük uydurma
8. Dolaylı anlatma veya eşanlamlı
kelimeleri kullanma

Zekice tahmin etme (guessing intelligently)
Zekice tahmin yürütme stratejisi, dilsel ve dil dışı ipuçlarını kullanarak anlamı kavramak ve
iletişimi devam ettirmek için kullanılmaktadır.
Dilsel ipuçlarını kullanma (using linguistic clues): Dilbilgisi, kelime dağarcığı veya diğer öge bilgisinin
eksik olduğu durumlarda hedef dilde okunan veya duyulan ifadelerin anlamlarını yakalayabilmek
için dile bağlı ögeleri kullanma stratejisidir. Öğrenci, cümlenin anlamını çıkarabilmek için önceden
bildiği diğer kelimeleri, kendi anadilindeki benzer kelimeleri veya bildiği bir başka dildeki benzer
kelimeleri kullanarak okuduğu metni anlamaya çalışır.
Diğer ipuçlarını kullanma (using other clues): Bu strateji de dilsel ipuçlarını kullanma stratejisinde
olduğu gibi dilbilgisi, kelime dağarcığı veya diğer öge bilgisinin eksik olduğu durumlarda
kullanılmaktadır; ancak bu stratejide öğrenci anlamı yakalayabilmek için bağlam bilgisi, durum,
metnin yapısı, kişilerarası ilişkiler, konu ve genel kültür gibi dil dışı ögeleri kullanır.
Konuşma ve yazmadaki sınırlılıklarla başa çıkma (overcoming limitations in speaking and
writing)
Bu stratejinin sekiz alt boyutu bulunmaktadır ve bunların çoğu konuşma esnasında karşılaşılan
güçlüklerin üstesinden gelmek için kullanılır.
Anadile geçme (switching to mother tongue): Hatırlanamayan bir kelimeyi çevirmek yerine direkt
olarak anadildeki haliyle kullanarak karşıdaki kişinin anlamı tahmin etmesini beklemektir. Bu
stratejiyi kullanan öğrenciler bazen anadildeki kelimenin sonuna hedef dilin dilbilgisi eklerini
getirmektedirler.
Yardım alma (getting help): Hatırlamadığı kelimeyi duraksayarak veya doğrudan sorarak karşıdaki
kişiden yardım alma stratejisidir.
Jest ve mimikleri kullanmak (using mime or gesture): Hatırlanmayan ifade yerine jest ve mimik gibi
fiziksel hareketi kullanmaktır.

		

		

Sayfa: -82İletişimden kısmen veya tamamen kaçınma (avoiding communication partially or totally): Karşılaşılacak
sorunları önceden tahmin ederek iletişim esnasında bilmediği konulara girmekten kaçınmak kısmen
kaçınmak olarak tarif edilebilir.
Konu seçme (selecting the topic): Öğrencinin konuşmayı yeterli dilbilgisi ve kelime bilgisine sahip
olduğu konuya yönlendirme stratejisidir.
Mesajı uyarlama veya yakın anlamı vermeye çabalama (adjusting or approximating the message): İletilmek
istenen mesajdaki bazı ögeleri değiştirerek daha basit bir şekilde anlatmak veya çok az anlam farkı
olan başka bir kelime kullanmaktır. Örneğin tükenmez kalem yerine dolma kalem demek gibi.
Sözcük uydurma (coining words): İletişimi devam ettirmek ve kendini ifade edebilmek için yeni
kelime uydurma stratejisidir. Biberon yerine bebek şişesi demek buna örnek olarak verilebilir.
Dolaylı anlatma veya eşanlamlı kelimeleri kullanma (using a cicumlocution or synonym): Anlamı karşı
tarafa aktarabilmek için o kavramı tasvir etme (dolaylı anlatma) veya o kelimenin eşanlamlısını
kullanma stratejisidir. Mesela, öğrenci buzdolabı kelimesini hatırlamadığında yiyecekleri
sakladığımız soğuk dolap diye tasvir edebilir veya dondurucu diyebilir.
Dolaylı Stratejiler
Oxford (1990), dolaylı stratejileri üstbiliş, duyusal ve sosyal stratejiler olmak üzere üç alt gruba
ayırmaktadır. Bu stratejiler direkt olarak hedef dil öğrenimini içermediğinden ve dil öğrenimini
yönlendirmek ve desteklemek için kullanılması sebebiyle dolaylı stratejiler olarak adlandırılmaktadır.
Bu stratejiler, direkt stratejileri desteklediği için onlardan bağımsız olarak düşünülmemelidir.

Üstbiliş stratejileri
Üstbiliş stratejileri başarılı bir dil öğrenimi için oldukça önemlidir. Bu stratejiler, öğrencinin
kendi öğrenmesini merkeze alma, bu öğrenmeleri düzenleme, planlama ve değerlendirmesidir. Bu
stratejiler daha önce de belirtildiği üzere direkt stratejilerle ilişkilidir ve bilişsel stratejileri düzenlemek
ve hatta denetlemek için kullanılır. Bir konuyu anlamak veya bir kelime grubunu öğrenmek bilişsel
stratejileri kullanmayı gerektirir; ancak bu hedefe ne kadar ulaşıldığı üstbiliş stratejileri kullanılarak
kontrol edilebilir.
Tablo 5. Üstbiliş stratejilerinin alt boyutları
a. Öğrenmeyi merkeze
alma

Üstbiliş
stratejileri

1. Gözden geçirme ve önceki bilinenle bağ kurma
2. Dikkatini verme
3. Dinlemeye odaklanmak için konuşmayı
erteleme
1. Dil öğrenimini ortaya çıkarma
2. Örgütleme

b. Öğrenmeyi
düzenleme ve planlama

3. Amaçları ve hedefleri belirleme
4. Dil etkinliğinin amacını belirlemek
5. Dil etkinliğini planlama
6. Alıştırma fırsatlarını kollama

c. Kendini
değerlendirme

1. Kendini gözleme
2. Kendini değerlendirme

		

Sayfa: -83Öğrenmeyi merkeze alma (centering your learning)
Öğrenmeyi merkeze alma stratejileri, öğrencilerin dikkatlerini ve enerjilerini belirli dil
aktivitelerine, becerilerine veya materyallerine yönlendirmelerine yardımcı olur. Bu stratejilerin
kullanımı öğrencilerin bir noktaya odaklanmalarını sağlar.
Gözden geçirme ve önceki bilinenle bağ kurma (overviewing and linking with already known material):
Öğrenilecek yeni konudaki anahtar kavramları, temel durumları veya materyalleri gözden geçirerek
bunları önceden bildiği konularla ilişkilendirme stratejisidir. Bu strateji birçok şekilde uygulanabilir,
fakat Oxford (1990, s. 138) şu üç aşamayı takip etmenin faydalı olacağını belirtmektedir: (a)
aktivitenin ne için yapıldığını öğrenmek, (b) gerekli kelime dağarcığını oluşturmak ve (c) çağrışımlar
oluşturmak.
Dikkatini verme (paying attention): Dil öğrenme aktivitesine dikkatini yönlendirmeye karar verme
ve dikkati dağıtacak dış etkenleri göz ardı etme (yönlendirilmiş dikkat) ya da dilin belirli özelliklerine
dikkati yöneltme (seçici dikkat) stratejisidir.
Dinlemeye odaklanmak için konuşmayı erteleme (delaying speech production to focus on listening):
Dinleme becerileri tam olarak gelişene kadar hedef dilde konuşmayı kısmen veya tamamen ertelemeye
karar verme sürecidir. Bu süreç “sessiz dönem” (silent period) olarak da adlandırılmaktadır. Öğrenci
kendini hazır hissedene kadar hedef dilde konuşmamaya özen gösterir. Bazı dil teorisyenleri, bunun
müfredatın bir parçası olması gerektiğini savunmaktadır; fakat bu konuda her öğrencinin buna
ihtiyaç duyup duymayacağı ile ilgili tartışmalar sürmektedir.
Öğrenmeyi düzenleme ve planlama (arranging and planning your learning)
Bu stratejinin altı alt boyutu vardır ve bunlar dil öğreniminden maksimum faydayı sağlamak
için öğrencinin kendi öğrenmesini organize etmesine ve planlamasına yardımcı olan stratejilerdir.
Dil öğrenimini ortaya çıkarma (finding out about language learning): Kitap okuyarak ve insanlarla
konuşarak dilin nasıl işlediğini anlamaya çalışma ve bu bilgiyi kendi dil öğrenimini geliştirmek için
kullanma stratejisidir.
Örgütleme (organizing): Öğrenenin kendi programını ve çalışma alanı, sıcaklık, ışık ve aydınlatma
gibi fiziksel ortamını hazırlayarak hedef dili en iyi şekilde öğreneceği şartları oluşturma ve kullanma
stratejisidir.
Amaçları ve hedefleri belirleme (setting goals and objectives): Dil öğrenimi ile ilgili kısa süreli veya
uzun vadeli hedefler belirleme stratejisidir. Bir kısa hikayeyi üç gün içinde bitirme hedefi kısa süreli
bir hedef iken yabancılarla konuşabilmek veya hedef dilde makale yazabilmek uzun vadeli bir
hedeftir.
Dil etkinliğinin amacını belirlemek (identifying the purpose of a language task): Bu strateji bazen amaca
yönelik dinleme/konuşma/okuma/yazma olarak da bilinir. Belirli bir dil aktivitesinin amacına karar
vermek önemlidir. Örnek olarak bir arkadaşa özür mektubu yazmak verilebilir.
Dil etkinliğini planlama (planning for a language task): Gerçekleştirilmek istenen aktivite için gerekli
dil ögelerinin ve fonksiyonlarının planlanması stratejisidir. Bu strateji dört aşamadan oluşmaktadır;
(a) durumu veya aktiviteyi tanımlama, (b) aktivitenin gereksinimlerini belirleme, (c) kendi dilsel
becerilerini kontrol etme (d) kendi dilsel becerileri dışında ek olarak gereken dil ögelerini belirleme.
Alıştırma fırsatlarını kollama (seeking practice opportunities): Öğrenilen dili doğal durumlarda
kullanmak için fırsat aramak veya fırsatları yaratma stratejileridir. Hedef dilde sinema izlemek,
uluslararası bir konuşma kulübüne üye olmak gibi örnekler verilebilir.
Kendini Değerlendirme (evaluating your learning)
Bu stratejide ise öğrenenin kendi öğrenme performansını kontrol edip değerlendirmesine
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Kendini gözleme (self-monitoring): Bu strateji öğrencinin hedef dili anlamada ve hedef dili
kullanarak kendini ifade etmede yaşadıkları sorunları ve yaptıkları hataları tanımlamasına ve bu
hataları telafi etmesine yardımcı olur.
Kendini değerlendirme (self-evaluating): Bir ay önceki veya altı ay önceki durumuyla içinde
bulunduğu durumu karşılaştırarak öğrencinin kendini değerlendirmesidir.
Duyuşsal Stratejiler (Affective strategies)
Duyuşsal kavramı duygu, tutum, motivasyon ve değerleri ifade etmektedir. Dil öğrenimini
etkileyen duygusal faktörlerin önemini göz ardı etmemek gerekir. Duyuşsal stratejileri kullanarak
öğrenciler bu faktörleri kontrol edebilirler. Olumsuz duygular, dil öğrenim sürecini engellerken,
olumlu duygu ve tutumlar ise bu süreci daha etkili ve eğlenceli hale getirmektedir. Aşırı kaygı
dil öğreniminde hata yapma korkusunu tetikler ve öğrenci hata yapma korkusuyla kendini ifade
etmekten kaçınabilir. Kaygı, çok yüksek olmamak koşuluyla, öğrencinin performansını artırmaya
yardımcı olur. Dil öğreniminde başarılı olan öğrenciler, genellikle kaygı düzeylerini ve genel
anlamda dil öğrenim sürecini etkileyecek duyguları kontrol edebilen öğrencilerdir.
Tablo 6. Duyuşsal stratejilerin alt boyutları

a. Kaygıyı azaltma

1. Rahatlama, nefes veya meditasyon
tekniklerini kullanma
2. Müzik kullanımı
3. Gülmeyi kullanma

Duyuşsal
Stratejiler

1. Olumlu ifadeler kullanma
b. Kendini cesaretlendirme

2. Akıllıca risk alma
3. Kendini ödüllendirme
1. Vücudunu dinleme

c. Duyguları kontrol etme

2. Kontrol listesi kullanma
3. Dil öğrenme günlüğü tutma
4. Duygularını bir başkasıyla tartışma

Kaygıyı azaltma (lowering your anxiety)
Bu stratejide her biri fiziksel ve zihinsel içeriğe sahip kaygı düzeyini düşürücü üç alt strateji
bulunmaktadır.
Rahatlama, nefes veya meditasyon tekniklerini kullanma (using progressive relaxation, deep breathing,
or meditation): Boyun ve yüzdeki kaslar da dahil olmak üzere vücuttaki ana kas gruplarını kasıp
gevşetme, diyaframdan derin nefes alma veya zihinsel bir imgeye ya da sese yoğunlaşarak
meditasyon yapma yoluyla kaygı düzeyini azaltma stratejisidir.
Müzik kullanımı (using music): Klasik müzik gibi sakinleştirici etkisi olan müzik dinleyerek
rahatlama olarak tanımlanabilir.
Gülmeyi kullanma (using laughter): Komedi filmi izlemek, mizahi kitaplar okumak, fıkra dinlemek
gibi aktiviteler yaparak kahkahayı öğrenme sürecine dahil etme stratejisidir.
Kendini cesaretlendirmek (encouraging yourself)
Bu strateji genellikle desteği başkalarından bekleyen öğrenciler tarafından unutulan bir stratejidir.
Halbuki, özerk öğrenme durumlarında en etkili destek kişinin kendi içinden gelen destektir.
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olmak için öğrenenin kendi kendine olumlu ifadeler söylemesi veya bu ifadeleri içeren notlar
yazması örnek olarak verilebilir.
Akıllıca risk alma (taking risks wisely): Hata yapma, hatta komik duruma düşme ihtimalinin olduğu
durumlarda bile risk alarak dili pratik etme fırsatlarını değerlendirme stratejisidir.
Kendini ödüllendirme (rewarding yourself): Hedef dil ile ilgili öğrenilen yeni bilgiyi kullanmada iyi
bir performans sergilediğinde kendini ödüllendirmektir.
Duygularını kontrol etme (taking your emotionaltemperature)
Bu grupta bulunan stratejiler, öğrenenin kendi duygularını ve tutumlarını değerlendirmesine
yardımcı olur.
Vücudunu dinleme (listening to your body): Vücuttan gelen sinyalleri dinlemektir. Bunlar öğrenmeyi
olumsuz etkileyecek stres, korku veya endişe olabileceği gibi mutluluk veya hoşlanma gibi olumlu
sinyaller olabilir.
Kontrol listesi kullanma (using checklist): Dil öğrenim sürecinde yaşadığı duyguları veya tutumları
keşfetmek için öğrenenin bir kontrol listesi tutmasıdır.
Dil öğrenme günlüğü tutma (writing a language learning diary): Dil öğrenme sürecinde yaşadığı
olayları veya duyguları yazdığı bir günlük tutma olarak tanımlanabilir.
Duygularını bir başkasıyla tartışma (discussing your feelings with someone else): Dil öğrenme süreci
ile ilgili duygularını keşfetmek veya ifade etmek için bir başkasıyla (öğretmen, arkadaş, akraba vb.)
konuşmaktır.
Sosyal Stratejiler (Social Strategies)
Dil, en basit şekliyle iletişim süreci olarak tanımlanabilir ve iletişim kişiler arasında olur. Dil
öğrenimi, diğer bireylerin de katılımını içerdiği için başlı başına sosyal bir süreçtir ve bu süreçte
sosyal stratejiler oldukça önemlidir.
Tablo7. Sosyal stratejilerin alt boyutları
a. Soru sorma

Sosyal Stratejiler

b. Başkalarıyla işbirliği
yapma

1. Açıklama veya onay isteme
2. Düzeltme isteme
1. Akranlarla işbirliği yapma
2. Hedef dilde yetkin kişilerle işbirliği yapma
1. Kültürel anlayış geliştirme

c. Empati kurma

2. Başkalarının düşünce ve duygularının
farkına varmak

Soru sorma (asking questions)
Bu kategoride bulunan stratejiler genellikle öğretmene, hedef dili anadil olarak konuşan kişilere
ya da kendinden daha yetkin öğrencilere açıklama, doğrulama veya kendisini düzeltme için soru
sormayı içermektedir.
Açıklama veya onay isteme (asking for clarification or verification): Karşılıklı konuşmada karşıdaki
konuşmacıdan tekrar etmesini, başka kelimelerle açıklamasını, yavaş konuşmasını veya
örneklendirmesini istemek; diğer taraftan öğrenenin kendi konuşması esnasında kullandığı
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misin?”, “Bunu mu demek istedin?”, “Biraz daha yavaş konuşabilir misin, lütfen?” gibi sorular
örnek olarak verilebilir.
Düzeltme isteme (asking for correction): Bu strateji genellikle karşılıklı konuşmalarda kullanılır ve
karşıdaki kişiden yanlışları düzeltmesi istenir.
Başkalarıyla işbirliği yapma (cooperating with others)
Bu grupta bulunan stratejiler, dil becerilerini geliştirmek için diğer insanlarla iletişim kurma
çabasını içermektedir.
Akranlarla işbirliği yapma (cooperating with peers): Dil becerilerini geliştirmek için diğer öğrencilerle
işbirliği yapma stratejisidir.
Hedef dilde yetkin kişilerle işbirliği yapma (cooperating with proficient users of the new language):
Genellikle sınıf ortamı dışında hedef dili anadil olarak konuşan ve hedef dilde daha yetkin kişilerle
işbirliği yapmaktır. Dil öğrenen bir öğrencinin turistik yerlere gidip oradaki yabancılarla konuşmaya
çalışması örnek olarak verilebilir.
Empati kurma (empathizing with others)
Kültürel anlayış geliştirme (developing cultural understanding): Dil öğrenimi aynı zamanda kültür
öğrenimini de içermektedir. Hedef dilin kültürünü öğrenerek başka insanlarla empati kurmaya ve o
kişilerin kültürleri ile ilişkilerini anlamaya çalışmaktır.
Başkalarının düşünce ve duygularının farkına varmak (becoming aware of others’ thoughts and feelings):
Başkalarının hareketlerini gözlemleyerek duygularını ve düşüncelerini ifade ettikleri cümle
yapılarını öğrenmeye çalışmak olarak tanımlanabilir.
Sonuç
Dil öğrenme stratejileri, dil öğrenen bireylerin bilgiyi kodlama ve geri çağırma için kullandıkları
yöntemlerin geneli için kullanılan bir terimdir. Dil öğrenen bireyler, dil ile ilgili her türlü bilgi
ve becerileri edinirken öğrenme stratejilerinden istifade ederler. Bu stratejilerin etkili ve yerinde
kullanılmasının dil öğrenimini daha başarılı bir süreç haline getirdiği yapılan araştırmalarla
kanıtlanmıştır. Öğrencilerin kullandıkları çeşitli stratejiler, onların dil edinimlerine yaptıkları olumlu
etkilerden dolayı geliştirilmesi gereken beceriler olarak görülmektedir. Bu nedenle, bu stratejilerin
öğretimi de dil öğretimi alanında oldukça önem taşımaktadır. Bu stratejilerin eğitimi, strateji eğitimi,
öğrenen eğitimi, öğrenmeyi öğrenme eğitimi ve öğrenen yöntemi eğitimi gibi çeşitli şekillerde
adlandırılmaktadır. Dil öğrenme stratejileri ve strateji eğitimi ile ilgili örnekler ve aktiviteler için
kaynakçada belirtilen kitap ve makalelere başvurulabilir.
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9. İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİNDE BİREYSEL
FARKLILIKLAR

Fadime YALÇIN ARSLAN
Gaziantep Üniversitesi
Mehmet KILIÇ
Gaziantep Üniversitesi

Giriş
Öğrencilerin bir dili öğrenirken başarıları çeşitlilik gösterir. Bu hem birinci hem de ikinci dil
ediniminde geçerli bir durumdur. Bu farklılık sadece öğrenme hızından kaynaklı bir farklılık değil,
aynı zamanda nihai dil başarıları için de geçerlidir (Ellis, 2004). Peki bu farklılıkların sebebi nedir?
Doğuştan aynı öğrenme mekanizmalarına sahip olmalarına rağmen, bazı bireyler diğer bireylere
kıyasla neden daha başarılılar? Bu durumda tüm bireylerin birbirinden farklı olduğunu ve bilgiyi
algılama, işleme ve tekrar hatırlama sürecinde de farklılıklar gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bireyin
karakteristik özelliklerinin tümünün, dil öğrenme sürecini etkileyen önemli unsurlar arasında yer
aldığını ifade edebiliriz. İkinci dil edinimi ve bu dilde iyi bir seviyeye gelme açısından bireyler
arasında oldukça fazla çeşitlilik olduğu gözlemlenmiştir (Dörnyei, 2009). Bu özelliklerin hangilerinin
dil öğrenme sürecinde ön plana çıktığını ve önem taşıdığını bilmek süreci daha etkin ve daha başarılı
kılmak açısından önemlidir. Bu bölümde özellikle dil öğretiminde bireysel farklılıklardan söz
ederek bu sebeplere açıklık getirmeye çalışacağız. İkinci dil öğrenimi ve edinimi sürecinde bireysel
farklılıkların rolü, etkileri ve sonuçları üzerinde duracağız.
Yaş
Yaş ve dil öğrenimi üzerine olan tartışmalar genellikle, dil öğrenimi için kritik bir yaşın olup
olmadığı, yani biyolojik olarak belirli bir yaştan sonra dil öğreniminin zorlaşıp zorlaşmadığı üzerine
olmuştur. Bu tartışmaların çoğu, 1960’larda ortaya atılan “kritik dönem” hipotezi çevresinde olmuştur
(Lenneberg, 1967). Nörolojik araştırmalara göre insan beyni gelişip olgunlaştıkça iki yarım kürenin
görevleri de ayrılmaktadır (laterizasyon). Dil fonksiyonları da beynin sol yarım küresi tarafından
kontrol edilmektedir. Lenneberg (1967) laterizasyonun iki yaş civarında başlayıp ergenlik dönemi
civarında tamamlandığını iddia ederken; Geschwind (1970) bunun daha erken bir yaşta olduğunu,
Krashen (1973) ise beynin laterizasyonunu 5 yaş civarında tamamladığını iddia etmektedir. “Kritik
dönem” hipotezine göre laterizasyon tamamlandıktan sonra beyin elastikiyetini kaybetmekte ve bu
nedenle öğrenme yetisi de azalmaktadır (Lenneberg, 1967).
“Kritik dönem” hipotezi göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar genel olarak, erken
yaşta dil öğrenimine başlamanın daha avantajlı olduğunu göstermiştir. Fakat yetişkinlerin ve
çocukların aynı koşullarda kıyaslandığı çalışmalar, yetişkinlerin küçüklere göre öğrenmede daha
etkili olduklarını göstermiştir. Bunun altında yatan sebep olarak da yetişkinlerin üstdil bilgilerini,
bellek stratejilerini ve problem çözme becerilerini kullanmaları yatmaktadır (Lightbown ve Spada,
2013).
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telaffuza sahip olmakla doğru orantılı olduğunu ortaya koymaktadır (Oyama, 1978). Benzer şekilde
Stern’e göre (1976) her yaşın, dil öğrenmeye farklı bir açıdan katkısı vardır. Yaşça daha büyük ya da
daha küçük bireyler dil öğrenimleri sırasında farklı alanlara ağırlık vermektedirler. Bunun sebebi,
bireyler arasındaki bilişsel ve üstdilsel becerilerin gelişimindeki farklılıklardır.
Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Lighbown ve Spada’nın (2013) desteklediği
gibi çocukları ve yetişkinleri ikinci dil öğrenenler bireyler olarak kıyaslamak oldukça zordur.
Bunun sebeplerinden biri, “kritik dönem” hipotezinde de iddia edildiği gibi iki grup arasındaki
olası biyolojik farklılıklardır. Öğrenme koşulları da bir diğer sebep olarak gösterilebilir. Çocuklar
daha rahat ortamlarda, ikinci dile daha çok maruz kalırken, yetişkinler genellikle resmi ortamlarda
kısıtlı bir zaman diliminde bu dili öğrenmek durumunda kalıyorlar. Bir diğer sebep ise çocukların
kullandığı dilin daha sade ve basit olmasıdır. Ayrıca onların yaptıkları hatalar, çevreleri tarafından
düzeltilmeden kabul görür. Fakat yetişkinlerin, daha karmaşık yapılarla daha karmaşık konularda
konuşması beklenir. Dili resmi bir ortamda öğrendikleri için yetişkinlerin hataları genelde düzeltilir.
Bu unsurlardan ötürü, dili öğrenirken çocuklar daha rahat ve özgüvenli iken yetişkinler daha
endişeli ve temkinli olabilirler.
Dil Yetisi (Aptitude)
Dil yetisi ve dil öğrenme başarısı arasındaki ilişki konusunda birçok çalışma yapılmıştır (Skehan,
1991; Ellis, 2004; Dörnyei, 2009). Dil yetisinin çok açık bir tanımı yoktur. Bazı araştırmacılara göre dil
yetisi, tek bir faktör değil bir dizi beceridir (Spolsky, 1990; Littlewood, 1989). Carroll’a (1991) göre dil
yetisi bir dili hızlı öğrenme kabiliyeti olarak adlandırılabilir. Bu durumdan, dil yetisi yüksek olan
bir kişinin bir dili daha kolay öğrenebileceği sonucunu çıkarabiliriz. Fakat bu yetiye sahip olmayan
kişiler de azimle çalışırlarsa, onlar da başarılı olabilirler (Lightbown ve Spada, 2013). Skehan’e göre
(1991, s.276) dil yetisini tartışmak şunu ifade etmektedir:
a) zekadan bağımsız olarak bir dil öğrenme yeteneği vardır,
b) bu yetenek bireyin sadece daha önceki yaşantılarının bir sonucu değildir,
c) nispeten sabittir ve
d) bireyden bireye değişir.
e) Çünkü bu yönüyle bu çalışmalar, dil öğrenme başarısındaki unsurları teorik olarak
açıklayabilecek ve ikinci dil öğrenimi yeteneğinde neyin belirli olduğunu açıklamamıza yardımcı
olacaktır.
Dil yeteneği ve dil öğrenme başarısı arasındaki ilişkiyi ölçen çalışmalar 1960 ve 1970’lerde iki
ölçeğin ortaya çıkmasıyla daha anlamlı hale gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Carroll ve Sapon’ın
(1959) Çağdaş Dil Yetenek Sınavı (MLAT) ve bir diğeri de Pimsleur’un (1966) Dil Yeteneği Takımı’dır
(PLAB). Bu testlere göre dil öğrenme yeteneği yeni sesleri tanıma ve ezberleme, cümle içinde
belirgin kelimelerin işlevini anlama ve örnek cümlelerden dilbigisi kurallarını çıkarabilme gibi bir
çok unsuru barındırmaktadır. Carroll (1965) ise, bu unsurları dört başlık altında toplamıştır:
i. Fonemik kodlama yeteneği (phonemic coding ability): Yabancı sözcükleri ayırt etme ve daha sonra
tekrar hatırlanacak şekilde kodlama yeteneği;
ii. Dilbilgisel duyarlılık (grammatical sensitivity): Kelimelerin cümlede tamamladıkları işlevleri
anlama yeteneği;
iii. Tümevarımla dil öğrenme yeteneği (inductive language learning ability): Örneklerden yola çıkarak
kuralları çıkarma ve anlama.
iv. Çağrışımsal bellek (associative memory): Birinci ve ikinci dildeki kelimeler ve ifadeler arasında
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Çağdaş Dil Yetenek Sınavı (MLAT) ve Pimsleur (1966)’un Dil Yeteneği Takımı (PLAB)
kullanılarak yapılan ilk çalışmalarda, ikinci dil öğrenme performansı ve bu testlerin sonuçlarındaki
performanslar arasında yakın bir ilişki bulunmuştur. Fakat daha sonra dil öğrenimine daha
iletişimsel bir yaklaşımın uyarlanmasıyla, birçok araştırmacı bu testlerin aslında dilin bütün
becerilerini ölçmediği için dil edinme ve dil öğrenme sürecini tam olarak açıklayamadığını ifade
etmiştir (Lightbown ve Spada, 2013; Skehan, 1991). Çünkü bu çalışmalar, Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi
ve Dil İşitim Yönteminin popüler olduğu zamanlarda yapılmıştır. Bununla birlikte bazı çalışmalar,
bu testlerle ölçülen bir kısım dil öğrenme yeteneklerinin daha iletişimsel etkileşimin vurgulandığı
durumlarda da dil öğrenme başarısının göstergesi olduğunu desteklemektedir (Ranta, 2002).
Zeka
Zeka sözcüğü ile aklımıza gelen IQ testleridir. Bu testlerde yüksek puan alan kişilerin genel
olarak zeki olduğu düşünülür. Uzun yıllar, IQ testlerinin ikinci dil öğrenme başarısında da iyi bir
belirleyici olduğu düşünülmüştür (Lightbown ve Spada, 2013). Fakat bazı araştırmalar, IQ testlerinin
dilin iletişimsel yönünden çok, üstdil bilgisiyle ilgili olduğunu desteklemektedir (Genesee, 1976).
Genesee’nin (1976) Kanada’da Fransızca’yı yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerle yaptığı bir
çalışmanın sonuçları, zeka ve Fransızca’nın ikinci dil olarak öğretiminde okuma, dilbilgisi ve
kelime öğrenme becerisi arasında bir ilişki olduğunu, fakat sözel iletişimsel becerilerle arasında bir
ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Helding (2009) ise, IQ testlerinin sadece belirli bir zamanda
öğrenilmiş sabit bilgiyi ölçüp, bireyin yeni edinilen bilgiyi nasıl özümsediğini veya yeni problemlerle
karşılaştığında bunları çözme yeteneğini ölçemediğini ileri sürerek bu yaklaşımı eleştirmiştir.
Buna ek olarak Gardner (1993) ise zekanın tek ve baskın bir yetenek olmadığını, çeşitli ve farklı
boyutları olduğunu savunur. Gardner’a göre (1993) bireyler çoklu zekaya sahiptir ve geleneksel
IQ testleri yeteneklerin sadece belirli bir kısmını ölçebilmektedir. Gardner, çoklu zeka kuramında
zeka çeşitlerini şu başlıklar altında toplamıştır: Uzamsal, sözel, mantıksal-matematiksel, kinestetik,
müziksel, içsel, sosyal, doğasal ve varoluşsal. Bilişsel yeteneklerin farklı unsurları içeren geniş bir
yelpazeden oluştuğunu savunur.
Motivasyon
İkinci bir dil veya yabancı dil öğretimini etkileyen bir diğer unsur ise motivasyondur. Motivasyon
genel olarak bir hedefe ulaşmak için bizi harekete geçiren ve bu süreçte bizi destekleyen bir güçtür.
Dörnyei (2005), motivasyonun ikinci dil öğrenmede önemli bir faktör olduğunu, öğrenmeyi
başlatma ve süreçte öğrenmeyi devam ettirip destekleme açısından da rolünün büyük olduğunu
savunmaktadır.
Motivasyonla ilgili olarak özellikle psikoloji ve sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmalar,
yabancı dil öğrenimi konusunda yapılan çalışmaları etkilemiştir (Çiftpınar, 2011). Davranışçı
Kuram’a göre motivasyon ödüldür. Birey daha önceden aldığı olumlu pekiştireçleri göz önünde
bulundurarak, tekrar olumlu pekiştireç veya ödül almak için harekete geçer. “Bilişsel” açıdan
motivasyon kişinin kararlarıyla ilgilidir. Bireyin hangi beklentiler içinde olduğu, amaçları ve bunlar
için ne kadar çabada bulunacağıyla ilgili seçimlerinde motivasyonun rolü büyüktür (Keller, 1983).
“Yapısalcı” yaklaşım ise motivasyonu kişinin bireysel tercihlerinin yanı sıra sosyal bağlamda ele
alır. Her birey farklı şekilde motive olur; bulunduğu çevreye göre hareket eder ve bu davranışlarını
bulunduğu sosyal ve kültürel bağlama göre şekillendirir. Brown (2007, s.170) motivasyonu
davranışçı, bilişsel ve yapısalcı kuramlar açısından şu şekilde özetlemiştir:
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Davranışsal
*Ödül beklentisi
*Olumlu pekiştireç alma isteği
*Dışsal ve bireysel güçlerin
kontrolü

Bilişsel
*Temel ihtiyaçlar tarafından
yönlendirilir (keşfetme,
güdümlenme)
*Gösterilen çabanın düzeyi
*İçsel ve bireysel güçlerin
kontrolü

Yapısalcı
*Sosyal bağlam
*Topluluk
*Sosyal statü
*Grup güvenliği
*İçsel ve etkileşimli
güçlerin kontrolü

İkinci dil öğretiminde motivasyon alanında yapılan en önemli çalışmalardan biri Gardner ve
Lambert’in (1972) çalışmasıdır. Bu çalışmalarında, Gardner ve Lambert (1972) araçsal ve bütünleştirici
olmak üzere iki tür motivasyondan sözederler. Buna göre araçsal motivasyon, bireyin motivasyonu
hedefe ulaşmak için bir araç olarak görmesi ve dili kariyer veya mesleki ihtiyaçlara ulaşmak amacıyla
öğrenmesidir. Bütünleştirici motivasyon ise bireyin dili bulunduğu topluma uyum sağlamak, kültürel
değerlerini benimsemek ve o toplumla bütünleşmek için öğrenmesidir.
Motivasyonun bir başka sınıflaması ise içsel ya da dışsal olarak güdülenmedir. Buna göre dışsal
motivasyonda, birey dışardan gelen bir unsurdan dolayı güdülenir. Bu, var olduğu toplumda takdir
edilme ve kabul edilme veya para, ödül, iyi bir puan alma ya da birilerinden olumlu dönüt alma
olabilir. İçsel motivasyon ise tamamen bireyin içinden gelen, kendiliğinden oluşan bir amaca ya da
hedefe ulaşmak için bireyin güdülenmesidir. Bireyler dışardan gelecek olan bir ödül için değil;
kendileri, içsel olarak ödüllendirildiklerini düşündükleri için motive olurlar (Deci, 1975).
Kişilik
İkinci dil öğreniminde kişilik ve dil öğrenimi arasındaki ilişki bir çok araştırmanın konusu
olmuştur (Krashen, 1985; Skehan, 1989). Bazı kişilik özelliklerinin ikinci dil öğrenimini etkilediği
öngörülmekle beraber, bunların hepsi henüz deneysel çalışmalarla doğrulanmamıştır. Zafar ve
Meenakshi’ye göre (2012) aşağıdaki kişilik özellikleri yabancı dil öğrenimini etkilemektedir (s. 643):
a) Dışadönüklük veya içedönüklük
b) Öz saygı
c) Çekingenlik
d) Risk alma
e) Endişe
Dışadönük insanlar, genel olarak yalnızlığı sevmeyen, atılgan ve sosyal bireyler olarak tanımlanırlar.
İçedönük insanlar ise sessiz ve çekingen olarak kabul edilirler. İkinci dilde yapılan çalışmalarda
genel olarak, dışadönük bireylerin dil öğrenimine daha uygun oldukları tartışılmaktadır. Birey ne
kadar dışadönük olursa, girdi miktarını o kadar arttırdığı (Krashen, 1985); iletişimsel yaklaşımları
tercih ettiği (Cook, 2001) ve grup aktivitelerine daha çok katıldığı iddia edilmektedir (McDonough,
1986). Böylece çıktı miktarını arttıran dil aktiviteleriyle daha çok etkileşimde bulunurlar (Swain,
1985). Fakat bütün çalışmalar, bu sonuçları desteklememektedir. Bazı çalışmalar ikinci dildeki
başarıyı kararlılık ve maceraperestlikle ilişkilendirirken, diğerleri ikinci dil öğrenmede başarılı olan
bireylerin dışadönüklük testlerinde yüksek puanlar alamadıklarını iddia etmektedir (Lightbown ve
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Özsaygı ve özgüvenin ikinci dil öğreniminde önemli bir unsur olduğu bir çok araştırmacı
tarafından desteklenmektedir (Gardner ve Lambert, 1972; Brodkey, 1976). MacIntyre, Clément,
Dörnyei ve Noels (1998) yaptıkları araştırmada “iletişimde isteklilikte” özgüvenin önemli olduğunu
ve daha iyi bir iletişim yeteneğinin iletişimde daha çok istekliliğe yol açtığını bulmuşlardır.
Çekingenlik, bireyin kendisini korumak için koyduğu engeller olarak tanımlanmaktadır. Böyle
bir özelliğin varlığının dil öğrenme sürecini yavaşlattığı düşünülmektedir. Brown’a göre (2007) son
yıllarda, öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade edebileceği, daha özgürce risk alabileceği dil
öğretme yaklaşımlarıyla, bu engeller ortadan kaldırılmaya çalışılmakta ve öğrencilere hedef dili
daha rahat kullanma olanakları sağlanmaktadır.
Risk alma “zekice tahminler yapabilme kabiliyeti” olarak tanımlanmaktadır (Rubin & Thompson,
1994). Sınıf ortamında, etkili bir yabancı dil öğreniminin gerçekleşmesi için öğretmenlerin, öğrencilerin
öz güvenlerini arttırmaya teşvik eden ve hedef dili keşfedip denemelerine olanak sağlayan bir
ortam yaratmaları gerekmektedir. Risk almanın bazı noktalarda faydalı olduğu; fakat çok fazla risk
almanın da dil öğreniminde her zaman olumlu sonuçlar yaratmayabileceği belirtilmektedir (Zafar
& Meenakshi, 2012).
İkinci dil öğreniminde endişe de araştırılan konulardan biri olmuştur. Endişenin kararlılık,
risk alma ve özgüvenle ilişkisi olduğu düşünülür. Bazı araştırmacılar endişeyi sürekli değişmeyen
bir faktör olarak ele alırken (Horwitz, Horwitz ve Cope, 1986), diğerleri endişenin dinamik ve
değişken olduğunu savunmaktadır. Her iki türde de endişenin ikinci dil öğrenme sürecini etkilediği
savunulmaktadır (MacIntyre ve Gardner, 1991). İkinci dilde endişenin kaynakları, iletişim kaygısı,
sosyal çevreden gelebilecek olumsuz değerlendirme ve sınav endişesi olarak sıralanmaktadır
(Brown, 2007). Son zamanlardaki çalışmalarda, zarar veren ve fayda sağlayan endişe olarak iki tür
sınıflama yapılmakta ve endişenin bazı durumlarda gerekli olduğu savunulmaktadır. Bailey (1983),
yabancı dil öğrenimi konusunda fayda sağlayan endişe ve rekabet arasındaki ilişkiyi araştırdığı
çalışmasında, rekabetin bazı durumlarda başarıyı engellediğini, bazı durumlarda da çalışmaya daha
çok motive ettiğini ortaya koymuş ve fayda getiren endişenin rekabetle yakından ilşkili olduğunu
bulmuştur.
Öğrenme Stilleri
Öğrenme stilleri kavramı da, öğrenmeyi etkilediği düşünülen bireysel farklılıklardan biri
olarak üzerinde durulan konulardan bir tanesi olmuştur. Öğrenme stili genel olarak kişilerin bilgiyi
algılaması, işlemesi ve iletmesindeki bireysel farklılıklar olarak tanımlanmaktadır (Campbell,
Campbell ve Dickinson, 1999). Bir öğrencinin algılamasını, onun öğrenme ortamındaki diğer
kişilerle olan ilişkilerini ve davranışlarını etkileyen duyuşsal, bilişsel ve fizyolojik yapısı öğrenme
stilini belirler. Kolb’a göre (1984) kişilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme yaşantıları geçirmeleri,
öğrenme sürecini olumlu olarak etkilemektedir. Öğrenme stillerine uygun öğretim yapıldığı
takdirde öğrencilerin motivasyonlarının ve başarılarının arttığını destekleyen farklı çalışmalar
bulunmaktadır (Dunn ve Dunn, 1978; Dunn, Deckinger, Withers ve Katzenstein, 1990).
Öğrenme stilleri konusunda, bilişsel biçemle ilgili olarak literatürde farklı çalışmaların
sonucunda farklı sınıflamalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları girişkenlik-yansıtıcılık (impulsivityreflectivity); soyut-somut (abstract-concrete), raslantısal-sıralı (random-sequential) ve alan bağımlıalan bağımsızdır (field-dependent-field independent). Alan bağımlı ve alan bağımsız çalışmaları
(field dependent-field independent), ikinci dilde öğrenme stilleri alanında atılan önemli adımlardan
biri olmuştur. Alan bağımlı öğrenenler, görselleştirilmiş kavramları hatırlamada daha iyi iken;
alan bağımsızlar, kavramları, kelimeleri ve işittiklerini hatırlamada daha iyidirler (Rasinski, 1984).

		

		Sayfa: -93Buna göre alan bağımlılar, bilgiyi işleme yönünde fayda sağlarken, alan bağımsızlar dili daha çok
iletişimsel yönüyle kullanıp, etkileşim durumlarına daha duyarlıdırlar (Skehan,1998). Bu ayrım,
daha çok Grup Saklı Şekiller Testi (Group-Embedded Figures Test) kullanılarak yapılmaktadır.
Bunun yanı sıra ikinci dilde yapılan çalışmaların bazılarında, dil öğrenme kuramları öğrenenlerin
yaşantılarıyla ilişkilendirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Kolb’un (1984) geliştirdiği Deneyimsel
Öğrenme Kuramı’dır (Experiential Learning Theory). Kolb, bu modelle öğrenmede yaşantının önemi
üzerinde durarak; bilginin, deneyimlerin şekil değiştirmesiyle oluştuğunu vurgulamıştır. Buna
göre bilgi sabit, değişmeyen bir öge değil, yaşantı yoluyla sürekli değişebilecek bir ögedir. Bu
kuramı oluştururken, Piaget, Dewey ve Lewin’in öğrenme kuramlarından etkilenen Kolb, öğrenme
sürecinde biliş, algı, yaşantı ve davranışları önemli ögeler olarak görmüştür (Ergür, 2010). Kolb’a göre
bir bireyin bir bilgiyi öğrenmesi, o bireyin bilgi birikimi, yaşantıları algılaması ve işlemesi süreciyle
bağlantılıdır. Buna göre etkin öğrenme dört aşamadan oluşmaktadır. Bireyin somut yaşantılarla
karşılaşması (Somut Yaşantı), bu deneyimlerle ilgili gözlemler yaparak bunları yansıtması (Yansıtıcı
Gözlem), bu yansıtmalardan soyut kavramlar geliştirmesi (Soyut Kavramsallaştırma), ve bu soyut
kavramları, yaptığı deney ve gözlemler sonucunda aktif yaşantıya dönüştürmesidir (Aktif Yaşantı).
Kolb, bu basamakları göz önünde bulundurarak öğrenmenin bir döngü olduğunu ve her bireyin
bu döngüden sayısız kez geçtiğini iddia eder. Her bireyin öğrenme stilini de bu dört temel ögenin
bileşimi oluşturur. Bireyler birleştirilmiş puanlarına göre değiştiren (diverger), somut yaşantı ve
yansıtıcı gözlem bileşenleri; özümseyen (assimilator) soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem
biçimlerinin bileşeni; ayrıştıran ( converger), soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantının bileşenleri;
yerleştiren (accomodator), somut yaşantı ve aktif yaşantıların bileşeni gibi farklı öğrenme stillerine
sahiptirler. Buna göre bireyin bir öğrenme stilinde kendini rahat hissedip başarılı olması, diğer
öğrenme stillerinde başarılı olmayacağı anlamına gelmemelidir (Kolb, 1984).
Öğrenme Stratejileri
1970’lerde dil öğrenme alanında ortaya çıkan iletişimsel yaklaşımla birlikte, öğrencinin öğrenme
sürecinde üstlendiği rol ön plana çıkmış ve bununla ilgili olarak bazı öğrencilerin diğerlerine göre
neden başarılı olduğunun ortaya çıkarılması adına bireylerin öğrenme stratejileriyle ilgili çalışmalar
ağırlık kazanmıştır. Brown’a göre (2007) ikinci dil öğrenme stratejisi, bireyin dil öğrenme sürecinde
karşılaştığı sorunları çözmek için uyguladığı tekniklerdir. Benzer şekilde Oxford (1989) dil öğrenme
stratejlerini, öğrenmeyi daha etkin hale getirmek için bireyin kullandığı teknikler ve adımlar olarak
tanımlamaktadır. Buna göre, bireyin başarılı öğrenme gerçekleştirmesi için bilginin alınmasında,
kodlanmasında ve gerektiğinde geri çağrılmasında birtakım etkin ikinci dil öğrenme stratejileri
kullanmaları gerekmektedir (Demirel, 2012). Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda dil öğrenme
stratejileriyle ilgili olarak birtakım sınıflamalar ortaya çıkmıştır. Rubin (1987) dil öğrenmeye katkıda
bulunan stratejileri, dolaylı ve dolaysız olarak iki kategoride toplamıştır. O’Malley vd. (1985) ise bu
stratejileri bilişsel, üst-bilişsel ve sosyal-duyuşsal stratejiler olarak sınıflamışlardır. Bir diğer sınıflama
ise Oxford (1990) tarafından yapılmıştır. Dil öğrenmede kullanılması gereken stratejileri dolaysız
ve dolaylı stratejiler olarak iki ana başlık ve her ana başlığın altında üç alt başlıkla ifade etmiştir.
Oxford, dolaysız stratejileri, konuyla ve içerikle doğrudan ilişkili stratejiler olarak tanımlarken; dolaylı
stratejileri konuyla doğrudan ilişkili olmayan, fakat konunun algılanması için gerekli olan stratejiler
olarak tanımlamıştır.
I. Dolaysız stratejiler (Direct strategies): Bu stratejiler öğrenmeyle doğrudan ilişkili olan
stratejilerdir ve üç alt gruba ayrılmaktadır:
a) Bellek stratejileri (Memory strategies): Bilginin uzun-süreli belleğe aktarılması ve gerekli
görüldüğünde tekrar çağrılarak hatırlanmasına yardımcı olan stratejilerdir (kavram haritaları,
anahtar kelimeler üretmek gibi).
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da karşılaşılan problemleri çözmede, var olan bilginin yanı sıra yeni bilginin işlenmesi ve
örgütlenmesinde kullanılan stratejilerdir (alıştırma yapma, tekrar etme, analiz etme gibi).
c) Telafi stratejileri (Compensation strategies): Bu stratejiler iletişim esnasında ortaya çıkan
aksaklıkları ortadan kaldırmak, iletişimdeki boşlukları doldurmak için kullanılır (bir kelime
hatırlanmadığında yerine başka bir kelimenin kullanılması gibi).
II. Dolaylı Stratejiler (Indirect strategies): Bu stratejiler doğrudan öğrenmeyle ilişkili olmayıp,
bireyin hedefe ulaşmasında öğrenme ortamının düzenlemesine yardımcı olurlar ve üç alt gruba
ayrılırlar:
a) Üst-bilişsel stratejiler (Metacognitive strategies): Bu stratejiler, bilişsel süreçlerin yürütülmesine
yardımcı olan stratejilerdir. Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, eksikliklerin saptanması ve
giderilmesi konusundaki tüm aşamaları kapsayan stratejilerdir (daha önceden öğrenilenleri gözden
geçirip arada bağlantılar kurarak öğrenmeye yoğunlaşmak, öğrenmeyle ilgili planlama, düzenleme
yapmak gibi).
b) Duyuşsal stratejiler (Affective strategies): Bireyin öğrenmeye ilişkin, tutum, kaygı ve
motivasyonunu kontrol etmeye yardımcı olan stratejilerdir (kaygıyı azaltmak için rahatlama
teknikleri kullanmak, kendini güdülemek gibi).
c) Sosyal stratejiler (Social strategies): Bireyi hedef dili kullananlarla iletişime yönlendiren
stratejilerdir (hedef dilde yeterliğe sahip bireylerle işbirliği yapmak, karşıdaki kişinin doğrulama
yapmasını, hataları düzeltmesini istemek gibi).
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10. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME ve
DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Kağan BÜYÜKKARCI
Süleyman Demirel Üniversitesi
GİRİŞ
Yabancı dil eğitiminde “değerlendirme”, öğretilen bilgiyi sınamanın tüm yöntemlerini içeren
ve alternatif değerlendirmeyi “test etme” den ayırmak için kullanılan daha kapsamlı bir terimdir.
Bazı uygulamalı dilbilimciler “test etme” yi TOEFL (Test of English as a Foreign Language) gibi
standart sınavlar için kullanırken “değerlendirme” yi ise resmi olmayan yöntemleri anlatmak için
kullanmışlardır. Örneğin Valette (1994) testlerin geniş-ölçekli sınavlar olduğunu değerlendirmenin
ise okullarda yapılan sınavların olduğunu söylemiştir.
Değerlendirme öğrencinin eğitim gelişimi hakkında bilgi toplama, yorumlama ve bu bilgiyi
kullanmayı içeren sürekli ve sistematik bir süreçtir (Hancock, 1994). Bu, öğretmenlerin neyi
nasıl öğretmeye çalıştıklarını, öğrencilerin nasıl ve ne kadar öğrendiklerini, öğrencilerin daha
fazla öğrenmeleri için hangi faaliyetlerin yapılması gerektiğini düşünülmesi gereken bir süreçtir.
Değerlendirmenin asıl amacı öğrenciye not vermek değil öğrenme ve öğretme sürecini daha iyi hale
getirmektir. Yani değerlendirme müfredat ve öğrenci çıktıları arasındaki farkı kapatmak için yapılır.
Yabancı dil değerlendirmesinin amaçlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir (O’Malley & Pierce,
1996):
a) Tarama ve belirleme
b) Yerleştirme
c) Yeniden sınıflandırma
d) Öğrenci gelişimini gözlemleme
e) Program değerlendirme
Değerlendirme aynı zamanda öğrencilerin yabancı bir dil öğrenirken bireysel zayıflıklarını ya
da güçlü oldukları yönleri belirlemek için de kullanılır; bu sayede eğitimciler, öğrencilerine gerekli
ve kişiye özel akademik destek sağlayabilirler. Buna ek olarak yapılan değerlendirmeler ve sınavlar
(öğretmenleri, bölge yöneticileri, üniversiteler, özel şirketler, devletin eğitimle ilgili kurumlarını da
içeren) farklı bir takım kişi ve kurumlar tarafından geliştirilmektedir. Bir sonraki bölümde yabancı
dil öğretiminde kullanılan temel bazı değerlendirme türleri daha ayrıntılı olarak incelenecektir.
10. 1. DEĞERLENDİRME TÜRLERİ
Değerlendirme genelde geleneksel sınavlarla (özellikle TOEFL, YDS gibi geniş öğrenci kitlelerine
uygulanan ya da sınıf içi yapılan sınavlar) eş değer olarak görülse de okullarda ve üniversitelerde
daha farklı ölçme araçları da kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise derslerin farklı fonksiyonları
olduğu gibi kullanılan değerlendirme yöntemlerinin de farklı amaçları vardır (örneğin yabancı dilde
öğrencinin seviyesinin belirlemek ya da öğretilecek konular hakkında öğrencilerin daha önceden
nereleri bildiklerini belirlemek). Aşağıda verilen tablo dil eğitiminde yaygın olarak kullanılan
değerlendirme türlerini göstermektedir:
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Resmi Olmayan
Resmi
Sınıf içi
Geniş katılımlı
Kritere Dayalı
Norma Dayalı
Başarı
Yeterlilik
Doğrudan
Doğrudan Olmayan
Biçimlendirici
Özetleyici
Alternatif, özgün
Geleneksel
Öznel
Nesnel
Öğrenilen yabancı dili kullanma performansının o dili kullanma amacına ve dilin kullanıldığı
bağlama göre değiştiği düşünüldüğünde, öğrencilerin de farklı şekillerde değerlendirilmesinin
daha doğru olduğu söylenebilir. Ayrıca bugün sınav hazırlayan pek çok kişinin ortak görüşü
öğretmenlerin öğrencilerini birden fazla yöntemle değerlendirmesidir çünkü bir öğrencinin yabancı
dil becerisini tek bir yolla ölçmek asla yeterli olmayacaktır. Yani öğrencilerin seviyesini, ilerlemesini
ve başarısını ölçmek için farklı türde değerlendirme yöntemleri kullanmak en doğru yol olacaktır.
Aşağıda özellikle sınıf içi değerlendirmelerde sıklıkla kullanılan üç tür değerlendirme ele alınacaktır.
10. 1. 1. Tanılayıcı Değerlendirme
Tanılayıcı değerlendirme, öğrencinin güçlü, zayıf yönlerini ve önceki bilgi seviyesini ölçmek için
kullanılır. Öğrencinin dersten önce konu hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu bilmek etkili
bir öğretim için hayati önem taşır. Bazı öğrenciler yabancı dilde oldukça fazla bilgiye sahip iken
diğerleri çok zayıf durumda olabilir ve bu durumu önceden saptamak öğretmenin hangi konuyu
nasıl anlatacağını belirlemede oldukça faydalı olacaktır.
Öğrencilere not vermek gibi bir amacı olmayan bu tür bir değerlendirmede kullanılan bazı
yöntemler şu şeklide sıralanabilir: gözlem, tartışma, öğrencilerle yapılan görüşmeler, tanılayıcı testler.
10. 1. 2. Sonuç/Değerlendirme
Sonuç değerlendirme, bir ünite, dönem ya da yılsonunda öğrencilerin ne düzeyde bilgi
edindiklerini ölçmek için kullanılır. Yani bu tür değerlendirmeler belirli zamanlarda ve önceden
belirlenmiş standartlara göre yapılır. Sonuç değerlendirmenin ise farklı kullanım ve amaçları vardır.
Mesela öğretmenler, sınıf içerisinde öğrencilerinin ne düzeyde İngilizce öğrendiklerini bulmak
için bu tür değerlendirmeleri kullanırlar ve bu değerlendirmeyi öğrenci çalışma veya sınavlarına
verdikleri notlar ile öğrencilerine ve diğer insanlara rapor ederler.
Sonuç değerlendirmenin bir diğer kullanım yeri ise geniş katılımlı sınavlardır. Sınıf içerisindeki
bilgi düzeyini ölçmenin yanı sıra sonuç değerlendirme belli bir eğitim sürecinden sonra öğrenci
yeterliliklerini ve seviyelerini ölçmek için de kullanılır. Örneğin ülkemizde ÖSYM tarafından yapılan
YDS (Yabancı Dil Sınavı) ya da üniversitelerin yabancı dil bölümlerine girmek için kullanılan LYS 5
gibi sınavlar da sonuç değerlendirme kapsamında değerlendirilebilir.
Sonuç değerlendirmenin farklı uygulamaları vardır. Yabancı dil öğretiminde kullanılan bu
değerlendirme türlerinden bazıları şu şekildedir:
- Performans görevi: Belirli bir beceriyi test etmek için öğrencilerden bir görevi tamamlamaları
istenir ve sonrasında onların neyi bildikleri belirlenmeye çalışılır. Değerlendirmede ise kontrol
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- Yazılı ürün: Öğrencilerden bir konu hakkında kendi görüşlerini anlatan bir metin yazmaları
istenir. Burada öğretmenlerin kullanabileceği pek çok yazma etkinlik türü bulunmaktadır.
Değerlendirilmesinde ise yine kontrol listeleri veya diğer not çizelgeleri kullanılabilir.
-

Sözlü ürün: Öğrencilerden belirli bir konuda sözlü bir anlatım yapmaları beklenir.

- Test: belirli bir zamanda (bir ünite, dönem ya da sene sonunda) yazılı olarak bir sınav
girmeleri istenir.
- Geniş katılımlı standart sınavlar: Öğrencilerden şartları (konu içerikleri) önceden belirlenmiş
yazılı bir sınava girmeleri istenir. Türkiye’de LYS bu tür değerlendirmeye örnek olarak gösterilebilir.
10. 1. 3. Biçimlendirici Değerlendirme
Yabancı dil eğitiminde öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmek (sonuç
değerlendirme) kadar önemi bir diğer konu ise öğrenme sürecinin nasıl ilerlediği, öğrencinin bu
süreçte hangi zorluklarla karşılaştığı gibi konuların belirlenmesidir. Biçimlendirici değerlendirme
öğrenci başarısını artırmayı hedefleyen öz yargılayıcı bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu şekilde
yapılan değerlendirmeler biçimlendirici değerlendirme olarak kabul edilir ve amacı karşılaşılan
öğrenme zorlukları belirlemek ve öğretmenlerin ortaya çıkan sonuçlara göre öğrenme ve öğretme
sürecini yeniden şekillendirmesini sağlamaktır.
Cowie ve Bell’e (1999) göre bu değerlendirme çift yönlüdür. Yani hem öğrenciler hem de
öğretmenler eksiklerini fark eder, kendilerini geliştirir. Örneğin bir öğretmen öğrencisinin bir
konuyu anlamadığını gözlemlemiş ise o konuyu farklı bir etkinlik ile anlatabilir ya da farklı bir
öğretme yöntemi kullanarak konuyu yeniden anlatabilir. Aynı şekilde öğrencilerde sınıfta yapılan
kısa sınavlar ya da performans görev sonuçlarına bakarak kendi öğrenme süreçlerini gözleyebilir ve
değerlendirmede bulunabilirler. Black ve Wiliam (1998) biçimlendirici değerlendirmenin dört ana
başlığını şu şekilde sıralamışlardır:
- Öğrenme amaçlarının paylaşılması: Yapılan araştırmalar neyi nasıl öğreneceğini bilen
öğrencilerin daha fazla şey öğrendiklerini ortaya koymuştur. Yani öğretmenlerin nelerin öğrenilmesi
gerektiğini öğrencileri ile açık bir şekilde paylaşmaları oldukça önemlidir.
- Soru sorma (sorgulama): Soru sorma biçimlendirici değerlendirmede oldukça önemlidir.
Öğrenmenin kalitesi ise sorulan soruların kalitesi ile yakından ilgilidir. Konu anlatım esnasında ya
da sonrasında öğrencilere sorulan soruların önceden planlanması oldukça önemlidir. Stiggins ve
arkadaşlarının (1989) yaptığı çalışmada öğretmenlerin derste öğrencilerine sordukları soruların %
65’inin hatırlamaya dönük sorular olduğunu ve bunların ise sadece % 17’sinin bir sonuç çıkarmaya
dönük olduğunu ortaya koymuşlardır.
- Öz/akran değerlendirmesi: Öğrenciler eğer kendi çalışmalarını eleştirel olarak değerlendirmeye
teşvik edilirler ise, bu değerlendirme onların eğitim gelişimlerine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır.
Akran değerlendirmesi ise “işbirlikçi öğrenmenin” temel ilkeleri ile benzerlikler gösterir. Bu
değerlendirmenin öğrenci motivasyonunu artırdığı gözlenmiştir. Harlen (2007) çalışmasında, öz
ve akran değerlendirmelerinin yapıldığı sınıflarda öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine daha iyi
uyum sağladıklarını ve özsaygılarının daha iyi bir düzeye geldiğini söylemiştir.
- Geri bildirim: Biçimlendirici değerlendirmenin önemli basamaklarından birisi de geri
bildirimdir. Öğretmenin sağladığı geri bildirim öğrencinin, beklentileri ve dersin/konunun
amaçlarının ne kadarını sağladığını öğrenmesinde oldukça gereklidir. Geri bildirimin faydalı
olabilmesi için açık şekilde ifade edilmesi ve zamanında verilmesi gerekmektedir.

		

		

Sayfa: -100Biçimlendirici değerlendirme ve sonuç değerlendirmesini arasındaki farkı bu cümlelerle ifade
etmiştir: “Bir aşçının kendi yaptığı çorbanın tadına bakması biçimlendirici değerlendirmedir; çorbanın
tadına müşteriler baktığında ise bu sonuç değerlendirmedir.” (Scriven, 1991) Biçimlendirici ve sonuç
değerlendirmelerin farklılıklarını aşağıdaki tabloda daha net bir şekilde görebiliriz:
Biçimlendirici ve Sonuç Değerlendirmenin Karşılaştırılması
Biçimlendirici Değerlendirme

Sonuç Değerlendirmesi

Amaç

Eğitimin iyileştirilmesi ve öğrenciye geri
bildirim sağlamak

Öğrenci yeterliklerini ölçmek

Ne zaman
uygulandığı

Tüm ders/öğrenme sürecince

Bir ünite, dönem ya da yılsonunda

Sonuçları
öğrencilerin nasıl
kullandığı

Kendi anlama seviye ve süreçlerini
gözlemek

Dersteki ilerlemeyi, dersin amaçlarına ne
kadar ulaştığını ölçmek

Sonuçları
öğretmenlerin nasıl
kullandığı

Öğrencilerin ne kadar anladığını kontrol
etmek

Not vermek

Sonuç olarak yabancı dil eğitimde farklı amaçlar için farklı değerlendirme türleri bulunmaktadır.
Önemli olan değerlendirmeye başlamadan önce bunu hangi amaçla yaptığımıza karar vermektir.
Daha sonraki adım, bu amaçlar doğrultusunda hangi değerlendirmeye ihtiyacımız olduğunu
belirlemek ve uygulamaktır. Ayrıca şu unutulmamalıdır ki değerlendirme türlerinde kullanılan
araçlar arasında fark olsa da bunu amacımız doğrultusunda farklı bir değerlendirme için de
kullanabiliriz. Örneğin sene sonunda yapılan final sınavı her ne kadar sonuç değerlendirme olsa da
buradan alacağımız sonuçları amacımıza göre tanılayıcı veya biçimlendirici değerlendirme olarak
da kullanabiliriz.
10. 2. TEST TÜRLERİ VE TEST ETME
Genelde sonuç değerlendirme kapsamında kullanılan testler, günümüzde yalnızca sınıf içi
sınavlarda değil aynı zamanda geniş katılımlı sınavlarda da (YDS gibi) kullanılmaktadır. Yabancı
dili ölçen kişilere en çok sorulan sorulardan bir tanesi “en iyi test” ya da “en iyi test etme tekniğinin
ne olduğudur. Bu tür sorular yabancı dilin test edilmesindeki uygulamaların yanlış anlaşılmasından
kaynaklanmaktadır. Yani belli bir amaç için kullanılan bir test başka bir amaç için kullanıldığında
fayda sağlamayabilir. Örneğin öğrencilerin genel İngilizce yeterliliğini ölçmek için kullanılan bir test
onların dinleme becerisini ölçmede beklenilen faydayı sağlamayabilir.
Testleri onların bizlere sağladığı bilgilere göre sınıflandırmak mümkündür. Bu tür
sınıflandırmalar önceden hazır olan hangi testin bizim amacımıza uygun olduğuna karar vermemize
ve gerekli zamanlarda uygun testler hazırlamamıza yardımcı olur. İlk aşamada testleri amaçlarına
göre dört bölüm altında inceleyeceğiz: yeterlilik testleri, başarı testleri, tanı testleri ve yerleştirme testleri.
10. 2. 1. Yeterlik Testleri
Yeterlilik testleri, o dilde hangi eğitimi aldığına bakılmaksızın insanların yabancı dil
becerilerini ölçmek için hazırlanmışlardır (Hughes, 2003). Dolayısıyla bu testler yabancı dil
derslerinin içeriklerine göre değil bir insanın o dilde yeterli kabul edilmesi için gereken bilgi
düşünülerek hazırlanır. Yeterlilik kelimesinin kapsamı da bu testin kullanıldığı yerde gereken
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ile bir üniversitede yabancı dilde dersleri takip edebilmek için öğrencide bulunması gereken
yeterlilikler farklı olabilir.
Bazı yeterlilik testleri ise farklı amaçlarla kullanılır. “The Cambridge First Certificate in English
Examination (FCE) ve the Cambridge Certificate of proficiency in English Examination (CPE)” gibi
sınavlar öğrencilerin İngilizce dil becerilerinde belirli bir düzeye gelip gelmediğini belirlemek için
yapılır. Ayrıca bu sınavları hazırlayanlar eğitim kurumlarından bağımsız olarak çalışırlar ve işveren
kişi ve kurumlar tarafından bu testler adaylar arasında eşit karşılaştırma yapmakta güvenilir kabul
edilmektedir.
Sonuç olarak bu testlerin içeriği ve zorluk derecesi ne olursa olsun, tüm yeterlilik testleri
öğrencilerin eğitim hayatlarında aldıkları İngilizce ders içeriklerine dayanarak hazırlanmazlar.
10. 2. 2. Başarı Testleri
Yeterlilik sınavlarından farklı olarak başarı sınavları doğrudan yabancı dil dersleri ile ilgilidir.
Bu testlerin amacı öğrencilerin bireysel ve grup olarak dersin amaçları doğrultusunda ne kadar
başarılı olduğunu belirlemektir. Örneğin dönem sonunda yapılan final sınavları doğrudan o dersin
içerikleri göz önüne alınarak hazırlanır.
Başarı testlerinin sonuçları öğrencilerin verilen eğitimde geldikleri noktayı belirlemektir.
Yüksek başarı notları öğrencinin bir üst seviye ve ya sınıfa geçebileceğini gösterirken düşük yabancı
dil notları öğrencinin o dersi yeniden alması gerektiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Başarı
testleri hazırlanırken öğretilen konuların kapsaması gerektiği ve öğrenciden tam olarak hangi
beceride nelerin beklendiği mutlaka göz önüne alınmalıdır.
10. 2. 3. Tanı Testleri
Ders/dönem sonlarında yapılan başarı testleri ile benzer yönleri olsa da tanı testlerinin temel
amacı öğrencilerin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmaktır. Günümüzde pek çok yabancı dil
kursu öğrencileri dersler başlamadan ve dönem sonlarında başarı testlerinin yanı sıra tanı testleri
uygulamaktadır. Bunun amacı dersin içeriğinin ölçülmesinin yanı sıra öğrencinin eksik yönlerini
belirlemektir.
Bu testler temel olarak hangi yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi gerektiğine odaklanır.
Örneğin bir öğrencinin yabancı dilde yazma ve konuşma becerisindeki performansı bize onun
dilbilgisini doğru kullanma derecesini belirlememizde yararlı olabilir. Buna daha somut örnekler
verecek olursak TOEFL sınavı farklı becerilerin ölçüldüğü bir sınavdır. Bu sınavın yazma becerisi
bölümü öğrencinin akademik yazma becerilerinde ve dilbilgisi eksiklerinin belirlenmesinde
kullanılabilir.
10. 2. 4. Yerleştirme Testleri
İsminden de anlaşılacağı gibi bu testler öğrencilerin bir öğrenme programında becerilerine en
uygun seviyeye yerleştirilmeleri için kullanılmaktadır. Genellikle öğrencileri yabancı dil öğrenirken
farklı düzeydeki sınıflara yerleştirmek amaçlanır. Yerleştirme sınavları kurumun amaçlarına uygun
olduğundan emin olunursa satın alınabilir. Örneğin yabancı dil öğreten kurumun kullandığı
kitapları satın aldığı ticari kurumun hazırladığı yerleştirme testleri kurum müfredatına uygun
olacağı için kullanılabilir.
Bir diğer yöntem ise eğitim kurumunun kendi amaçlarına dönük olarak hazırlayacağı yerleştirme
testleridir. Ülkemizde üniversitelerin hazırlık sınıflarında hazır olarak satın alınan yerleştirme

		

Sayfa: -102sınavları kullanıldığı gibi, üniversitelerin kendi uzman personeli tarafından hazırlanan testler de
kullanılmaktadır.
10. 2. 5. Doğrudan ve Dolaylı Test Etme
Şu ana kadar test sonuçlarının farklı kullanım yollarından bahsettik. Şimdi ise yabancı test
inşasında kullanılan iki yaklaşımdan bahsedeceğiz. Doğrudan test etme yöntemi, öğrencinin
ölçülmek istenen becerisinin doğrudan test edilmesidir. Yani öğrencinin yabancı dilde konuşma
becerisini test etmek istiyorsak, onun doğrudan konuşmasını sağlayarak bu becerisini ölçebiliriz. Bu
tür test etme yöntemlerine sözlü sunumlar, görüşmeler, özet ya da bir konu hakkında yazı yazma
testleri örnek olarak verilebilir. Doğrudan test etme yolunun bazı çalışmalarda güvenilirlik ile
ilgili sorunlarının olduğu belirtilse de (Hughes, 2003) bu yolla “konuşma ve yazma” becerilerinin
ölçülmesi daha kolaydır. Ancak “dinleme ve okuma” becerilerinin test edilmesinde öğrencilerin
okuması ve dinlemesinin yanı sıra bu alanlarda başarılı olduklarını göstermeleri de gerekmektedir.
Doğrudan test etme yolunun tercih edilme sebeplerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
-

İletişimsel etkileşim için potansiyelin fazla olması,

-

Yabancı dilin kullanılmasında öğrenciden daha fazla veri toplanması,

-

Daha özgün oluşu ve bazı öğrenciler için daha motive edici olması.

Diğer yandan “öğrencide yaratabileceği performans kaygısı, uygulama ve not verme sürecinin
daha fazla vakit alması ve not verme için en doğru yöntemin bulunması” gibi yönleri de bu tür
testlerin sorunlarından bazılarıdır.
Dolaylı test etmeye örnek olarak TOEFL sınavında yazma becerisini dolayı olarak ölçen bir
soru verilebilir. Bu soruda adayın altı çizili bölümlerden hangisinin resmi standart İngilizce ’de
kullanılmasının uygun olmayacağını bulması istenmektedir (Hughes, 2003: 18):
At first the old woman seemed unwilling to accept anything that was offered her by my friend and I.
Bu türden dolaylı sınavlar her ne kadar istatistik açıdan güvenilir görünse de (yukarıdaki örnekte
olduğu gibi) bu sınavdan başarılı olan birinin kompozisyon yazmada ne kadar başarılı olacağını
anlatmakta yetersiz kalacaktır.

10. 2. 6. Ayrık Nitelikli ve Tümleşik Test Etme
Yapısalcı dilbilimcilerden etkilenen ilk testler öğrencilerin dilbilgisi sistemi, kelime bilgisi ve
telaffuzlarına odaklanmıştı. Ölçülmek istenen bilgiyi, bağlamından çıkararak izole bir şekilde test
etme eğilimi vardı. Ayrık nitelikli test etme yönteminde her seferde sadece bir konu ve ya madde
test edilir. Psikometri teori ve uygulamaları tarafından desteklenen bu yöntem, güvenilirlik ve
adayların tutarlılıklarının kestirilmesi açılarından faydalı olarak görülmüştür (McNamara, 2000).
Burada yabancı dil pek çok dilbilimsel bölüme ayrılır ve dört beceri de (konuşma, yazma, dinleme,
okuma) ayrı olarak test edilir. Ayrılan bu bölümler hakkında pek çok soru hazırlanır. Bu tür testlere
örnek olarak fonem tanıma, kelime tamamlama, çoktan seçmeli sınavlar örnek olarak verilebilir.
Ayrık nitelikli sınavlar oldukça ayrıntılı olduğundan ve sadece belli alanları ölçtüğünden
dolayı öğrencilerin iletişimsel becerilerini ölçmekte yetersiz kaldı. 1970’lerden sonra ise Amerika
ve İngilitere’de üniversite eğitimi isteyen öğrencilerin iletişime dayalı yabancı dil becerilerini ölçme
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Ona göre dilde yeterli olabilmek için dilin becerileri bir bütün olarak kullanılmalıdır ve bu beceriler
birbirinden ayrılarak test edilemezler. Bunun için öğrencilerin değişik alanlarda bütünleşik olarak
test edilmesi gerekiyordu. Sonuç olarak yabancı dilin farklı alanlarının (telaffuz, dilbilgisi, kelime
gibi) bir arada test edildiği sınavlar ortaya çıktı. Bunlara örnek olarak boşluk doldurma testleri (cloze
test), dikte etme, kompozisyon yazma, sözlü görüşmeler verilebilir.
10. 2. 7. Norm ve Ölçüt Dayanaklı Test Etme
Norma dayalı testler öğrencilerin birbirleri ile karşılaştırılması ve buna göre sıraya konulmasını
amaçlayan standart sınavlardır. Öğrencinin bu sınavlardan aldığı sonuçlar, sınava giren diğer
öğrencilerden daha iyi ya da daha kötü olduğu şeklinde rapor edilir. Buna örnek olarak üniversitelerin
yabancı dil bölümlerine girişte uygulanan LYS 5 sınavı verilebilir. Burada öğrencinin aldığı puan
onun yüzdelik dilimi ile açıklanır ve diğer öğrenciler içerisindeki sıralaması verilir. Burada sadece
sıralama ya da yüzdeliği verildiği için öğrencinin yabancı dilde ne yapabileceğini tam olarak bilmek
pek mümkün olmamaktadır.
Ölçüt dayanaklı sınavların amacı ise öğrencilerin o yabancı dilde neler yapabileceğini belirlemektir.
Yani öğrenciler kendilerine yabancı dilde verilen belirli bir görevi ya da görevleri tamamlayıp
tamamlamadıklarına göre sınıflandırılırlar. Örneğin norma dayalı bir sınavda öğrencilerin hepsi
oldukça düşük puan almasına rağmen ilk yüzde onda olan öğrenciler başarılı kabul edilirken, ölçüte
dayanan sınavlarda belirli bir puan barajını geçenler başarılı kabul edilir. Burada verilecek en güzel
örnek yine üniversite girişte uygulanan YGS’dir. Burada önceden belirlenen (örneğin 180 puan)
bir puanın üzerinde puan alan öğrenciler bir sonraki aşama olan LYS sınavlarına katılmaya hak
kazanırlar. Bu iki test aşağıdaki tabloda daha net olarak özetlenebilir:
Ölçüte dayalı testler

Amaç

İçerik

Madde özellikleri

Puanların yorumlanması

Her bir öğrencinin belirli
kavramı öğrenip öğrenmediğini
ya da yabancı dilde
belirli becerileri kazanıp
kazanmadığını belirlemek
- Müfredatı oluşturan belirli
becerileri ölçer.
- Her beceri bir eğitim hedefi
olarak ifade edilir.
- Ölçülen becerideki sorular
zorluk bakımından benzerlik
gösterir.

- Her bir öğrenci daha önceden
belirlenmiş bir standart puana
göre değerlendirilir. Diğer
öğrencilerin performanslarının
bir önemi yoktur.
- Öğrencinin yabancı
dil becerileri ayrı ayrı
değerlendirilir.

Norma dayalı testler
Kapsamlı bilgi seviyesinde
başarılarına göre öğrencileri
sıralamak

Birçok farklı ders kitabı, müfredattan
alınan genel dil becerilerini kapsar.
- Sorular zorluk açısından farklılık
gösterir.
- Maddeler (sorular) başarılı ve
başarısız öğrencileri belirlemek
amacıyla hazırlanır.
- Her öğrenci diğer öğrencilerle
kıyaslanır. Notlar puan şeklinde
verilse de yüzdelik dilimler olarak
değerlendirilir.
- Bazı testler ayrı ayrı verse de,
sonuçlar becerileri genel olarak
değerlendirilir.
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Bir sınavın nesnel ya da öznel olması bu testlere verilen notlarla alakalıdır. Testi değerlendiren
kişinin herhangi bir yargıya varmadan not verebildiği sınavlar objektif olarak kabul edilir. Yani
yabancı dilin test edilmesinde kullanılan sınav, kim tarafından değerlendirilirse değerlendirilsin
sonuç hep aynı çıkacaktır. Örneğin çoktan seçmeli sınavlarda yalnızca bir doğru cevap olduğu için
hem bu tür testlere örnek verilebilir. Bu tür nesnel testlerin en önemli avantajı olarak güvenilirlik
gösterilebilir. Çünkü verilecek notlarda farklılık olması neredeyse imkânsızdır.
Öznel sınavlarda ise test edilen kişi tarafından verilebilecek birçok farklı cevap olabilir ve
verilecek not değerlendiren kişinin öznel kanı ya da yargılarından etkilenebilir. Örneğin yabancı dilin
yazman becerisini ölçmek için yapılan kompozisyon sınavı öznel bir sınav olarak adlandırılabilir.
Öznel sınavların avantajlarından bir tanesi öğrencinin yabancı dil yeterliliğini ve farklı becerilerini
(konuşma, yazma gibi) ölçmede oldukça iyi bir yöntem oluşudur. Her ne kadar tüm sınavların
amacı öğrenci başarısını ölçmek olsa da öznel sınavlarda asıl odaklanılan nokta öğrencinin bilgiyi
hatırlaması değil onu kullanma becerisini ölçmektir.
10. 2. 9. Bilgisayar Uyarlamalı Test Etme
Yazılı sınavlarda (kâğıt kalem testleri) öğrencilere artan zorluktaki bütün sorular verilir
ve onlardan mümkün olduğunca fazla soru cevaplandırmaları beklenir. Bu yol öğrencilerin
değerlendirilmesinde en ekonomik yol değildir çünkü farklı becerilere sahip öğrenciler kapsamlı
şekilde test edilmek zorundadır. Dolayısıyla başarılı öğrenciler kolay soruları doğru cevaplayacakları
için bu sorular üst düzey bilgiyi ölçmede ayırt ediciliklerini kaybederler. Aynı şekilde bilgi düzeyi
düşük öğrenciler zor soruları cevaplayamayacakları için bu maddeler onların ayırt edilmesinde işe
yaramayacaklardır.
Bilgisayar uyarlamalı sınavlarda ise bu anlamda daha başarılı bir yol olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yöntemin içeriğini şu şekilde sıralayabiliriz: “önceden hazırlanmış bir madde
havuzu, zorluk düzeylerine göre sınıflandırılmış maddeler, başlangıç seçeneği, önceden tanımlı bir
puanlama sistemi, sorulacak maddelerin havuzdan seçilmesi için bir kural ve önceden tanımlı bir
sonlandırma kuralı” (Kalender, 2009: 41). Bütün adaylara temelde ortalama zorluk derecesine sahip
sorular verilir. Sonrasında bu soruyu doğru cevaplayan öğrencilere zorluk derecesi daha yüksek
olan yeni bir soru sorulur. Eğer yanlış cevap verilirse daha kolay yeni bir soru sorulur. Öğrencilerin
seviyelerinin güvenilir tahminine ulaşıncaya kadar bilgisayar, bu şekilde öğrencilerin önceki sorulara
verdiği cevapları göz önüne alır ve bireysel olarak onların seviyelerine uygun sorular sorar. Daha
az sayıda soruya verilen cevaplarla ulaşılan bu güvenilir tahmin istatistiksel bir analize dayanır
(Madde tepki kuramı).
Bilgisayar uyarlamalı testlerin (TOEFL gibi) bazı avantajları bulunmaktadır. İlk olarak bu
sınavlarda öğrencinin seviyesini ölçmekte daha az soru kullanılır. Öğrencilerin seviyeleri üzerindeki
ya da altındaki sorular sorulmadığı için bu sınavı tamamlamak için gereken süre daha azdır.
Her öğrenciye soru havuzundan farklı sorular sorulduğu için sınav güvenliği daha fazladır. Bu
avantajlarının yanı sıra bilgisayar uyarlamalı testlerin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu
testlerin tartışılan bir yönü açık üçlü soruların sorulamamasıdır. Günümüz bilgisayarları sadece
çoktan seçmeli, boşluk doldurma testleri gibi sorularla kısıtlı kalmaktadır. Bir diğer sorun ise sınavın
yapı geçerliliğidir; bir öğrencinin yabancı dil yeteneğini ölçmek için pek çok yapının da test edilmesi
gereklidir (sosyodilbilimsel, iletişimsel yetkinlik gibi). Son olarak bu tür sınavların hazırlanması
ve öğrencilerin sınavlardan önce bilgisayar kullanma becerilerinin de geliştirilmesi gibi konular da
karşılaşılan sorunlardandır.
10. 3. GÜVENİLİRLİK
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vermesi olarak tanımlanabilir. Yani öğrencilerin bir testten aldıkları sonuç aynı teste bir başka
gün girdiklerinde de benzerlik gösteriyorsa o testin güvenilirliği yüksek olarak kabul edilir. Bunu
aşağıda örnek olarak verilen iki tabloda daha kolay anlayabiliriz:
A sınavının sonuçları (Hayali veriler) 1 (a)
Öğrenci
Ahmet
Bekir
Fidan
Kamil
Merve

Aldığı Not
65
42
25
86
76

Sonraki gün aynı testten aldığı not
86
20
50
61
55

Şimdi öğrencilerin (iki sınavları arasındaki farka odaklanarak) ikici kez uygulanan 100 soruluk
testten aldıkları sonuçlara bakalım.
B sınavının sonuçları (Hayali veriler) 1 (b)
Öğrenci
Ahmet
Bekir
Fidan
Kamil
Merve

Aldığı Not
66
46
30
85
71

Sonraki gün aynı testten aldığı not
70
43
35
88
68

İki kez uygulanan B sınavında öğrencilerin aldığı notlar arasındaki fark, A sınavından aldıkları
notların farkından daha azdır. Yani iki kez uygulanan B sınavında öğrenciler daha benzer sonuçlar
almışlardır. Bu da bize B sınavının daha güvenilir bir sınav olduğunu göstermektedir.
Sınavların güvenilirliği konusunda birkaç türden bahsetmek mümkündür:
- Değerlendirici güvenilirliği: Testi değerlendiren kişinin aynı testi farklı günlerde verdiği
notların benzer olup olmaması ile ilgilidir. Örneğin bir öğretmen öğrencilerin yabancı dilde yazma
becerilerini ölçtüğü bir sınavda ilk okuyuşunda a öğrencisine 65 verip ikinci kez okuduğunda 88
veriyorsa değerlendirici güvenilirliğinde sorun var olarak değerlendirilebilir.
- Değerlendiriciler arası güvenilirlik: Bir sınavı iki farklı öğretmen değerlendirdiğinde ortaya
çıkan sonuç olarak açıklanabilir. Bu iki değerlendirme arasındaki fark ne kadar az ise o testin
değerlendiriciler arası güvenilirliği o kadar yüksektir.
- Test-tekrar test: Aynı sınavın farklı günlerde uygulanmasından elde edilen sonuçların
benzerliği olarak açıklanabilir.
- Benzer Test: Bazen aynı testin tekrar uygulanması mümkün olmayabilir. Bu durumda aynı
yapıların öğrencilere farklı şekilde sorularak yeni bir sınav yapılması güvenilirliği artırabilir.
Şu ana kadar test güvenilirliği hakkında iki temel konudan bahsettik: öğrencilerin farklı zamanlarda
girdiği aynı sınavdaki performanslarının güvenilirliği ve değerlendiren kişinin not verilme aşamasındaki
güvenilirliği. Şimdi ise öğrencilerin sınav performanslarının ve değerlendirici güvenilirliğini
artırılması konusunda bazı tavsiyelerde bulunacağız.
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•

Zayıf ve başarılı öğrencileri ayırt edemeyen soruların testten çıkartılması,

• Öğrencilere sorulan sorularda onlara gereğinden fazla özgürlük sağlanmaması (Örneğin
“turizm hakkında bir kompozisyon yazın” demek yerine “aşağıda verilen iki maddeyi ülkemizdeki
turizmin geliştirilmesi açısından tartışınız: a- Reklamın geliştirilmesi, b- turizmde çalışan kişilerin
daha iyi eğitilmesi” şeklinde sormak öğrencilerin konuya daha iyi odaklanmasını sağlayacaktır),
•

Soruların net ve kafa karıştırmayacak şekilde hazırlanması,

•

Yönergelerin açık ve anlaşılır olması,

•

Yazılı sınavların okunabilir şekilde öğrenciye verilmesi,

•

Öğrencilere sınavdan, sınav formatı hakkında bilgilendirilmesi,

•

Sorulara verilecek puanların mümkün olduğunca nesnel olması,

• Ayrıntılı bir cevap anahtarı hazırlanması gibi uygulamalar yapılan sınavların güvenilirliğini
artıracağı gibi öğrenci başarısında da olumlu etki yaratacağı kesindir.
Bir sınavın en geniş ifadeyse iyi bir sınav olması için sadece güvenilir olması yeterli değildir.
Aynı zamanda önemli bir konu olan geçerlilik de sınavların temel özelliklerindendir. Bir sonraki
bölümde geçerlilik konusu anlatılacaktır.
10. 4. GEÇERLİLİK
Geçerlilik konusunu güvenilirlik ilkesiyle ile birlikte alan bir örnekle anlatmaya çalışalım.
Kilomuzu ölçmekte kullandığımız bir baskül eğer güvenilir ise tartılmak için üstüne her çıkışımızda
kilomuzu aynı şekilde gösterecektir. Fakat eğer baskül düzgün çalışmıyorsa sizin kilonuzu her
seferinde yanlış gösterecektir. Bu durumda baskül güvenilir fakat ölçümleri geçerli değildir.
Bu baskülün güvenilir ve geçerli bir ölçüm yapması için her tartılmanızda hem kilonuzu doğru
göstermesi hem de bu kilonuzu istikrarlı olarak doğru göstermesi gerekir.
Yabancı dilde yapılan testlere dönecek olursak, bir sınav güvenilir ise öğrenciler aynı sınava
her girişlerinde benzer sonuçlar almalıdırlar. Ama güvenilir olması o sınavın geçerlilik konusunda
da iyi bir sınav olduğu anlamına gelmez. Yani bir test, geçerliliği olmadan güvenilir olabilir ancak
güvenilir olmayan bir sınav geçerli olamaz.
Geçerlilik bir testin neyi ölçtüğüyle ilgili bir terimdir. Yani bir sınavın geçerliliğinin iyi olması için
ölçmeyi amaçladığımız konu/bilgiyi gerçekten ölçüp ölçmediğiyle alakalıdır. Örneğin öğrencilerin
yabancı dilde okuma becerilerini ölçmeyi amaçladığımız bir sınavda sorduğunuz sorular öğrenci
zekâsını ya da onların genel İngilizce seviyelerini ölçüyorsa bu testin geçerliliğinde sorun var
diyebiliriz. Aşağıdaki bölümde bir testin geçerlilik düzeyinin ölçülmesinde kullanılan üç farklı
geçerlilik türü açıklanacaktır.
10. 4. 1. Geçerlilik Türleri
a- İçerik (kapsam) geçerliliği: Bir sınavın ölçülecek olan konuları ne kadar kapsadığı ile ilgilidir.
Örneğin sene sonunda tüm konuları kapsayan bir İngilizce sınavında yalnızca son üç haftada
anlatılan konuların testte yer alması o sınavın kapsam geçerliliğinin düşük olmasına sebep olacaktır.
Kapsam geçerliliği ile ilgili bir diğer konu ise ölçülecek olan konu ya da becerinin doğrudan
ölçülmesidir. Mesela öğrencilerin konuşma becerilerini ölçerken onları konuşturmak yerine yazılı
bir test kullanmak bu testin kapsam geçerliliğini düşürecektir.
b- Yapı geçerliliği: Yapı geçerliliği testlerde ölçülen dil yapıları ile ilgilidir. Yani buradaki
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yapısal özellikleri taşıyıp taşımadığı konusudur. Örneğin öğrencilerinize sınıfta bir konuşma
sınavı pek çok yapının ölçülmesini gerektirmektedir (dilbilgisinin doğru kullanılması, akıcılık,
telaffuz, sosyodilbilimsel uygunluk, vb.). ancak siz sadece telaffuz ve dilbilgisinin doğru kullanılıp
kullanılmadığına not veriyorsanız bu testin yapı geçerliliği düşük olacaktır.
c- Ölçüt (kriter) Geçerliliği: test edilen konu, bilgi veya becerinin ne kadar iyi kavranmış
olduğu ile ilgilidir. Bu tür geçerliliği iki alt başlıkta inceleyebiliriz:
• Eşzamanlı (Örtüşmeli) Geçerlik: Bir testin eşzamanlı geçerliliğinin olması için yapılan sınav
sonuçlarının bir diğer test ya da uygulama sonuçları ile örtüşmesi gerekmektedir. Örneğin yabancı
dilde konuşma becerisini ölçen bir testin eşzamanlı geçerliliğinin belirlenmesi için daha önceden
ölçüt geçerliliği olan başka bir testle karşılaştırılması yapılabilir. Alınan sonuçlar örtüşüyor ise bu
testin eşzamanlı geçerliliği vardır denilebilir.
• Kestirim Geçerliliği: Kestirim geçerliliği olan testlerin amacı öğrencilerin becerilerinin
ölçülmesi değil onların gelecekteki muhtemel başarıları hakkında tahminlerde bulunabilmektir.
Kestirim geçerliliği yüksek olan sınavlar öğrencilerin homojen olarak yerleştirilmesinde kullanılabilir.
Bu tür geçerliliğin belirlenmesi için sene başında yapılan yerleştirme testi, sene içerisinde öğrenciye
uygulanan dönem içi testler, öz değerlendirme gibi testlerle karşılaştırması yapılabilir. Alınan
sonuçlar istatistiksel olarak kayda değer ise o testin kestirim geçerliliği yüksek demektir.
d- Sonuçsal Geçerlilik: Burada öğrencilerin aldığı sonuçlar önemlidir. Sonuçsal geçerlik sınav
sonrasında ortaya çıkan sonuçların tümünü kapsar (öğrenciler ve sınavı hazırlayanlar üzerindeki
etkileri, test sonuçlarının yorumlanması ve kullanılmasının sosyal sonuçları gibi). Sınav hazırlayanlar
değerlendirme için kullanılan araçların öğrencilerin motivasyonuna, performanslarına, çalışma
tutum ve alışkanlıklarına olan etkilerini göz önüne almalıdırlar.
e- Yüzeysel geçerlilik: Kullanılan ölçme aracının ölçülmek istenen beceri veya konuyu ölçüyor
gibi görünmesine denir. Bunu sayısal olarak belirtmek mümkün değildir. Burada yalnızca öğrenci
veya uzmanların kanaatleri söz konusudur. Örneğin öğrencilerin telaffuz becerilerini ölçmeyi
amaçlayan bir testte öğrenciyi konuşturmamak o testin yüzeysel geçerliliğinin düşük görünmesine
sebep olacaktır.
10. 5. TESTLERDE ÖZGÜNLÜK
Günümüz testlerinde aranan temel özelliklerden birisi de özgünlüktür. Özgünlük, yabancı dil
sınavlarında değişik beceri ve konular ölçülürken üretilen testlerin gerçek hayatla ne kadar ilgili
olduğu ve gerçek hayatta ne kadar kullanıldığı ile ilgilidir. Sınıf içinde ya da daha geniş katılımlı
sınavların özgünlüğünün artırılması için bazı gereksinimler şu şekilde sıralanabilir:
- Testlerde kullanılan dil mümkün olduğunca o yabancı dilin kullanıldığı doğal ortamındaki
şekliyle yer almalıdır,
-

Testlerdeki sorular, cümleler bir bağlam içerisinde kullanılmalıdır,

-

Seçilen konular ilginç, eğlenceli olmalıdır.
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Dil öğretimi 1970’lerden sonra önemli bir akım olan iletişimsel yaklaşımdan etkilenmiştir ve
yabancı dil öğretimin içerisinde önemli bir yeri olan ölçme-değerlendirme konusu da doğal olarak
asıl amaç olan yabancı dilin o dilin konuşulduğu ya da kullanıldığı şekliyle değerlendirilmesi gerçeği
önem kazanmıştır.
Bu bölümde yabancı dil öğretiminde değerlendirme ve değerlendirmenin araçlarından biri
olarak kullanılan test etme yöntemleri anlatılmıştır. Ayrıca testlerde olması gereken bazı özellikler
(geçerlilik, güvenilirlik gibi) ve bunların sağlanması için gereken şartlar genel olarak gösterilmiştir.
Burada bahsedilen bir konu da sınıf içi veya geniş katılımlı standart sınavların sadece dil becerisini
ölçmekte değil aynı zamanda benzer seviyedeki öğrencileri yerleştirmede, onların eksik yönlerini
belirme gibi amaçlarla da kullanıldığıdır.
Günümüzde tüm dünyada ve özellikle ülkemizde yabancı dilin ölçülmesi oldukça önemli bir
konu olarak kabul edilmekte ve öğrencileri daha doğru şeklide ölçen testler geliştirilmektedir. Bu
testler ve diğer değerlendirme araçları hazırlanırken pek çok ölçüt (güncellik, özgünlük gibi) göz
önüne alınmaktadır. Son olarak yabancı dilin dört beceriden (konuşma, dinleme, yazma, okuma)
oluştuğu gerçeğidir. Dolayısıyla öğrencileri değerlendirirken onların bu becerilerinin içinde farklı
yapıların olduğunu unutulmamalı ve değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır.
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11. YABANCI DİL EĞİTİMİNDE KÜLTÜRÜN ROLÜ

Yrd. Doç. Dr. Emrah CİNKARA
Gaziantep Üniversitesi
11. 1. Dil ve Kültür
Küreselleşen dünya düzeni içerisinde kültür kavramı her ne kadar önemini kaybediyor gibi
görünse de aslında tam tersine kültürler ve kültürler arası iletişim daha da önem kazanmaktadır.
Küreselleşme ve kültür ilişkisinin en belirgin şekilde göründüğü alanlar arasında küreselleşme
sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan dil öğretimi ilk sıralarda yer almaktadır. Genel anlamda eğitim,
özellikle de dil eğitimi sosyo-kültürel yapıdan bağımsız değildir. 20 yy.’ın ikinci yarısında ortaya
çıkan İletişimsel Dil Öğrenme (Comunicative Language Learning) yöntemi ile birlikte dilin sosyal
ve kültürel olarak uygun bir şekilde kullanılması ön plana çıkmıştır (Savignon, 2001). Daha yakın
zamanda Avrupa konseyinin ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması-ADOÇ’ (Common
European Framework of Reference) içerisinde “kültürlerarası farkındalık (intercultural awareness)”,
“kültürlerarası beceri (intercultural skills)” ve “varoluşsal yeterlik (existential competence)” gibi
kavramlar tanımlanarak kültürel öğelerin dil eğitimi içerisindeki önemi ifade edilmiştir (Concil of
Europe, 2011).
Bu ilişkiye daha detaylı bir bakış açısı sunmadan önce dil öğretiminde kültür ile alakalı
kavramsal olarak bir takım sınırlar çizmek gerekir. Sözlük anlamı olarak bakıldığında kültür kısaca
bir toplumun, grubun, mekânın ve zamanın inanışları, gelenekleri, sanatı vb. olarak ifade edilir
(Merriam-Webster, 2016). Kültür, toplumun bireysel üyelerinin kafasında mevcut bilgi, inanç ve
değerlerden oluşan bir ideal bilişsel sistemdir (Goodenough, 2003). Ya da daha özel bir ifade ile
TDK tarafından açıklandığı üzere kültür “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi
ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin”’dir (TDK, 2016). Dil ise en yalın
haliyle insanların duygu ve düşüncelerini anlatmak için kullandıkları kendine özgü kuralları
olan iletişim sistemidir. Dil ve kültür toplumların hayatını şekillendiren birbirlerini tamamlayan
olgulardır ve dil öğretimi süreci içerisindeki önemi literatürde birçok defa kaydedilmiştir.
11. 2. Kültürel Yeterlik ve Kültürlerarası Alan
Başarılı bir şekilde dil öğrenilmesinin gerçekleşebilmesi için dil bilgisel yeterlik, iletişimsel
yeterlik ve kültürel yeterlik gibi temel birtakım yeterliliklerin öğrenci tarafından başarılması
gerekmektedir (Alptekin, 2002; Çakır, 2006). Yabancı dilde etkili iletişimin gerçekleşmesi için sadece
başarılı bir bilgi akışı yeterli olmayabilir, buna ilave olarak öğrencinin karşısındaki kişinin kültürel
olarak bakış açısını kavrama ve gerek duyulan yerlerde ortaya çıkabilecek problemleri öngörme ve
ortadan kaldırma yeteneğine sahip olması gereklidir (Byram, 1997, s. 42). Bu bağlamda, kültürel
yeterlik de bir sistem içerisinde bir araya gelmiş bireylerin kültürlerarası etkileşim içerisinde uyumlu
bir şekilde yaşamaya devam etmelerini sağlayan bir dizi davranış, tutum ve politikalar bütünüdür
(Cross, Bazron, Dennis, & Isaacs, 1989). Günlük hayatımızda bir kişi ile konuşurken sadece duygu,
düşüncelerimizi aktarmakla kalmayız aynı zamanda, konuştuğumuz kişiyi hem bağımsız bir birey
olarak hem de toplumsal bir grubun parçası olarak görürüz. Konuştuğumuz kişinin milliyeti,
cinsiyeti, mesleği, eğitim durumu ve benzer birçok sosyo-kültürel özelliği konuşmamıza yansır.
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alanın süreç içerisine dâhil edilmesidir. Özü itibarı ile herhangi bir dili yabancı veya ikinci dil olarak
öğrenen öğrencilerin kendisinin ve konuştuğu kişinin kimliklerinin farkında olarak o dili konuşan
diğer bireyler ile eşit şekilde iletişim kurabilmesidir. Bu şekilde konuşmacılar sadece bilgi paylaşımı
yapmakla kalmayıp, aynı zamanda başka dilleri konuşan ve başka kültürlere sahip insanlarla
ortak bir paydada insani ilişkiler geliştirerek ‘kültürlerarası konuşmacı’ olurlar. Kültürlerarası
alan içerisine dâhil etmemiz gereken kavramların ve becerilerin neler olduğuna dair farklı görüşler
olmasına rağmen, Byram (1997) tarafından ortaya konulan model genel olarak kabul görmüştür.
Buna göre kültürel alanı oluşturan kavramlar şunlardır: (a) kültür ile ilgili bilgi, (b) kültürlerarası
farkındalık (c) kültürlerarası tutum, (d) kültürlerarası karşılaştırma, yorumlama ve ilişkilendirme
becerisi.
Kültür bilgisi, kişinin kendi ülkesi ya da dilini öğrendiği ülkenin kültürü ile ilgili bilgiye sahip
olmasıdır. İlgili toplumun ortaya koyduğu ürünleri ve yaşam tarzını bilmek ve aynı zamanda farklı
durumların o kültürlerdeki karşılığını bilmektir. Topluluk içerisinde ve birey olarak o kültüre ait
iletişim süreçlerini bilerek belirli normları yerine getirmektir. Bu bağlamda kültür bilgisi iki seviyede
kendini göstermektedir: sosyal işleyiş bilgisi ve bu işleyişin gerçekleştirilmesi bilgisi. Örneğin, bir
topluluğa girdiğimiz zaman insanları selamlamak işleyişinin bilinmesi birinci seviyede bir bilgidir,
bunun belirli kültür içerisinde nasıl uygulandığının bilinmesi ise ikinci seviyede bir bilgidir. ABD’ye
ziyarete giden bir öğrenci birinci seviyede insanları nasıl selamlaması gerektiğini bilmesine rağmen,
bir toplu taşıma aracına binerken ve inerken genellikle uygulamasını yapmaz. Amerikan kültürünün
bir parçası olan bu işleyişi, dil bilgisinin eksik olduğundan değil kültür ile ilgili olarak sosyal işleyiş
uygulama bilgisinin eksik olmasından yerine getirmekte zorlanır.
Kültürlerarası farkındalık, öğrencinin kendi kültür dünyası ve hedef kültür dünyası ile ilgili
farklılıkları bilmesi ve bunun sonucu olarak bir kültürlerarası farkındalık ortaya çıkarmasıdır.
Kültürlerarası farkındalıkta en önemli noktalardan bir tanesi de her iki kültür içerisindeki bölgesel
ve sosyal çeşitliliği kavramak ve bunlara ön yargısız bir şekilde yaklaşabilmektir. Aynı zamanda
bu farkındalık ile öğrenciler her iki kültürün de birbirlerinin penceresinden nasıl göründüklerini,
kültürel farklılıklarının nasıl algılandıklarını ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkardığını görürler. Bu
sayede kültürler arasında bir bağ kurarak iki kültürün birbirlerine tanıtılmasında elçi görevi de
görebilirler. Bu farkındalık öğrencinin kendi kültürü ya da hedef kültür sınırları içerisinde kalmaz,
aynı zamanda tüm dünyadaki kültürlerin aynı şekilde değerlendirilmesini de kapsar. Kültürlerarası
farkındalık kapsamında öğrencilerin sahip olması gereken bazı özellikler şunlardır:
Erek kültür ve hedef kültürü birbirleri ile ilişkili olarak öğrenme sürecine dâhil edebilme becerisi,
• Kültürel duyarlılık ve kişinin kendi kültürü ve öğrendiği yabancı dilin kültürü arasındaki
aracılık rolünü yerine getirebilmek ve kültürlerarası yanlış anlama ve çatışma durumlarında etkili
bir şekilde çözümleyebilmek için stratejiler geliştirme ve kullanma becerisi,
• Farklı kültürlerden gelen kişilerle iletişim kurabilmek için çeşitli stratejiler geliştirme ve
kullanma becerisi,
• Tek düze ve basmakalıp kültürel klişelere ve algılara eleştirel olarak yaklaşabilme ve ortaya
çıkan değerlendirmelerini diğerleri ile paylaşabilme becerisi.
• Üçüncü olarak da, kültürlerarası tutum öğrencinin kendi ülkesinin ve dilini öğrendiği ülkenin
kültürüne karşı geliştirdiği tutumların tamamıdır. Kültürel anlamda öğrencilerin kendi kültürüne
karşı ve yeni öğrenilen dilin karşı tutumları dil öğrenilmesi sürecinin en temel unsurlarından bir
tanesidir. Başarılı bir öğrenci kültürel öğelere karşı meraklı ve açık olmalı ve sahip olduğu ön yargı
ve olumsuz tutumlarını gözden geçirip değiştirmeye çalışmalıdır. Bu bağlamda öğrenci kendi
düşünce, tutum ve davranışlarını mutlak doğrular olarak görmemeli, farklı değerlere, inançlara
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anlamda kültürel olarak duygudaşlık (empathy) kurabilmesidir.
Son olarak da öğrenciler kültürlerarası anlama, karşılaştırma, yorumlama ve ilişkilendirme becerilerine
sahip olmalıdır. Herhangi bir kültüre ait sözlü ya da yazılı ifadelerin anlamlandırılması, gerek
duyulan hallerde kendi kültürü ile ya da başka kültürler ile karşılaştırılması ve bir yorum ortaya
koyulmasıdır. Bu beceriler öğrencilerin kültürel alan ile ilgili bilgi edinmesi ve kültürel pratikleri
kavrayabilmesidir. Aynı şekilde bu becerilerin eş zamanlı iletişim anında ortaya çıkan sınırlılıklar
içerisinde kullanılarak, iletişimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Kültürlerarası bir
karşılaştırmanın amacı asla belirli bir kültürü diğerinin üstüne çıkartmak ya da aşağılamak değildir,
aksine kültürlerarası farklılıkları öğrenilen dil içerisinde anlamlandırmak olmalıdır.
Genel inanışın aksine, çok kültürlülük çok ülke görmüş olmak ile ilgili bir kavram değildir.
Yabancı dil öğretmenlerinin kafalarındaki sorulardan bir tanesi de öğrettiği dilin konuşulduğu
ülkeye gitmeden tam anlamıyla o dile veya o kültüre hâkim olup etkin bir şekilde öğretip
öğretemeyecekleridir. Öğrencilerden bir tanesinin ifadesi ile “Eğer bir İngilizce öğretmeni tam
anlamıyla İngilizce öğretiyorum demek istiyorsa hedef kültüre maruz kalmalıdır.” Bu tarz bir ifade
ile karşılaştığınızda başlangıçta doğruluk payı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak, öğretmenlerimiz
çoğu benzer sosyo-ekonomik sınıf içerisindeler ve birçoğu hedef kültürün yaşandığı ülkeleri ziyaret
etme fırsatına sahip değil. Bu yaklaşım doğru olsa bile, dil eğitiminde kültürün rolünü sadece
yabancı bir ülke ile ilgili bilgi aktarımı ile sınırladığı için geçerli bir yaklaşım olamaz.
11. 3. Schumann’ın Kültürleşme Modeli
Her ne kadar yabancı dil öğrenim sürecini açıklamada sınırlı kalsa da Shumann’ın Kültürleşme
Modeli dil ve kültür arasındaki ilişkiyi en açık bir şekilde ortaya koyan modellerden bir tanesidir.
Genellikle azınlık olan göçmenler ve çocuklarının ikinci dil edinimi sürecini açıklamak için 1970’lerde
ortaya çıkmıştır (Schumann, 1978). Kültürleşme insanların yeni bir kültüre alışma ve adapte olma
sürecidir. Bu model kendi kültürleri içerisinde yabancı bir dil öğrenen bireyleri etkileyen sosyal
faktörleri temel almaktadır. Bu faktörler öğrencinin içinde yaşadığı kültür ve öğrendiği yabancı
dilin kültürü arasındaki uzaklığı belirler ve bu mesafe de dil öğreniminin seviyesini belirler.
Shumann’a göre “bir öğrenci öğrendiği dilin kültürüne ne kadar hâkim olursa, bir anlamda ne
kadar kültürleşirse, o dili o kadar iyi öğrenir.” (1978, s. 34). Kültürleşme Modeline göre yabancı dil
öğrenmenin başarısını belirleyen temel faktörler şunlardır:
1) Sosyal baskınlık: Yabancı dil öğrenen grup politik, kültürel ve ekonomik olarak hedef gruptan
üstün olursa o dili öğrenmeyeceklerdir.
2) Asimilasyon, koruma ve adaptasyon: Eğer yabancı dil öğrenen grup uyum sürecinde asimilasyonu
seçerse, kendi yaşam tarzı değerlerinden vazgeçip hedef toplumun yaşam tarzı ve değerlerine geçer,
bunun aksine koruma durumunda kendi yaşam tarzı ve değerlerine bağlı kalır hedef toplumunkileri
reddeder. Adaptasyon da ise hem kendi kültürünü hem de hedef kültürü birlikte yaşatır.
3) Kapanma: Kapanma yabancı dil öğrenen grup ve hedef grubun okul, eğlence yeri, meslek
ticaret gibi sosyal alanlarda ne kadar bir arada olduklarıdır. Eğer iki grup bu alanlarda farklılaşırsa
kapanma yüksektir ve dil edinimi güçleşir.
4) Bağlılık: Eğer yabancı dil öğrenen grup kendi içerisinde bağlıysa, hedef gruptan kopuk
olacaktır.
5) Büyüklük: Eğer yabancı dil öğrenen grup büyük bir grupsa grup içi iletişim daha yüksek,
hedef grup iletişimi daha düşük olacaktır.
6) Uyum: Eğer yabancı dil öğrenen grup ve hedef grup kültürleri arasında bir uyum durumu
varsa sosyal iletişim yüksek olur ve dil edinimi daha kolaylaşır.
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8) Kalma süresi: Hedef toplum içerisinde kalma süresi de hedef topluma ve kültüre alışma ve
öğrenmeye olan ihtiyacı belirler. Eğer kısa süreli olarak kalınacaksa, bu ihtiyaç azdır, ama uzun süre
kalınacaksa ihtiyaç da artar (Schumann, 1978; Berry, 2008).
9) Öğretmen olarak sınıf içerisinde kültürleşmeyi teşvik etmenin bir yolu tüm öğrencilere kendi
kültürlerinin değerli olduğunu ve saygı duyulduğunu hissettirmenizdir. Bu amaçla etkinlikler
hazırlayarak öğrencilerin kendi kültürleri ile ilgili paylaşımda bulunmalarını sağlamak iyi bir
yöntem olabilir.
11. 4. Ana Dil Kültürüne Farklı Bir Bakış
Kültürlerarası bağlamda dünya İngilizceleri konuşan insanların iletişimlerinde problem
yaratacak ya da iletişimi engelleyecek en önemli unsur dilbilgisi veya kelime bilgisi eksikliğinden
ziyade pragmatik yeterlikteki eksikliktir (Thomas, 1984). Pragmatik yeterlik de konuşmacıların
belirli toplumsal durumlarda konuşmacıların özellikleri, konuşma ortamı ve amacı gibi bir takım
faktörlere uygun konuşmasıdır (Atay, 2005). Bu yeterliğin kazanılmasında en önemli kaynak, ana dil
kültür bilgisine sahip olunmasıdır. Bu noktada, ana dil kültür bilgisinin ne kadar önemli olduğunu
gösteren araştırmacıların yanı sıra son yıllardaki dil ve kültür ilişkisinde ana dil kültürünün
konumunda değişiklikler yaşandığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Widdowson, 1994).
Küreselleşen dünyada uluslararası alanda insanların iletişimi için kullanılan en yaygın dil geçer
dil (lingua franca) olarak adlandırılır. Günümüzde geçer dil olarak kullanılan İngilizce dünyanın
farklı yerlerinde farklı şekillerde öğrenilmekte ve kullanılmaktadır. Bu durumun sonucu olarak
ortaya çıkan dünya İngilizcelerinin durumunu açıklayan teorisinde Kachru dünya dili olarak
İngilizcenin kullanılmasını üç halka modeli ile sınıflandırmaktadır (1992).

Bu modele göre, iç halkada İngilizceyi ana dil olarak konuşan Amerika, İngiltere, Avusturalya
gibi ülkeler ve onların kültürleri var. Bu halkadaki konuşmacılar toplam konuşmacıların yaklaşık
yüzde 20’sini oluşturuyorlar. Dış halkada İngilizcenin resmi ya da eğitim dili olarak kullanıldığı
Hindistan ve Singapur gibi bir zamanların koloni ülkeleri var. Bu konuşmacılar da toplamın
yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Son olarak genişleme halkasında da İngilizcenin yabancı dil olarak
öğretildiği ve uluslararası iletişim dili olarak kullanıldığı Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkeler vardır
ve bu grup dünyadaki toplam İngilizce konuşmacılarının yaklaşık yüzde 65’ini oluşturmaktadır.
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diğer halkadaki bireylerle konuşmalarında ana dil kültürünü sınırlı olarak kullanabilmektedir. Bu
yüzden, konuşmacıların bu şekilde dağılım göstermesi ve genişleyen halkanın hızla sayıca artıyor
olması, iç halkanın çok kültürel anlamda belirleyici olan rolünü biraz yumuşatacaktır (Widdowson,
1994).
11. 5. Çok Kültürlü Dil Öğretiminde Öğretmen Rolleri
Son yıllarda yabancı dil eğitiminde gündem yaratan tartışmalardan bir tanesi de öğretmenlerin
öğretilen yabancı dilin ana dil konuşucusu olması gerekliliğidir. Ana dil konuşucusu olma genellikle
dil bilgisel yeterlikle ilgili bir kavram olarak algılanıyor ve ana dili konuşucularının dil ile ilgili
tüm yeterliklere eksiksiz olarak sahip dil otoriteleri olduklarına inanılıyor. Bu tarz bir inanışla ilgili
bazı temel problemler olduğu gerçektir. Eğer ana dili konuşucusu öğretmenleri erişilmesi imkânsız
bir noktaya koyup, öğrenciler için de bir model olarak sunarsanız, ikinci dil konuşucusu olarak
öğrenciler onları taklit ederek aynı seviyeye asla ulaşamayacaklardır.
Bir öğretmen olarak, alan bilgisine mutlak hâkim olmamız gerekmektedir. Ancak dil ve
kültür ilişkisi içerisinde dilini öğrettiğimiz kültürün tamamına hâkim olmak bir yana bazen kendi
kültürümüzde bile ilk defa karşılaştığımız birçok unsur olabilmektedir. Bu yüzden, yabancı dil
öğretmenlerinin hedef kültür ile alakalı mutlak bilgiye sahip kaynaklar olarak değerlendirilmesi
yanlış olur. Bu problemi ortadan kaldıracak, öğretmenlerin sahip olması gereken daha önemli
özellikler vardır:
Kendi kültürüne mümkün olduğunca hâkim olmalı, sosyal bir varlık olarak insanların bütün
ilişkilerinde etkin olan kültürel öğelere ve bunların çeşitli durumlardaki farklı etkilerine hâkim
olmalı,
• Kültürel farkındalığı yüksek olmalı, kültürün sadece insan davranışlarında değil aynı
zamanda bir dili edinme ve öğrenme süreci gibi birçok kişisel ve toplumsal etkinlikte ne kadar
önemli olduğunu bilincine sahip olmalı,
• Kültürel olarak kendi kültüründe ya da hedef kültürde var olan veya ortaya çıkan yeni
uygulamalara karşı açık, olumlu ve anlayışlı olmalı, önyargılı değerlendirmelerde bulunup bazı
uygulamaları diğerleri ile karşılaştırarak uygunsuz ya da kötü olarak algılamamalı,
• Kültürel öğeleri öğrenmeye istekli olmalı, ister kendi kültüründe ister hedef kültürdeki
mevcut kültürel öğelere karşı bir merak duymalı, onlarla ilgili araştırma yapıp bilgi edinebilmeli,
• Kültürel kimlik, aidiyet, farkındalık gibi konularda bilinçli olmalı, bir toplumun üyesi olarak
o topluma hâkim kültürü yaşayan bireylerin doğal olarak o kültürle ilişkili olarak bir kültürel kimlik
ve aidiyet hissi oluşturdukları bilincinde olmalı, insanları bu kimlik ve aidiyet duygusu sebebiyle
yargılamamalı
• Kültürlerarası iletişime açık olmalı, farklı kültürlere sahip insanların tüm ilişkilerinde ve
özellikle iletişimlerinde kültürlerini paylaştıkları ve bu sürecin doğal olarak yabancı dil öğretiminde
vurgulanması gerektiğini bilmeli,
• Kültürel algının iletişimi nasıl etkilediğini bilmeli, özellikle yabancı dil konuşurken sadece
kültürün ve kültür bilgisinin değil, aynı zamanda kültürel algının da iletişimi etkilediğini bilmeli,
• Bir kültür ile ilgili bilgi edinme yollarını bilmeli, kültür ile ilgili olarak bilgi toplama yollarını
ve bunların nasıl kullanılması gerektiğini bilmeli,
• Kültürel bilinmezlikleri çözebilmeli, kültürel bir olgudan dolayı anlamlandıramadığı bir
durumda, nasıl değerlendirme yapacağını ve durumu nasıl anlamlandıracağını bilmeli,
•

Her şeyi bilmesi imkânsız olan bir öğretmenin dilini öğrettiği ülkenin kültürüne karşı açık
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açısından önemlidir (Peterson & Coltrane, 2003). Öğretmenin aynı zamanda bu özelliklerini
öğrencilere de aktarabilmesi öğrencilerin de dil eğitimine katkıda bulunacaktır. Örneğin, bir Almanca
öğretmeni Almanca’nın konuşulduğu her ülkenin kültürü ile ilgili mutlak bilgi sahibi olması
imkânsızdır. Bununla birlikte, öğretmen öğretim programı içerisindeki etkinlikleri tasarlarken,
ders planının içerisine öğrencilerin kültür ile ilgili tecrübelerini - okuduklarını, gördüklerini,
duyduklarını vb.- paylaşabilecekleri ve bireysel olarak ya da toplu olarak bu paylaşımlardan bir
yorum çıkarabilecekleri fırsatlar eklemelidir. Etkinlikler içerisinde, öğretmen öğrencilere model
oluşturacak tutum, davranış ve becerileri gösterebilir ve aynı zamanda özellikle hedef kültür ile
ilgili bilgi içeren çeşitli içerikleri öğrenciler ile paylaşabilir. Bunlara örnek olarak, bir okuma ya
da dinleme parçası içerisinde Alman sosyo-kültürel yaşamından bir kesit sunularak, Oktoberfest
hakkında bilgi verilebilir. Bu şekilde hem dil eğitimi ile ilgili etkinlikler yapılmış olur, hem de
öğrencilerin ilgili kültürel unsur ile ilgili doğru bilgiye ulaşması sağlanır. Bu sayede çok kültürlü
yeterlik anlamında gelişimlerine katkıda bulunulmuş olur. Bu süreçte önemli noktalardan bir tanesi
de kültürel paylaşımlarda bulunurken öğrencilerin farkındalık ve istek düzeylerinin üst düzeyde
olmasıdır. Bir takım sebeplerle kültürel bir direnç oluşmaması, öğrencinin kültürü ön yargısız
değerlendirerek kendi kültürü ile karşılaştırabilmesi çok kültürlü yeterlik sürecini olgunlaştırır.
Dil eğitimi veren kurumların, kaynak materyal hazırlayan uzmanların, yabancı dil
öğretmenlerinin ve öğrencilerin en önemli sorumluluklarından bir tanesi kültürel öğelerin
öğretilmesinin yanı sıra bunların farkındalığının artırılması için bilgi, beceri ve davranışların
geliştirilmesidir. Tüm eğitim süreci içerisinde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer nokta
da sosyal etkileşimin temelinde insan onuruna ve hakların eşitliğine duyulması gereken saygıdır.
Bu sebeple yabancı dil öğretiminde, müfredatın ve öğretmenlerin ortak amaçlarından bir tanesi
de öğrencilerin öğrendikleri dilin kültürüne ve insanlarına ilgilerinin ve duyuşsal anlamda hazır
bulunuşluluklarının en üst düzeye çıkartılmasıdır. Yabancı dil sınıflarında dil kültür ilişkisini öne
çıkartmak için kullanılabilecek bazı etkinlikler şunlardır:
11. 6. Çok Kültürlülüğü Destekleyecek Sınıf İçi Etkinlikler
Kültürel olarak çeşitlilik sunan durumlarda ve ortamlarda, öğrencilerimizin başarılı bir şekilde
işlevini yerine getirebilmesi için kültürlerarası yeterliklerini geliştirmeleri gerektiği açıktır (Genç &
Bada, 2005). Benzer şekilde, yabancı dil sınıflarında öğrencilerin bu yeterliklerini geliştirebilecekleri
etkinliklerin yapılabilmesi ve kültürlerarası iletişim ortamının oluşturulabilmesi için, öğretmenin
kendisinin de çok kültürlü bir konuşmacı olması gerekir. Yabancı dil sınıflarının genel olarak tek
kültürlü sınıflar olduğu ve sınırlı olarak hedef kültüre maruz kalındığı düşünülürse, kültürün sınıf
içerisinde öğrenciye sunulabilmesi için hazırlanacak etkinlikler önem kazanmaktadır. Öğrencileri
erek kültür ve hedef kültür ile ilgili tecrübelerini sınıf içi iletişime ve etkinliklere dâhil edebilmelidir
ve öğrencilerine yabancı dilde iletişimin temel unsurlarından biri olarak kültürün önemini ve nasıl
kullanılacağını aktarması gerekir.
Yabancı dil sınıflarında uygulanabilecek etkinliklerin hazırlanmasında öğrencilerin ihtiyaçları,
yabancı dil seviyesi, kültürel bilinci gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra etkinlik
içerisinde yer verilecek kültürel öğenin özellikleri de etkinliğin düzenlenmesinde rol oynar. Bu
bağlamda sınıf içi etkinliklerde hem erek hem de hedef kültürle ilgili öğelere yer verilmesi ve
öğrencilerin kültürlerarası yeterliliğini geliştirecek şekilde düzenlenmeleri hayati öneme sahiptir.
Yabancı dil sınıflarında kullanılabilecek bazı etkinlikler şunlardır.
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Bu tür etkinliklerin amacı öğrencinin kendi kültürü ile ilgili ilgi ve farkındalık seviyesinin
arttırılması ile çeşitli kültürel konularda bilgiler verilmesini içerir. Bir diğer amacı da kültürel
unsurların nesnel bir şekilde algılanması ve değerlendirilmesidir. Öğrenci ve öğretmen tarafından
zaten bilindiği varsayılan ana dil kültürü aslında bu etkinliklerin merkezindedir ve diğer kültürler
ile karşılaştırılarak değil de dünya kültür mirasının bir parçası olarak görülecek şekilde yeni bir
bakış açısı geliştirilmesidir.
Beyin fırtınası: Sınıfta tahtanın ortasına “kültür” yazıp, öğrencilerden de aynı şekilde kendi
defterlerine yazmalarını istersiniz. Daha sonra kültürü ile ilgili akıllarına gelen kelimeleri ve
çağrışımları not etmelerini istersiniz. Bir süre sonra öğrencilerden anahtar kelimeleri ve çağrışımları
paylaşmaları istersiniz ve tahtanın bir kısmına liste halinde yazarsınız. Öğretmen olarak paylaşılan
kelimeler içerisinde eksik olduğunu düşündüğünüz olması durumunda ilave edersiniz. Daha sonra
öğrencileri gruplar halinde listeyi gözden geçirerek ilişkili kavramları tartışmaya davet edersiniz.
Gruplar halinde tartışmalardan sonra her grup bir kavram haritası oluştur ve sınıf içerisinde diğer
arkadaşları ile paylaşırlar.
Bu etkinliklerde amaç öğrencinin öğrendiği yabancı dilin kültürüne aşina olması ve kendi kültürü
ile karşılaştırmasıdır. Bu seviyede beklenti öğrencinin zaten erek kültür ile ilgili nesnel bakış açısı ve
değerlendirme yapabildikleridir. Bu becerilerini hedef kültürü öğrenirken ve değerlendirirken de
kullanabilirler. Öğrenilen hedef dilin özellikleri ve türü değişiklik gösterebilir. Örneğin, Amerikan
İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi hem dilbilimsel farklılıklardan dolayı, hem de kültürel faktörlerden
dolayı farklılaşırlar. Bu yüzden yabancı dil sınıflarında hedef kültür yeterliği sağlamak için
düzenlenen etkinlikler öğretilen dilin türüne ve kültürel özelliklerine göre değişir. Birçok ders kitabı
içerisinde de yer verilen hedef kültür etkinliklerinden farklı şekillerde faydalanılabilir.
11. 6. 2. Kültür Saati
Bu etkinlikte öğrencilerin kendi kültürleri içinde ilginç olan kavramlar ya da uygulamalar ile
ilgili düşünmeleri isteyin. Daha sonra bunlar arasından yabancı olan birisinin dikkatini çekebilecek
olan kültürel öğeleri bulmalarını istersiniz. Öğrenciler bunlardan bir tanesini seçerek onunla ilgili
kısa bir (100 kelimelik) bir bilgi formu oluştururlar. Daha sonra, ödev olarak da yapılabilir, bu konu
ile ilgili görseller de kullanarak bir poster hazırlarlar. Daha sonra bu posterler sınıfça belirlenen
bir günde sınıf duvarlarına asılır ve öğrenciler posterlerinin önünde onlarla ilgili bilgi verip, sınıf
içerisinde dolaşarak diğer arkadaşlarının posterlerini incelerler.

11. 6. 3. Jest ve Mimikler
Öğretmen, öğrencilerine kendi kültürlerinde kullandıkları el, kol hareketleri ve mimikleri sorar.
Örneğin ‘tamam’ işaretinin ne olduğunu sorar. Öğrenciler başparmağını kaldırım, parmaklarını
kapatarak bu işareti gösterirler. Buna benzer kültürel anlamda farklılık gösteren jest ve mimikler ile
ilgili öğrencilerin fikirleri alınır, erek kültürden örnekler verilir. Daha sonra öğretmenin hazırladığı
görsellerle hedef kültürde kullanılan el, kol hareketleri ile mimikler öğrenciler ile paylaşılır. Ne
anlama geldikleri hakkında öğrencilere sorular sorulur, herhangi bir farklılık varsa tartışılır ve ilginç
işaretler üzerinde konuşulur. Son olarak öğrencilere hedef kültürde kullanılan jest ve mimikleri
araştırıp, en ilginç olanını bulmaları ödevlendirilir. Sonraki derste de öğrenciler buldukları jest ve
mimikleri canlandırarak diğer arkadaşlarının bu hareketlerin anlamlarını bulmalarını isterler.
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Hedef kültürde var olan sosyal etkinlikler, bayramlar, özel günler o kültür ile ilgili çok temel
unsurları içermektedir. Bu özel günler ile ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olması kültürlerarası iletişimi
sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerini sağlar. Kostüm partisi etkinliğinde de hedef kültür içerisinde
özel bir gün belirlenir ve öğretmen tarafından bu gün ile ilgili bilgi verici materyaller hazırlanır
ve öğrencileri ile paylaşılır. Ödev olarak öğrencilerden bu gün ile ilgili bilgi toplamaları istenir.
Daha sonra sınıf içerisinde ya da okulda uygun bir odada öğrencilerin bu gün ile ilgili giyinip
geldikleri bir kostüm partisi organize edilir. Seçilecek olan özel gün, öğrencilerin farklı kostümler
giyip gelebilecekleri ve kültürel öğelerin kılık kıyafetlerde yansıtıldığı özel bir gün olmasına dikkat
edilmelidir. Örneğin, Amerikan kültürü için önemli bir yer tutan cadılar bayramı ile ilgili olarak
kostüm partisi etkinliği düzenlenebilir.
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12. TÜRKİYE’DE YABANCI DİL EĞİTİMİNDE
YAŞANILAN SORUNLAR

Yr.Doç.Dr. Anıl RAKICIOĞLU-SÖYLEMEZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
GİRİŞ
Türkiye’de İngilizce öğretimi uzun yıllardır üzerine konuşulan bir konudur. Ülke genelinde
yaygın olan “İngilizce konuşamıyoruz!” kanısı her ortamda dile getirilen, akademisyenlerin,
öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sürekli görüş bildirdikleri, günümüzün değişmeyen problemi
olarak karşımıza çıkmaktadır. İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ülkemizde karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri, üzerine çalıştaylar, kongreler düzenlenen bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Asıl olarak ele alınan konu sadece “Neden İngilizce konuşamıyoruz?” olmaktan çıkıp
“Neden öğretemiyoruz?” olarak da ele alınmaktadır. Bu iki yönlü bakış açısı Türkiye’de yabancı dil
eğitiminin ne yönde ilerlediğini ve zaman içinde ne yönde ilerlemesi gerektiğinin vurgulanmasında
önemli rol oynamaktadır.
Türkiye’de yabancı dil eğitiminde yaşanılan sorunların ele alınmasında, güncel olarak
hazırlanmış pek çok rapor bulunmaktadır. Bu raporlar, detaylı olarak nelerin problem olarak
karşımıza çıktığının geniş özetini yapmakla birlikte zaman içerisinde dil eğitiminde yapılması
gerekenleri de göstermektedir. Bu bölümde, Türkiye’de yabancı dil eğitiminde yaşanılan sorunların
ele alındığı beş temel raporun incelemesi yapılacaktır. Raporlar ortak yönleri ve ayrıştıkları yönleriyle
incelenecektir.
Çalışmada belge tarama niteliğinde yapılan kurultayların ve yayınlanan raporların incelenmesi
temel alınmıştır. Kronolojik çerçevede geliştirilen bir bakış açısı ile yorumlanan çalışmalar, raporların
seçimi, sorunlar ve sorunlara getirilen çözüm önerileri ile Türkiye’de yabancı dil eğitimi sorunlarını
ele almaları odak noktası ile seçilmiştir. Ayrıca raporların ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği de
raporların seçiminde önemli rol oynamıştır. Örnek olarak 2. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı’nın
basılı olarak bildiri metinlerine ulaşılamadığı için birinci, üçüncü olarak yapılan Kurultay sunuları
incelenmiştir. 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde gerçekleşmiş olan 4. Ulusal
Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı’nın sadece özet bildirilerine ulaşıldığı için özetler incelenmiştir.
Bu bölüm ana hatlarıyla, Türkiye’de yabancı dil eğitiminde yaşanılan sorunları ele alan raporların
incelenmesi üzerinedir. Bugüne kadar hazırlanmış olan kapsamlı raporlar incelenecek, çalışmaların
ana başlıkları ve odak noktası konular ile öneriler olarak bölümlendirilecektir. Son olarak da genel
değerlendirme yapılacaktır. Bu bölümün hazırlanmasında kullanılan beş rapor aşağıdaki gibi
seçilmiştir:
“Orta öğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve sorunları”, Türk Eğitim Derneği’nin (TED)
1983 yılında yapılan bilimsel toplantıda sunulan çalışmaların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur.
Bu toplantı iki panelden oluşmuştur. Birinci panel, yabancı dil öğretiminde karşılaşılan başlıca
sorunlar temasını ele almıştır. Bu panelde ele alınan konular, yabancı dil öğretiminde araç-gereçlerin
kullanılması, yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, yabancı dil öğretmeni yetiştirme
ve hizmet-içi eğitimidir. İkinci panelde ise yabancı dil öğretmeni nasıl verimli ve işlevsel duruma
getirilebilir konuları tartışılmıştır. Panellerin dışında, yabancı dil öğretiminde yeni yönelimler,
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işlevsel kavramsal yaklaşım konuları da bireysel bildiri olarak ele alınmıştır. Ek olarak yabancı dil
öğretimiyle ilgili uygulamalı çalışmalar başlığı altında atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
“Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?” başlıklı rapor Hacettepe Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yönetiminde 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı adı
ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmiş ve
bildiler Doç. Dr. Arif Sarıçoban ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öz editörlüğünde bir araya getirilmiştir.
İlerleyen bölümlerde detaylı olarak incelenecek olan bildiriler ana başlıklarına göre yedi ana başlık
altında toplanmıştır. Bu temel başlıklar; yöntem sorunları, öğretmen yetiştirme programları ve
sorunları, materyal değerlendirme ve geliştirme süreci, ölçme ve değerlendirme süreçleri, yabancı
dil eğitiminde uygulanacak olan yeni programlar, programın tüm süreçlerinin denetimi-bireysel
yönlendirme ve teknoloji ve dil öğretimidir.
British Council ve TEPAV, devlet okullarında yabancı dil ve özellikle İngilizce eğitiminin genel
durumu üzerine bir değerlendirme amacıyla “Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin
Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi” başlıklı raporu 2014 yılında yayınlanmıştır. Rapor, üç ana
bölümden oluşmaktadır. Yapılan çalışmanın amaçları ve “Neden İngilizce Öğreniyoruz?” sorusu
altında, hazırlanan raporun ana hedefleri belirtilmektedir. İkinci olarak, “Türk devlet okullarında
İngilizce öğrenimine ilişkin mevcut durum” ele alınmıştır. Son olarak da, yapılan öneriler, devlet
okullarındaki öğretmen ve öğretim uygulamaları, sürekli mesleki gelişim ve paylaşmak/önemsemek
başlıkları altında tartışılmış ve sonuca bağlanmıştır.
2014 yılında üçüncüsü gerçekleştirilmiş olan Ulusal Dil Eğitimi Kurultayı, Doç. Dr. Sumru Akcan
ve Prof. Dr. Yasemin Bayyurt editörlüğünde yapılan çalışmaların bir araya getirilmesi ile ortaya
çıkmıştır. Ulusal yabancı dil eğitimi çalıştayının tarihçesinin, Doç. Dr. Arif Sarıçoban tarafından
incelenen içerikte, altı ana konu bir araya getirilmiştir. Bu başlıklar: Türkiye’deki İngilizce öğretmeni
yetiştirme programları üzerine düşünce ve öneriler; sınıf içi etkileşim ve yabancı dil öğretmeni
yetiştirme; yabancı dil eğitimi bölümlerinin dünü, bugünü ve yarını; Türkiye’de yabancı dil eğitim
politikaları ve müfredat programı; Türkiye’de yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımı ve ölçme
değerlendirme eğitiminin geçmişi ve bugünü, olarak belirlenmiştir.
2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde dördüncüsü gerçekleşmiş olan Ulusal
Yabancı Dil Kurultayı özet bildirilere ulaşıldığından, özetler üzerinden incelenmiştir. Ana teması
yabancı dil eğitiminde akreditasyon ve kalite güvencesi olan kurultayda çeşitli konularda görüş
bildirilmiştir. Başlıca dört panel üzerinden gerçekleştirilen kurultayın, panel başlıkları; öğretim
programları ve öğretmen yeterlikleri, ölçme-değerlendirme, Materyal geliştirme ve öğretim
teknolojileri ve Öğretmen eğitimi standartları olmuştur.
Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultay’larında ele alınan yabancı dil eğitimi ve sorunları, şu anda
elimizde olan en kapsamlı ve güvenilir kaynak olarak değerlendirilebilinir.
12. 1. Rapor İçerikleri
İncelenmekte olan raporlar kronolojik olarak sıralanmıştır. Bu sıralama ele alınan ilk raporun
yayınlanmasından beri bahsi geçen sorunlarda düzelme olup olmadığının da bir göstergesi olarak
düşünülebilir. Bu bölümde, incelenmekte olan raporların içerik tanımlaması yapılacaktır.
12. 1. 1. 1983 TED Çalıştayı
Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 1983 yılında yaptığı bilimsel toplantıda bireysel konuşmacılar ve
panel düzeni oluşturulmuş ve içinde bulunulan dönemde yaşanılan sorunlar ve günümüze yönelik
çözüm önerilerine yer verilmiştir
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Prof. Dr. Ahmet Kocaman’ın (1983) yabancı dil öğretiminde yeni yönelimlere duyulan gereksinim
ve önerilerini sunduğu ilk sunuda, dört temel gelişim ihtiyacından bahsedilmiştir. Yabancı dil
dayanakları, yabancı dil öğrenim amacı, ders izlenceleri ve yöntem ve öğrenim becerileri olarak
belirlenen bu yönelimler sırayla desteklenmiştir.
Yabancı dil dayanaklarının o dönemde var olan koşullara uyum sağlayacak şekilde adapte
edilebilmesi için yabancı dil öğretmeni yetiştirecek kurumların öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde
disiplinler arası yönelimi göz önüne alarak hareket etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştur. İkinci
olarak önerilen yabancı dil amacının belirlenmesi yalnızca doğruluk esasına bağlı olarak değil yabancı
dil öğretiminin uygunluk ve geçerlilik özelliklerinin de ele alınması gereksinimi vurgulanmıştır.
Bu nedenle gereksinim çözümlemesi ile amaçların saptanmasının büyük ölçüde öğrencinin
gereksinimlerinin belirlenmesine bağlı olduğu vurgulanmıştır. Amaçların belirlenmesinde,
öğrencilerin anadillerinde bile yanlışlar yapabileceği gerçeği göz önünde bulundurularak,
yabancı dilde yapılan yanlışların görmezlikten gelinmeden, hoşgörü ile karşılanması gereksinimi
hatırlatılmıştır. Üçüncü olarak, ders izlenceleri ve yöntem konusunda geleneksel ders kitaplarındaki
dilbilgisi ağırlıklı konular yerine, işlevsel konu başlıklarının kullanımına ihtiyaç duyulduğundan
bahsedilmiştir. Dördüncü olarak öğrenim becerilerinin bütünlük içinde öğretilmesi ve son olarak da
öğretmen, öğrenci ve derslik düzenine dikkat çekilmiştir. Kocaman’ın (1983) yeni öğretim anlayışında
öğretmen güdümlü öğretimden, öğrenci ağırlıklı bir düzene geçiş ihtiyacı vurgulamıştır. Ek olarak,
öğretmenin disiplin anlayışının da değişmesi gerektiği; baskıcı değil, düzenleyici bir rol belirlenmesi
gerektiği belirtilmiştir. Sonuç olarak, yabancı dilin evrensel değerlerin süzgecinden geçen bir dünya
görüşü olarak değerlendirilmesi gerektiği önemle hatırlatılmış, bu konuda daha tutarlı ve var olan
koşullara uygun bir tavır geliştirilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.
Ardından yabancı dil öğretiminde psiko-sosyal etmenler konusunu ele alan Ekmekçi’nin (1983)
dört ana başlıkta incelediği konu, öğrenci, öğretmen, ortam ve öğretim sistemi olarak ele alınmıştır.
Öğrencinin tanımı, yaşı, öğrenme isteği, dil yeteneği, dil deneyimi, kültür düzeyi ve kişiliği göz
önüne alınarak yapılmıştır. Ekmekçi (1983), öğretmenin tanımını ise okutulan dile olan hâkimiyet,
dil öğretimindeki bilgi ve beceri, öğrencilerin sorunlarına değinebilen ölçülü ve yumuşak kişilik,
ders verme hevesi, isteği ve yeteneği ile öğrencilerin güdülenmesine katkıda bulunan rol model
olarak yapmıştır. Psiko-sosyal etmenler, ortam, öğrencinin bulunduğu çevre, öğrenim ortamı ve
sınıf ortamı olarak üç ayrı yönden incelenmiştir. Son olarak, öğretim sistemi öğretmenin öğrenciyi
güdülemesi ve öğrenme gayretini arttırması ile öğrencinin sosyal çevresinin ve özellikle de öğrencinin
kendi farkındalığı ile dil öğreniminin başarıya ulaşacağı vurgulanmıştır.
Yabancı dil öğretiminde içinde bulunulan dönemde kullanılmakta olan çeşitli yaklaşımlar ile
işlevsel kavramsal yaklaşım uygulamalarını karşılaştırdığı konuşmada Enginarlar (1983) kulakdil yaklaşımı, anlıksal yaklaşım ve iletişimsel yaklaşımın uygulamaları karşılaştırmıştır. Yapılan
uygulamaların karşılaştırılması sürecinde kulak-dil yaklaşımı ve anlıksal yaklaşım arasında başarı
açısından anlamlı farklar bulunmadığı ve birinin diğerinden üstün sayılamayacağı sonucuna
varmıştır. İletişimsel yaklaşım da ise yaklaşım ve yöntem konusunda kuramsal açıdan bir tercihi
haklı kılacak denli belirgin kıyaslamalar yapılamamasının bir nedeni olarak ders malzemesi ve
içinde bulunulan durumlara adapte etme sorunu belirtilmiştir. Sonuç olarak, yöntemler söz konusu
olduğunda, araştırmacılar ile uygulayıcılar arasındaki etkileşimin sürekli ve etkin hale gelmesinin
bir ihtiyaç olduğu; unutulmaması gereken bir konunun da uygulamaları sınıf içi ortamda
gerçekleştiren öğretmenlerin, sonuçları değerlendirebilecek, etkililiğe karar verebilecek tek grup
oldukları belirtilmiştir.
Yabancı dil öğretiminde araç-gereçlerin kullanılması ve eğitim teknolojisi iletişim ve öğrenme
arasındaki ilişki ile vurgulandığı konuşmada, Özgüler (1983) yabancı dil öğretimini çok boyutlu
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vermesiyle başlayan sürecin sonunda bir üçgenle karşılaşıldığı vurgulanmış. Bu üçgenin bir
köşesinde öğretmen, diğer kösesinde öğrenci ve üçüncü kösesinde ise öğrenilecek yabancı dil
bulunduğundan bahsedilmiştir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan araç-gereçlerde, o dönemde
görsel-işitsel araçların kullanımı iki yönlü olarak ele alınmıştır. Birinci olarak, öğrenci açısından,
güdülenmenin sağlanması ve sürdürülmesini sağlayarak öğrencinin derse katılımını artırması;
ikinci olarak da derse katılmanın ve öğrenmenin etkili olduğu bir ortamın, öğretmenin başarısını
ve dolayısıyla kişisel doyumunu artırdığı ve öğretmenin mesleğe bağlanmasında yardımcı olduğu
belirtilmiştir.
Prof. Dr. Özcan Demirel (1983) tarafından ele alınan yabancı dilde ölçme ve değerlendirme
konusu, eğitimin genel anlamda bireyde davranış değiştirme süreci olduğunun hatırlatılmasıyla
başlamıştır. İlgili olarak da eğitim programlarında öğelerin birbirleriyle doğrudan ilişkili olduğu
ve bu ilişkilerin statik değil dinamik bir doğası olduğunu belirmiştir. Sınav ve değerlendirme
çeşitlerinin tanıtıldığı konuşmada test hazırlamada izlenilmesi gereken aşamalara da değinilmiştir.
Demirel (1983), içinde bulunulan dönemde sınıf içinde öğretim yapan öğretmene hizmet sağlayacak
bir sınav ofisinin kurulmasının gerektiğini ve öğretmenlerin bu ofise sınav sorusu hazırlayarak
katkıda bulunması ile ilerleyen zamanda güvenilir bir soru bankasının oluşmasının önemini
belirginleştirmiştir.
Yabancı dil öğretmeni yetiştirme ve hizmet içi eğitim konusunu ele alan Sebüktekin (1983),
yabancı dil öğretmeninin temel işlevini öğrencilerin olumsuz tepkilerine hiç bir zaman yol açmadan
yabancı dil öğrenimini olabildiğince kolaylaştırarak ve onları seçmiş oldukları amaca en kısa yoldan
ulaştıracak her türlü destek ve yardımı sağlamak olarak belirtmiştir. Yabancı dil öğretmeninin özellik
ve niteliklerinin sıralamasının yapılması ile birlikte yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi süreci
Sebüktekin (1983) tarafından belirginleştirilmiştir. Yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesinde
belirli bir dil seviyesinin önemi, derslerin hedef dilde sunulmasının gerekliliği, çağdaş araç-gereç
kullanımı ve üstün yetenek donanımının sağlanması temel konular olarak ele alınmıştır.
Öğretmen adayı yetiştirilmesi, aday seçimi, yetiştirme ve yönlendirme izlencesi, staj uygulamaları
ve hizmet içi eğitim konu başlıkları ile beş ana başlıkta incelenmiştir. Sebüktekin (1983) yabancı dil
öğretmeni yetiştirmede kullanılan izlencelerin kuramlar ile uygulama yöntemleri arasında bir denge
kurulmasından bahsetmiştir. Aynı zamanda ilk yıldan başlayarak öğretmenlere hizmet içi eğitim
olanaklarının sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Dolayısıyla yabancı dil öğretmenlerinin heves
ve mesleki heyecanlarının sürekli olarak ayakta tutulmasının gereği öncelik olarak gösterilmiştir.
12. 1. 2. Panel
Yabancı dil öğretiminde karşılaşılan başlıca sorunlarımız nedir? başlıklı panel Prof. Dr. Mahmut
Adem başkanlığında yürütülmüştür. Öğrenci, veli, mezun ve uzman görüşünün alındığı panelde
farklı gruplardan ihtiyaç sahibi olan hem öğrenci hem de süreçten etkilenenlerin görüşlerinin
alınması incelenen raporlar içinde bir ilk olma özelliğine sahiptir.
Öğrencilerin bakış açısıyla yaşanılan sorunlar, dört başlık etrafında toplanmıştır. Öncelikle
küçük yaşta dil öğrenmenin önemi vurgulayan öğrenci, öğretmenlerin güdülemede çok önemli bir
rol oynadığını ve bu rolü yerine getirmede yetersiz kaldıklarını öne sürmüştür. Üçüncü olarak da
kullanılan materyallerin güncelliği ve dilin günlük hayatta kullanıldığı şekli ile özgün materyallerin
kullanılmasının gerekliliğine işaret edilmiştir. Son olarak da, kalabalık sınıflarda yaşanılan
problemlere değinilmiş, öğretmenlerin her bir öğrenci ile ilgilenmesinin mümkün olmadığı
gruplarda yaşanılan konuşma önceliği probleminin pratik yetersizliğine yol açtığına değinilmiştir.
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planlama yapılması ve bu planlamanın uygulanmasındaki aksaklıklardan doğan sorunların birinci
sırada olduğunu belirtmiştir. İkinci olarak, sınıf içi etkinliklerden doğacak sorunlar, üçüncü olarak
da daha çok belki velileri ilgilendirebilecek olan sınıf dışı etkinliklerin yetersizliğinden doğan
sorunlar olarak, öğrencilerin sınıf dışında okumaya özendirilmemesini belirtilmiştir. Veli görüşü
olarak, dil öğrenimine başlarken öğrencilerin dilbilgisi kurallarını öğrenebilmeleri için çok fazla
zaman harcarken, dilin diğer becerilerine yeteri kadar önem verilmemesinin önemli bir sorun
olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştır. İçinde bulunulan dönemde kullanılan araç ve gereçlerin
yeterli olmadığını belirtilmiş, öğrencilerin konuşmalarına ayrılan süresinin de yetersiz olduğunu
vurgulanmıştır.
Panelde konuşmacı olarak bulunan eski mezun bir öğrenci, on dört temel soruna işaret etmiştir.
Konu bağlamında sınıflandırma yapılmadan sıralanan on dört temel sorun şu şekildedir: yeterli sayıda
öğretmen bulunamaması, öğretmenlerin iyi yetişmemiş olmaları, kalabalık sınıflar, öğrencilerin
yabancı dilin öğreniminin önemini henüz kavrayamamış olması veya gerçek bir ilgi duymaması,
eğitim düzeninde yabancı dil öğrenimine bir kültür geliştirme ve düşünce jimnastiği açısından
bakılması, öğrencinin not alma ve sınıf geçmeyi gerçek amaçmış gibi görmeye alıştırılmış olması,
ulusal eşgüdüm ve denetim düzeninde önemli eksikliklerin bulunmaması, okul dışında yabancı dil
kullanma olanaklarının bulunmaması, öğrencinin çok sayıdaki dersleri yüzünden yabancı dil dersine
yeterince zaman ayıramaması, ders programları içinde esnekliğe yer bırakılmaması, herhangi bir
nedenle geri kalmış bir öğrenciyi yeniden kazanmak için sınıfta bırakma gibi olumsuz bir yolun
dışında tüm yolların tıkalı olması, başarısız öğrencilere, görünüşte haksız sayılabilecek nedenlerle de
olsa ödün verilmesi, araç-gereç eksikliği ve son olarak da ders yükünün çokluğu. Bunlara ek olarak,
mesleğin toplum içindeki saygınlığının giderek azalışı, başarının ödüllendirilmeyişi, ücretlerin
yetersizliği, öğretmenlerin kendilerini yenileme olanağı bulamayışı gibi ek nedenlerin etkisiyle pek
çok öğretmenin genel bir doyumsuzluk ve bezginlik içinde bulunması da sorunlar arasında yer
almaktadır.
Panelde bir uzman görüşü olarak, okullardaki araç-gereçlerin yetersizliği vurgulanmış,
yabancı dil eğitimi veren öğretmenlerin kısa süreli bile olsa eğitimini verdikleri dilin konuşulduğu
ülkeye gönderilmesinin önemi öne çıkartılmıştır. Bir başka uzman görüşünde sorunlar üç temel
başlık altında ele alınmıştır. Bunlar, metot uygulamalarına yönelik ve öğrencilerden kaynaklanan
sorunlardır. Öğretmen eğitimi ile ilgili sorunların ele alınmasında yabancı dil öğretmeninin
yetiştirilmesi konusuna gereken önem verilmemesi vurgulanmış, öğretmen adaylarının edebiyat,
dil bilgisi konularında iyi yetişebilme şansı bulduklarını fakat içinde bulundukları çağın dil eğitimi
konusunda getirdiği her türlü yeniliği izleyebilecek metot ve yöntem bilgileriyle donatılmamalarının
en önemli sorun olduğu belirtilmiştir. Başçavuşoğlu, genel olarak programın eksikliğine ek olarak
uygulamalarda yapılan yanlışların da altını çizmiştir. Örnek olarak öğretmen adaylarının stajlarında,
meslekleriyle ilgili uygulamalar konusunda yetişemeyeceği ve bu nedenden ötürü öğretmen
adaylarının mesleki hazırlık açısından yetersiz, kullanılan metot ve yöntemleri bilmeden, öğrenci
psikolojisini tanımadan, öğrencinin bilgisini değerlendirmek için gerekli olan teknik bilgilerden
yoksun olarak öğrenci karşısına çıkmalarının çok önemli bir sorun olduğunu belirtilmiştir. İçinde
bulundukları dönemde sadece bir metoda sıkı sıkıya bağlı kalmak görüşünün geçerliliğini yitirdiğini
belirtilmiştir. Ek olarak metotların yanı sıra yaşayan dilin kullanıldığı özgün belgelerin metotlardaki
boşlukları doldurmak için yararlı olacağı düşüncesinin gittikçe yaygınlaşmakta olduğunu
vurgulanmıştır. Öneri olarak da öğretmenlerin kullandıkları metodu çok iyi tanımaları gerektiği
ve aksayan yönlerini, hedeflenen amaca uymayan yanlarını değiştirmeleri gerektiği ve eksiklerini
başka kaynaklardan giderme yoluna gitmeleri belirtilmiştir. Öğrencilerden kaynaklanan sorunlarda
ise öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinin önemli bir rol oynadığı ve onların kişilik ve yaratıcılık

		

Sayfa: -124gücünü ortaya koyacak biçimde ders yapılmasının başarılı sonuçlar doğuracağını vurgulanmıştır.
Yapılan çalıştay, yabancı dil öğretimi ile ilgili uygulamalı çalışmalar başlığı altında yöntem
odaklı ders planı hazırlama ve uygulama, buna ek olarak ölçme değerlendirme üzerine iki atölye
çalışması ile sona ermiştir. İçinde bulunulan dönem göz önüne alındığında, öngörüleri ile günümüz
uygulamalarına da ışık tuttuğu görülen değerlendirmeler, günümüzde yapılan çalıştayların temelini
oluşturduğu için önemli bir yere sahiptir. Öğretmen yetiştirme, sınıf içi uygulamalar, materyal
geliştirme ve kullanımı ile ölçme değerlendirme konuları üzerine konuşmaların yapıldığı çalıştayda,
öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesinin önemi, yabancı dil öğretiminde teknolojinin kullanımı,
öğretmen yetiştirme ile ilgili sorunlar, hedef olarak üzerine en çok düşünülen ve yorum yapılan
sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde gerçekleştirilen benzer çalıştayların raporlarının da
incelenmesi ile süreç içinde yaşanılsan sorunların ne kadarının cevaplandığı üzerine bir anlayış
ortaya çıkacaktır.
12. 2. 2. 2012 Hacettepe Kurultayı10
Oturum tabanlı bir çalıştay ile konu başlıkları üzerine alanın önde gelen isimlerinin fikir
ve değerlendirmeleri ile ilerlemiş bir çalıştay düzeni oluşturulmuştur. Çalıştayın günlük
değerlendirmeleri gün sonunda yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yüksek Öğretim
Kurumu (YÖK)’e verilmek üzere hazırlanacak raporların ana başlıklarını içeren önerilerin
belirlenmesi olarak tamamlanmıştır. İlk gün, Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu’nun “Yabancı Dil Eğitimi
Gerçeği” ile giriş yaptığı gündemde, yöntem sorunları, öğretmen yetiştirme programları ve materyal
değerlendirme ve geliştirme süreci konulu üç oturum ile çalıştayın birinci günü tamamlanmıştır.
İkinci gün ise, Prof. Dr. Cem Alptekin’in “Öğretmen Yetiştirenlerin Nitelikleri” konulu konuşması
ile başlayan çalıştay, ölçme, değerlendirme süreçleri, yabancı dil eğitiminde yeni uygulanacak olan
eğitim programı, programların denetimi, son olarak da teknoloji ve dil öğretimi konu başlıkları
ile oluşan dört oturumla devam etmiştir. Son olarak da, birinci günde olduğu gibi MEB ve YÖK’e
verilmek üzere hazırlanacak olan raporun ana başlıklarını içeren önerilerin belirlenmesi ile kapanış
yapılmıştır.
Bu bölümde, 2012 Hacettepe raporunda yapılan değerlendirmeler ele alınacaktır.
12. 2. 1. Davetli Konuşmacılar Tarafından Ele Alınan Konular
Bayraktaroğlu (2014) Türkiye’de yabancı dil eğitimi gerçeği ve yabancı dil eğitimindeki
yanılgıları ele aldığı konuşmasında Avrupa Yabancı Diller Projesi’nin tarihi ve gerekliliği ile orta
ve yükseköğretimde “Yabancı Dil Eğitimi” sorununu sadece bir “iç mesele” olmanın ötesinde
Avrupa’ya uyumun da önemli unsurlarından biri olarak nitelendirmiştir. Bu nedenle, Avrupa
Birliği’nin Lizbon Hedefleri doğrultusunda, uygulamaların kalite standartlarına ulaşmak ve
eğitim faaliyetlerini uyumlu hale getirmek amacıyla, özellikle yükseköğretimdeki yabancı dil
eğitim uygulamasının bu hedeflere göre düzenlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. İkinci olarak da
günümüzü ele alan Bayraktaroğlu (2014) en temel sorun olarak yükseköğretim kurumlarında, üst
düzey yönetimlerde, yabancı dil eğitimi hakkında hem kuramsal hem de uygulamalı olarak bilgi
birikiminin yetersiz kalmasını ve yapılan uygulamaların ve alınan kararların yabancı dil eğitimi
bilincinin dışında kalmasına yol açtığı vurgulanmıştır.
Buna ek olarak, yabancı dil öğretimi sistemlerinin nesnel kalite güvencesi sağlayan etkin
bir denetimden geçmeyişi ve bu denetim mekanizmalarını yürütecek ulusal düzeyde bir
kurumsal yapılanmanın bulunmaması yabancı dil öğretiminde karşılaşılan problemlerin başında
gösterilmektedir. Bayraktaroğlu (2014) yabancı dille eğitimin nasıl tanımlanması gerektiği ile ilgili
10 2012 yılında gerçekleştirilen 1. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı bildirileri 2014 yılında Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim ne olmalı?
başlıklı kitapçık olarak basıldığı için, Kurultay tarihi ve yayın tarihleri farklıdır.
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vurgulamıştır. Bayraktaroğlu (2014) yabancı dille eğitim ile öğrencilerin tüm akademik ihtiyaçlarını
yabancı dili kullanarak yerine getirmeleri gerektiği fakat günümüz eğitim koşullarında İngilizcenin
Türk eğitim sisteminde yabancı dil olarak öğretilmesi sorunu çözülememişken, tüm akademik
ihtiyaçlarını İngilizce ile karşılayan öğrenciler yetiştirmenin çok zor olduğu vurgulanmıştır. Buna
bağlı olarak, başarılı bir dil öğrenme sürecinin belirlenmesinde ölçü olarak da, birçok dünya ülkesi
tarafından kullanılan uluslararası ölçme araçlarının sağladığı nesnel kalite standartlarının yabancı
dil seviyesinin belirlenmesinde ölçü olarak kullanılması gerektiği önemle üzerinde durulan bir konu
olmuştur. Belirtilen bu şartlar altında genel olarak, Türkiye’de sözü edilen ileri düzey dil seviyelerinin
uluslararası sınav ölçeklerine göre belirlenmediği, hatta yabancı dille eğitim yapan kurumların sınav
kâğıtları incelendiğinde yabancı dille eğitimin yanılgılar içinde sürdürüldüğü ve telafisi zor yaralara
açtığı öngörülmüştür. Son olarak, belirtilen sorunlara çözüm önerisi olarak yabancı dille eğitim
yerine nitelikli bir “yabancı dil eğitimi” planlanarak ve kalite denetimi sağlanarak oluşturulacak
olan zemin ile yapılanmanın tasarlanması gerekmektedir.
Bayraktaroğlu’nun (2014) Neden Yabancı Dilde Başarılı Olamıyoruz konulu ikinci konuşmasında
sıraladığı Türkiye’de yabancı dil öğretimi sorunları ve bu sorunların nereden kaynaklandığını iki
ana başlık altında özetlemiştir:
a. Yabancı dil eğitiminin niteliği ve koşullarının yükseköğretim üst yönetimleri tarafından
gereğiyle algılanamaması ve buna önem veriliyor gibi gösterilip gereğiyle önem verilmemesi,
b. yabancı dil eğitimi kalite koşullarını yerine getirmede gerekli mali yatırımın yapılmaması ve
dolayısıyla bu tür bir eğitim için etkinliği olan idari ve akademik düzenlemelerin oluşamamasıdır.
Prof. Dr. Cem Alptekin (2014) tarafından ele alınan yabancı dil eğitiminde öğretmen
yetiştiren akademisyenlerin nitelikleri yalnızca yabancı dil eğitimi alanında öğretmen yetiştiren
akademisyenlerle kısıtlı kalmayan bir yaklaşımla konuyu ele almaktadır. Alptekin (2014), öğretmen
yetiştirme ve yetiştirici nitelikleri konusunu, Türkiye’nin İsviçre merkezli Uluslararası Yönetim
Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) rekabet gücünün kıyaslamalı olarak sunulduğu raporu ele
almıştır. Rapordan alınan sonuçlara göre, Türkiye dünya ekonomik koşullarına uyum yeteneği,
büyüme hızı, bankacılık sektörü gibi çeşitli sınıflandırmalar arasında eğitim sistemi konusu ile
en geride olan 59 ülkeden 51. sırada bulunmaktadır. Eğitim değerlendirmelerinde geri sıralarda
kalınmasının, yükseköğretim kurumlarında bulunan akademik personelin yeterlikleri ile
ilişkilendirildiği konuşmasında, Alptekin (2014) yeni oluşumların hızla gelişmesi sonucu kalitenin
düşmesini vurgulamıştır. Bununla ilişkili olarak da, doçentlik sınavlarında var olan ölçütlerin
öznel değerlendirmelerin keyfiliğine son vermesinin bir avantaj olarak görüldüğü fakat dil yeterlik
konusunda uygulanan sınav eşdeğerliklerinin bilimsel olmayan verilere dayandırılmasının büyük
bir sorun olarak bahsetmiştir. Benzer bir şekilde, yabancı dil öğretiminde karşılaşılan bir sorun olarak
İngilizce eğitim-öğretimin uygulandığı üniversitelerde veya programlarda, kayıt olan öğrencilerin
aldıkları İngilizce yerleştirme sınavlarının puan denkliklerinin de bilimsel bir dayanağı olmadan
duyurulduğu ve uygulamaya alındığı da rapor edilmiştir.
Ek olarak, alanda doçentlik kadrolarına, bölüm ve sınavdan bağımsız olarak atama yapılması,
İngiliz Dili Eğitimi alanında alınması gereken doçentlik ünvanının Dilbilim, İngiliz Filolojisi gibi
alanlardan alınmış olması ve bu uzmanların da alanda öğretmen yetiştiricilerin niteliklerinde
farklılıklara yol açması üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak nitelendirilmiştir. Alptekin’e
(2014) göre, doçentlik ölçütleri ile ilgili olarak oluşturulan jürilerde farklı alandan bulunan jüri
üyeleri, yayın kalitesi, yayın hazırlama koşulları, yayın koşulları ve uygulamaların hızlanmasından
kaynaklanan problemler kalitenin sağlanmasında sorunlar oluşturmaktadır. Özet olarak da kolay
yoldan elde edilen akademik yükseltmelerin, bireysel, kurumsal ve ülke bazında bir faydasının
bulunmadığının altı çizilmiştir.
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Yedi oturum başlığı altında düzenlenen konuşmalar, yöntem ve öğretmen yetiştirme sorunları;
materyal geliştirme ve ölçme değerlendirme süreçleri; yabancı dil eğitiminde uygulanacak eğitim
programı; programların denetimi ve teknoloji ile dil öğretimi konularını kapsamaktadır.
12. 2. 2. 1. Oturum 1-Yöntem Sorunları
Yabancı dil öğretiminde araştırmalara dayalı olarak yapılan metot uygulamalarının tarihsel
sürecini ele alan Kocaman (2014), yabancı dil öğretiminde yöntem ve ötesi konulu konuşmasında
iletişimsel dil öğretiminin ülkemizdeki okullarda da uzun bir süredir kullanıldığını vurgulamıştır.
Ancak önceki konuşmalarda da ele alındığı gibi, dil öğretiminde dil düzeyinin belirsizliği
göz önünde bulundurulduğunda, öteki ögeler yanında yöntem konusunda da eksiklerimiz
olduğunu düşünülmesini vurgulamıştır. Kocaman (2014) konuşmasında, sadece bir yöntemle dil
öğretilebileceğinin savunulması ne kadar yanlışsa, yöntemin dil öğretiminin her şeyi olduğunu
söylemenin de yanlış olduğunu ifade etmiştir. Konuşmada özetle, her dil öğreticisinin yöntemlerinin
kendisine özgü koşullara uyarlamasının doğal olduğu vurgulanmış, her dil öğreticisinin denenmiş,
yaygınlaşmış yöntemleri bilmesi ve bunların bir değerlendirmesini yaparak kendi içinde tutarlılığı
olan, kullanım kolaylığı bulunan bir yöntemi izlemesinin yaralı olacağının altı çizilmiştir.
Tütüniş (2014) yöntem sorunlarını ele aldığı konuşmasında Türkiye’de öğretmen yetiştirme
programlarının öğretmen adaylarını öğretmenlik gözlemleri ve uygulamalarını yapmak için sınıf
içi ortama gönderme konusunda geç kalındığını ve yetersiz olanaklar sağlandığını vurgulamıştır.
Tütüniş (2014) çok temel bir sorun olan öğretmen yetiştirme programlarındaki bu eksikliği ele
alırken, öğretmen adaylarının en iyi ihtimalle öğretim yapma fırsatı bulduklarında ise elindeki
ders kitabını bitirme odaklı öğretmenlerin müfredatı yetiştirme çabalarına maruz kaldıklarını
belirtmiştir. Yöntemsel sorunları sıraladığı raporda Tütüniş (2014), hem hizmet öncesi hem de hizmet
içi uygulamaların sorunlu olduğuna işaret etmiştir. Öğretmen adaylarının, öğretmen yetiştirme
programlarına gelmeden titizlikle seçilmesi gerektiğini, program boyunca da uygulama yapmaları
için yeterli zamanın sağlanması gerektiğinin altını çizmiştir.
Türkiye’de yabancı dil öğretme ve öğrenme sürecinde başarısızlığın tek sebebinin yöntem olup
olmadığını sorgulayan Tosun (2014) ise, tarihsel süreçte yapılan uygulamaları değerlendirdiği
konuşmasında dil öğretiminde farkı yöntemlerin kullanılmasının ihtiyacına değinmiş ve bu
süreçte rol alan, etkin görevde bulunan diğer bileşenleri de göz önüne alarak bir sorgulama
sisteminin oluşturulmasını tavsiye etmiştir. Bu bağlamda, amaç dil, öğrenci, öğretmen ve ortam
açısından cevaplanması gereken sorular ile sürece katılan uygulamaların değerlendirilmesi
önerisinde bulunmuş ve hiçbir yöntemin ya da yaklaşımın bütünüyle kötü ve işe yaramaz olarak
değerlendirilmesinin objektif ve geçerli olmadığı görüşü vurgulanmıştır.
12. 2. 2. 2. Oturum 2- Öğretmen Yetiştirme Programları ve Sorunları
Takkaç (2014), Türkiye’de uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme programlarının tarihsel süreç
içerisindeki gelişimlerinin belirli dönemler halinde incelenmesi ve değerlendirilmesi ile giriş yaptığı
çalışmasında, öğretmen yetiştirme programlarının temelde üç dönem halinde incelenmesinin
ardından ‘öğretmen yetiştirme programlarının bugünü’ başlığı altında güncel uygulamaları
incelemekte ve öğretmen yetiştirme programlarının sorunlarını tanımlayarak çözüm önerileri
sunmaktadır. Takkaç (2014) raporunda kısa vadeli politik beklentilerden uzak, özgür, bilimsel ve
yenilikçi öğretmen yetiştirme modellerinin oluşturulmasının ihtiyacını vurgulamıştır. Ek olarak da
gerekli sorunluların artık bu ihtiyaçların farkına varmasının gerekliliğini belirginleştirmiştir.
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Türkiye’de yabancı dil öğretiminde materyal geliştirme prensip ve kriterlerinin ele alındığı
konuşmada, Peker (2014) İngilizcenin uluslararası bir dil olarak öneminin artmasıyla birlikte, ikinci
dil veya yabancı dil olarak İngilizce dil öğretimine bakış açılarının değişmesi, buna bağlı olarak
da ulusal politikaların değişmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Ek olarak, içinde bulunulan bu
bağlamda, materyal kullanımının öneminin altını çizmiştir. Raporuna materyal değerlendirmenin
ne olduğunun tanımı ile giriş yapan Peker (2014), dil öğretimi çerçevesinde materyal değerlendirme
prensipleri, dönüt alınabilecek kaynaklar ve materyal değerlendirme kriterlerini ele almıştır. Peker
(2014) Türkiye’de yabancı dil öğretimi sorunlarına materyal konusundan yaklaşırken, materyal
değerlendirme prensiplerinin doğru yönde alınan kararlarla olması gerektiğinin önemini ele almıştır.
Önemle, materyal değerlendirmede sadece görsel hoşnutluk yaratılmasına bakılmaksızın, öğrenen
ve öğretmenlerden alınacak dönütlerle doğru değerlendirmenin yapılabileceğini belirginleştirmiştir.
Peker’e (2014) göre, Türkiye’de yabancı dil öğretimi sürecinden başarılı çıkılması, sağlam temeller
üzerine kurulunu düzenli çalışmalarla gerçekleşecektir.
Kömür (2014), Türkiye’de yabancı dil öğretim sürecinde materyal geliştirme sürecinde yaşanılan
sorunları ele aldığı raporunda çeşitli önerilerde bulunmuştur. Öncelikle, öğrenci ihtiyaçlarının
belirlenip öne çıkarılmasının gerekliliğini vurgulayan Kömür (2014), öğrencilerin istekliliğinin
arttırılmasının öğrencinin öğrenme sürecinde önemli rol oynadığını vurgulamıştır. Öğrencilerin
istekliliklerini arttırmada, dil öğretenlerden aldıkları geribildirimlerin önemine değinen Kömür
(2014), öğretmenlere yönelik yapılmakta olan hizmet içi eğitimlerin özellikle materyal geliştirme
ve değerlendirme alanında uygulamaya yönelik eğitimlerin uzmanları tarafından verilmesinin
gerekliliğini vurgulamıştır. İnternet ve bilgisayar uygulamalarının dil öğretimine dâhil edilmesi
ile dil öğretiminde birçok sorunun çözümlenebileceğini savunan Kömür (2014), öğretmenlerin
ihtiyaçlarına göre sınıf içi araştırmalara yönelmesinin gerektiğini vurgulamıştır. Bununla ilişkili
olarak da yükseköğretim kurumlarının okullar ile anlaşmalı olarak öğretmenlere ve araştırmacılara
alan açması ile işbirliğin arttırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Cephe’nin (2014) Hacettepe çalıştayında sunduğu “Materyal değerlendirme ve geliştirme
süreci” başlıklı raporun temel amacı, materyal geliştirme ve değerlendirme süreci ve bu süreçte
dikkat edilmesi gereken hususlar olmuştur. Cephe (2102) raporunda, İngilizce öğretiminde
kullanılan materyaller, bu materyallerin önemi, materyal değerlendirme ve geliştirmede rol oynayan
önemli konular, materyal değerlendirme modelleri ve kontrol listelerine değinmiştir. Cephe (2014),
materyallerin etkili bir şekilde kullanımının, eleştirel ve profesyonel bir yaklaşım ile değerlendirme
sürecinde öğrenme ihtiyacını karşılamaya yönelik sorulara somut ve yeterli cevaplar verildiği
takdirde etkili olacağını belirtmektedir.
Temel olarak, doğru ve uygun materyalin seçiminin temel olarak vurgulandığı raporda, yabancı
dil öğretiminde materyal geliştirme ve değerlendirme sürecinin birçok aşamasının olduğunu Şenel
(2014) tarafından vurgulanmıştır. Seçilen materyalin, amacına uygun olarak doğru yer ve zamanda
kullanılması ise bahsi geçen seçim sürecinin ardından gelen bir diğer önemli unsurdur. Şenel (2014)
bu temelde oluşturduğu raporunda, dil eğitiminde hangi materyallerin daha yaygın kullanıldığını,
bunların seçiminin nasıl yapılması gerektiğini, bunların nasıl geliştirilip, değerlendirilmesi
gerektiğini ve bu sürecin aşamalarını tartışmıştır. Dil öğrenmenin uzun bir süreç olduğu vurgulayan
Şenel (2014), bu süreçte eşgüdümlü çalışmanın önemini belirginleştirmiş, öğrencinin oynadığı
önemli role dikkat çekmiştir. Öğrenciye yönelik yapılacak her türlü yaklaşımın da profesyonel
taraflar tarafından ele alınması gerektiğini vurgulamıştır.
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Kamu personelinin İngilizce yeterlik düzeyini ölçme amacını güden iki sınav sisteminin
karşılaştırılması temeline oturan raporunda Enginarlar (2014), 1950’lerden 1980’lere kadar kullanışmış
olan Devlet Lisan İmtihanı (DLİ) ve 1980’lerden itibaren Türkiye’de kullanılmakta olan KPDS’yi
(2013’ten itibaren YDS olmuştur) içerik olarak karşılaştırmıştır. “Az Gittik, Uz Gittik.’ Ne kadar yol
gittik? Daha ne kadar yol var gidecek?” (s. 100) sorusu ile sona erdirdiği raporda Enginarlar (2014),
her iki sınavın değerlendirmesini de geçerlik, güvenirlik, özgünlük, sınav etkisi, etkileşim gücü,
uygulanabilirlik olarak karşılaştırmıştır. Yaptığı değerlendirme sonucunda ortaya çıkan tabloda
günümüz şartları ile daha gelişmiş ve fark yaratılmış bir tablonun ortaya çıkmış olması beklenirken,
KPDS’nin ortalama bir sınav olarak kalması düşündürücü bir sonuçtur.
Ölçme ve değerlendirmenin, eğitim sistemlerinin geçerliğini, başarısını ve hedefe ne kadar
yaklaşıldığının belirtisi olması dolayısı ile çok önemli bir rol oynadığının altının çizildiği raporda,
Songün (2014) sınavların hazırlanma süreçlerinin temellerini ele almıştır. Neden, ne zaman, nasıl,
neyin sınavı gibi temel soruların cevaplanmasının ardından duruma uygun sınav türlerinin
belirlenmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Bu sınavların hazırlanmasında ise öğretmenlerin
yetiştirildiği programların güçlü yönetimler tarafından ele alınması, donanımlı ve işini iyi bilen
öğretmenlerin yetiştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Songün (2014) bu yönde alınması gereken
kararların, Bayraktaroğlu’nun (2014) belirttiği gibi yabancı dil eğitiminin niteliği ve kalite koşullarının
üst yönetimler tarafından doğru algılanması, kalite koşullarının yerine getirilmesi bakımından
çeşitli yaptırımların olmasının önemini vurgulamıştır.
12. 2. 2. 5. Oturum 5- Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Uygulanacak Eğitim Programı (4+4+4)
Uluslararası platformda yer alan eğitim sistemleri ile içinde bulunulan durumun karşılaştırıldığı
raporda Demirezen (2014) erken yaşta yabacı dil öğrenmenin gerekçelerine ve beyindeki fizyolojik
ve bilişsel merkezlerin hareketlerine vurgu yapmıştır. Türkiye’de yapılan ilk uygulamalara
da değinilen raporda, kademeli eğitim ve uluslararası uygulamalardan örnekler verilmiştir.
Demirezen (2014) raporunu, günümüz çocuklarının daha erken olgunlaştıkları gerçeği ile okula
başlama yaşının 6, bir yabancı dile başlama yaşının ise 8 olmasının normal karşılandığı vurgusu
ile belirginleştirmiştir. Avrupa birliği üyesi ülkelerin öngördüğü Nürnberg Tavsiye Kararlarına
göre ülkemizin de ilköğretimden başlayarak yabancı dil dersi uygulamasını yerine getirmesinin
gerekliliği vurgulanmıştır.
Bayyurt’un (2014) var olan eğitim sisteminde erken yaşta dil eğitimi konulu raporunda üzerinde
durduğu iki temel konu, Türkiye’deki 2012 Eğitim Reformu kapsamında erken yaşta İngilizce
öğrenmeye başlayacak öğrencilere yönelik hazırlanacak izlence ve bu dersleri verebilecek nitelikte
ve formasyona sahip öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi konusundaki
önerilerdir olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda Bayyurt (2014) konuya 4+4+4 Eğitim Reformunda
yabancı dil eğitiminin rolünü tanımlayarak başlamıştır. Bahsi geçen yeni eğitim programında
yabancı dil öğretiminin uygulamalarında öğrencilerin yaş gruplarına yönelik izlence geliştirilmesi
ve uygulanması, erken yaşta yabancı dil öğrenen öğrencilere yabancı dil dersi verme formasyonuna
sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi, bu programda erken yaşta yabancı dil öğrenecek olan
öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ders malzemelerinin geliştirilmesi ve bu öğrenci grubuna yönelik
ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi konularının dikkatle ele alınmasının gerektiğini
vurgulamıştır. Bayyurt (2014) raporunda bahsi geçen ihtiyaçların cevaplanması konusunda
öğrencilerin yaş gruplarına yönelik izlence geliştirilmesi ve öğretmen yetiştirme konularını ele
almıştır. Yapılan önerilerde, Bayyurt (2014), birinci olarak öğretmen yetiştirme programlarında erken
yaştaki öğrenciler dahil olmak üzere farklı yaş gruplarına nasıl eğitim verilmesi gerektiği konusuna
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İngilizce öğretebilir hale gelmelerinin sağlanmasının gerektiği; üçüncü olarak formasyon sahibi
olmayanların sadece dil bilerek yabancı bir dili öğretebilecekleri yanılgısından uzaklaşmalarının
gerektiği; dördüncü olarak da İngilizcenin bir dünya dili ve uluslararası ortak dil olarak kullanıldığı
bilincinin yaygınlaşması gerektiğini belirtilmiştir.
Genç (2014) çalışmasında, günümüzde hala devam etmekte olan yabancı dil öğretimi sorunları,
yöntem ve uygun program arayışları Türkiye’de geçmişten bu yana gelen bir gerçeklik olarak
adlandırılmıştır. Yabancı dil dersinin saatlerinin, öğretim programlarının, ders kitaplarının çok yönlü
olarak tartışıldığı günümüzde Genç (2014) farklı dillerin de birinci yabacı dil olarak okutulmasının
gerekliliğini, öğretim programlarının güncelliğinin sağlanması ile ders saatlerinin sayısının
değil niteliğinin üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Herkesin üzerinde durduğu
öğretmen yetiştirme programlarının gözden geçirilmesinin yanı sıra hizmet içi eğitimlere de öncelik
verilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Genç (2014) son olarak da öğrencilerin bu süreçte sahip
oldukları rolün farkında olmasının gerekliliğini ve bu durum öğretmenin ve öğrenme sürecinin
etkililiğinin artmasında oynayacağı önemin altını çizmiştir.
12. 2. 2. 6. Oturum 6- Programların Tüm Süreçlerinin Denetimi- Bireysel Yönlendirme
Paker (2014) çalışmasında, Türkiye’de yabancı dil öğretiminin sorunları dört boyutta irdelemiştir.
Birinci ve önemli etken olarak nitelendirilen öğretmen sorununu, ölçme ve değerlendirme biçimi ve
araçları, ders materyali, sınıf donanımı ve kalabalık sınıflar, eğitim programları arasında doğrusal bir
ilişki olmayışı takip etmiştir. Paker (2014) sunumunda, yabancı dil eğitim ve öğretimi programların
tüm süreçlerinin denetimi sürecinde çok önemli rol oynayan fakat günümüz koşullarında henüz
hiç bir birimde karşılık görememiş olan yabancı dil öğretim süreçlerinin denetiminin gerekliliğini
tartışmıştır. Bu süreçte, öğretmen eğitimi programlarında uluslararası alanyazında sık sık kullanılan
bireysel yönlendirme, denetim süreçlerinden biri olarak ele alınmış, hizmet öncesi ve hizmet içi
uygulamalara örnek teşkil edilecek şekilde örnek çalışmalara yer verilmiştir. Her bir aşamasında
kaliteyi ve verimliliği arttırmayı hedefleyen bireysel yönlendirmenin basamakları da Paker (2014)
tarafından listelenmiştir.
İçinde bulunulan sistemde, denetim denildiğinde akıllara ilk gelen denetim mekanizmasının
müfettişler olduğunu gündeme getiren Uysal (2014), İngilizce eğitiminde denetim sorunlarına
değinmiş, hizmet içi eğitim ve bireysel yönlendirme yöntemini de tavsiye niteliğinde ele almış
ve müfettişler haricinde öğretmenlerin stajyerlikleri kaldırılıncaya kadar mentorluk yapan
öğretmenler tarafından da değerlendirildiğini vurgulamıştır. Fakat her iki uygulamanın da
öğretmenlerin görevleri esnasında mesleki olarak gelişimlerini de sağlayacak uygulamalar
olmadığı ve öğretmenlerin kendilerini eleştirel yansıtıcı düşünce yoluyla öz eleştiri ve öz denetim
yapmadıkları sürece bir faydasının olmadığı da çok belirgindir. Bunun nedeni ise bahsi geçen
denetim mekanizmaları, öğretmenleri denetleme sürecine dolaylı yoldan dâhil edilmekte, mesleki
ihtiyaçlarının belirlenmesinde tepeden inme diye tabir edilebilecek bir yaklaşımla öğretmenlerin
söylenileni yapmasını ön gören sistemlerdir. Bu bağlamda, öğretmenlerin söz konusu üst bilişsel
becerilerin kazanmasında hizmet içi eğitimlerin rolü yadsınamaz. Sonuç olarak, öğretmenlerin
denetim sistemlerine birincil olarak dâhil olmasının gerekliliğini vurgulayan Uysal (2014), klasik
denetleme mekanizmaları yerine, hizmet öncesi eğitim sonrası değerlendirme ve takip amacıyla
öğretmenlerin kendi çalışma ortamlarında bağlamsal gerçekliklerine ve ihtiyaçlarına odaklı bireysel
yönlendirme yoluyla hizmet içi eğitime ek bir evre eklenebilir görüşünü savunmaktadır. Uysal
(2014), bu sayede öğretmenlerin öğretim uygulamalarını gözlemleyerek, dersleri ve sonuçlarını
değerlendirerek, sorunları bulup çözüm önererek ve bu çözümleri tekrar sınıflarda deneyerek neyin
işe yarayıp neyin yaramadığını eleştirel yansıtıcı düşünce yoluyla da öğretmenlerin öz denetim
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Programların denetim süreçlerini, geçmişteki uygulamalarla günümüzü karşılaştıran Kayaoğlu
(2014), İngilizce hazırlık programlarında yabancı dil eğitim denetim ve yönlendirmesi konusunu ele
almış ve ana başlıklar halinde değerlendirmiştir. Güncel ve işlek olmayan yönetmelik eksikliğinden
dolayı ortaya çıkan öğretim kalitesinin düşüşü ile başlayan konular sırasıyla; olası denetimlerin
uygulamaların farklılığından kaynaklı zor ve olumsuz etki yaratabileceği; kurumları kendi
düzenlerine göre değerlendirmenin daha faydalı olacağı; bağımsız ulusal akreditasyon kurumunun
oluşturulmasıdır.. Program içi uygulamalara öneri niteliğindeki iyileştirmeler de Kayaoğlu (2014)
tarafından, İngilizce hazırlık programlarına katılan öğrencilerin bireysel danışmanlık ihtiyaçlarının
karşılanması; konuşma, dinleme-anlama ve akademik yazı yazma alanlarına vurgu yapılması;
telaffuz öğretiminde karşılıklı anlaşılabilirlik ve iletişimin öncelikli olması; yeterlilik ve muafiyet
sınavlarına standart getirilmesi; öğrencilere çevirim içi olarak senkronize olan ve olmayan ortamlar
ile ders notlarının erişimine açılması; öğrencilerin uyum ve adaptasyon süreçlerinin iyi planlanması;
öğrencilerin sınıf dışında yabancı dil ile ilgili harcayacağı zamana da yatırım yapılması; öğrenciler
için bireysel çalışma ve gelişim merkezlerinin kurulması olarak belirtilirmiştir. Uygulamalara
yönelik öneri olarak da var olan sistemlerde esnek iç denetim mekanizmalarının geliştirilmesinin
gerektiği, denetimin, amacı, yapısı, uygulanış şekli ve sürdürülebilirliği açısından sağlam ölçülere
oturması gerektiği vurgulanmıştır.
12. 2. 2. 7. Oturum 7- Teknoloji ve Dil Öğretimi
Nörobilimsel temelli dil öğretimi konulu konuşmada dil ediniminin beyin tarafında algılanması
sürecini özetleyerek giriş yaptığı raporunda Yürüker (2014), 21. Yüzyılda dil eğitiminin nasıl olması
gerektiğini beyin çalışmalarından örneklerle destekleyerek sunmuştur. Öğretmenlerin öğretecekleri
dili bilmekle kalmayıp öğrenciye aktarırken kullanılacak olan teknolojik araçların kullanımı
konusunda da eğitim almış olmalarının gerekliliğini vurgulamıştır.
Öz (2014) teknoloji ve yabancı dil uygulamaları konulu raporunda öncelikli olarak teknoloji
okuryazarlığını tanımı yaparak, bilgiye ulaşmada, bilgiyi kullanmada ve yeni bilgi üretmede
teknoloji okuryazarlığının önemini vurgulayarak yapmıştır. Günümüzde üzerinde pek çok çalışma
olan, öğretmen yeterlilikleri incelendiğinde, teknoloji okuryazarlığının önemli bir yeterlilik olarak
karşımıza çıktığını vurgulayan Öz (2014), hangi teknoloji veya medyayı kullanıldığının değil nasıl
kullanıldığının ve kullanılacağının önemini vurgulamıştır. Teknoloji kullanımının yabancı dil edinimi
üzerine olan etkileri incelendiğinde zayıf, yüzeysel ve tam olarak kesin sonuçlara varılamadığını
belirten Öz (2014), teknolojinin öğrencilerin tutumları ve davranışları üzerinde dolaylı da olsa
olumlu etki yaptığı, işbirlikçi öğrenme ortamlarının düzenlemesine ve desteklenmesine katkısının
olduğunun altını çizmiştir. Sonuç olarak Öz (2014) diğer alanlarla birlikte yabancı dil eğitiminin de
teknoloji ile desteklenmesinin içinde bulunduğumuz dönemde kaçınılmaz bir zorunluluk olduğuna
işaret etmiş ancak, hangi teknolojinin kullanıldığının değil nasıl kullanıldığının kararlaştırılması
gerektiğini vurgulamıştır. Öz (2014) var olan ihtiyaçları sıraladığı raporunda, teknoloji uyumu
konusunda bilimsel araştırma yapmanın, teknoloji odaklı sağlam eğitim politikaları geliştirmenin,
paydaşlar ve konunun uzmanları ile beraber işbirliği yapmanın, iyi düşünülmüş bir proje ile yol
haritası hazırlamanın önemine işaret etmiştir.
Öğretmen yetiştirme programlarında bilgi teknolojilerinin kullanımı konulu raporda Yeşilbursa
(2014) öncelikle yükseköğrenimde bilgi teknolojilerinin yeri ve önemini ele almıştır. Öğretmenlik
mesleğinde bilgi teknolojilerinin öneminin performans göstergelerinde de vurgulanması ile
öğretmenlerin bilgi teknolojileri ile ilgili beklenen yeterliliklerinden de bahsedilmiştir. Bütün
konu-alanı öğretmenlerinin olduğu gibi, çağımızın yabancı dil öğretmenin de bilgi teknolojilerini
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bilgi teknolojilerinin kullanımına da değinmiş ve alan yazında bulunan örnek çalışmalara da yer
vermiştir. Yabancı dil öğretmen yetiştirmede bilgi teknolojilerinin kullanımına yer verilen raporda,
öğretim elemanlarının kendi derslerinde bilgi teknolojileri kullanıp kullanmaması da kendi bilgi
teknolojileri ile ilgili öz-yeterlilik inançlarına bağlı olduğu vurgulanmıştır.
Günümüzde popüler olan İngilizce dizilerden İngilizce öğretiminde etkileşim becerilerinin
geliştirilmesi için ne ölçüde faydalandık ya da faydalanabiliriz? sorusundan yola çıkan Sert
(2014) yıllardır yabancı dil eğitiminde kullanılmakta olan fakat çoğunlukla göz ardı edilen film
ve dizilere göndermede bulunarak ‘sınıflarda video kullanımı’ konusunda uygulanabilir bir
model önermektedir. Ek materyal tasarlama modeli olarak adlandırılan modelde ilk adım olarak
öğretmenin öğrenci grubunun yaş, sosyo-kültürel altyapı, seviye, ilgi ve öğrenme ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak belli bir televizyon dizisi seçmesi olarak belirlenmiştir. Dersin amaçları
doğrultusunda en uygun kullanım saptandığında oluşturulan derlemden kalıplar etiketlenerek ve
bu etiketlerden seçilen diyaloglar bağlam içerisinde kullanılarak görüntülenebilir. Sonuç olarak bu
derlem çözümlemesi çıkışlı görsel-işitsel destek sağlayan modelde, öğrencilerin bağlam içerisinde
etkileşim örneklerini görmelerini sağlayarak, bunun yanında yalıtılmış dil yapıları yerine karşılıklı
konuşma üzerinden dilbilgisi, kelime ve etkileşime odaklanılmasını sağlanması hedeflenmiştir. Sert
(2014) bu sayede, müfredat ve kitap kısıtlamalarından uzaklaşmak için olanak sağlayan, öğrencilerin
bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yabancı dil öğretmenleri yetiştirmenin mümkün
olacağını vurgulamıştır.
12. 3. 2014 British Council-TEPAV Raporu11
Devlet okullarında yabancı dil ve özellikle İngilizce eğitiminin durumu üzerine bir değerlendirme
çalışması olarak hazırlanan rapor, Türkiye’de yabancı dil ihtiyaçları ve sorunlarını araştırması
bakımından türünde en geniş ve kapsamlı araştırmalardan biri olmuştur. British Council ve TEPAV’ı
bu çalışmada, Türkiye’de İngilizce dili eğitiminin nasıl iyileştirilebileceği ve Cumhuriyetin 100. yılı
olan 2023’te dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olma hedefine anlamlı bir katkı yapacak
yabancı dil becerilerini gençlere kazandıracak bir sistemin nasıl oluşturulabileceği konulu soruları
cevaplama hedefiyle meydana gelmiştir. Rapor hakkındaki genel izlenimler, Türkiye’deki okulların
altyapısı genel olarak iyi durumda olduğu, öğrencilerin yenilikçi öğretim yöntemlerine olumlu
yanıt verdikleri ve öğretmenlerin mesleki gelişim olanaklarını kullanarak öğrencilerinin durumunu
iyileştirmeye istekli oldukları yönündedir.
1. bölüm olarak hazırlanan Yönetici Özeti, maddeler halinde yapılan ihtiyaç analizine neden
gereksinim duyulduğunu, mevcut şartlarda uygulanmaya başlayan 4+4+4 programının temel
basamaklarını, İngilizce kullanımının küresel ekonomideki ve turizmdeki önemi ve rolünü, eğitim
sisteminde İngilizcenin öğretimi, konu ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşlerini, ihtiyaçlarının
dinlenmesini, yabancı dil olarak İngilizce öğretiminin mevcut denetim sistemleri ve uygulamalarını
ele alarak, denetim sistemlerine yönelik öneriler ile muhtemel uygulanabilecek bir eylem planını
sunmuştur.
İngilizceyi neden öğreniyoruz başlıklı ikinci bölümde, İngilizce öğrenmenin sebeplerini 6 temel
ve alt başlıklı madde ile açıklanmıştır. Bu sebepleri ana başlık olarak İngilizcenin dünyadaki en
yaygın dillerden birisi olması; İngilizceyi ana iletişim dili olarak kullanmanın hem makroekonomik
hem de bireysel düzeyde olumlu etkileri olması; İngilizce iletişim kurabiliyor olmanın bir ülkenin
uzun dönemli ekonomik büyüme potansiyelini, inovasyon kapasitesini arttırarak, olumlu
yönde etkileyebilmesi; bölgesel uyum, fiziksel kaynakların ve insan kaynaklarının yakınlığı ve
kullanılabilirliği, karşılıklı bağımlılık ve dayanışma, bölgesel ticaret bloklarının sayısında artış ve
11 Rapora http://goo.gl/nrQxz0 adresinden ulaşılabilmektedir.
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iletişimde kullanılan temel dil olması itibariyle turizm sektörü için önemli bir beceri olması;
işletmelerin küresel olarak gittikçe daha fazla iletişim halinde olmaları nedeniyle, yetenekli
çalışanlara yönelik açık kadroların İngilizce dilinde yüksek düzeyde iletişim becerileri gerektirmesi
olarak sıralanmıştır.
Üçüncü bölüm olarak sunulan Türk devlet okullarında İngilizce öğrenimine ilişkin mevcut durum
başlıklı bölümde, detaylı olarak anlatılan veri toplama süreci (s.27-29) sonrasında da çalışmanın
üzerine kurulduğu anketlerin sonuçları, bulgular ve öneriler olarak üç başlık altında sunulmuştur.
Tartışma bölümünde ise okullarda, sınıf uygulamalarına, öğretmenlere ve öğrencilere özel atıfta
bulunularak, potansiyel ilerleme yolları arasındaki ilişkinin verimli olarak değerlendirilmesini
örneklendirmeyi amaçlamıştır.
Birebir gözlem ve anket kullanılarak toplanan veriler, öğretmen, öğrenci ve velilerin bakış
açılarını dikkate almıştır. Yapılmakta olan öğretimi birincil etkileyen ve etkilenenlerinin görüşlerinin
alanyazına katılması açısından çalışma bir ilk olarak nitelendirilebilir. Verilerin analizleri, genel
durumun resmini çeker gibi açıklanmıştır. Yapılan analizden yola çıkıldığında elde edilen bulgular,
mevcut bağlamda Türkiye’de yabancı dil öğretimi uygulamalarının dayandığı sorunları işaret
etmektedir. Herhangi bir konu tabanlı ayrıştırma ve kategorileştirme yapmadan listelenen sorunlar:
sistemdeki öğretmenlerin öğretim potansiyellerini tam kullanmayıp, dilbilgisi ağırlıklı bir öğretim
yöntemi benimsemeleri; öğretmen ve ders kitabı odaklı öğretim, dilbilgisi tabanlı değerlendirme
sistemleri; sınıf yönetimi stratejisi olarak öğretmenlerin iletişimi ağırlıklı olarak yönetmeleri;
öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları, bireysel ilgi alanlarına ve dil düzeylerine yönelik farklılaştırmanın
olmaması; teftiş ve değerlendirmenin katı ve tek yönlü olarak yürütülmesi; öğrencilerin kullanılmayan
potansiyelleri; okullar ve programları arasındaki kopukluk; öğretmenlerin yetiştirilmesi sürecinde
teori ile uygulama dersleri arasındaki kopukluk; var olan hizmet içi eğitimlerin yeterli fakat seyrek
olması ve sonuç odaklı olmaması; İngilizce dersinde öğretim dili olarak Türkçe’nin kullanılması;
okullardaki altyapının idarenin kullanılan teçhizatlar konusunda farkındalığı; sınıflarda bulunan
öğrenci sayısının fazlalığı; zor koşullarda olan okullar; yönetim ile okullar arasındaki iletişim
kanalları; öğrencilerin 2. sınıfta İngilizce öğrenmesinden doğan kaygılar; kullanılan öğretim programı,
ders materyalleri ve sınıf kaynaklarının amaca uygun olup olmadığının değerlendirilmesinin
gerekliliği; okullardaki ve sınıflardaki sergi alanlarının öğrenim amaçlarına yönelik olarak yeterince
kullanılmaması; dil öğretiminde kullanılan teknolojik uygulamalar konusundaki tutarsızlık ve
belirsizlik; İngilizce öğretimimin uluslararası bağlantı potansiyelinin farkındalığı ve son olarak da
velilerin bilgilendirilmeleri için olanakların arttırılması sorunları raporda listelenmiştir.
Bahsi geçen bulgular, mevcut eğitim sisteminde uygulayıcılar tarafından deneyimlenen hem
sınıf içi hem de sınıf dışı uygulamaları kapsamaktadır ve çeşitli öneriler ile desteklenmiştir.
Raporda verilen analizler, bulgular ve öneriler, dördüncü bölüm olan tartışma bölümünde üç
ana başlık altında toplanmıştır. Tartışma bölümü yansıtılmakta olan sorunların çözüm sürecini
kolaylaştırıcı tespitler ve önerileri de içermektedir. Bu bölümünün birinci alt başlığı olan “Devlet
okullarındaki öğretmenler ve öğretim uygulamaları hakkında” yapılan belirlemelere göre,
gözlemlenen öğretmenlerin %80’i yapılan önerileri karşılayabilecek mesleki yeterliliğe ve dil düzeyine
sahip olarak nitelendirilmiştir. Fakat gözlem yapılan öğretmenlerin ders içi uygulamalarında
İngilizceyi bir iletişim dili olarak değil ders konusu olarak öğrettikleri gözlemlenmiş. Bu
bağlamda öğretmenlerin çağdaş iletişimsel yönteme tamamen katıldığı; anca kurumsal faktörlerin
öğretmenleri sınıfta iletişime dayalı bir yaklaşım benimsemekten alıkoyduğu da vurgulanmış.
Bir diğer değinilmesi gereken nokta da, yapılan gözlemlerde öğrencilerin konuşma ve dinleme
becerileri açısından az sayıda faydalı sonuç elde ettikleri ortaya çıkmış, örnek olarak da öğrencilerin
İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmak yerine, tahtada kişiselleştirilmemiş alıştırmaları yapmakta
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birbirleriyle konuşmaya teşvik edilmemesi; öğretmenlerin konuşma sürelerinin ders zamanının
%80-%90 aralığını kapsaması) daha sıralandığı raporda, İngilizcenin bir kişisel iletişim aracı olarak
öğreniminin gerçekleşmediği yargısına varılmıştır.
Tartışmanın ikinci ana başlığı olan “Sürekli Mesleki Gelişim”, konusu ile ilgili olarak Türkiye’de
şu anda net bir altyapının ve tutarlı bir politikanın olmayışı vurgulanmıştır. Pratik eğitim
fırsatlarının değerlendirilmesi için öğretmenlerin başvurabildikleri fırsatların geliştirilmesi olarak
da nitelendirilen özel sertifika sistemlerinin yaygınlaştırılması ile sürekli gelişim olanaklarının
sağlanabileceğinin altı çizilmiştir.
Tartışma bölümünün son ana başlığı olan “Paylaşmak ve Önemsemek”,10-12 okulun yönetici
ve öğretmenlerinin etkileşimlerini arttırarak Okul Kümeleri ve Grupları oluşturmalarını, gerek
program uygulamaları konusunda destek oluşturması açısından gerekse sistem tarafından sağlanan
yüksek maliyetli kaynakların ortak paylaşımı olarak etkileşimde olan okulların paylaşımda
bulunmaları mesleki olarak etkileşimlerin arttırılmasına olanak sağlayacak bir etken olarak
nitelendirilmiştir. Öğretmenlerin, yatay yönetim şeklinde tanımlanabilen bir gözetim sistemi ile
“İngilizce Müfettişleri” için alternatif oluşturacak bir denetim sisteminin geliştirilmesinin gerekliliği
vurgulanmıştır. Yapılacak olan denetimlerin yapıcı bir ziyaret olarak nitelendirilebileceği randevulu
görüşme, etkileşimli geribildirim olanaklarının sağlanması ile yapılandırılması önerilmiştir.
Sonuç olarak raporda, uluslararası ortak iletişim dili olan İngilizceyi kullanma kabiliyeti
gelişmiş ülkelerde iş gücüne sahip olmak, ülkeler arası bağlantının zenginleştirilmesi, yenilik
kapasitesi, sürdürülebilir bütünleşme ve etkili turizm olanaklarının sağlanabilmesi anlamına
geldiği savunulmaktadır. Var olan alt yapı olarak tanımlanan sağlam teorik bilgi ile donanmış, dil
yeterliğine sahip hazır bulunan İngilizce öğretmeni kadrosu ile Türkiye’nin mevcut İngilizce öğretim
potansiyeli British Council ve TEPAV tarafından tavsiye edilen eylem planını (s. 88) uygulamaya
koymak için yeterli olduğunu ve yapılan önerilerin gerçekleştirilmesi durumunda İngilizcenin
Türkiye’de öğretilmesi ve öğrenilmesi konularında içinde bulunulan durumun köklü değişikliklerle
düzenleneceği ve Türkiye’nin ekonomik performansının olumlu yönde gelişeceği vurgulanmıştır.
12. 4. 2014 Boğaziçi Kurultayı12
3. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı Türkiye’deki yabancı dil eğitimi üzerine görüş ve düşünceler
konulu kurultay, 23-24 Ekim 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Editörlüğünü Doç. Dr. Sumru Akcan ve Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un yaptığı seçkiler, Prof. Dr. Cem
Alptekin’in anısına ithaf edilmiştir. Kurultayda yapılan sunulardan yapılan derleme, yabancı dil
eğitiminde yeni yaklaşımlar, yabancı dil eğitimi müfredatı, yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımı
ve yabancı dilde ölçme ve değerlendirme başlıklarından oluşan dört temel panelin altında yedi
konu üzerine hazırlanmıştır. Kurultayda ele alınan konular; ulusal yabancı dil eğitimi çalıştayının
tarihçesi, İngilizce öğretmeni yetiştirme programı üzerine görüşler, sınıf içi etkileşim ve yabancı
dil öğretmeni yetiştirme, yabancı diller eğitimi bölümlerinin dünü bugünü ve yarını; Türkiye’de
yabancı dil eğitim politikaları ve müfredat programı, Türkiye’de yabancı dil eğitiminde teknoloji
kullanımı, Türkiye’de yabancı dilde Ölçme ve değerlendirme eğitiminin geçmişi ve bugünü olarak
raporlaştırılmıştır.
Raporunda çalıştayın tarihçesi, ilk ve ikinci kurultayın konu başlıkları ile içinde bulunulan
kurultayın önemini vurgulayan Sarıçoban (2016), Türkiye’de yaşanılan yabancı dil öğretim sorunun
iki temelde ele alınmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Yazara göre, bu iki ana başlık altında Milli
Eğitim (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) önceliklerinin birbirleriyle hem bağlantılı
12 2014 yılında gerçekleştirilen 3. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı, 2016 yılında Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitimi Üzerine Görüş ve Düşünceler
başlıklı kitapçık olarak basıldığı için, Kurultay tarihi ve yayın tarihleri farklıdır.
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(2016), kurultayın işleyişinde gündemde olan sorunların tartışılmaları ve yapıcı görüşler ile üzerine
görüş bildirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.
Türkiye’de İngilizcenin yeri ve önemini, zaman içinde Türkiye’de İngilizcenin değişen statüsü
ve değişen statünün İngilizce öğretmeni yetiştiren Eğitim Fakültesi programlarına olan etkisine
değinilen çalışmada Bayyurt ve Akcan (2016), ortak/uluslararası bir dil olarak İngilizce konusunda
öğretmen eğitimi uygulamalarına örnek teşkil edilebilecek bir proje ele alınmıştır. Günümüz
şartlarında İngilizcenin ortak dil kullanımı (İODK) ve uluslararası dil kullanımı (İUDK) olarak
yaygınlaşmasına rağmen uygulamaların Türkiye öğretmen eğitimi sisteminde görülmemesi büyük
bir eksiklik olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda Bayyurt ve Akcan (2016) YÖK’e yabancı dil
öğretmeni eğitimi programına eklenebilecek, hem öğretmen adaylarında hem de öğretmenlik
uygulaması dersleri ile staj okullarına giderek öğretim yaptıkları öğrencilerde yabancı dil kullanımı
hakkında farkındalık yaratacak bir ders önerisinde bulunmuşlardır. Söz konusu proje ile öğretmen
adaylarının ve öğrencilerinin ideal İngilizce öğrenimi ve öğretimi hakkındaki görüşlerinin
ortaya çıkarılması, bu görüşlerin dönüşümsel bir yaklaşım ile belirginleşen İngilizcenin ortak dil
kullanımının farkındalığının arttırılması hedeflenmiştir. Bu dersin uygulanabilirliğinin test edilmesi
için önce seçmeli bir ders olarak daha sonra da tüm öğretmen yetiştirme programlarına eklenerek
verilmeye başlanabileceği vurgulanmıştır.
Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme uygulamalarına öneri niteliğindeki sınıf içi etkileşim
ve yabancı dil öğretmeni yetiştirme konulu çalışmada, Sert (2016) sınıf içi etkileşim çalışmalarını,
sınıf içi etkileşim kesitler kullanarak tanıtmıştır. Dizisel ve mikro-analitik dinamiklerin ve alana
katkısı bulunmuş çalışmaların tanıtımını yaptıktan sonra, söz konusu uygulamaların yabancı dil
öğretimi ile ortak noktalarına ve kullanılabilirlik potansiyeline göre değerlendirilmiştir. Son olarak
da sınıf içi etkileşimi merkezine alan Türkiye’de geliştirilmiş ve uygulanmış bir öğretmen yetiştirme
modeli önerilmiştir.
Türkiye’de genel dil öğretimi üzerine değil Yabancı Diller Eğitimi bölümlerinde hizmet-öncesi
öğretmen eğitimi konusuna önem verilen çalışmada Enginarlar (2016), kişisel bir değerlendirme
çabası olarak nitelendirdiği kişisel gözlemlerini, meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaları ve mesleki
tecrübelerini ele almıştır. Dün, bugün ve gelecek olarak üç başlıkta topladığı çalışmada; dün olarak
YÖK öncesi ve sonrası dönemlerde İngilizce öğretmeni yetiştiren bölümlerin işleyişi; bugün olarak
var olan İngilizce öğretmeni yetiştiren bölümlerin niceliksel ve niteliksel değerlendirmelerine; yarın
olarak da İngilizce öğretmeni yetiştiren bölümlerin geleceği ile ilgili fikir ve önerileri sunmuştur.
İngilizce öğretmeni yetiştiren programlara yeni bir yapılanma önerisi getiren raporda Enginarlar
(2016) Yabancı Dil Eğitimi (YDE), İngiliz Dili ve Edebiyatı (İDE) ve Dilbilim bölümlerini İngilizce
Bölümleri şemsiyesi altında birleştirmektedir. Ana hatlarıyla özetlenen yeni yapılanma (s.42)
avantajları ve dezavantajlarıyla ele alınmıştır. Bu öneriyle Enginarlar (2016), İngilizce öğretmeni
yetiştiren bölümlerde disiplinler arası etkileşimin ihtiyacını ve yaratacağı olumlu etkileri
vurgulamıştır.
Türkiye’de günümüz uygulamalarının dayandırıldığı müfredat programlarının gelişim
sürecini ele alan Kırkgöz (2016), yabancı dil reformlarının gelişimi üzerinde durmuştur. Yabancı dil
öğretiminde öğretmenlerin rolünü titizlikle irdeleyen Kırkgöz, öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları
ve gelişimlerini göz önünde bulundurarak hizmet içi eğitimlerinde uzun süreli mesleki gelişim
ihtiyaçlarını katılımcı eylem araştırması modeli ile sağlanabileceğini önermiştir. Raporda, hizmet içi
eğitim yöntemi olarak öğretmenlerin katılımcı eylem araştırması modeli ile öğretmenlerin günlük
problemlerini çözümleme olanağı bulacağı için, müfredat programlarında amaçlanan hedeflerle
sınıf içi uygulamalar arasındaki boşluk daralacağı için yabancı dil eğitiminde nitelikli bir ortam
yaratmanın mümkün olacağı vurgulanmıştır.
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eğitimi sürecini ele alan Akayoğlu ve Yeşilbursa (2016), bu süreçte hizmet öncesi eğitimde
öğretmen adaylarının yetiştirilmesi, öğretmenlerin de hizmet içi programlarla desteklenmesi ile
bilişim teknolojilerinin yabancı dil öğretmeni yetiştirme uygulamalarındaki yerini ele almışlardır.
Çalışmalarında, teknolojinin eğitime entegrasyonunda karşılaşılan engellere de değinen
araştırmacılar, öğretmenlerin teknolojinin uygulanması sürecinde görüş ve uygulamalar ve öz
yeterlik inançları üzerine yapılan çalışmalara da yer vermişlerdir. Sonucunda önerilere yer verilen
çalışmada, Akayoğlu ve Yeşilbursa (2016), çağımızın çok önemli bir ihtiyacı olan teknolojinin sınıf içi
uygulamalara yansımasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamış ve hem öğretmen adaylarının hem de
hizmet içi görevde olan öğretmenlerin bu konuda donanımlı eğiticiler olarak yetiştirilmesi gerektiğini
vurgulamışlardır. Konu ile ilgili olarak MEB ve YÖK birimlerinin işbirliği içerisinde çalışmalarının
gerektiği bu uygulamalarda, önceliğin sınıf içi ortamları teknolojik araçlarla doldurmak değil,
öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinin ön planda tutulması gerektiğinin altı
çizilmiştir.
Çalışmalarında yabancı dilde ölçme ve değerlendirme alanındaki geçmişten günümüze gelen
gelişmeleri ele alan Hatipoğlu ve Erçetin (2016), tarihsel süreçte Türkiye’de yabancı dil öğretiminde
ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yer vermişlerdir. Ölçme ve değerlendirmenin, gerektiği
gibi yapılandırıldığı zaman program uygulamalarının ne derece verimli olduğunun bir yansıması
olmasından dolayı, eğitim programlarının en önemli öğelerinden biri olarak nitelendirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşu öncesi, YÖK öncesi ve YÖK dönemi olarak üç dönemde incelenen
tarihçede, geçmişten günümüze kadar ulaşan yabancı dilde ölçme ve değerlendirme uygulamalarının
öğretmen yetiştirme programlarındaki yansımaları ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda günümüz
uygulamalarına yapılan önerilerde, İngilizce öğretmen yetiştirme programlarında ölçme ve
değerlendirme için ayrılan derslerin arttırılmasının gerekliliği, bu derslerin kuramsal ve uygulamaya
yönelik içerik ile donanması gerektiği ve mezun olunca öğretmenlerin, yabancı dilde ölçme ve
değerlendirmenin kendine özgü doğası gereği tecrübe kazanılarak ele alınacağından bu becerilerin
kazanılması ve kullanılabilmesi için öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sorumluluğunu
üstelerine almasının gerekliliği de vurgulanmıştır.
3. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayında yer alan sunulardan hazırlanan seçkiler kitabında
ana tema olarak öğretmen eğitimi ve uygulamalarına yer verildiği görülmektedir. Yapıcı önerilerden
oluşan her bir çalışmanın karar verme mekanizması rolündeki kurumlar tarafından dikkatle ele
alınması ve olumlar adımlar atılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, öğretmen eğitimi
programlarının iyileştirilmesi çalışmalarının ivedilikle ela alınmasının altını çizmektedir.
12. 5. 2016 ÇOMU Kurultayı
10-11 Mayıs 2016 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde gerçekleşmiş olan
4. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı’nda ulaşılabilen tek doküman olarak web sitesi (http://
foreignlanguage.comu.edu.tr/) veri tabanı olarak kullanılmıştır. Kurultayın ana temasının yabancı
dil eğitiminde akreditasyon ve kalite güvencesi olarak belirlenmesinden anlaşılabileceği gibi, ulusal
uygulamaların uluslararası düzeyde değerlendirilmesi konusu ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Kurultay
programına genel olarak bakıldığında kurultayın temel olarak dört panel üzerine kurulu olduğu
görülmektedir. Moderatörler yönetiminde, alanın uzmanları tarafından yapılan konuşmaların ana
temaları öğretim programları ve öğretmen yeterlikleri; ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirme
ve öğretim teknolojileri ve son olarak da öğretmen eğitimi standartları olarak belirlenmiştir.
Web sitesinden ulaşılan belgelerin kurultay programı ve sunulan çalışmaların özetleri olması
dolayısıyla incelemesi sadece konu bazında yapılmıştır.

		

Sayfa: -136Konu incelemeleri yapıldığında önceki kurultaylardaki konularda makro düzeyde eşleşen
kurultayın, mikro düzeyde uygulama odaklı konu başlıkları altında benzerlikler görülmesine karşı
ayrıştığı görülmektedir. Örneğin, öğretim programları ve öğretmen yeterliklerinin ele alındığı
panelde ana tema önceki kurultaylarda belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Fakat uygulamalar
nezdinde değinilen konuların önceki kurultaylardan farklı konular olduğu görülmüştür. Örneğin
2014 yılında Enginarlar’ın (2014) yaptığı program değişikli önerisi ile Aydın’ın (2016) kurultayda
yaptığı program önerileri İngilizce öğretmeni eğitim programlarına farklı temalarda öneriler
getirmektedir. Yine aynı şeklide Akayoğlu ve Yeşilbursa’nın (2014) kurultayda ele aldıkları öğretmen
ve öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri ile etkileşimleri ile Şenel’in (2016) teknoloji temelli
materyaller konulu çalışmasındaki temel alanyazın ve uygulamalarda benzerlikler görülmektedir.
Çalışmanın dokümanlarına önceden belirtildiği gibi sadece program ve özet çalışmalar olarak
ulaşıldığı için genel bir değerlendirme olarak ele alınmıştır. En son gerçekleştirilen kurultay olması
açısından 2016 ÇOMU kurultayı Türkiye’de yabancı dil öğretiminde yaşanılan sorunlar konusunda
en güncel kaynak olarak nitelendirilebilir.
12. 6. Raporların Genel Değerlendirmesi
Türkiye’de yabancı dil eğitiminde yaşanılan sorunların ele alınmasının, günümüz koşullarının
sağladığı olanaklar açısından kolaylaştığı görülmektedir. Alanın önde gelen uzmanlarının düzenli
olarak bir araya gelerek yapıcı tartışmaların meydana geldiği Ulusal Yabancı Dil Kurultayı,
sorunların çözülmesi açısından var olan en sistemli yaklaşım olarak nitelendirilmelidir. British
Council ve TEPAV işbirliği ile ortaya çıka raporun, ülkenin yabancı dil eğitimi uygulamalarının
sınıf içi yansıması olarak düşünülürken ulusal yabancı dil eğitimi kurultayı, daha geniş kapsamlı
uygulamaların ele alındığı bir düzende gerçekleşmektedir.
Temelde iki bakış açısı sağlayan bütün çalışmaları her ne kadar makro düzeyde benzeşen
noktalar olsa da 1983 TED raporu, British Council-TEPAV raporundan ayrışmaktadır. Bu açıdan ele
alındığında British Council-TEPAV raporunu sınıf içi ve hizmet öncesi eğitime yönelik hazırlanmış
kategorisinde değerlendirirken, bahsi geçen diğer tüm raporları daha geniş bakış açıları nedeniyle
genel sorunların cevaplandığı bir platform olarak özetleyebiliriz.
Raporların ele aldığı konuların öncelik ya da ikincilik özelliği bulunmamaktadır. Ele alınan
bütün konular, kendi bağlamları çerçevesinde öncelikli konular olup, Türkiye’de yer alan yabancı dil
öğretimi konusunda yapıcı ve sistemli sonuçlar elde edilmesi için ele alınmışlardır. Fakat 1983’ten
itibaren ele alınan raporlarda görülen en belirgin sorunun, dile getirilen sorunlar konusunda karar
verme mekanizmasında bulunan kurumların hiçbir yaklaşım ve ya değişiklik içinde olmayışı, yapıcı
da olsa yapılan eleştirilerin sonucunda neler yapıldığının belirsizlik içinde kalmasına yol açmaktadır.
Sorunları dile getiren uzmanlar, kendi kurumları içinde ya da üniversitelerinin bulundukları iller
bazında çeşitli bağlam bağımlı çalışmalar yürüttüklerini belirtmektedirler. Fakat her ne kadar yerel
uygulamalar, uluslararası standartların kazanılmasında önemli rol oynadığı belirtilmiş olsa da
(Kumaravadivelu, 2012), uygulamaların yaygınlaştırılmaması sadece yaşanılan sorunların belirli
gruplar tarafından çözüldüğünü fakat ülke bazında düşünüldüğünde yetersiz kaldığı görülmektedir.
Buna ek bir gösterge olarak da 1983 TED çalıştayında belirtilen sorunların bazılarının hala kurultay
raporlarında yer aldığını ve devam etmekte olduğunu görüyoruz.
Türkiye çapında, yabancı dil eğitimi konusunda uzman olan öğretim elemanlarının katıldığı
Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı gibi organizasyonlar sorunların ele alınması için çok önemli rol
oynayan platformlar olarak değerlendirilebilir. Fakat sonuç olarak çalışmalarda yapılan önerilerin
uygulamaya geçilmesinin gerekliliği de çalışmaların zaman zaman birbirlerini tekrarlamaları göz
önünde bulunursa çok net bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.
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biridir. Raporlarda pek çok kez vurgulandığı gibi, İngilizce sadece bir ders konusu olarak değil
bir iletişim aracı ve ülkenin geleceği açısından çok büyük bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Bu bakış
açısından yaklaşıldığı zaman Türkiye’de yabancı dil eğitimi ürün değerlendirmesi olarak değil
bir süreç değerlendirilmesi olarak ele alınmayı hak etmektedir. Dolayısıyla öğretmen, öğrenci ve
öğrenme odaklı ana başlıklar altında ayrı ayrı incelenmesi gereken konular ortaya çıkmaktadır. Bu
konuların sadece alan uzmanlarının gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelerek sorunları ele
almaları ve çözüm önerileri getirmeleri yeterli olmayabilir. Adından sıkça bahsedilen ve işbirlikçi
bir çalışama anlayışı geliştirmesi beklenen YÖK ve MEB kurumları öncelikli olarak alınan kararların
uygulanmasında etkin rol oynamaktadırlar ve istikrarlı bir yabancı dil eğitimi politikası izlemeleri
gerekmektedir. Alınan kararların uygulanma süreçleri de araştırma desenleri dâhilinde öncelikli
olarak pilot okullarda uygulanarak, sistemli ve kararlı bir şekilde genel uygulanmaya geçilerek
hayata geçirilmelidir. Hayata geçirilme aşamasında her ne kadar uluslararası alan yazın takip edilse
bile, ülkemizin içinde bulunduğu koşullar göz önünde bulundurulmalı ve ele alınan konular içinde
bulunulan bağlamda değerlendirilmelidir.
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13. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE
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GİRİŞ
Dil, insanların arasında anlaşmayı sağlayan temel, canlı ve kuralları olan bir varlıktır. İnsanlar ilk
önce kendi dilinin içine doğar ve doğduğu dilin değerler dünyasına göre etrafını anlamlandırır. Bu
bakımdan dil, insanlığın içine sığındığı ilk tinsel evrendir. İnsan, ontolojik anlamda bu tinsel tabaka
sayesinde kendi soylu evrenini kategorilere ayırarak “varlık” ve “eylemleri” adlandırır. Bu açıdan
dil, deneyimsel, kültürel ve minimetik bellek mekanlarının özel adı ve aktarım aracıdır. Dünya da
her şeyin bir dili ya da anlatmak istediği mesajı vardır. İnsanın bu mesajları gündelik yaşantının
tarihsel çıkarımlarına dönüştürerek gelecek kuşaklara aktarması, dilin işlevlerinden biridir. Nitekim
“İnsan neslinin türemesi, çoğalması ve yayılmasına anlam kazandıran, kuşaklar arası bağlaşımı
sağlayan dil olgusudur.” (Korkmaz, 2008: 159) Dil bu bakımdan bir toplumun anlaşma vasıtası
olduğu gibi aynı zamanda tarihsel bilgi, deneyim ve kültür aktarıcısıdır. Ergin, “Dil, insanlar
arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar
çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar
sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir.” (Ergin, 1998: 2) diyerek dilin genel bir tanımını
yapar. Dilin insanlar arasında anlaşmayı sağlaması, kültürel birikim ve değerleri sese dönüştürerek
gelecek kuşaklarlar kendi kurallar bütünü içinde aktarması, o dili konuşan insanlar arasında ortak
dil birliği oluşturduğu gibi tarihsel birlik ve dünyayı ortak değerler düzleminde yorumlama gücü
de kazandırır. (Kırkkılıç, 2002: 9)
Bir anlaşma aracı olan dil toplumları birbirinden ayırdığı gibi onların “birleştirmelerini yaparak,
iletişimde bulunan kişilerin iletilerini doğru ve mantıksal bir düşünme ekseninde meydana
getirmelerine yardımcı olur.” (Yalçın-Şengül, 2007: 759). İnsanlar başka toplumların dillerini
öğrenerek başka kültürel değerleri de kendi kültürel zenginliğine katar. İnsanın kendi dili dışında
yabancı bir dil öğrenmesi, o dilin kültürel, tarihsel kodlarını da öğrenmesi anlamanı gelir. İkinci
bir dili öğrenme, başka bir kültürü öğrenmenin ve onu tam anlamıyla algılamanın en kolay ve
mükemmel yoludur.” (İşcan, 2012: 3).
Ülkeler arasında etki ve iletişim arttıkça yabancı bir dil öğrenme ihtiyacı da buna paralel olarak
artmaktadır. (Akarsu, 1998: 36) Küreselleşen çok kültürlü toplumlarda çok dillilik, o ülkenin ticari,
sanayi, turizm ve teknolojik atılımlarını dünyaca tanınan bir yapıya dönüştürmede en önemli
etkendir. Bu bakımdan toplumlar arasında evrensel iletişim ağının oluşturulması ve bu ağ oluşurken
yabancı dile duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
İnsan her yabancı dil öğreniminde hedef kültürün değerler dünyası ve tarihsel kodlarıyla
yüzyüze gelir. Bireyin yabancı dil ediminde, öğrendiği yabancı dilin kültürel değerleri anlayıp
sınıflandırması, o toplumla kurduğu iletişim yetisini de güçlendirir. Yabancı bir dil öğrenme, o dili
öğrenen kişiye kendi farkındalığını kavrattığı gibi o dilin mensubu olan bireylere karşı da olumlu
tavır ve tutumlar geliştirmesine yardımcı olur.
Yabancı dil öğrenme etkinliği bireylerin toplumsal hayata katılmasında yardımcı olduğu
gibi küresel ve evrensel yaşamın değerleriyle de bütünleşmesini sağlar. Bu açıdan yabancı bir dil
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edinmesinde yardımcı olur. Aynı zamanda o kişinin iş bulma olanaklarını artırır ve liderlik becerisini
geliştirir.
13. 1. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimine Kaynaklık Eden Eserler
Dünyada yabancı dil öğreniminin nerede, nasıl ve ne zaman başladığı tam olarak bilinmese de
eski çağda yaşayan insanların birbirini tanıma, birbiriyle ticaret yapma ihtiyacı sonrasında ortaya
çıktığı bilinmektedir. Türkçenin yabancı bir dil olarak öğrenilme serüveni, Kâşgarlı Mahmud’un
1077 yılında tamamladığı Türk dilinin bilinen ilk sözlüğü olan “Divânü Lügati’t Türk” ile başlar.
Bu eser Türkçe kelimelerin Arapça karşılıklarıyla vermesinin yanında Türkçenin dil özellikleri
hakkında da bilgiler verir. Divânü Lügati’t Türk’ün bazı bölümlerinde Türkçe kelimelerin Türk
boyları arasındaki ses ve anlam bakımından farklılar gözetilerek verilmesi eserin “Çeşitli Türk
boylarından derlenmiş bir ağızlar sözlüğü karakteri” (Argunşah, 2010: 19) göstermesini sağlar.
Kaşgarlı Mahmud eserinde ele aldığı kelimeleri özenle seçmiş ve işlevsel olmalarına dikkat etmiştir.
(Yıldız, 2012: 115). Türk dilinin varlığı, gücü ve olgunluğunu Türk halk kültüründe bulan Kaşgarlı
Mahmud, XI. yüzyılın ikinci yarısında Türk-İslâm bütünlüğünü Arapça ve Türkçenin kültürel
coğrafyasından besleyerek “Türkçe’nin yöntemli öğrenimini sağlamıştır.” (Gülensoy, 2000: 259). Bu
bakımdan Divânü Lügati’t Türk, Türk dili ve kültürünün XI. yüzyıldaki durumu hakkında bilgi
veren ve dönemini aydınlatan eşsiz bir eser olmasının yanında (Üstüner, 2015: 113) yabancılara
örnekler eşliğinde Türkçe öğreten, kendi dil ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara taşıyan bir
çalışma, günümüz Türklük araştırmaları için temel bir kaynaktır.
Yabancı bir dil olarak Türkçeyi yabancılara öğretmek için yazılan bir diğer eser, “Kitābu’lİdrāk li-Lisāni’l-Etrāk” (Türklerin dilini anlama kılavuzu/(kitabı) adlı çalışmadır. Kitābu’l-İdrāk liLisāni’l-Etrāk, Türkçenin bilinen ilk gramer kitabıdır. Eser, Türk diline karşı geniş bir ilgi duyan Ebu
Hayyân tarafından Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla 1312 yılında yazılmıştır. Eserin içerinde
alfabetik sırayla verilmiş bir sözlük ve bir gramer kısmı bulunmaktadır. (Üstüner, 2015: 154) Kitābu’lİdrāk li-Lisāni’l-Etrāk, döneminde Mısır’da konuşulan Türkçenin Oğuz Türkçesine ait kelime ve
sözcük türleriyle Türkçenin hem gramerini hem de lügatını vücuda getirmiştir. (Toparlı, 1992: 6)
Eserde Kıpçakça kelimeler verildiği için eserin dili Kıpçakça’dır. Kıpçakça-Arapça bir sözlük olan
eserde Kıpçakça ses ve biçim bilgisi de mevcuttur. Eserin İstanbul’da bulunan bir nühhası Beyazıd
Umumî Kütüphanesi’nin Veliyüddin Efendi Bölümü’nde, diğer nüshası ise İstanbul Üniversitesi’de
bulunmaktadır.
Yabancılara Türkçe öğretmek için yazılan bir diğer çalışma ise “Kitabü Bulgati’l-Müştâk Fî
Lugati’t-Türk ve’l Kıfçak” adlı eserdir. Bu eser, Arapça, Türkçe bir sözlüktür. Eser, 1451 yılından
önce Cemaled-din Ebu Muhammed Abdullahit’t Türkî tarafından yazılmıştır. Eserin isimler kısmını
1938 yılında, fiiller kımını ise 1954 yılında Varşova’da kitap halinde yayımlayan A. Zajaczkowski,
eserin Suriye’de kaleme alındığını ifade etmiştir. (Toparlı, 1992: 12). Cemaled-din Ebu Muhammed
Abdullahit’t Türkî, eserinde çok az kelimeye Kıpçakça veya Türkmence kaydı koyar. Eserde Türkçe
kelimelerin karşılığı Arapça verilerek o bölgede Türkçenin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Dil öğretimini önceleyen ve Türkçenin yabancı bir dil olarak öğretilmesini amaçlayan
çalışmalardan biri de “Et-Tuḥfetu’ z-Zekiyye fi Luġati’t-Türkiyye” (Yeni ve Arı Türkçenin Sözlüğü)
adlı eserdir. Eserin yazarı ve yazılış terihi belli değildir. Eserin İstanbul Beyazıd Kütüphanesi’nde
bulunan tek nüshasında eserin 1425 yılından önce yazıldığı anlaşılmaktadır. Kıpçakçanın önemli
gramer kitaplarından biri olan Et-Tuḥfetu’z-Zekiyye fi Luġati’t-Türkiyye, “Türk Dilinde Temiz
Armağan” anlamına gelir. Eserde Türkçe kelimlerin sayısı 3000 civarındadır. Bu eser, ArapçaTürkçe sözlük ve gramer olmak üzere iki kısmdan meydana gelir. Eser, Kıpçakça üzerine yazılmış
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Yabancılara Türkçe öğretmek için yazılan, Çağatay Türkçesinin (Doğu Türkçesi) en önemli
eserlerinden biri olan “Muhâkemetü’l-Lügateyn”, Türkçenin tarihi gelişimini yansıtması açısından
önemli bir eserdir. Ali Şîr Nevâyî tarafından yazılan eser, “iki dilin karşılaştırması” anlamına gelir.
(Eraslan, 1996: 108) Ali Şîr Nevâyî eserinde Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırarak Türkçenin güzellik
ve üstünlüklerini anlatmaya çalışmıştır. (İpek, 2010: 22) Ali Şîr Nevâyî, Muhâkemetü’l-Lügateyn
adlı çalışmasında Türkçe ile Farsça’yı, kelime hazinesi, anlam zenginliği, gramatik imkanlar ve ses
özellikleri bakımından karşılaştırarak örnekleme yöntemiyle Türkçenin Farsça’dan üstün bir dil
olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. (Tarlan, 1962: 26-30)
Mısır sahasında yazılmış olan ve bölgede yaşayan insanlara yabancı bir dil olarak Türkçenin dil
zenginliğini aktaran “Kitâb-ı Mecmü-i Tercüman-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî” adlı eser, yabancılar
tarafından Mısır sahasında yazılmış ilk Kıpçakça eserdir. Kitâb-ı Mecmü-i Tercüman-ı Türkî ve Acemî
ve Mugalî iki bölümden oluşur. Eserin birinci bölümünde Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış
2000 kelimelik Türkçe-Arapça sözlük bulunur. (Boyraz, 2015: 534-564) Eserin ikinci kısmında ise
Farsça-Moğolca sözlük bulunmaktadır. (Gülensoy, 2000: 133) Eserin birinci bölümü kendi içinde
dört bölümden oluşurken ikinci bülümünde ise yirmi altı başlık altında kelime listesi verilir.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine hizmet eden eserlerden bir diğeri de “El Kavânînül
Külliyye Li Zabti’l Lügâti’t Türkiye” adlı eserdir. Bu eser, Türkçeyi pratik olarak öğrenmek amacıyla
yazılan önemli gramer kitaplarından biridir. (Üstüner, 2015: 156) Eserin yazarı bilinmemesine
rağmen ilk sayfasında Ebu Hayyan’a ait olduğu kaydedilmektedir. Bu çalışmanın Türkçeyi öğretmek
maksadıyla yazıldığı bilinmektedir. (Gülensoy, 2000: 127) Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümünde fiil, fiil kip ve ekleri, ikinci bölümde isimler ve üçüncü bölümde ise ekler ve edatlar yer
almaktadır. Eser Kilisli Rıfat tarafından 1928 yılında neşredilmiştir.
Kıpçak sözlükleri ve eserleri arasında en fazla tanınmış çalışma “Codex Cumanicus” adlı
eserdir. Codex Cumanicus adlı eser, yabacılara Türkçe öğretmek için yazılmış bir eserdir. “13.
Yüzyıl sonlarının 14. Yüzyılın ilk yarısında Karadenizin kuzeyinde yazılmış olan bu eser, hem kültür
hem de dil tarihimiz bakımından paha biçilmez değerdedir.” (Argunşah- Güner, 2015: 11) Codex
Cumonicus, Latin alfabesinin Gotik harfleriyle yazılmıştır. İtalyan tüccarlar ve Fransisken mezhebine
mensup Alman rahipler tarafından yazılan bu eser, iki defterden oluşmaktadır. Eserin birinci defteri,
İtalyanlar tarafından yazıldığı için İtalyan kısmı olarak adlandırılır. Bu defterde sözcükler, LatinceFarsça-Kıpçakça olarak üç sütun halinde sıralanır. Eserin ikinci defteri ise Almanca kısmıdır. Bu
bölümde sözcükler Kıpçak Türkçesi-Almanca ve Kıpçak Türkçesi-Latince şeklinde sıralanır.
Türkçenin yabancı bir dil olarak öğrenilmesine yönelik bu ilk çalışmalar Türkçenin tarihsel
gelişimini göstermesi açısından çok önemlidir. Gerek Araplara, gerek Farslara gerekse Batılılara
Türkçenin kuralları, sözcük zenginliği ve kültürel değerlerini örnekler eşliğinde cümleler içinde
kullanılması, yukarıdaki eserlerin Türkçenin yabancı bir olarak öğretilmesi açısından ne kadar
önemli olduğunu ortaya koyar.
13. 2. Bir Yabancı Dil Olarak Türkçenin Tarihi Gelişimi
Türkçe başlangıçtan günümüze kadar geçen süreçte Türk tarihine bağlı olarak geniş bir
coğrafyada farklı kollara ayrılarak farklı dillerle alışveriş içinde bulunmuştur. Tükçe “Moğolistan
ve Çin içlerinden Orta Avrupa’ya, Sibirya’dan Hindistan ve kuzey Afrika’ya kadar geniş bir alanda
varlık gösteren bir dildir.” (Ercilasun, 2004: 13).
Tarihsel süreçte Türk adı ile birlikte anılan Türkçe, Türkün yaşadığı her yerde bir ses bayrağına
dönüşerek Türk milletinin açılımı olmuştur. Bu açıdan Türk adı, kendi dilinin de adını oluşturur.
“Türk adı, Türkçede cins isim olarak çok eski tarihlerden beri “meydana çıkmış, güçlü, kuvvetli
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kültürel oluşumlarını içerir. Bu tarihsel akışta Türkçenin evi ve yurdu olan mekanlar; Ural Altay
Dağları arasındaki bölge, Balkaş Aral ve Isık Göl bölgesidir. Türkçenin ana yurdu genel anlamıyla
Türklerin siyasî ve ekonomik olarak hakimiyet kurduğu Türkiye veya Türkistan’dır. (Buran-Alkaya,
2004: 7) Türkçe, Türk kelimesinin kavram alanı içinde yer alan bütün boy, soy, oymak, aşiretlerin
konuştukları ortak dilin adıdır. Aradaki farklılıklar uzak lehçe, yakın lehçe ve ağız terimiyle ifade
edilir.
13. 2. 1. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
Dillerin doğuşu ve yaygınlaşması hususunda yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte bu
oluşumun ilk defa nasıl ortaya çıktığı tam olarak tespit edilememiştir. Ancak dil ve dilin kullanım
alanları ve yayılma özellikleri ortak insanlık tarihi için incelenmesi gereken bir husustur. Dil, insanlık
tarihi kadar eski olduğu için dünyada ne kadar millet, soy, boy varsa o kadar da dil vardır. Her
milletin dili, ait olduğu milletin adıyla ilgili kavram-sözcük-ad ile adlandırılmaktadır. Türkçede dil
adları millet adlarına –ce/-ca; -ça/-çe ekleri getirilerek yapılır. Örnek: Türk- Türkçe, İngiliz-İngilizce,
Alman-Almanca, Arap-Arapça vb.
Bugün dünya üzerinde kaç dilin konuşulduğunu tam olarak söylemek güçtür. Ancak bazı
kaynaklardan yola çıkılarak dünyada 3000-3500 arasında dil konuşulduğunu ifade etmek doğru
olacaktır. Her millet, her kavim kendi arasında ve diğer topluluklarla anlaşmayı sağlamak için bir
iletişim sistemi, yani bir dil meydana getirmiştir. Bundan dolayı dünyada yüzlerce dilin varlığından
söz edilebilir. Dünya üzerinde konuşulan diller araştırıldığında bazı diller arasında şaşırtıcı
benzerlikler görülür. Bu benzerliklerden hareketle dillerin gruplara ayrılarak incelenmesinin daha
doğru olacağı sonucuna varılmıştır. Diller arasındaki ses sistemi, yapı, söz dizimi gibi özellikleri
göz önüne alınarak “dil aileleri” kavramı ortaya atılmış ve dil gruplarına “dil ailesi” adı verilmiştir.
Diller genel olarak “Kökenlerine Göre Diller” ve “Yapılarına Göre Diller” olmak üzere iki ana gruba
ayrılmıştır.

(Kaynak: http://www.turkedebiyati.org/turk_dili/dillerin_siniflandirilmasi.html)

		

		

Sayfa: -145Türkçe, kaynak bakımından Ural-Altay dil gurubunda yer almaktadır. Bu dil ailesi, Ural ve Altay
biçiminde adlandırılan iki koldan meydana gelmektedir. Hint-Avrupa dillerindeki benzerlikler bu
gruba mensup diller arasında yoktur. Bu diller arasındaki yakınlık, aynı kaynaktan çıkma özelliği
değil bilakis yapı birliğindendir. (Erbir, 2010: 11) Bundan ötürü bu dil topluluğuna “dil ailesi”
değil “dil grubu” adı verilir. Bu dil grubunu dil ailesi olarak adlandıranlar Ural-Altay Dil Teorisi’ni
benimseyenlerdir.
Türkçe, bu teoriye göre Ural-Altay dil grubunun Altay kolunda bulunmaktadır. Altay dil
grubunda; Türkçe, Moğolca, Tunguzca, Korece ve Japonca yer almaktadır. Altay dillerinden
Türkçeye en yakın dil, Moğolca’dır. Bunun nedeni Türkçe ile Moğolca’nın yakın zamanda
birbirinden ayrılmasıdır. Altay dilleri arasında Türkçeye en uzak dil Korece, Korece’den sonra ise
Japonca’dır. Altay dilleri arasındaki akrabalık yapı bakımından ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle yapısı
ve söz varlığı açısından birçok ortak özellik taşır. Bu grupta yer alan diller sondan eklemelidir, ünlü
uyumu bulunur. Altay dilleri, ünlü bakımından ünsüzlere göre daha zengindir. Bu dil grubunda
erillik ve dişillik yoktur, sözcüklerin kökleri sabittir ve sözcükler türetme yoluyla yapılır. Cümle
kuruluşunda özne başta ve yüklem sondadır.
13. 2. 2. Yapı Bakımından Türkçe/Konuşma ve Yazı Dili Olarak Türkçe
Türkçe, yapı bakımından eklemeli bitişken diller arasındadır. Türkçede ekler vasıtasıyla yeni
sözcükler türetilerek çekimli şekilleri yapılmaktadır. Kelime köküne ek getirildiği sırada kökte bir
değişim meydana gelmez. Örnek:
Göz-lük baş-lık cam-cı atıl-gan
Kök- Ek Kök- Ek Kök- Ek Kök -Ek
Türkçe konuşma dili olarak evde sokakta ve gündelik hayatta kullanılan doğal bir dildir. Türkçe
konuşma dili olarak bölge ve illere göre farklılık gösterir. Bu açıdan Türkçenin konuşma dili olarak
lehçe, şive ve ağız olmak üzere üç farklı oluşum ve kullanımı vardır.
Türkçe, lehçe açısından üç farklı şekilde karşımıza çıkar. Türkçenin lehçeleri; “Çuvaşça, Yakutça
ve Halaçça”dır. (Buran- Alkaya, 2004: 17-35)
Çuvaşça, Çuvaşlar tarafından kullanılır. Çuvaşlar, Rusya Federasyonu’na bağlı Muhtar
Cumhuriyet olan Çuvaşistan’da oturan Türk kavmidir. Çuvaşların başkenti Çeboksan’dır. Türk asıllı
topluluğun nüfusu yaklaşık olarak iki milyondur. Çuvaşların çok az kısmı Müslüman, geri kalan
kısmı ise Ortodoks’tur. Çuvaşça iki ana şiveye ayrılır. Bunlar; Aşağı Çuvaşça ve Yukarı Çuvaşça’dır.
Türkçenin bir diğer lehçesi Yakutça’dır. Yakutça, Yakutistan Özerk Cumhuriyeti’nde
konuşulmaktadır. Yakutistan 27 Nisan 1922’de kurulmuştur. Kendilerine “Saxa” adını verirler. Yakut
Türkçesi bünyesinde bulundurduğu Moğolca ve Tunguzca unsurlardan dolayı Türk dili ailesinde
özel bir yeri vardır. (Gülensoy, 2000: 41).
Halaçça veya Halaç Türkçesi, İran’da konuşulan bir Türk lehçesidir. 1988 yılında konuşan sayısı
30.000 olarak belirtilmiştir. Yazı dili kimliği yoktur, ağız olarak konuşurlara sahiptir. (Bosnalı, 2012:
45-67). Günümüzden yaklaşık 25 yıl önce Alman bilim adamı G. Doerfer’in dikkatini çeken Halaçlar
ve Halaçça, Türk dilbilim araştırmalarında önemli bir yere sahip olmuştur.
Türkçe şive açısından büyük zenginlik gösterir. Türkçenin şiveleri, Türkçenin bilinen ve
metinlerde izlenen devirlerinde ses ve yapı ayrılıklarından dolayı ortaya çıkmıştır. “Kazak Türkçesi,
Kırgız Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Azeri Türkçesi, Tatar Türkçesi, Özbek Türkçesi, Osmanlı
Türkçesi vb.” Türk dilinin şiveleridir.
Türkçenin konuşma dilinde birçok söyleyiş farklılığı vardır. Konuşmada meydana gelen
farklılıklar Türkçenin ağızlarını oluşturur. Türkçe, ağızda meydana gelen farklılıklar; bölge ve
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Karadeniz ağzı vb. Türk dilinin ağızları sayılır.
13. 2. 3. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi ve Dönemleri
Türkçenin yazı dili, çok eski ve kadimdir. Türkçenin yazı dili, Türk milletlinin tarihsel ve kültürel
gelişimi belgelediği gibi medeniyetinin de dili olması bakımından önemlidir. Türkçenin edebî bir
dil olarak dünya tarihinde yer edinmesinin belgesi olan yazı dili, ortak anlaşma ve iletişim aracıdır.
Türkiye Türkçesinde ortak yazı dili İstanbul ağzına dayanır. (Elbir, 2010: 16)

Türkçenin yazı dilinin gelişimi ve tarihi dönemleri; Ana Altayca (Türkçe, Moğolca, Mançuca,
Tunguzca, Japonca), Türk Moğol Dil Birliği, (Türk, Moğol-Mançuca-Tunguzca), İlk Türkçe (MÖ
V-YY Milat; Türkçe Moğolca, Mançuca, Tunguzca), Ana Türkçe, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni
Türkçe ve Çağdaş Türkçe olmak üzere gelişim gösterir.
Yabancı bir dil olarak Türkçenin yazı dilinin tarihi gelişimi “Eski Türkçe ile başlar. Bu dönemde
Türk adı yazılan metinlerde ilk defa karşımıza çıkar. Eski Türkçe dönemi kendi içinde iki döneme
ayrılır; a) Göktürkçe b) Uygurca.
Göktürkçe, Göktürkler döneminde kullanılan yazı diline Göktürkçe denir. Türklerin bilinen ve
yazı metinleri ele geçirilen en eski dönemidir. Bu dönemde yazılı dilin en güzel örneği, Göktürk
Yazıtları’dır. Göktürk Yazıtları üç anıttan oluşur. Yazıtlardan Tonyukuk Yazıtı 716, Kül Tigin Yazıtı
732, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmıştır. Bilge Kağan ve Kül Tigin Yazıtları’nı Yollig Tigin
yazmıştır. Bu yazıtlar. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
Eski Türkçenin bir diğer dönemi Uygurca ise Göktürklerin yıkılmasından sonra (744) kurulan
Uygurlar tarafından kullanılır. Bu dönemde Uygur Türkçesi ile yazılan eserler, Altun Yaruk, Sekiz
Yükmek, Irık Bitig, Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesi, İki Yıldız Nom, Turkısch Turfantexte’dir.
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Türkçeye Oğuzca da denir. Bu dönemde Türkçe yazı dili olarak Karahanlı Türkçesi ve Harezm
Türkçesi olarak ikiye ayrılır. Kullanılan alfabe Arap alfabesidir. Karahanlı Türkçesi, (Hacıeminoğlu,
1996: 1-5) Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han’ın 940 yılında devletin resmî dili olarak Türkçeyi,
resmi dini olarak İslam’ı kabul etmesiyle farklı bir kültürel değer yaratır. Bu dönemin en önemli
eserleri; Kutatgu Bilig (Yusuf Has Hacip, 1069-1071), Divanü Lügati’t-Türk (Kaşgarlı Mahmud,
1072), Atabetül-Hakayık (Edip Ahmed, XII), Divan-ı Hikmet (Ahmet Yesevi, XII) adlı eserlerdir.
Harezm sahasında ise başlıca eserler; Mukaddimetü’l-Edeb (Zemahşeri, 1227-1244), Kıssasu’l Enbiya
(Rabguzi, 1310), Muînü’l Murid (1313), Nehcü’l Feradis (Mahmut bin Ali, 1357) ve Miraç-name adlı
eserlerdir.
Tarihi gelişim sürecinde Yeni Türkçe XV-XX yüzyıllar arasında konuşulan yazı dilidir. Bu
dönemde; a) Kuzey Batı Türkçesi (Kıpçakça), b) Doğu Türkçesi, c) Güney Türkçesi (Eski Anadolu
Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi) olmak üzere dönemlere ayrılır. Bu dönemin önemli
eserleri “Codex Comunicus”, “Hüsrev ü Şîrîn, Muhâkemetü`l Lûgateyn ”, “Abuşka Lügatı”, “Şecere-i
Türk”, “Çarhname”, “Mesnevî”, “Garipname” ve “Dede Korkut” vb gibi eserler Yeni Türkçe
döneminde yazılmış eserlerdir.
Çağdaş Türkçenin yazı dili olarak kullanılmaya başlanması XX. yüzyılın başlarından günümüze
kadar devam eder. Türkçe geçmişte olduğu gibi bugünde geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bugün
hâlâ yaşayan otuzun üzerinde Türkçenin bir şivesi vardır. Bu şiveler: Azeri Türkçesi, Tatar Türkçesi,
Tuva Türkçesi, Kırım- Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Hakas Türkçesi,
Gagavuz Türkçesi, Türkmen Türkçesi vb.
13. 2. 4. Türkçenin Yayılma Alanı ve Kullandığı Alfabeler
Bir yabancı dil olarak Türkçenin bugün içinde bulunduğu durum ve yayılma alanı; Türklerin
yaşadıkları, sosyo-ekonomik durum, göç coğrafî değişkenlere bağlı olarak gelişmiş ve değişmiştir.
Türkçe doğuda Moğolistan ve Çin; batıda Balkanlar; kuzey de Sibirya ve Kazan; güneyde Irak, İran
ve Kıbrıs’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kullanılmaktadır. Türkçe, bugün Asya, Avrupa ve
Afrika’da konuşulan bir dil olarak yaklaşık 210 milyon insan tarafından kullanılmaktadır. Türkçe
bu bakımdan dünya dillerin arasında konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü açısından birinci, ana
dil olarak üçüncü, en çok konuşulan dil olarak beşinci sırada yer almaktadır. Böyle yaygın bir
coğrafya ve insan topluluğu tarafından konuşulan Türkçe tarihi gelişim süreci içinde birçok alfabe
kullanılmıştır.
Yabancı bir dil olarak Türkçenin tarihi gelişiminin iyi bir şekilde takip edilmesi, kullandığı
alfabelerinde bilinmesini gerekli kılar. Türkler tarih boyunca Türkçenin imkan ve olanaklarını
arttırmak ve yazı dilinin gelişimini sağlamak için Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi,
kiril alfabesi ve latin alfabesi başta olmak üzere yaklaşık on sekiz alfabe kullanmışlardır. Göktürk
alfabesi:
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Göktürk Alfabesi: http://www.turkedebiyati.org/gokturk-alfabesi (31.05.2016)
Göktürk Abidesi http://www.turkcebilgi.com/orhun_abidele (31.05.2016)
Göktürk alfabesi, Türkçenin metinlerle izleyebildiğimiz, Türklerin tarih boyunca kullandığı ilk
düzenli ve resmî yazı sistemidir. Göktürk alfebesi 38 harften oluşur. Bu harflerden dördü ünlü, geri
kalanı ünsüz ve ikili ünsüz harftir. Göktürk alfebesinde harflar sağdan sola bitişik yazılır.Yazıda her
sözcükten sonra iki nokta konur.
Uygur alfabesi, Türklerin Göktürk alfabesinden sonra kullandığı ikinci alfabedir. Bu alfabede
beş ünlü, on altı ünsüz toplam 21 harf vardır. Uygur alfabesi, sağdan sola doğru yazılır. Uygur
alfabesi, IX-XV. yüzyıllar arasında uzun süre kullanılmıştır.
Türkler IX. yüzyılda İslamiyeti kabul etmesiyle kullanmaya başladıkları Arap alfabesi, 1928
yılında Latin alfabesinin kabulüne kadar kullanılmıştır. Bu Aarap alfabesi 28 harftir. Ancak
Farsça’dan p, ç, j, harflerinin de alınıp kulanılmasıyla genişletilmiştir.
Türkçede kullanılan bir diğer alfabe Kril alfabesidir. Kril alfabesi, Grek kökenli olup 28 harften
oluşmaktadır. IX. yüzyıl sonlarında Kril adlı bir Bizanslı bir din adamı tarafından kilise Slavcası için
düzenlenmiştir. Dağılan Sovyetler Birliğinin birçok bölgesinde yaşayan Türkler 1939’dan sonra bu
alfabeyi kullanmışlardır.
Türkçede halen kullanılan Latin alfabesi ise yazı dilinde 1 Kasım 1928 yılından itibaren
kullanılmaya başlanmıştır. Bu alfabe 29 harften meydana gelmektedir. Latin alfabesi, 8 ünlü 21
ünsüz harflerden oluşur. Bu alfabe soldan sağa doğru yazılmaktadır.
13. 3. Yabancı Dil Olarak Türkçenin Dil Bilgisi
Yabancı bir dil olarak Türkçe her dönemde kendi dil bilgisi açısından kendi “ses bilgisi” biçim
bilgisi, cümle yapısı, anlam bilgisi, köken bilgisi ve sözcük bilgisini koruyarak günümüze taşımıştır.
Bir yabancı dil olarak Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin temel kurallarını içinde taşır. Türkçede sesler
bugün kullandığımız Latin alfabesi ile (1 Kasım 1928) taşınmaktadır..
Türkçede ses uyumları; büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu olarak ikiye ayrılır. Büyük
ünlü uyumu:
- Türkçede bir sözcük kalın ünlü ile başlamışsa kalın ünlü ile devam eder. Eğer ince ünlü ile
başlamışsa ince ünlü ile devam eder. Örnek: Başlamak, bitmek

		

		

Sayfa: -149- Bileşik sözcüklerde ünlü uyumu aranmaz. Örnek: gecekondu, başkent
- Yabancı dillerden Türkçeye girmiş sözcüklerin bazıları bu uyuma uymaz. Örnek: aktör,
kamyonet.
- Büyük ünlü uyumuna uymayan Türkçe ekler; -daş, -ken, -ki, -layın, -yor, -mtrak. Örnek:
dindaş, seviyor.
Küçük ünlü uyumu düzlük yuvarlaklık uyumudur. Türkçede sözcükler düz ünlüler ile
başlamışsa düz ünlülerle, yuvarlak ünlülerle başlamışsa ya dar yuvarlak y da geniş düz ünlüyle
devam eder. Türkçede en önemli özelliklerden biri de ses özellikleridir. Türkçede yuvarlak (o, ö)
ünlüleri sadece sözcüklerin ilk hecelerinde bulunur. Türkçede iki ünlü yan yana gelmez. Ünlü ile
biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında araya (y, n, s) yardımcı sesleri girer. Türkçede
sözcük kökünde iki ünsüz bulunmaz. Örnek: vaaz, kooperatif. Türkçede sözcük kökünde ikiden
fazla ünsüz yan yana gelmez (kontra). Türkçede sözcükler iki ünsüzle başlamaz. Örnek: spor, tren,
blok. Türkçede tek hecelerde iki ünsüz yan yana gelebilir. Örnek: Türk, yurt, dört, kurt vb. (İpek,
2010: 40).
Türkçenin en küçük yapı birimine kök denir. Kök sözcüğün eksiz halidir. Kök halinde bulunan
sözcüğü ekler getirilerek yeni kelimeler türetilir. Türkçede kökler genellikle tek hecedir (yol-, bul, sev-, baş-). Türkçe kökler isim, fiil olmak üzere iki ana grupta toplanır. İsim kökleri; varlık ve
kavramlara verilen adlara denir. Örnek: Ali, masa, kalem, araba. Fiil kökleri ise varlığın zaman ve
mekan içindeki eylemlerini bildirir. (-gil-, -gel-, -çiz- vb)
Türkçede köke getirilerek yeni anlam türetmeye sağlayan eklere yapım eki denir. Türkçede
isimden isim yapma (-lık-, li- ,-sız-, -cı-, -çık- vb; başlık, camsız) ekleri, isimden fiil yapma ekleri
(baş-la; la-, -t, -al) fiilden isim yapma ekleri (-gan-, -gen-, -gı-, -ıcı-, -ış- vb.) fiilden fiil yapma ekleri
(-ı-, -ma-, -m-) vardır. (Koç, 1996: 49-104)
Türkçe yabancı bir dil olarak isim çekim ekleri şunlardır. Çokluk ekleri; -ler, -lar : sokaklar;
iyelik ekleri; aitlik ekleri, hal ekleri, soru ekinden meydana gelir. Fiil çekim ekleri ise; şahıs ekleri ve
kip ekleridir. Türkçede haber kipleri; şimdiki zaman eki (-yor), görülen geçmiş zaman eki (-dı, -di,
-du, -dü, -tı, -ti) öğrenilen geçmiş zaman eki (-mış, -miş, -muş, -müş), gelecek zaman eki (-r) ekleri
ile yapılır. Türkçede fiillere gelen tasarlama kipleri ise dilek-şart (-sa, -se), istek kipi (-a, -e), gereklilik
kipi (-malı, -meli), emir kipinden meydana gelir.
Türkçede sözcük türleri altıya ayrılır. Bunlar; adlar, sıfatlar, zamirler, zarflar, fiiller ve edatlardır.
Ad, (basit adlar, bileşik adlar, türemiş adlar), sıfatlar; yapı bakımından sıfatlar (basit sıfatlar, bileşik
sıfatlar, türemiş sıfatlar), görevleri bakımından sıfatlar (niteleme sıfatlar, belirtme sıfatlar, işaret
sıfatlar, sayı sıfatlar, belirtisiz sıfatlar ve soru sıfatlar) olmak üzere adlandırılır.
Türkçe bir diğer sözcük türüde zamirdir. Zamirler, kişi zamirleri, dönüşlülük zamiri (kendi) ,
işaret zamiri (bu, şu, o), soru zamirleri (ne, kim, kaç, hangi, hangisi, kaçta kaç), belirsizlik zamirleri
(kimse, herkes, başkası, birçoğu), iyelik zamiri (-ki) olmak üzere ayrılır.
Türkçede fiilin durum ve zamanını belirten zarflar da sözcük türüdür. Zarflar; yer yön zarfları
(bura, şura, ora, öte, sonra), zaman zarfları (bugün, dün, önce, sonra vb), hal zarfları (hızlı, yavaşça,
zıddına) ve azlık çokluk zarfları (sık sık, seyrek, tek, bol) olarak sınıflandırılır.
Türkçe fiiller ise kişi ve zamana bağlı olarak çekimlenir. Fiiler çatılarına göre geçişli ve geçişsiz
olmak üzere ikiye ayrılır. Fiiler yapılarına göre basit fiiler, bileşik fiiler ve türemiş fiiler olmak üzere
üçe ayrılır.
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- Ünlem edatları; (asıl ünlemler) (abov, ah vb.), seslenme edatları (hay, hey, yahu, bre vb.), soru
edatları (acaba, mi, nasıl vb.), cevap edatları (evet, hayır, he, peki, tabii, vb.), gösterme edatları (ta,
işte, aha, vb.) olarak sınıflandırılır.
- Bağlama edatları; (sıra edatları (ve, ile), denkleştirme edatları (ya, veya, veyahut), karşılaştırma
edatları (ya, ne…ne, belki…belki, bazı bazı), cümle başı edatları (fakat, ama, lakin, öncelikle vb.),
sona gelen edatlar (dahi, dan, de vb.) olarak sınıflandırılır.
- Son çekim edatları; vasıta ve beraberlik (ile), benzerlik edatı (gibi), miktar edatı (kadar),
başkalık edatları (başka, özge, gayri vb.), sebep edatları (için, üzere, ötürü vb.), hal edatları (göre,
dair, rağmen vb.), zaman edatları (önce, sonra, evvel, geri vb.) ve yer yön edatları olmak üzere
sınıflandırılır.
Yabancı bir dil olarak Türkçenin cümle kurgusu Batılı dillerden ayrılır. Türkeçde bir duyguyu,
düşünceyi belli bir yargıya bağlayarak ortaya koyan söz grubuna cümle denir. Türkçede cümleyi
oluşturan, cümlede görev yüklenmiş sözcük ve sözcük grupları cümlenin öğeleridir. Cümlenin
öğeleri, özne, nesne, tümleç ve yüklemdir. Türkçede cümle yapısı; başta özne sonra nesne, nesneden
sonra tümleç ve en sonda da yüklem bulunur. Türkçede yüklem ve özne cümlenin temel öğesi,
nesne ve tümleç ise yardımcı öğesidir.
Sonuç
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan temel anlaşma aracıdır. Nitekim toplumlar arasında
iletişim dil vasıtasıyla sağlanır. Bu açıdan dil siyasî, ticarî, askerî, kültürel ve tarihsel değerlerin
taşıyıcı gücüdür. Her toplum kendi dil evrenine göre dünyayı anlamlandırır. Bu anlam dünyasının
keşfedilmesi ve farklı toplumlarca kavranması, o dilin öğrenilmesiyle gerçekleşir. Bunun yanında
insanı insan yapan en temel özelliklerden biri olan dil, “İnsanlarla hayvanları birbirinden ayıran en
önemli farklılıktır.” (Kırmızı, 2009:20)
İnsanın yabancı dil öğrenme gereksinimi, insanlığın evrensel birikim ve deneyimlerini
artırmasının yanında çok dillilik ve kültürlülüğü de sağlar. Her yabancı dil bireye kendini dünyaya
katma ve anlatma hazzı verir. “Yabancı dil, günümüz dünyasında kişilerin mesleklerine göre az
ya da çok birçok insanın ihtiyaç duyduğu bir beceridir.” (Kırmızı, 2015:38) Bu açıdan yabancı dil
öğrenmek bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Yabancı dil olarak Türkçe XXI. yüzyılda giderek önem
kazanmaktır. Türkiyenin dünyada siyasî, ticarî, askerî, kültürel, cografi ve tarihsel olarak öneminin
artması, Türkçenin öğrenilmesini de zorunlu hale getirmekdir.
Yabancı bir dil olarak Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türkçenin öğrenilmesi ilk olarak
XI. yüzyılda görülmektedir. Türkçenin dünya dilleri arasındaki önemini kavrama, kavratmak ve
başka milletlere Türkçeyi öğretmek için yapılan bu ilk çalışmalar, Türkçenin dünya dili olmasında
büyük bir paya sahiptır. Özelikle Arap ve Farslara Türkçeyi sevdirmek ve öğretmek için yapılan
bu ilk çalışmalar, gerek sözlük bilgisi, gerek dil bilgisi gerekse kültürel değerleri geleceğe taşıması
açısından büyük öneme sahiptir. Günümüzde ise kendi tarihsel birimiyle Batılı ülkeler arasında
büyük bir gelişim gösteren Türkiye, Türkçenin Batılı milletler tarafından da öğrenilmesini gerekli
kılmaktadır.
Sonuç olarak yabancı bir dil olarak Türkçenin tarihi gelişim, oluşum ve kuralları Türkçenin canlı,
üretken ve sistematik bir dil olduğunu göstermektedir. Türkçe öğrenmek diğer dillere oranla daha
kolaydır. Bu yönüyle yabancı dil olarak Türkçe, kendi tarihsel oluşum ve kültürel değerlerini sese
ve yazıya dönüştürerek kendi kültürel kodlarını uluslararasında rahatlıkla ortaya koyar. Türkçe,
konuşma ve yazı dili olarak gerek akademik gerekse edebî anlamda çok üretken ve estetik bir dildir.
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kaynaktan öğrenme fırsatı verir.
Çalışmada yabancı bir dil olarak Türkçenin tarihi gelişim sürecini ve bu süreçte kullanım bulan
öğretim materyallerini genel olarak ortaya koymanın yanında Türkçenin dilbilgisi ve kavram
dünyası hakkında da bilgi vermeyi amaçladık.
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Giriş
Teknolojideki hızlı ilerlemeyle şekillenen 21. yüzyıl, dil öğretiminde, dil öğretmenlerinin
eğitiminde sayısız kaynağa ulaşabilme kolaylığını sağlamıştır. Üstelik bu kaynaklara ulaşım
dünyanın herhangi bir ülkesinden bir eğitim öğretim materyaline çoğunlukla ücretsiz erişimi
mümkün kılmıştır. Bu durum, öğretmenlerin uluslararası düzeyde iletişim kurma, bilgi alışverişinde
bulunma, kaynakları paylaşma ve bu sayede güncel kalabilmesinin yolunu açmıştır. Sözü edilen
kaynaklara ulaşımın getireceği öngörülen değişim üzerine dil öğretmenliği alanında da gözardı
edilemeyecek düzeyde alan yazın oluşmuştur. (Darling-Hammond, 2006; Fullan, 2009; Guskey, 1988;
Harmer, 2001; Kumaravadivelu, 2001). Öte yandan, dil öğretmeninin yetkinliğini arttırmaya hizmet
eden her türlü eğitim araçlarının çokluğu, aynı düzeyde farklılaşarak çoğalan öğretmen ve öğrenci
ihtiyaçlarını karşılamada tatmin edici bir düzeye erişememiştir. OECD raporunda belirtildiği üzere
‘hala birçok okul bir veya birkaç kuşak öncesindeki durumunu muhafaza etmektedir.’ (OECD, 2014,
p.3)
Özünde dil öğretmeni eğitimi birincil olarak öğretmenin neler bilmesi gerektiğine dair dersleri
(meslek öncesi ana alan dersleri), öğretmenlerin nasıl öğretmesi gerektiğine dair dersleri (pedagojik
formasyon dersleri) ve bizzat alandaki öğretmenlik deneyimlerini içerir. Bu standart dersler
öğretmenlik mesleğini yapabilmenin akademik anlamda kriterlerini oluşturur. Bütün bu şartlarla
birlikte öğretmenlerin mesleğe yaklaşımları, inançları ve geçmişten gelen varsayımları onların
kariyerleri boyunca hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini belirlemede bir yol haritası çizer ve
sahip oldukları becerileri ve mesleğe yaklaşımlarını gözden geçirmede, ilerletmede ve değiştirmede
önemli rol oynarlar (Glattorn, 1995; UNESCO, 2003). Öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek
için öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sürdürebilirliği öğretmen eğitiminin genel amacıdır.
Gerek kişisel, gerekse sosyal olarak öğretmenlerin hayat boyu öğrenen bireyler olmalarının
sağlanması, değişimin temsilcisi olmalarına hizmet eder (Guskey, 2002). Bailey, Curtis ve Nunan
(2001) öğretmenlerin gelişimlerinde aktif rol almalarını önermektedir; bu da bir anlamda öğretmenin
özerkliğine ve gelecekteki mesleki ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere çözüm üretebilme yetisi
kazanmasına yardım eder. Bu yüzden mesleki gelişim programları, öğretmenlerin kendi sınıf içi
uygulamalarına ve çevresindeki uygulamalara eleştirel gözle bakmasına yardım etmelidir. Richards
ve Farrell’a göre (2005) öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına katılımlarının sağlanmasıyla
onların güncel kalabilmelerinin, mesleki diyaloğa ve fikir alışverişine açık hale gelmelerinin yolu
açılır. Dil öğretmenlerinin günümüzde ulaşabileceği sayısız mesleki gelişim imkânlarından ön
plana çıkanları ‘öğretmen destek grupları, eleştirel düşünme grupları, takım halinde öğretme,
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ve eylem araştırmalarıdır. Bütün bu araçlar okul öncesi düzeyinde dil öğreten öğretmenlerden
yükseköğrenimde yer alan öğretmenlere kadar sürekli gelişimi destekleyen, öğretmenlere
birbirlerinden öğrenebilme imkânı sağlayan önemli mesleki gelişim araçlarıdır. Edge (2003) bu
araçlardan herhangi birinin kişisel ve kurumsal gelişime büyük katkıları olduğunu ifade eder.
Kaliteli bir öğretmen gelişim programı Guskey’e göre (2002):
1. Değişimi hem kişisel hem de kurumsal olarak gören,
2. büyük düşünüp küçük adımlarla başlanan,
3. öğretmene sürekli destek verebilmek için takım çalışmasına izin veren,
4. sürekli geri bildirim ve yardım imkânı sağlayan
ana esasları bünyesinde barındırmalıdır.
Bu esaslar göz önüne alındığında dil öğretmenlerinin mesleki gelişimine büyük katkılar
sağladığı ve sağlayacağı yönünde birçok çalışmanın temelini oluşturmuş ‘eylem araştırması’, yakın
tarihten dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine bakış üzerine bilgiler vererek, ardından eylem
araştırmasının evrimsel süreci, tanımı ve önemi üzerine detaylı bir şekilde aşağıdaki bölümlerde ele
alınacaktır.
Dil Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimleri Üzerine Yakın Geçmişten Günümüze Yaklaşımlar
Dil öğretmenlerinin mesleki gelişim programlarında 1990lı yıllara kadar vurgulanan kavram
‘öğretmenin eğitimi’ydi. Verilen eğitimlerin içeriği öğretmenleri belirli öğretmenlik becerileriyle
donatmak üzerineydi ve genellikle dışardan bir uzmanın denetiminde ve onun geribildirimleriyle
güçlendirilirdi (Freeman, 1989; Higgs, 1986; Richards and Farrel, 2005). Programlara katılan
öğretmenlerin farklı açılardan eksiklikleri olduğu varsayılırdı. Dili öğretebilmenin bireysel
bir konu olmadığı ve genel geçer kurallara indirgenebileceği düşünülürdü. Alanda başarılı
öğretmenleri taklit etmenin gelişmenin ilk adımı olduğu düşünülüp, öğretmenlerde meydana
gelecek değişikliklerin planlanabileceği, gözlemlenebileceği ve test edilebileceği düşünülürdü
(Richards, 1990, p.2). Benimsenen bu yaklaşım tarzının sonucunda da, bir mesleki gelişim programı
teorileri temel alan ve tümden gelen bir yapıya sahipti. Uygulamalı dilbilim, Metodoloji ve İkinci
Dil Edinimi uzmanlarının yön verdiği eğitimlerde, öğretmenlerin ve kurumların en acil ihtiyaçları,
gayet sıkı ve kuralcı programlar içerisinde karşılanmaya çalışılırdı. Ur (1995) bu tür eğitimi sadece
ve sadece profesyonel hayata hazırlık aşamasında, genellikle bir sertifika veya bir mesleki dereceyle
sonuçlanan üniversite eğitiminin bir parçası olarak görmektedir. Genellikle meslekteki son eğilimleri
konu edinen bu programlar öğretmenin kendi sınıflarındaki öğretim süreçlerini göz ardı eder.
Karşıt bir yaklaşım olarak ortaya çıkan ve öğretmeni eğitmeyi değil geliştirmeyi vurgulayan mesleki
programlar ise Evans’ın (2002) ifade ettiği gibi eğitim uzmanlarının önceki dönemlerde model aldığı
yukarıda bahsedilen davranışçı yaklaşımın baskın olduğu uygulamalara bir tepki gibidir. Johnston
(2003) öğretmen gelişimi programlarının bireysel bir göreve bağlılık tercihi olduğunu, asıl hedefin
öğretmenin mesleğinde ilerlemesini sağlayacak öz farkındalığın kazandırmak olduğunu belirtmiştir.
Gelişim programlarında başlangıç noktası öğretmenlerin kendi sınıf içi uygulamalarıdır. Bu da
öğretmene yansıtıcı düşünmenin öğretilmesiyle gerçekleşebilir. Gelişim uzun dönemli bir süreçtir
ve fikirler üretilir ve denenir; dolayısıyla, sonuç yerine süreç odaklı bir yaklaşım benimsenir. Bu
süreç içerisinde ister yalnız ister başkalarıyla olsunlar, öğretmenler bilgilerini çoğaltırlar, düzeltirler,
yenilerler, yansıtırlar ve değişirler. Gelişim perspektifinden bakıldığında öğretmenler bir programa
tamamlanmak üzere eksiklikleriyle katılmazlar. Öğretmenlerin ne bildiği, ne yaptığı ve kendilerini
nasıl keşfedip, geliştirebileceklerine dair araçların kullanabilmelerinin altı çizilir. Programın amaçları
ve içeriği öğretmenlerin sınıf içi rollerine eleştirel gözle bakabilme yetisini kazandırmak üzerinedir
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değildir.
Aşağıdaki tabloda ‘Öğretmen Eğitimi –Öğretmen Gelişimi’ bakış açıları genel anlamda
özetlenmektedir.
Tablo 1
Öğretmen Eğitimi / Öğretmen Gelişimi Yaklaşımı
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ YAKLAŞIMI
Zorunlu
Kısa dönemli
Beceri odaklı
Geçici
Dışarıdan belirlenen içerik
Tümdengelim
Sonuç odaklı

ÖĞRETMEN GELİŞİMİ
YAKLAŞIMI
Gönüllü
Uzun dönemli
Bütünsel, farkındalık kazandırıcı
Devamlı
Katılımcılarca belirlenen içerik
Tümevarım
Süreç odaklı

(Woodward, 1991, p. 147)
Günümüzde her iki bakış açısı arasındaki ayrılıklara odaklanmak yerine onları birbirlerinin
tamamlayıcıları olarak görmenin daha verimli olacağı düşüncesi hakimdir. Bu düşünce ile Day (1999,
p. 4) mesleki gelişimi her türlü doğal öğrenme ortamında gerçekleşen, öğretmenlere ve okula, dolaylı
ya da dolaysız faydaları olan, eğitime kalite kazandıran aktiviteler toplamı olarak görmektedir. Bu
kalitenin sağlanacağı aktiviteler, Wilson and Berne’ e göre (1999 p. 175) okul ortamındadır, işbirlikçi
bir yapıya sahiptir, meslektaşlarıyla iletişim kurma imkânı sağlar, öğrencinin öğrenmesine odaklanır
ve uygulamanın etkililiğini ölçer, öğretmen inisiyatifli çalışmaları cesaretlendirir ve öğretmenleri
yetkin yetişkin öğrenciler olarak görür. Richards (1990) bu anlamda aşağıdaki mesleki gelişim
programlarında aşağıdaki noktaların gözönünde bulundurulmasının gerektiğini söyler ve bunların
tariflerini aşağıdaki gibi sıralar:
● Değerlerin açığa çıkarılması: Öğretmenlerin kendi inanç sistemlerini ortaya çıkaracak
aktivitelerdir. Bunlar gayri resmi olan tartışma ve odak grupları olabileceği gibi resmi araçlar olan
anketler veya mülakatlar olabilir.
● Gözlem: Öğretmenlerin kendilerini ve meslektaşlarını birlikte güçlendirebilecekleri alanları
analiz etmek üzere gözlemlemeleridir.
● Bireysel Yansıtıcı Düşünce: Öğretmenlerin kendilerine aldıkları günlük notlardır. Bu notlar
hem bireysel yansımalar olacağı gibi gelecek uygulamalarına yön verecek analitik araçlar olarak
kullanılabilir (Pedro, 2005; Köksal and Demirel, 2008).
● Bireysel Raporlama: Sınıf ortamında neyin iyi gittiği yahut iyi gitmediğine dair kullanılan
kontrol listeleri ve yazılan raporlardır.
● Problem Çözme: Katılımcıların kendi sınıflarında ortaya çıkan problemleri ve problemleri
çözebilmek üzere önerilerini sundukları oturumlardır.
Mesleki gelişim ortamlarının uzun dönemli, çoklu oturumlu ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına
göre düzenlenmiş olması gereklidir. Hensen (1996) ve Zuber-Skerritt (1996) eylem araştırmasını
öğretmenlerin dolaysız olarak sınıflarına uygulayabilecekleri, eleştirel düşünmelerini
geliştirecekleri, pedagojik repertuarlarını genişletecekleri, sınıf içi uygulamalarıyla çalışmalarının
sağlamasını yapacakları, öğrencilerinin başarı grafiğini yükseltecekleri ve onların hayat boyu
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açısından, Tomlinson (1995) eylem araştırması yapan öğretmenlerin kendilerini mesleklerinde daha
profesyonel hissettiklerini ifade etmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin okuldaki günlük sınıf uygulamasının
bir parçası olarak çalışmayı yürüttüğünden kendilerini meslekten kopmuş hissetmezler (Fraenkel
& Wallen, 2009). Günden güne artan bir sayıda öğretmenler eylem araştırmasını gündemlerine
almakta ve mesleki gelişimlerini kendi gerçekleri üzerinden sağlamaktadırlar. Yukarıda farklı
eğitim uzmanlarınca tarif edilen gelişim programlarının özellikleriyle örtüşen ‘eylem araştırması’
öğretmenlerin kendi sınıflarını keşfetmelerine ortam sağlayan ve öğretmenleri hem eyleme geçen
hem de araştıran bireyler olarak gören bir mesleki gelişim aracıdır ve dil öğretmenlerinin gelişiminde
bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Eylem Araştırmasının Temelleri
Eylem araştırmasının tanımını yapmadan ve dil eğitimine katkılarından önce günümüzde eylem
araştırması fikrinin doğuşuna öncülük eden temellere bakmak daha aydınlatıcı olacaktır.
Eylem araştırmasının tarihi 1920li yıllardaki John Dewey’in çalışmalarına ve 1940lı yıllarda
çalışmalar yapan sosyal psikolog Kurt Lewin’in Amerika’daki çalışmalarına dayandırılır. 1940lı
yılların ortalarında Amerika ve Kızılderili ilişkilerini düzenlemek üzere delege olarak görev alan
John Collier eylem araştırmasını yaşam standartlarını yükseltmek üzere demokratik bir araç olarak
kullanılabileceğini iddia etmiştir (Kemmis & Taggart, 1988). Eylem araştırması sağlık, yönetim v.b.
alanlarda yaygın olarak kullanılan bir araç olmasına rağmen, eğitim dünyası planlanmış sosyal
değişimi sistematik bir metodla yapıp etkisini ölçebildiği için genellikle Lewin’in çalışmasını
başlangıç noktası sayar. Eğitim bilimleri kapsamında olmayıp sosyal bilimler alanına girdiği
düşünülen Lewin’in çalışmalarında ‘dışarıdan’ araştırmacılar topluma (içeridekilere) değişebilmeleri
konusunda yardım eder. Asıl hedefi azınlık etnik gruplarına karşı anti-ırkçı ve anti-ayırımcı olması
yönünde beklenen değişikliklerdir. Lewin’in çalışmasından sonra o dönemde gündemde olan
davranışçı yaklaşımlar yaklaşık olarak 20 yıl boyunca eylem araştırmalarında baskın olmuştur.
1960’larda İngiltere’de İnsani Araştırmalar Kurulu’nda yönetici olan Stenhouse yeni bir müfredat
geliştirme ve mesleki gelişim çalışmaları başlatmıştır. ‘Öğretmen araştırmacıdır’ ve ‘araştıran
öğretmen’ kavramları ‘yansıtıcı düşünme’ ile birleştirilmiştir. Sonrasında bu kavramlar eğitim
dünyasında Kolb (1984), Carr and Kemmis (1986) ve Kemmis McTaggart’in (1988) çalışmalarıyla
ilerletilmiştir. ‘Eylem’ ve ‘araştırma’nın birleştirilmesinin temelleri böylelikle atılmıştır.
Eylem Araştırması Nedir?
En genel anlamda eylem araştırması herhangi bir eğitim konusunun daha derinlemesine
anlaşılabilmesi amacıyla yapılan sistematik bir araştırmadır (Bullough & Gitlin, 1995; Greenwood
& Lewin, 2007; McNiff, Lomas & Whitehead, 1996; Richards & Nunan,1990; Schmuck, 1997).
Öğretmenler belirli bir problem üzerine sorular sorarak bir döngü başlatırlar ve ulaşılan çözüm
sorulacak başka soruların önünü açar. Öğretmen problem üzerine ister tek başına isterse bir
meslektaşıyla yahut kurum yönetiminden destek ve rehberlik alarak akademisyenlerle çalışabilir.
Yıllar boyunca eylem araştırması farklı yorumlarla uygulanagelmektedir. Carr ve Kemmis (1986,
p.162) eylem araştırmasını bireylerin bulunduğu ortamı iyileştirmek ve kendi uygulamalarındaki
akılcılığı arttırmak üzere yürüttükleri, sürekli özyansıtma yaptıkları çalışmalar olarak
tanımlamışlardır. Eylem araştırmasının vurgusu eğitimde güçlük ve sınırlılıkları keşfederek ortamı
anlamaya çalışmak, ortamda değişiklikler yaparak anlayışı farklılaştırmak ve bu değişimlerin
etkilerinden yeni öğrenme fırsatları yaratmak üzerinedir. Burns ve Kurtoğlu’na (2014) göre eylem
araştırması bir probleme sunulan çözüm veya bir durumu daha iyi anlamak için duyulan merakı
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sınıf uygulamaları üzerine topladıkları ve bulgularından gelecekteki uygulamalarının ne olması
gerektiğine karar verme süreci olarak tanımlar. McNiff (2010, p.12) ise uygulama, yansıtma ve
öğrenme arasındaki etkileşimli, sonlanmaya değil ilerlemeye odaklı aşamalar toplamı olarak görür.
Eylem araştırması doğrusal değil döngüseldir (Patterson & Shannon,1993). Cohen and Manion
(1985, p.174) eylem araştırmasını küçük ölçekli bir müdahale ve bu müdahalenin etkisinin yakından
incelenmesi olarak nitelendirir. Tüm bu tanımlar içerisinde eylem araştırmasıın üzerinde birleşilmiş
dört tane teması vardır. Bunlar katılımcıların güçlenmesi, katılım yoluyla işbirliği, bilgi edinimi ve
sosyal değişikliktir. Geniş bir alanyazın taramasından sonra Costello (2003) eylem araştırmasının
ortak özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır:
● Esnekliği olan döngüsel bir araştırma sürecidir.
● Uygulamalı problem çözümünü vurgular.
● Bireyler, meslek erbabları ve eğitimciler tarafından yürütülür.
● Sistemli bir araştırma, eleştirel yansıtma ve harekete geçme sürecidir.
● Eğitim uygulamalarını geliştirmeyi amaçlar.
● Değişimi anlamak, ölçmek ve gerçekleştirmek için harekete geçilir.
● Genellikle bir öğretim-öğrenim ortamında bilgiyi toplamak ve yorumlamaktır.
Birçok farklı yaklaşımı bir araya getirerek Berg(2001) eylem araştırmasını teknik, işbirlikçi ve
özgürleştirici olarak üç gruba ayırır. Diğer bir gruplama ise, kişisel, işbirlikçi ve okul çapında eylem
araştırması şeklindedir. Calhoun (2009) eylem araştırması türünün yapılacak araştırmanın ihtiyacına
göre ve amaç ve süreç; dışarıdan sağlanacak destek, kullanılan bilgi, katılımcılar ve beklenen ikincil
etkilere göre seçilmesini önermektedir. Dil öğretimi alanında esnek yapısı nedeniyle en sık izlenen
eylem araştırması modeli ‘Katılımcı/İşbirlikçi Eylem Araştırması’ modelidir (Yıldırım & Şimşek,
2011).
Katılımcı/İşbirlikçi eylem araştırması, bireylerin ve grupların yaşantılarını geliştirmek ve
güçlendirmek üzere okul, topluluk veya toplumda bir dereceye kadar sosyal bir değişiklik
yapabilmelerini sağlamak üzere yapılır (Pine, 2009). Araştırmayı yapacaklar eşit paya sahip
ortaklardır ve birlikte planlar, bilgi toplar, analiz eder ve ortak olarak yorumlarlar. Dışarıdan bir
uzman da yapılacak çalışmanın araştırma sorularını belirleyebilir olsa da önemli olan nokta çalışmaya
ortak olanların problemi önemli görmeleri ve araştırmaya değer bulmalarıdır. Cochran-Smith (1991,
p. 307) ‘ilk kez araştırma yapacakların bir deneyimli öğretmen eşliğinde kendi sınıflarında çalışma
yapmalarını’ önermektedir ve teoriyi pratiğe dökmede güçlü bir araç olarak görmektedir. Katılımcı/
İşbirlikçi Eylem Araştırması isimli kitabında Burns, bu aracın öğretmenlere ortak problemleri çözmede
ve aynı topluluk içindeki diğer meslektaşlarıyla iletişim halinde olmalarını sağlayarak çalıştıkları
kurumda bir sosyopolitik kültür içerisindeki değerlerini keşfetme fırsatı verdiğini söyler (1999, p.
13). Bu anlamda bu tür eylem araştırması bireysel yapılacak bir çalışmaya göre tüm okul tabanlı
olarak değişimin daha geniş çaplı sağlanabilmesi sebebiyle kuruma daha fazla katkı sağlayacaktır.
İşbirlikçi eylem araştırmasının sürecindeki özellikleri Bryant (1995, p.10) aşağıdaki gibi sıralar:
• Değişikliklerle eğitimi geliştiren sistematik bir öğrenme sürecidir,
• eğitimcilerin birlikte çalışarak eğitim uygulamalarını geliştirip ilişkilerini kuvvetlendirecekleri
bir doğası vardır,
• öğretim hakkında yansıtma yapma metodları kullanılır,
• öz eleştiri yapabilen, birbirlerinin eğitim uygularını incelemeye cesaretlendiren toplulukları
kurar,
• eğitimcilere eğitim hakkındaki fikirlerini test etmeyi sağlayan döngüdür,
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• doğasındaki pratikliğe yapılan vurgu ile harekete olanak verir ve araştırma soruları eğitim
ortamıyla alakalı ve cevaplarına ulaşılabilinecek, gerçekçi sorulardır,
• yansıtıcı sürecin bir parçası olarak öğretmenler kişisel günlük tutarlar,
• eğitim uygulamalarının sağlamasını yaparlar,
• öğretmenlerin gerçek hayatlarından ve güncel deneyimlerinden yola çıkılarak ulaşılan bakış
açıları, ortaya atılmış teorilerin zenginliğini ve farklılığını yansıtır.

Eylem Araştırmasında izlenen dört aşamalı döngü Şekil 1’deki gibidir:

Şekil 1. Eylem Araştırması Döngüsü
Kaynak: Kemmis & McTaggart, 1988
Şekil 1 de görüldüğü üzere eylem araştırmasında döngüsel bir yol izlenir. Süreç çalışmanın
odaklanacağı konunun belirlenmesiyle başlar, daha sonra aşama aşama bu konu üzerine
yürütülecek eylem planıyla devam eder (Bailey, Curtis & Nunan, 2001; Freeman, 1989; Pine, 2009;
Richards & Farrel, 2005). En sıklıkla tercih edilen eylem araştırması döngüsü yukarıda Kemmis ve
McTaggart tarafından önerilen döngüdür. Aşamalar aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:
1. Planlama:
Öğretmenin içinde bulunduğu ortamdaki herhangi bir durum iyileştirmek üzere bir dizi
hareket planı oluşturması (araştırma sorusunun/sorularının belirlenmesi) ilk aşamadır. Bu evrede,
zihinden geçen fikirler önce zenginleştirilip sonra daraltılır ve cevapları aranacak sorular belirlenir.
Sonrasında ise bu sorulara cevap aranırken hangi stratejileri denemenin uygun olacağı üzerine
planlama yapılır.
2. Harekete Geçme:
Oluşturulan plan için harekete geçme ve uygulamalarını yapma (araştırma sorularının
cevaplarına ulaşmak için bilgi toplama) evresidir. Öngörülen plan uygulamaya geçirilir, yeni
yaklaşımlar ve aktiviteler denenir.
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Uygulanan planın etkilerini gözlemleme (toplanan bilgiyi analiz etme ve yorumlama) evresidir.
Bu aşamada uygulamaya konan planın verisi toplanır, toplanan verinin ne anlama geldiği üzerine
yorumlar yapılır.
4. Yansıtma:
Gözlemlenen etkileri daha sonrasında yapılabilecek çalışmalar için yansıtma ve yayınlama
(sonuçları diğer katılımcılarla paylaşma) evresidir. Yansıtmanın merkezinde döngüyü sonlandırmak
yoktur. Eylem araştırması süresince öğretmenlerden neleri, niçin yaptıklarını keşfetmeleri beklenir.
Ayrıca uyguladıkları planın ne tür değişikliklere sebep olduğunu değerlendirmeleri gerekir. Yansıtma
aşamasında, öğretmenin sınıf uygulamalarıyla ortaya çıkan bireysel öğretim teorileri ve felsefeleri
açık bir şekilde belirtilir. Aslında yansıtma ilk aşamadan itibaren öğretme ve uygulamalardan
öğrenmeyi sürekli şekillendirerek hep vardır. Toplanan veriyi analiz etme, analizden anlamlar
çıkarma, öğrencilerin öğrenmeleri ve sınıftaki uygulamalarına dair derinlemesine fikirler üretildiği
aşamadır. Yeni kazanımlar döngüsel süreç yahut süreçler mantıklı sonuçlar elde edilene kadar
sürer. Katılımcılar araştırma döngüsünün her evresinde sürecin içindedirler ve öğrendikleri yeni
becerilerin kendi ortamlarında uygulanabilir olanlarıyla problemlerini çözerler. Sistematik ve
yansıtıcı bir araştırmaya dâhildirler ve süreç onların dışarıdan hazır sunulmuş çözümleri pasif
alıcılar olarak kullanmasına olanak vermez. Bu da içeriği öğretmenin ihtiyaçları temel olarak
alınmamış, önceden hazırlanmış içeriği olan programlardan uzak bir yapıya sahip olduğunu gösterir.
Araştırma içerisinde öğretmenler kendi yol haritalarını kendi sınıflarından yola çıkarak hazırlanmış
araştırma sorularını cevaplamak üzere izlerler. Eylem araştırması döngüsü boyunca öğretmenlerin
araştırmaya getirdikleri tecrübeleri ve bilgileri değerlidir ve araştırmanın deneyimleriyle dönüşür ve
değişime önayak olur (Fung, 2000; 155). Bu çerçeve içerisinde araştırmacının fikir alışverişinden ve
işbirliğinden elde ettiği değişikliği yapabilme esnekliği vardır. Yine araştırma sorularının belirlediği
çerçeveye göre asıl olarak nitel veri elde etmeye yönelik bir tutum varsa da, nicel veri için de yer vardır.
Çünkü eylem araştırmasının yapısal esnekliği, döngü boyunca veri toplama araçları yenilenebilir,
araştırmacı araştırma sorularını yeniden gözden geçirebildiği için veri toplama araçlarında değişiklik
yapma yoluna gidebilme özgürlüğü sağlar. Patton (2014) araştırma sorusuna göre nitel ve nicel veri
toplama araçlarının kullanımında farklılaşmanın mümkün olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak
eylem araştırması kendi problemlerini çözmek üzere yola çıkan, sonuçlara ulaşmayı amaçlayan
veya en azından zayıf bulduğu bir durumu güçlendirmeyi, geliştirmeyi isteyen öğretmenlere teori,
eylem ve araştırmayı biraraya getirme imkânı sunar (Elliot, 1991).
Eylem Araştırmasının Dil Öğretimine Katkıları
Eğitim çalışmalarının kapsam olarak çoğunlukla öğretmenlerin kendi ortamlarından uzak
olduğu konusunda birçok uzman aynı kanıdadır (Barone, Berliner, Blanchard, Casanova &
McGown, 1996; Cochran-Smith & Lytle, 1993; Henson, 2001; Tomlinson, 1995). Bu ise araştırma
yapmanın öğretmenlik mesleğinin gerçekleriyle örtüşmediği fikrini doğurmuştur. Hatta ve hatta
öğretmenler ve araştırma yapmak sanki iki ayrı uç kavramlar olarak birbirlerinden çok farklı
kabul edilmiştir. Eylem araştırması yöntem olarak araştırma ve eyleme geçmeyi bir araya getirdiği
ve öğretmenlere araştırmacılık rolünü de verdiği için, yukarıdaki gibi birbirinden çok farklı
yerlerde olduğu düşünülen kavramların arasında köprü görevi görür. Öğretmenlerin sınıftaki dil
öğretirken neler yaptıklarını dışarıdan birileri değil kendileri çalışmalıdır ve dil eğitimi teorileri
bizzat sınıfta uygulanarak test edilmelidir. Bu yüzden öğretmenlerin araştırmalarla iletişim
halinde olması sağlanmasıdır. Bu yakın teması sağlayan en önemli araçlardan biri öğretmenlerin
eylem araştırması yürütmesidir; çünkü öğretmenler alanlarında yapılan araştırmaları okur ve bu
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cevaplar ararken, kendi sınıflarını aradıkları bilgiye ulaşmak için kaynak olarak kullanırlar.
Eylem araştırması öğretmenlere dil öğretmenin en iyi metodunu öğretmez; ancak bulunduğu
ortamdaki öğrenme durumlarının, bunların birbirleriyle ilişkilendiren faktörleri ve bu faktörleri
derinlemesine anlayabilme yetisini geliştirir (Johnson, 2015). Bu yüzden üniversite yıllarında
öğretmenler eylem araştırması hakkında bilgilendirilmeli ve mesleklerinin ilk yıllarında çalışma
yürütebilmelidirler.
Eylem araştırması öğretmenlerin sınıflarında uygulayacağı küçük ölçekli bir çalışma
olacağından, kendi durumlarını çalışmak öğretmenlere daha iyiyi yapmaya çalışırken, sınıfından
gözden kaçırdıklarını farkettirecektir. Bu bazen bir yöntem hatası, bazen bir öğrencinin göremediği
bir yönü, bazen o sınıfta daha iyi karşılanacak bir öğretim tekniği yahut öğretmenin kendine
bakarken görmedikleri olacaktır. Eylem araştırması yapılırken sistemli bir şekilde veri toplanması ve
toplanan veri üzerine yansıtma yapılması sınıf içi problemlere sunulan çözüm önerilerinin sayısını
arttırmaktadır.
Özellikle 21. Yüzyılın başlarından beri dil öğretiminin iyileştirilmesi amacıyla sıklıkla öğretmenler
tarafından tercih edilen eylem araştırması, sınıf tabanlı ve öğrenci merkezli bir araştırma olduğu için
kolaylığı yüzünden diğer mesleki gelişim araçlarına göre daha avantajlıdır. Kendi kendine eleştirel
bir bakışla yaklaşabilen öğretmenlerin çalışma yaptıkça mesleklerine karşı motivasyonlarının arttığı
görülmüştür.
Eylem araştırması yapısı gereği gelişimsel ve dönüştürücü olduğundan, işbirlikçi ve gruplar
halinde yapıldığında kurumsal olarak ta gelişmeye daha hızlı zemin hazırlar. Mesela, herhangi
bir müfredat değişikliğinde veya kullanılan ders materyalinin ders içindeki uygulamalara etkisi
öğretmenlerin eylem araştırması çalışmasıyla daha kısa sürede ve kesin verilerle görülebilir.
Öğretmenler, uygulamadaki problemleri çabucak farkeder ve problemlerin çözümü için sorular
sorarak, uygun gözlem araçlarını kullanarak, belgelendirerek, sınıf içi-dışı kayıtlar alarak dayanağı
olan çıkarımlarda bulunurlar. Kendilerinin içinde aktif rol oynadığı bu süreç onların kendilerine daha
güvenli ve bir sonraki aşama için daha kuşkucu ve çok yönlü düşünmelerini sağlar. Özellikle işbirlikçi
eylem araştırması çalışmalarında, aynı kurumlarda çalışan öğretmenler birbirleriyle diyalog halinde
olacaklarından bilgi alışverişinde önerileriyle birbirlerine yardımcı olup çözüm üretme becerilerini
geliştirirler. Bu da Holly, Arhar ve Kasten (2009) in işaret ettiği gibi araştırmalara günden güne daha
fazla öğretmenin dahil oduğuna bir anlamda somut bir sebeptir. Artık dil öğretmenlerinin gelişiminde
öğretmenler üzerinde dışarıdan yapılan araştırmalar değil, öğretmenlerle yapılan, öğretmenler
tarafından öğrencileriyle yapılan araştırmalar önem kazanmıştır. Everton, Galton ve Pell’in (2002)iki
kurumda yaptığı 1998 ve 200 yıllarında yürüttüğü çalışma eylem araştırmasının sınıftaki olumsuz
durumlara çözüm üreten bir araç olduğu için değer gördüğü ortaya çıkmıştır. Dönüştürücü gücü
nedeniyle dil öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin arttırılması amacıyla 2014 yılında Burns ve
Edwards tarafından Avusturalya’da 2500 öğretmenle yürütülen Ülkedışından gelen Öğrenciler için
Yürütülen Yoğun İngilizce Kursları’nda (ELICOS) çalışan öğretmenlerle yapılan büyük çaplı eylem
araştırması çalışmasında öğretmenlere ‘araştırmacı öğretmen’ kavramının benimsenmesinde büyük
etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Dört yıl süresince mesleki gelişimleri izlenen öğretmenler hem
bireysel hem de eğitim sektörü açısından yenileşme ve ilerlemeye öğretmenlerin yürüttüğü eylem
araştırması çalışmalarının öğretmenin kalitesine ve öğrencinin öğrenmesine katkısının çok büyük
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Son yıllarda uygulamadaki kolaylığı, öğretmenlerin kendi ortamlarındaki sorunlara birinci
elden çözüm üretebilirliği, öğretmenlerin kendilerini geliştirme çabalarına cevap verebilirliği
açısından tercih edilen eylem araştırmasının özellikle dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine
katkısı yadsınamaz. Bu katkı dünyanın birçok ülkesinde yapılan çalışmalarda kendini somut olarak
ta göstermiştir. 21. Yüzyıl becerilerinden olan öğretmenin ve öğrencinin bilgi yönetiminde özerk
olabilmesine yardım eden eylem araştırması, öğretmeni eleştirel düşünebilme, doğru soruları
sorabilme, cevaplara ulaşmak için alanyazına başvurma, doğru yöntemleri deneyerek bulabilme,
işbirlikçi çalışabilme ve öğrendiklerini diğerlerine yayabilme yetisini kazandırdığı için dolaysız
olarak dil öğretimine fayda sağlamaktadır.
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15.YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ
KULLANIMI

Yrd.Doç.Dr. Eda ERCAN DEMİREL
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Giriş
Hayatımızın hemen hemen her alanında teknolojiyi kullanmaktayız. Hatta çoğu zaman teknoloji
olmadan işimizi sürdüremediğimiz bir çağda yaşamaktayız. Teknoloji günden güne gelişmekte ve
hayatlarımız da bu döngüde günden güne değişmektedir. Hayatta kalma belki de bu değişime ayak
uydurmakla mümkündür. “Eğitim değişimdir. Değişime direnmek yok olmayı seçmektir ” Özcan
(2016).
21. yüzyılda yaşadıklarımız belki de yıllar öncesinin bilim kurgu filmlerinden fırlamış sahneleri
andırmaktadır: uçan araçlar, konuşan ve emirlerimizi yerine getiren robotlar, hızlı yemek makineleri
vs. Yaşadığımız bu değişim ve gelişimleri göz önünde bulundurduğumuzda, aynı değişim ve
gelişmeleri eğitim dünyasından da beklememiz normal ve adil değil midir? Ancak, resimlerde
de görüldüğü üzere sınıflarımız çoğu zaman tam da 1950lerden kalma sınıfların birer kopyası
halindedir.
Amerikan patent dairesi başkanı Charles H. Duell’in tarihe geçen bilimsel gafına bakılacak olursa
“Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebilecek her şey icat edildi. (Everything that can be invented, has been
invented.)” (https://tr.wikiquote.org/wiki/Charles_Duell). Benzer bir görüşle 1950lerin sınıflarıyla
eğitime devam etmek ve geçmişte kalmak beklenebilir. Günümüz sınıfları, 1950lerin sınıflarıyla
karşılaştırıldığında “modern” sınıfların bizim beklentilerimiz yönünde aslında var olmadığı
gerçeğiyle yüzleşiyoruz. “Modern sınıflar” denildiğinde sadece modern eşyalarla donatılmış
sınıflardan ziyade; gerek oturma düzeni, gerek teknolojik cihazların donanımı ve kullanımı, gerekse
öğrenci merkezli- teknolojinin hem sınıf içi hem de sınıf dışında kullanılabildiği ortamlar kastedilir.
Yabancı dil eğitimi denildiğinde ilk akla gelen 4 becerinin öğretimidir. Bunun yanı sıra yöntem,
metot, teknik ve belki de en son kullanılacak materyal gelir. Oysa ki en önemli olan, bir şeyi nasıl
öğrettiğimizdir. İşte teknoloji, yabancı dil öğretiminde burada devreye girer ve önemli bir rol oynar.
Modern ve teknolojik sınıflardan beklentiler de şu yönde olmalıdır:
◦

Öğrenciler teknolojinin mucizevi dokunuşuyla öğrenme konusunda cesaretlendirilir.

◦ Öğrenciler işbirliğine dayalı, pozitif, öğrenmeyi amaçlayan, motive edici bir ortamda
çalışırlar.
◦

Sosyal beceriler, iletişim ve etkileşim pekiştirilir.

◦

Dil, tek başına bir öğe olarak değil; iletişim aracı olarak öğrenilir.

◦

Ödev ve görevleri yerine getirerek öğrenmek esastır.

◦

Yaratıcı ve biliş-ötesi beceriler geliştirilir.

◦

Öğrenen özerkliği amaçlanır.

◦ Buradan hareketle teknolojinin günümüz modern ve ideal sınıflarıyla ilişkisinden
bahsedebiliriz. Öncelikle teknoloji, ideal sınıflara ulaşmada bize pek çok kolaylık sağlar. Teknolojinin
eğitimde kullanımı sınıf ve sınıf dışı ortamlarda olmak üzere sıralanabilir. İşte bu sebeple de eğitimin
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◦

zaman tasarrufu sağlar,

◦

deneme-yanılma konusunda sonsuz seçenek sunar,

◦

anında dönüt imkanı verir,

◦ bireysel öğrenme açısından her bir öğrencinin hızına ayak uydurmayı kolaylaştırır (hızlıyavaş öğrenen),
◦

pek çok materyali bir arada sunma olanağı sağlar,

◦ çoğu zaman ekonomi sağlar (yurtdışından anadili hedef dil olan kişilerle-native speakerskonuşma fırsatı gibi),
◦

hem kişisel hem de kişilerarası becerilerin gelişmesine katkıda bulunur.

◦ Sosyal medyanın yanı sıra online- internet bağlantılı- öğrenme ortamları (Online learning
environments-OLEs) ve teknolojileri, öğretmenlerin ve öğrencilerin zaman ve mekan sınırlılığı
olmaksızın bilgi alışverişinde bulunmalarına imkan tanır ((Li-Ping Tang ve Austin, 2009, s. 1241)
Bunların yanında elbette eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili sınırlılıklar mevcuttur. Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz: Teknoloji;
◦

Diğer materyallere kıyasla pahalıdır.

◦

Teknik sorunlar yaşanabilir (arızalar, elektrik kesintisi vb. gibi)

◦

Her konu hakkında bilgisayar programları bulunmayabilir (İşman,2003, s.298)

◦

Uygun altyapı gerektirir.

◦

Bilgisayar ve teknoloji okuryazarlığı gerektirir.

Günümüz çocukları için digital natives (Dudeney& Hockly, 2012, pp.8-9) yani dijital çağın
yerlileri ve bizim için de - digital immigrants- dijital göçebe, aslında durumu özetleyen en esaslı
ifadelerdir. Teknolojinin içine doğmuş günümüz modern çağ çocukları için, dijital göçebeler olarak,
dil öğretmenleri olarak aslında yerine getirmemiz gereken en önemli görev teknolojiyi eğitime
adapte etmek yerine teknolojinin içine eğitimi sığdırmaya gayret etmektir.
Eğer öğrencilerimiz bizim öğretmeye çalıştığımız şekilde öğrenemiyorlarsa, onları alışık
olmadıkları durum ve öğrenme şartlarına adapte etmeye çalışmak yerine, yabancı dil öğretmenleri
olarak biz kendimizi onların öğrendiği şekilde öğretmeye çabalamalıyız.
Teknolojinin gerekliliği ve eğitimde özellikle de yabancı dil eğitiminde kullanılmasının önemi
çok büyüktür. Yukarıda belirtilen faydalarının yanı sıra artık faydadan çok gereklilik haline gelmesi
teknolojiyi çoğu zaman vazgeçilmez olması durumuna getirmiştir. Yabancı dil eğitimi konusunda
daha özele inildiğinde teknolojinin ders materyali, destek sağlayan yan kategoriler ve başlı başına
teknikler olarak önümüze çıktığını görebiliriz. Eğitim teknolojisi açısından öğretmenin görevleri;
öğrencilerin incelenmesi, amaçların saptanması, hedef davranışların saptanması, öğrencilerin
söz konusu dersle ilgili geçmiş yaşantılarının saptanması, eğitim durumlarının saptanması,
hedef davranışlara götürecek yaşantıların kazandırılması ve değerlendirme olarak sıralanabilir
(Çilenti, 1984, ss.51-53). Bu bölümden sonra teknolojinin adım adım yabancı dil derslerinde nasıl
kullanılabileceği açıklanacaktır.
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Web 1.0/2.0/3.0
Emekleme
Web 1.0

Yürüme
Web 2.0

Koşma
Web 3.0

Çoğunlukla sadece okunabilir

Ağırlıklı olarak okunup-yazılabilir

Taşınabilir& kişisel

Kurumsal odaklı
Ana sayfalar
İçerik sahibi
Web oluşumu
Dizin
Sayfa görüntüleme
Afiş reklam
Britannica Online
HTML/Portal

Toplum odaklı
Blog/Wiki
İçerik paylaşımı
Web uygulama
Etiketleme
Tıklama
İnteraktif reklam
Wikipedia
XML/RSS

Bireysel odaklı
Canlı yayın akışı
İçerik birleştirme
Akıllı uygulamalar
Kullanıcı davranımı
Kullanıcı katılımı
Davranışçı reklam
The semantic web
RDF/RDFS/OWL

(adapted from http://siankimsnet.weebly.com/blog/20022013-web-10-20-30)
Öncelikle “Web tools” yani internet ortamında kullandığımız araçların gruplandırmasını
tabloya göre yapalım. Web 1.0 tools denilen ilk grup araçlar, internet araçlarının en ilkeli olarak
adlandırılabilir. “Read-only-web” yani sadece görüntüleme odaklıdır. Bu grupta yer alan araçlar
sadece içerik sağlayıcı olarak görev yapar. Bunun dışında sayfayı görüntüleyenlerin yorum yapma
gibi bir seçenekleri çoğunlukla bulunmaz. İnteraktif olmayan kişisel erişimle sınırlıdırlar. İndirme
gibi bir seçenek mevcuttur. Email programları, internet tarayıcıları bu gruba girer. Yabancı dil
eğitiminde Web 1.0 tool kullanımı için e-posta örnek olabilir. E-postalar artık hayatımızın her
alanında ev adresi verir gibi kullandığımız, hemen hemen her tür bilgi/belge gönderimi ve alımı için
ihtiyaç duyduğumuz bir araç haline gelmiştir. Yabancı dil eğitiminde de aslında geçmişte kullanılan
‘penfriend’- mektup arkadaşlığının modern hali olmuştur. Bu şekilde öğrencilerin farklı ülkelerle
yazışmaları sağlanabilir. Hatta bu kullanım bile artık güncelliğini yitirmeye başlamıştır. Bir başka
yöntem ise öğrencilerin yazma ödevlerini e-postayla yollamalarını istemek olabilir. Normal yazma
ödevinin aksine öğrencilere öğretmenleriyle daha kişisel bir bağ kurduklarını düşündürerek yazma
alıştırmaları konusunda öğrencilerin daha da motive olmaları sağlanabilir.

https://pazarlamakolik.wordpress.com/2010/02/19/web-1-0dan-web-3-0a-dogru-evrim-teorisi/
Web 2.0 tools ise Web 1.0 gruplarının bir adım ötesine geçer. Artık indirmenin yanı sıra yükleme
seçeneği de mevcuttur. Burada “Read and write” yani hem görüntüleme hem de yorum ekleyebilme
fırsatı sunulur. İçerik görüntülemenin yanı sıra kişilerin işbirliği, etkileşimi ve bilgi paylaşımına
imkan verir. Facebook, Twitter, Blog ve wikiler bu gruptaki örnekler arasındadır. Yabancı dil eğitimi
için blogların ve wiki kullanımının faydaları çoktur. Bunlarla ilgili detaylı bilgi sosyal medya, blog
ve wikiler başlığı altında daha detaylı anlatılacaktır.
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olarak değerlendirilip bireyin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bireye sunulur.
Sosyal Medya
Etrafımız birbirlerine selam vermekten çok sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol eden
ergenlerle çevrilmişken, sosyal medya araçlarını yabancı dil eğitiminde kullanmak elbette ki akıllıca
olacaktır.
Facebook: Öğrencilere yönelik Facebook grupları açılabilir. Bu gruplarda tartışmalar oluşturulup
öğrencilerin fikirlerini paylaşmaları istenebilir. Videolar ya da resimler yüklenerek öğrenciler
yorumda bulunmaya yönlendirilebilir. Ders içeriğiyle ilgili materyal ve doküman paylaşımı
yapılabilir. Ödev ya da paylaşımlar hem hızlı hem de etkili bir şekilde paylaşılabilir.
Google+: Google gruplarında da benzer şekilde öğrenciler gruplara dahil edilerek kişilerarası
becerilerinin sosyal ortamda da olsa geliştirilmesi hedeflenebilir.
Twitter: Twitterın temel kullanım amacı iletişim olsa da eğitim alanında kullanımı iletişim,
işbirliği, geri dönüt ve değerlendirme (Tang ve Hew, 2016) gibi pekçok alanı kapsar. Bir çeşit miniblog kullanımı gibi düşünülebilir. Öğrencilerin twitter üzerinden hedef dili anadili olarak konuşan
kişilerle (native speakers) iletişim kurması sağlanabilir. Belirli kişileri, hatta hayran olduğu kişileri
takip etmeleri ve bu şekilde de yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi sağlanabilir.
Sosyal medya kullanımının kontrollü bir şekilde olması koşulu dikkat edilmesi gereken önemli
bir noktadır. Bu koşullarda amaçlanan öğrencilerin teknolojiyle iç içe olmalarından faydalanarak
aynen oyun yoluyla ya da ‘gizil öğrenmeyle’ öğrendikleri gibi aslında fazlaca farkında olmadan
öğrenmeleridir.
Blog ve Wiki
Bloglar genellikle belirli konular üzerine yoğunlaşan, sayfalardan, fotoğraflardan, resimlerden
oluşan, bir kişi ya da bir grup tarafından yönetilen internet siteleridir. Eğitim amaçlı kullanılan
blogların amaçları arasında ders içeriği yükleme, ödevleri kontrol etme, öğrencilerle etkileşim, ders içeriğiyle
ilgili doküman paylaşımı, bilgi alışverişi ve öğrenme sürecinin takibi (Chen vd. 2015, s.) yer alır.
Bloglar yabancı dil eğitiminde bilgi, belge paylaşımını kolaylaştıran, belirli bir gruba yönelik
içerik sağlamayı mümkün kılan ve hatta çoğu zaman sadece bir eposta hesabıyla edinebileceğiniz
kişisel sayfalardır. Burada en önemli avantaj kontrolün bir kişide ya da en azından çok sınırlı bir
grupta olmasıdır. Yabancı dil eğitimiyle ilgili şu fikirler kullanılabilir:
◦

Blogdan belirli ödevler ya da görevler paylaşılabilir.

◦

Yazma ödevi verilerek en iyi ilk üç ödev blogda paylaşılabilir.

◦

Öğrencilerin belirli konular ve paylaşımlar üzerine yorumlar yapması sağlanabilir.

◦ Öğrencilerin belirlenmiş blogları takip etmesi, bunlar üzerine yorumlar yapması ya da
bunlarla ilgili bir sunum hazırlaması istenebilir.
◦ Bloglar sınıf blogları (class blog), öğretmen blogları (teacher blog) ve öğrenci blogları (student blog)
(Dudeney ve Hockly, 2012,s.87) olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilir. Sınıf bloglarında tüm
sınıfa ait bir blogun paylaşılması esastır. Burada her öğrenci blog içersinde paylaşımda bulunabilir,
yorum yapabilir ve sınıf arkadaşlarıyla kolayca etkileşimde bulunabilir. Öğretmen blogundaysa
öğretmenin daha kontrol sahibi olduğu bir paylaşım sitesinden söz etmek mümkündür. Paylaşım
ve kontrol hakkı, yorum durumunu açıp kapama, yorumları onaylama durumunda öğretmenin
kendisi söz hakkına sahiptir. Öğrenci blogunda ise tam tersi bir durum söz konusudur. Burada
tek söz sahibi öğrencinin kendisidir. İçerik olarak neyi paylaşacağına, hangi yorumları kabul edip
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sınırlılıkları elbette mevcuttur ancak öğrencilerin birey olarak kendilerini değerli hissetmeleri,
kendini gerçekleştirme ve başarma anlamında önemi büyüktür. Bu anlamda yetişkin öğrencilerle
kullanılması daha sağlıklı sonuçlar verebilir.
Wikiler ise daha geniş bir kitlenin kontrolündedir. Wikilerde herkesin, yorumdan ziyade içerikte
değişiklik yapabilme lüksü bulunmaktadır. Basite indirgendiğinde wikilerin bloglardan farkı siteyi
kontrol edebilen ve içerik üzerinde değişiklik yapabilen kişi sayısıdır. Daha geniş kitlelerle işbirliği
içinde olma olanağı sağlar.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa (Vikipedi İçerikte değişiklik yapma ekranı)
Dijital Oyunlar
Teknolojinin gelişmesi ve değişmesiyle dünün oyunları da artık modern çağın dijital oyunları
olarak yerini almıştır. Günümüz çocuklarının dijital oyunları da aynen diğer oyunlar gibi yabancı
dil eğitiminde kullanılabilecek fırsatlar sunar. Dijital oyunlarda bireyler herhangi bir görevi
tamamlarken (task completion/ task- fulfillment) dili doğasında olduğu gibi, hiçbir yapaylık
olmaksızın araç olarak kullanırlar ve oyunu tamamlarlar. Burada amaç görev tamamlama, oyunu
bitirme güdüsüdür. Zevk alarak kelime öğrenir, emir cümlelerini yerine getirirler. Hemen hemen en
etkili yöntemlerden birisidir. İlkeleri şu şekilde sıralanabilir:
◦

Kurallar takip edilir.

◦

Görev tamamlama esastır.

◦

Gizil öğrenme sağlar.

◦

Amaçlıdır.

◦

Gerçek yaşama benzer.

◦

Hedefe yöneliktir.

◦

Eğlencelidir.

Örnekte oyun içerisinde oyuncu tapınağın kapısındadır ve içeri girmek için verilen notta doğru
ifadeleri seçmelidir. Burada birey yabancı dili bir araç olarak kullanır ve ancak bu metni düzelttikten
sonra içeriye girebilir.
http://classroom-aid.com/2012/08/28/25-online-games-for-english-language-learners/
Podcast
Türkçesi için aslında tam olarak bir karşılık henüz bulunamamıştır. Podcast için internet ortam
akışı/yayını diyebiliriz. Podcastler kişisel bilgisayar, müzik çalar ve telefonlara indirilebilen, hatta
çoğunlukla bunu bile gerektirmeden dinlenebilen dijital medya dosyalarıdır.
Yabancı dil eğitiminde podcast kullanımıyla ilgili ilk önemli nokta özgün ve orijinal oluşudur.
Öğrenciler yabancı dile esas kaynaktan erişim sağlarlar. Teknolojiyle sürekli iç içe olan öğrenciler
için sıradan ve yapay bir dinleme kaydı yerine hakiki ve hemen hemen her an ellerinin altında
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Podcastler, pratik ve her zaman kullanıma hazırdır. Öğrenciler, içeriklerden kendi istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda seçim yaparak dinlerler. Milyonlarca farklı konuda milyonlarca kaynağa saniyeler
içerisinde ulaşmak mümkündür. Öğrencilerin, yabancı dili kendi doğası içerisinde öğrenmelerini
mümkün kıldığında önem taşır.
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts
http://www.nationalgeographic.com/podcasts/
Web-Quest/İnternet Temelli Projeler
WebQuest, araştırmayı ve öğrenmeyi öğrenme temelli, internet odaklı bir kullanımdır.
Kullanılacak materyallerin tamamı ya da çok büyük bir bölümü internet kaynaklıdır. Öğrencilerin
belirli bir görevi tamamlamaları üzerine kuruludur. Görev tamamlama esnasında öğrenciler
önceden belirlenmiş sitelerden veya kaynaklardan faydalanarak sonuca ve bütüne ulaşırlar. Hangi
yolu kullanacakları, ne şekilde bunları bir bütün haline getirecekleri kendi seçimleri dahilindedir.
Yabancı dil dersi için örnekteki gibi bir kullanım uygundur.
Öğrenciler gruplar oluşturarak internet üzerinden (blog olabilir) öğretmenlerinin daha önceden
kendileri için hazırlamış olduğu siteye erişim sağlarlar.
1. Burada “İnternetten Alışveriş/Online shopping” başlıklı konu öğrencilere sunulur. İlk
aşamada internetten alışverişin ne olduğu, nelere dikkate edilmesi gerektiği gibi bilgiler farklı
kaynaklara erişimler sunularak aktarılır.
2. Sonraki aşamada görev verilir: “İnternetten Alışveriş Anketi” hazırlamak. Öğrenciler burada
verilen farklı konulardan birini seçerler (İnternette alışveriş ne kadar güvenli? / İnternette en çok
tercih edilen ürünler nelerdir? gibi). En az dört farklı siteden resimler ve içerik eklenmesi istenir.
Öğrenciler, resimleri ve içeriği birleştirerek bir anket hazırlarlar.
3. Bu aşamada süreç değerlendirilmesi yapılır (kişisel değerlendirme ve grup değerlendirmesi).
4. Sonuç bölümünde oluşturulan anketler diğer gruplarla paylaşılır ve uygulanır.
Bir başka örnek:
1. Öğrenciler gruplar oluşturarak internet üzerinden (blog olabilir) öğretmenlerinin daha
önceden kendileri için hazırlamış olduğu siteye erişim sağlarlar.
2. Burada ufolarla ilgili bir haber okurlar.
3. Bu aşamada görev verilir: “Konuyla ilgili detaylı bir haber hazırlamak”.
4. Sonrasında birkaç farklı internet sitesinden olayla ilgili fotoğraflara ulaşırlar ve anasayfada
verilen bazı sorulara cevap ararlar. (Olay ne zaman gerçekleşmiş? /Olay yeri neresidir?/ herhangi
farklı yerde benzer olay yaşanmış mı? gibi).
5. Bu aşamada tanıkların ifadelerinin yer aldığı farklı sitelerdeki videolara erişim sağlarlar.
6. Sonrasında uzman görüşleri okunur. Uzman görüşlerinin olduğu farklı sitelerden seçim
yaparak ve bilgi toplayarak haber metinleri oluşturulur.
7. Süreç değerlendirilmesi yapılır (kişisel değerlendirme ve grup değerlendirmesi).
8. Sonuç bölümünde oluşturulan haber metinleri blogda ve sınıfta paylaşılır.
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Powerpoint programı pek çok farklı kullanım alanıyla, sağladığı alternatiflerle herhangi bir
konunun sunulmasında pratiklik, zaman tasarrufu, kişiye yönelik olma, akıcılık, ilgi çekici olma,
pek çok multimedya aracını barındırma, pek çok duyuya aynı anda hitap edebilme gibi olanaklar
sunar. Yabancı dil derslerinde öğrencilerin dikkatini toplamasını kolaylaştıracak fazlaca medya
içeriğinin sunulmasını mümkün kılar. Powerpoint slaytlar,
◦

Saklama kolaylığı sağlar.

◦

Düzenlidir.

◦

Zaman tasarrufu sağlar. (Öğretmen tahtaya yazı yazmak yerine slayt kullanabilir.)

◦

Tekrar tekrar kullanılabilir.

◦ Birlikte geçirilen öğrenci-öğretmen süresini arttırır. (Öğretmen yazı yazmak yerine
öğrencileriyle meşgul olur.)
◦ Sınıfla meşgul olabilmek için öğretmene zaman kazandırır ve böylece sınıf yönetimi için
uygun ortam sağlanmış olur.
◦ Farklı öğrenme stilleri ve zekâ türlerine göre birden fazla materyalin aynı anda sunulabilmesine
olanak sağlar.
◦

Ders içeriğinin organize bir biçimde sunulmasını sağlar.

◦ Karmaşık grafik, animasyon ve figürlerin öğrencilere aktarılması konusunda avantajlıdır
(Savoy vd.2009, s.866).
Sınırlılıkları bakımından derslerde powerpoint kullanımının gereğinden fazla olması durumunda
dersler sıkıcı hâle gelebilir ve sunumlar fazla hızlı yapıldığı takdirde öğrencilerin sunumu ve ders
içeriğini takipleri güçleşir (Kahraman vd. 2011, s. 1345). Ayrıca format olarak fazlaca karanlık,
karmaşık veya fazlaca göz yoran slaytların kullanımı da öğrencilerin dikkat problemleri yaşamasına
sebep olabilir.
Chat Programları
Chat yani sohbet programları öğrencilerin oturdukları yerden dünyanın dört bir yanındaki
kişilerle sohbet edebilmesine imkan sağlayan programlardır. Bu programlarla öğrenciler istedikleri
kişilerle; kendi ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine yönelik tercihler yaparak dil ve konuşma pratiği yapma
şansı yakalarlar. Doğal ortamında, yapaylıktan uzak, öğrencilerin zevk alarak faydalanabilecekleri
programlardır. Elbette ki sınırlılık olarak internet ortamındaki serbestlik belirtilebilir ve bu yüzden
mutlaka doğrudan ya da dolaylı öğretmen ya da ebeveyn kontrolü gerektirir.
Akıllı Tahta
Sınıflarda akıllı tahtaların kullanımı günden güne artmaktadır. Akıllı tahtalar, bilgisayarların
sınıf içerisinde daha pratik ve daha fazla uygulama alanıyla birlikte kullanımına olanak sağlayan
halidir. Akıllı tahtalar bilgisayar, hoparlör, projeksiyon gibi cihazları bünyesinde barındırdığından
kullanım adına hem pratiklik hem de zaman tasarrufu sağlar. Taşınabilir olmaması sınırlılıklar
arasında belirtilebilir.
Bilgisayar Destekli Eğitim (Computer Assisted Language Learning- CALL)
Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla
öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek
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Language Learning- CALL); bilgisayar temelli, öğrencilerin bireysel hızlarında bilgisayar kullanarak
ders içeriğini takip ettikleri bir programdır.
Avantajlar;
◦

Öğrenciler kendi hızlarında öğrenme fırsatına sahip olurlar.

◦

Sonsuz sayıda deneme-yanılma, pratik yapma ve tekrar şansı vardır.

◦

Öğrenciler içerik konusunda söz sahibidirler.

◦

İnteraktif olduğundan bireyin öğrenmede aktif olması söz konusudur.

◦ Öğrenci odaklı olduğundan, öğrenciler kendi öğrenmeleriyle ilgili sorumluluk alır ve
öğrenen özerkliği konusunda bireye fayda sağlar.
◦ Öğretmenin bu süreçte öğrencilerle bireysel olarak daha fazla zaman geçirebilmesine olanak
sağlar.
◦

Anında geri dönüt sunar.

◦ Bilgisayar benzeşim (simülasyon) programları öğrenciyi çözümsel (analitik) ve çok yönlü
düşünmeye teşvik eder (Vural, 2004,s.204).
◦

Zaman ve mekan kısıtlaması yoktur.

Sınırlılıkları;
◦

Nispeten pahalıdır.

◦

Her bir öğrenci için bilgisayar okur-yazarlığı gerekir.

◦

Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engeller ( Yanpar Şahin ve Yıldırım, 1999, s. 64).

◦ Bilimsel tecrübelerin ışığında, bilgisayar teknolojileriyle eğitim programlarının akademik
anlamda bir sentezi yapılmalıdır (Halis, 2001, s. 227). Aksi takdirde sınıfa bilgisayar getirmiş
olmaktan başka bir işe yaramaz.
Flipped Learning (Ters-Yüz Sınıflar)
Flipped learning yani Ters-yüz sınıflar, alışılagelmiş olan geleneksel sınıfların kelimenin tam
anlamıyla ters yüz edilmesiyle meydana gelmiş yeni bir bakış açısıdır. Şemada en basit haliyle Tersyüz sınıf süreci açıklanmıştır:
http://www.slu.edu/cttl/resources/teaching-tips-and-resources/flipped-classroom-resources
sitesinden adapte edilmiştir.
Sınıfların ters-yüz edilme süreci kısaca Planlama/Ters- yüz sınıflar temelde şu ilkelerle ve takip
eden şemayla daha detaylı bir şekilde açıklanabilir:
◦ Ters-yüz sınıflarda “ödev” ve “ders içeriği” sıralama olarak yer değiştirmiştir. Böylece
öğrenciler sınıfta dersi dinleyip evde ödevle bir başına kalmak yerine ders içeriğini önceden
dinleyerek hem sınıfa derse hazır olarak gelmiş olur hem de sınıfta uygulama yaparak
anlayamadığı yerler için arkadaşlarından ya da öğretmeninden yardım alabilir.
◦ Ders içeriği öğretmenin kendisi ya da bir uzman tarafından önceden hazırlanır ve
kaydedilir.
◦

Öğrenciler bu ders içeriklerini sınıfa gelmeden seyreder ve derse hazır olurlar.
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alıştırma yapma, akran çalışması, projeler, ve sosyal etkileşim için hazırdırlar.
Sınıf içi süreç tamamen etkileşim, sosyalleşme, işbirliği, aktif-katılım, öğrenmeyi öğrenme ve
öğrenen özerkliğine ayrılır.
(Ercan Demirel, 2016, s. 111)
SONUÇ
Çağımızın teknolojik gelişmeleri ile birlikte çevremizdeki hemen hemen her şey günden
güne değişmektedir. Öğretmenler olarak en önemli görevimiz öğrencilerimizin ihtiyaçlarını
karşılayabilmek, onlara yetebilmek ve onların daha ileri gidebilmelerine yardımcı olmaktır.
Teknolojinin içine doğmuş teknoloji çağı öğrencileri için geleneksel sınıflarda eğitim görmek balığın
ağaca tırmanmasını istemekle eşdeğerdir. Onların ilgi, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda tasarlanmış
sınıflar ve ders içerikleri onların gerçekten ait oldukları yerde hissetmelerini sağlayacak, pozitif
öğrenme atmosferi oluşturacak ve öğrenmelerini hızlandıracaktır.
Sınıfta teknoloji kullanımının esas amacı da öğrencilerin ait olduklarını düşündükleri, iyi
hissettikleri bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. Böylece hem gizil öğrenmeyle birtakım hedeflere
ulaşacaklar, hem de kendi öğrenmeleriyle ilgili sorumluluk alarak kendi öğrenme hızlarına uygun,
kişisel ve kişilerarası becerileri geliştirebildikleri bir ortamda öğrenmeyi öğreneceklerdir.
Sınıftaki en temel başlangıç noktası öğrencilerin ortamı sevmelerini sağlamak ve kendilerini
iyi hissedecekleri bir ortam sağlayabilmektir. Teknoloji de bize bu seçenekleri fazlasıyla sunar.
Unutmamalıyız ki insan sevmediği bir ortamda, sevmediği bir şeyi öğrenmek istemez.
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16.EDEBİYAT VE DİL ÖĞRETİMİ

Doç.Dr. Aslı Özlem TARAKCIOĞLU
Gazi Üniversitesi

Dil öğretim sınıfındaki öğretmenin amacı sadece dil öğretmek değil, öğrencilerin dili değişik
amaçlarla kullanabilmesini ve değişik bağlamlarda iletişim kurabilmesini ve farklı bir kültürün
ruhuna dokunmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için gerekli olan ise öğrenci ile hedef dil
ve dilin özünü oluşturan kültür arasında bir köprü kurmaktır. Bu bağlamda öğrencilerin gerçek,
bozulmamış ve sadece belli bir amaç doğrultusunda yeniden yapılandırılmamış bir dil kullanımına
maruz bırakılmaları gerekmektedir. Sınıf içinde ise dil öğretimine temel oluşturacak doğal iletişim
ve etkileşim için gereken dinamizm edebi metin kullanımı ile sağlanabilir.
Dil Öğretimi ve Edebiyatın Tarihi Gelişimi
Dil ve edebiyatın ayrılmaz bir şekilde iç içe olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Brumfit ve Carter’ın
“dilin bir müttefiki” (1986: 1) olarak tanımladığı edebiyat sadece dil tarafından oluşturulmakla
kalmaz, aynı zamanda dilin tekrarlayan ve yaşayan kullanımlarını da yansıtır.
Edebiyatın dil öğretiminde kullanımı yeni bir yaklaşım değildir. Tarih boyunca edebiyat farklı
dil öğretim metodları içinde değişik şekillerde kullanılmıştır.
Yabancı dil öğretiminde edebiyatın rolü tarihsel bir gelişim içinde incelenebilir.19. yüzyılda
ESL/EFL alanında Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi (Grammar-Translation method) hüküm sürmektedir.
Bu yöntemde edebiyat ana unsur ve edebi eserler dil öğretiminde “belli başlı material kaynağı”dır
(Prodromou, 2000;34), bu yüzden hedef dildeki edebi metinler okunur, tercüme edilir ve yazım
ve “dilbilgisi kurallarının örnekleri” (Duff and Maley 1990: 3) olarak kullanılır. Bu yöntem aslında
biçime, dilbilgisi kurallarına ve sözcüklere odaklanmıştır. Edebi içerik ile herhangi bir ilgisi
yoktur.19. yüzyılın sonlarından itibaren pragmatist bir yaklaşım olarak alana giren Direkt/Dolaysız
Yöntemin dil öğretiminde anadili dışarıda bırakarak günlük konuşmalara yönelmesiyle edebi
metinler dil öğretiminde işlevini ve önemini kaybetmeye başlar. II. Dünya Savaşında az bilinen
dillerin öğrenilmesi gereksinimi özellikle Amerikan ordusu tarafından desteklenen ve yabancı dil
öğretim metodlarını oldukça zenginleştiren dil programları geliştirilmesine neden olur (Neuner
and Hunfeld, 1993:45). Bu dönemin sözlü iletişim, kültür, güncel gelişmeler ve ilgili ülke bilgisine
odaklı programları İşitsel-Dilsel Yöntemin (Audio-Lingual Method) temelini oluşturur. Döneme ait
dil öğretim kitaplarındaki metinler yerel yiyeceklerden köşe yazılarına kadar geniş bir yelpazeye
sahip olduğu halde edebi içerikli metin kullanılmamaktadır. 1930-1960 arasındaki bu süreçde
ABD’de geliştirilen bu yöntemle neredeyse eşzamanlı olarak Fransa’da da dil öğretiminde dinleme
ve konuşmayı öncelikli amaç olarak belirleyen İşitsel-Görsel Yöntem (Audio-Visual Method) ortaya
çıkar.
1950’lerin ikinci yarısında Chomsky’nin kuramlarından yola çıkılarak ortaya koyulan Bilişsel
Yöntem (Cognitive Method) dört becerinin aynı öneme sahip olduğunu vurgularken yine dil
öğretiminde edebi eser kullanımına uzaktır. 1960’ların sonu ve 70’lerde yine edebiyatı neredeyse
hiç kullanmayan Yapısalcılık yaklaşımı (Structuralism approach) alanda yerini alır. Yapısalcı
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olarak kullanmayı tercih eder, içerik veya yorum yerine tamamen dilbilgisel yapının doğruluğu ile
ilgilenirler. Başka bir deyişle, yabancı dil öğretimi tamamen bir dilbilim meselesi olarak kabul edilir.
Süreç içinde yerini alan Direkt/Düzvarım/Dolaysız Yöntem (Direct Method), İşitsel-Dilsel Yöntem
(Audiolingualism), Danışmanlı/Grupla Dil Öğretim Yöntemi (Community Language Learning),
Telkin Yöntemi (Suggestopedia), Sessizlik Yöntemi (Silent Way), Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Total
Physical Response) ve Doğal Yöntem (Natural Approach) dil öğretim alanına hakim olduğunda da
edebiyat dil öğretiminde bir araç olarak kullanılmaz. 70’lerin sonu ve 80’lerin başında alanı kasıp
kavuran ve dil öğretiminin amacını günlük hayatta iletişim kurmak olarak gören İletişimsel Yöntem
(Communicative Approach) de edebiyatı görmezden gelme eğilimindedir. Dil öğretim sınıflarındaki
“kullanılabilir ve uygun” içerikleri öğretme eğilimi nedeniyle edebi eserler müfredatta yer bulamaz.
Özellikle bu dönemde dil öğretimi öğrencilerin sözel iletişim becerileri üzerine odaklanmış,
müfredatlar diyaloglarla doldurulmuştur. Aynı şekilde, İşlevsel-Kavramsal yöntem (FunctionalNotional Approach) de iletişimi ana amaç olarak belirlediği ve edebiyatın iletişimsel bir işlevi
olduğunu kabul etmediği için edebiyatı neredeyse tamamen görmezden gelir.
Ancak 1980’lerden itibaren yabancı dil öğretiminde kapsamlı bir reform süreci içine girilmesinin
ardından köklü bir değişiklikle edebiyat tekrar dil öğretiminde hak ettiği yeri almaya başlar. Üstelik
artık edebiyat Dilbilgisi-Çeviri yönteminde olduğu gibi sadece kurallara ve sözcüklere odaklı bir
kaynak değil, tam tersine iletişimsel yetiyi arttırmaya yönelik “eleştirisel düşünce ve estetik beğeniyi
geliştiren bir sıçrama tahtası” (Bretz, 1990:335-338) ve öğrencilerin sosyal ve kültürel farkındalığını
oluşturup geliştiren bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. 90’lar ve izleyen yıllar edebiyatın en
değerli dil öğretim kaynaklarından biri olarak öne çıkmasına ve yükselmesine tanıklık eder (Duff
and Maley 1990: 3). Bu değişimdeki en büyük pay belki de edebiyatı dil kurallarının kusursuz beden
bulması olarak gören ve iletişimsel yöntem içinde yer bulan yeni akımlara aittir (Sanz and Fernández
1997; 25-37). Şüphesiz, edebiyat iletişimsel bir etkinliktir ve edebi eserler de dil kullanımının
gerçek ve kusursuz örnekleridir. Brumfit ve Carter (1986) ve Lazar (1993) gibi bu alanın önde gelen
isimleri edebiyata has bir dilin varlığını reddedip, edebi eserlerde kullanılan günlük ve ortak dilde
de var olan ve kullanılan mecaz, kinaye, şiirsel sözcükler, sıradışı sözdizim yapıları gibi dilbilim
unsurlarının yoğunluğuna vurgu yaparlar (Lazar 1993: 7). Bu unsurlar edebiyata mahsus değildir;
ninnilerden atasözlerine, gazete manşetlerinden politik sloganlara kadar günlük hayatın her
alanında kullanılırlar ancak edebiyat alanındaki kullanım oranları ve etkileri çok daha yüksektir.
Dil Sınıflarında Neden Edebiyat Kullanılmalıdır?
Tarihsel süreç içinde de gözlendiği üzere yabancı dil öğretim müfredatına edebi eserler uzun
süre alınmamış hatta yok sayılmıştır. Dilin kültürün bir parçası olduğu ve bir kültürün bütün
yönleriyle özünü yansıtan edebiyatın da dilin en canlı şekliyle hayat bulduğu unsuru olduğu göz
önüne alındığında bu gerçekten ilginç bir yaklaşımdır. Ayrıca bu yöntemlerin hiçbirinin tam bir
başarı sağlayamaması ve son yıllarda edebiyat ve kültür çalışmalarının dil öğretim müfredatlarına
harmanlanması için ciddi çalışmalar yapılıyor olması da edebiyatsız dil öğretiminin eksik kaldığının
güçlü bir göstergesidir. Edebiyatı ve edebi metin kullanımını görmezden gelme eğiliminde olan dil
öğretim metodları, acaba dili kültürden soyutlayarak dil öğretimini sadece doğru dilbilgisi yapıları
çerçevesinde dört beceriyi kullanma yetisi olarak mı algılamaktadırlar? Bu alandaki sıkıntı aslında
Carter ve Long’un (1991;8) “edebiyat öğretimi” ve “edebiyatın kaynak olarak kullanımı” olarak
tanımladığı kavramların tam olarak kavranamaması veya göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Edebiyat dendiği zaman genellikle akla ilk gelenler edebi gelenekler, edebi akımlar, yazarın hayatı,
edebiyat tarihi ve eleştirisi ve söz sanatları gibi “teknik” konular olmaktadır. Oysa bunlar, bu
alanda çalışan öğrencinin eğitiminin sonunda filolog olacağı akademik “edebiyat öğretimi” alanına
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farkındalığını geliştirmeye yönelik olarak edebi metinlerin bir araç olarak sınıfta kullanımıdır.
Edebi eserlere dilbilgisi kurallarıyla oluşturulmuş dilbilgisel derlemeler olarak bakmak yanlıştır.
Bu metinler sadece bir dilin yapısındaki kelime türlerinden, biçim bilgisinden, söz diziminden
oluşmaz. Edebi bir eser yazarın/şairin kişisel deneyiminin ötesinde ortak bir sosyal ve kültürel
miras ve bilincin, derin bir hayal gücünün, paylaşılan değerlerin, toplumsal kuralların alt ve üst
katmanlarını içinde barındıran bir bütündür. Tarcan’ın ifadesiyle edebi bir eser “İnsan beyninin
bir dili en iyi şekilde ve bütün yönleriyle kavrayabileceği dilsel malzemelerden oluşan bir araç,
bir üründür. Bu dilsel malzemeler o dili öğrenenlere zengin bir kaynak oluşturmaktadır” (2004;
53). Edebiyat öğretimi ile karşılaştırıldığında, dil öğretimi formüle edilmiş yapılara indirgenmiş ve
belirlenen amaca hizmet edecek kadar kelime ile sınırlanmış mekanik bir sistem olarak bile görülebilir.
Oysa edebiyat devinimini kaybetmeyen ve insanoğlunun varolup yaşamını idame ettirmeye çalıştığı
her alanda vücut bulan sosyal bir süreçtir. Yapay bir şekilde standartlaştırılmış, belirgin bir sosyal
veya kültürel bağlamı olmayan ve sadece hayatını idame ettirecek kadar öğrenilebilen “hiçbir yer
İngilizcesi” ile karşılaştırılması bile mümkün değildir.
Ancak dil öğretiminde edebi metinlerin amaç değil araç olarak kullanılması gerektiği gerçeği
hiçbir zaman unutulmamalıdır. Tarcan’a göre yabancı dil öğretiminde kullanılan edebi bir metin
öğrenciler için “öğretici bir bulmaca” özelliği taşır ve öğrencilerin zihinlerindeki boşlukları
tahminlerle, resimlerlerle ve sözcüklerle doldurmak için kullanılabilir (Tarcan 2004; 53). Her ne kadar
Pickett (Brumfit & Carter; 1986;127) öğrencinin edebiyat olmadan da dili gayet güzel öğrenebileceğini
veya tam tersi bir durumda sadece dilbilgisi öğrenerek edebi bir eseri okuyup anlayacağını söylese
de, her iki durumda da bir şeylerin eksik kalacağının ve ancak “edebiyat ve dil çalışmasının birbirine
çok yakın olması ile bu eksikliğin giderilebileceğinin” de altını çizmektedir.
Bu çerçeveden bakıldığında dil öğretim sınıflarında edebiyat kullanımının pek çok nedeni ve
yararı vardır. Duff ve Maley (1990: 6-7) dil öğretiminde edebiyat kullanımının üç temel ölçütünden
bahseder; ilki, dilbilimseldir. Bir öğretim aracı olarak edebiyat öğrenciye dilin gerçek ve özgün
kullanımlarının yanı sıra geniş bir üslup, metin türü ve farklı kullanım yelpazesi de sunar. Dil
öğrenen birinin tüm bu öğeleri öğrenmesi, tanıması ve ayrıştırabilmesi sadece dilbilgisel kullanım
bakımından değil dilin sosyal ve iletişimsel işlevi bakımından da büyük önem taşımaktadır. (Sanz
and Fernández; 1997; 28). Sözlü ve/veya yazılı ileti dilbilgisel doğru olduğu kadar hem şekil hem
içerik olarak sosyal ve kültürel duruma da uygun olmalıdır. İkinci ölçüt yöntemseldir. Buna göre,
edebi bir metinin farklı pekçok yorumu olabilir ve bu da Widdowson’un da (1983: 37) ifade ettiği
gibi edebi metin-öğrenci-öğretmen ortamında gerçek ve yönlendirici bir etkileşim oluşturur. Sadece
dilin yapısal öğeleri değil, kültür de bu etkileşimin bir parçasıdır. Üçüncü ölçüt olarak motivasyon
da son derece önemlidir; edebi bir metin, yazarın gerçek duygularını ortaya koymakla kalmaz,
öğrencide de güçlü bir motivasyon yaratır. Edebi bir metinle öğrenci bir başkasının kişisel deneyimini
paylaşır, okuduğunu kendi dünyası ile karşılaştırır, insanlığın ortak bilgi, duygu ve deneyiminin
bir parçası olur. Bu nedenle teşvik edici ve yönlendirici etkinlikler hazırlamak edebiyatı daha da
güçlü bir motivasyon aracı haline getirecektir. Edebi metinler özellikle özgünlükleri ve sağladıkları
anlamlı bağlam nedeniyle motive edicidirler (Ghosn, 2002,;Van, 2009). Altı çizilmesi gereken bir
başka detay da öğrencilerin gerçekten hoşlandıkları şeylerle ilgilenirken daha çok motive oldukları
ve öğrenmenin daha hızlı, daha etkili ve daha kalıcı olduğu gerçeğidir.
Collie ve Slater (1991) ise dil öğretiminde edebiyat kullanmanın dört temel yararından bahsederler;
özgün material, kültür zenginleştirme, dil geliştirme ve kişisel gelişim. Dil öğretim sınıflarında
edebiyat kullanımının neden gerekli olduğu bu başlıklar altında detaylı olarak incelenebilir.
Edebi metinler dil öğrenim sürecinde sınıfta kullanılacak özgün material sağlayarak öğrenme/
edinim sürecini desteklediklerinden bilgi içerikli materyallerden daha kullanışlı ve yararlıdır. Edebi

		

		

Sayfa: -177metinler özgün materyallerdir çünkü gerçek hayatta kullanılan dil ile üretilmişlerdir, hedef kitleleri o
dilin doğal konuşmacılarıdır ve özgün bir kültürel bağlamda kullanımdaki dilin estetik yansımaları
olarak ortaya çıkarlar. Müzikte nota, resimde renk ne ise edebiyat için de dil odur. Dolaysıyla, edebi
metinler öğrencileri yeni temalar ve dilin beklenmedik ve çok bilinmeyen kullanımlarıyla karşı
karşıya getirdiklerinden çeşitli bağlam ve kültürlerin öğretiminde de uygun ve değerli bir araçtır.
Ayrıca edebi bir metnin hedef kitlesi o dilin kendi konuşanları olduğundan, yaşayan ve kullanılan
farklı yapı ve kuralları da gözler önüne seren bir model olacaktır (Collie and Slater, 1991, 4; Ur, 1996,
201). Başka bir deyişle, edebi bir metin özgün durumlarda ortaya çıkan gerçek iletişim modellerinden
oluşur. Yazar/şair o dilin doğal konuşmacısı ve o kültürün doğuştan üyesi olduğundan, o kültüre
has bir tavırla o dilin gerçek kullanımını yansıtacaktır. Dahası yabancı dil öğretimi, birbirinden
kopuk cümleler ve birbirinden izole edilmiş yabancı dil yetileri ile değil, mümkün olduğunca sözlü
ya da yazılı metinlere odaklanılanve dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetilerinin birbirleriyle
birleştirilip bütünleştirildiği doğal bir iletişim zemini üzerine yapılmalıdır (Krumm, 2001). Bunun
için kullanılabilecek en etkili ve yararlı materyal de elbette o dilin özünden kopup gelen edebi bir
metindir. Edebiyat dilin hiçbir yönünü göz ardı etmez; aksanlar, farklı kullanımlar, sözcük oyunları,
mecazlar ve çağrışımlar edebi bir metin yoluyla dil öğrenen öğrenciye o dilin tüm zenginliğini
sunar. Kısacası, edebiyat doğası gereği özgündür ve dil öğrenimi için özgün girdi sağlar (Ghosn,
2002; Shrestha, 2008).
Edebiyat aynı zamanda öğrencilerin hedef kültürün farklı sosyal ve kültürel bağlamlarında
kullanılan farklı söylemleri anlayıp yorumlayabilmelerini de sağlayarak (Savvidou 2004;76) bir
kültür zenginliği yaratır. Edebi eserleri okuyup çalışarak öğrenciler dünyayı farklı birinin gözünden
görmeyi, farklı değerler ve yaşam şekillerini kabul etmeyi ve farklı bir kültür veya toplumun sosyal,
politiki tarihi, kültürel ve ideolojik varoluşuna hoşgörü ile yaklaşmayı öğrenip kültürel anlayış ve
yaklaşımlarını derinleştirirler. Her edebi eser içinde yaratıldığı tarihi, kültürel, sosyal, politik ve
ideolojik zemine bir ses, bir tepki vermedir. Dil, çalışılan kültürün en güzel yansıması olan edebi
eserlerle sınıfa taşınabilir. Bu aynı zamanda dil öğrenen öğrencilere kendi kültürleri ve diğer
kültür arasında bir karşılaştırma imkânı da sunarak görüş açılarını, hoşgörülerini ve anlayışlarını
geliştirmelerini, yabancı düşmanlığından, ötekileştirmeden ve tektipleştirmeden uzaklaşmalarını
sağlar.
Edebi metnin dil öğretiminde kullanılmasının belki de en çok vurgulanan yararı hedef dili
geliştirmesidir. Edebi bir eser sınıf içinde ve dışında okutularak, öğrencilerin dili doğru ve akıcı
olarak kullanmasında ciddi katkı sağlayabilir. Edebi bir eserde kelimeler ve yapılar günlük hayatta
doğal konuşmacıların kullandığı şekliyle yer aldığından, dilin ve dilbilgisinin hem standart hem
de farklı kullanımlarının özgün olarak örneklendiği ideal bir modeldir. Devrik cümleler, farklı
ifadeler, deyimler ve dolaylı anlatımlarla dilin tüm yönlerini kapsayan bu kıymetli kaynak, sadece
dilbilgisinin değil dört becerinin ve eleştirel düşüncenin öğretiminde de kullanılabilir. Özellikle
okuduğunu anlama ve dilin yaratıcı kullanımını destekleyici özelliğinin altı çizilmelidir çünkü
edebi bir eserde yüzeyden çok derinlerde verilen mesaj öğrencileri eleştirel ve yaratıcı düşünmeye
yöneltmektedir. Maley’e göre edebiyat “dil türleri potpurisi ile ilgilenir” ve “argodan resmi dile
kadar” (1989: 26) geniş bir yelpazesi vardır. Ayrıca edebi bir metin çok sayıda kelime, diyalog ve
dilbilgisel yapı içerir ve bu özelliğiyle de “okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimi
için” sayısız imkan sunmaktadır ( Crain,1993; Stern, 2001).
Dil öğretiminde edebiyat kullanımının öğrencilere kişisel gelişim alanında da destek sağlayacağı
aşikârdır. Bir yandan öğrencinin başka bir kültüre yüzünü dönerek hayal gücünü ve yaratıcılığını
arttırmasını sağlayan edebi metin, diğer yandan da öğrencinin “bilişsel ve duygusal” gelişimine
de katkıda bulunur (Griffith 1987: 1). Sanal bir çerçeveye yerleştirilmiş de olsa edebi bir eserdeki
karakterler dil sınıflarında okutulan ders kitaplarında ezberletilmiş kalıplarla iletişim kurmaya

		

Sayfa: -178çalışan resimlerden daha canlıdır. Bu karakterler öğrencinin içine doğup büyüdüğünden farklı
bir kültürün değerlerinin, tavırlarının, davranışlarının, duygu ve düşüncelerinin ve olaylara ve
insanlara tepkilerinin vücut bulmuş halidir. Duyulara ve duygulara hitap eden edebiyat, öğrencinin
diğer kültürdeki insanların da kendisi gibi hissettiğini, düşündüğünü, mutlu olduğunu veya acı
çektiğini fark edip onlarla duygudaşlık kurmasını sağlar. Edebi eserler kişisel bir kalıpta vücut
bulan evrensel deneyimlerdir. Dolaysıyla bu eserler öğrencileri sosyal ve kültürel şartlanmaların
ve önyargıların dışına taşıyarak onlara daha açık fikirli, hoşgörülü, esnek ve yargılamayan bir bakış
açısına sahip olma şansı verir.
Edebiyat Öğretimine Yönelik Yöntem ve Yaklaşımlar
Her ne kadar dil öğretimi derslerinde edebi metinler kaynak olarak kullanılsa da yine de edebiyat
ve kültür öğretimi için de pedagojik bir model gerekmektedir. Dil öğretiminin kendine has yöntem
ve yaklaşımları olduğu gibi edebiyat ve kültür öğretiminin de önerilen yöntem ve yaklaşımları
vardır. Bu alanda yine çok sayıda yöntem ve yaklaşım önerisi olsa da bunların öne çıkanları ve
yaygın olarak kullanılanları kronolojik bir sıralama içinde çalışılabilir.
Maley (1989) edebiyat öğretimi ile ilgili iki yaklaşımdan sözeder; eleştirel edebi yaklaşım
olay örgüsü, karakter özellikleri, üslup ve söz sanatları gibi teknik detaylar üzerinden metnin
edebi değerine odaklanır. Bu yaklaşım belli bir dil seviyesi ve edebiyat geleneği bilgi ve birikimi
gerektirdiğinden ancak belli bir dil düzeyine ulaşmış sınıflarda kullanılabilir. Biçemsel yaklaşımda
ise edebi eser tamamen kaynak bir metin olarak kabul edilir. Bu yaklaşımda temel olarak metni
yorumlamak yerine dilbilgisi ve kelime çözümlemesi yapıldığından bu yaklaşım yabancı dil öğretim
sınıfları için daha uygun görünmektedir.
Carter ve Long (1991) ise üç ayrı modelden bahsederler; dil-odaklı model edebiyatı sadece dil
geliştirme ve farkındalık yaratma amacı ile kullanır. Maley’in biçemsel yaklaşımını çağrıştıran bu
modelde edebiyatın dilbilgisel ve söylemsel nitelikleri yoluyla ortaya çıkan estetik değeri tartışılır.
Ancak dilbilgisel kalitenin çalışılması ve okuma zevki dengede tutulmalı, birinin diğerinin önüne
geçmesine izin verilmemelidir. Carter ve Long’un içerik olarak edebiyat veya kültür modeli olarak
tanımlanabilecek ikinci yaklaşımları ise edebiyatı diğer kültürün tarih, gelenek, tür, sanat, ideoloji
v.s. gibi kavram ve eğilimlerini yansıtan bir araç olarak görmektedir. Kişisel gelişim olarak edebiyat
olarak tanımladıkları üçüncü model ise tamamen öğrencinin edebiyat deneyiminden zevk alması ve
kişisel deneyimlerini metne taşıması üzerine tasarlanmıştır.
Byram (1994) sırasıyla edebiyat ve kültürü tanımlayıp, bunlar üzerinden program ve ders planı
hazırlanması gerektiğini ileri sürer. Diğer türlü öğrencilerin bilgi kirliliğinde kaybolup, edebi ve
kültürel detaylarla uğraşırken etkileşimde bulunamayacaklarının, eleştirel ve yaratıcı düşünceden
uzaklaşacaklarının altını çizmektedir.
Amer (2003) edebiyatın dil öğretim sınıflarında kullanımına yönelik iki yaklaşımdan bahseder.
Öykü dilbilgisi yaklaşımı okuyucu ile metin arasında bir etkileşim olduğu fikri üzerine kurulmuştur.
Aslında bu yaklaşım metni okuyacak kişinin edebi tür bilgisi ve farkındalığı ile ilişkilidir. Edebi
türlerin özelliklerini ve türler arasındaki farkı bilmek okuyucunun metin, metin içeriği ve
metindeki fikrin nasıl ve ne yöne ilerleyeceği hakkında daha iyi tahminler yapmasına ve metni
daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Amer’in okur odaklı yaklaşım olarak nitelediği yaklaşım ise
edebiyatın dil öğrenimi veya geliştirilmesi için olmadığını ileri sürüp, “edebiyat edebiyat içindir”
fikrini temel alır. Bu yaklaşıma göre edebi bir metnin tek bir anlamı, tek bir yorumu olamaz. Eseri
okuyan her birey kendi deneyimleri, bilgisi ve algısı doğrultusunda farklı bir yorum çıkarır. Yani
eser her okunduğunda okuyan kişi tarafından yeniden yazılır. Aslında bu yaklaşım Maley’in eleştirel
edebi yaklaşımı ile bilginin öğrenen tarafından yapılandırılması fikrine dayanan yapılandırmacılık

		

		

Sayfa: -179(constructivism) yöntemine benzemektedir. Edebiyat öğretimi sınıflarında bu yaklaşımı kullanmak
dil öğretimi ve gelişini de destekleyebilecek için yaratıcı dramadan okuma günlüklerine kadar
pekçok yöntem uygulanabilir. Amer’e göre öykü dilbilgisi yaklaşımı öğrencinin bilişsel yönüne,
okur odaklı yaklaşım ise duygusal yönüne hitap etmektedir.
Savvidou (2004) Carter ve Long’un (1991) çalışmalarından yola çıkarak dil sınıflarında edebiyat
öğretimine yönelik üç yaklaşım ortaya koyar. Kültürel model dili bir kültürel doku olarak kabul edip,
öğrencilerin edebi metinlerdeki sosyal, politik, tarihi ve edebi yönleri araştırıp çalışması gerektiği
üzerinedir. Dil modeli edebiyatı metin haline getirilmiş dilbilgisel parçalardan oluşan ve yöntemsel
ve çözümlemeli olarak çalışılabilecek değerli bir koleksiyon olarak görür. Bu modelde metnin
edebi değeri veya metin ve okuyucu arasındaki etkileşim çok önemli değildir. Kişisel gelişim modeli
ise dil öğrenimi ve kültürel farkındalığı, okuyucu ve metin arasındaki etkileşimi ve öğrencinin
kişisel etkilenme ve tepkisini bir araya getirerek bütünleşik bir yaklaşım sunmaktadır. Humanistik
yaklaşımın izlerini de taşıyan bu model sadece kendi kendine öğrenme ve öz değerlendirmeyi değil,
kişisel gelişim ve yaratıcılığı da geliştirmeye yöneliktir.
Van (2009) ise dil öğretim sınıflarında edebiyat kullanmada edebi çözümlemenin başlangıç
noktası olarak kullanılması gerektiğini öne sürerken, edebiyat öğretimi yaklaşımlarına yönelik diğer
araştırmacılardan daha geniş yelpazeli bir sınıflama yapmaktadır. Yeni eleştiri yaklaşımına göre edebi
bir eser çalışılırken yazarın niyeti, sosyal, tarihi, politic etkiler tamamen göz ardı edilmelidir. Bu
yaklaşımda edebi eser kendi başına müstakil bir bütündür. Bu yaklaşımda eserler genelde edebiyatın
eski dönemlerinden seçildikleri ve öğrenciler tarafından çoklukla zor ve uzun bulundukları için
öğrencilerde hoşnutsuzluk yaratabilir. Edebiyata daha bilimsel bir yaklaşım olarak görülen yapısalcılık
metnin dilbilimsel ve yapısal özellikleri ile ilgilenir. Okuyucunun tepkisi gibi öznel etkileri bir
yana iten yapısalcılık, tamamen anlamın oluşturulması ve iletilmesini sağlayan mekanik ilişkilere
odaklıdır. Ancak dilbilimsel kurallara ve detaylara aşırı yönelmesi nedeniyle dil sınıflarında edebiyat
öğretimi alanında ne kadar kullanılabileceği tartışmalıdır. Öğrencilerin estetik yargı ve yorum
yapabilmelerini amaçlayan biçembilim yaklaşımı, bunu edebi dilin bileşenleri ve dilbilgisi çalışarak
yapmayı hedefler. Ancak bu yaklaşımda öğrencilerin belli bir dil seviyesinde olması ve öğretmenin de
edebi dil ve edebiyat ile ilgili gerekli donanıma sahip olması gerekmektedir. Okur odaklı yaklaşımda
yorum, okuyucu ve metin arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar. Süreç odaklı bu yaklaşımda en
önemli rol öğrencinindir ve öğrencinin kişisel deneyimleri, duygu ve düşünceleri doğrultusunda
metni yorumlaması beklenir. Öğrencinin etkin katılımını gerektiren e duygusal zekanın gelişimine
olumlu katkı verebilecek bu yaklaşım öğrencilerin olası öznel yaklaşımları ve gerektirebileceği ileri
dil düzeyi nedeniyle eleştirilde de, doğru materyal seçimi ve yetkin bir yönlendirme ile çok yararlı
ve kullanılışlı bir hale getirilebilir. Dil odaklı yaklaşım ise etkinlikler yoluyla öğretime dayalıdır. Van
bu yaklaşımın beyinfırtınası, özetleme, yapboz okuma gibi farklı etkinlikler yoluyla öğrencilerin
edebiyat deneyimi ve yorumlarına katkıda bulunacağını ve sınıf içindeki işbirliği, etkileşim ve
motivasyonu arttıracağını savunmaktadır. Van’ın dört beceriyi de geliştireceğini düşündüğü bu
yaklaşım öğrenci ve süreç merkezlidir ve öğretmene sadece teknik detayları açıklayıcı ve teşvik edici
bir rehber rolü biçmektedir. Eleştirel okuryazarlık yaklaşımının kökleri eleştirel felsefe ve eleştirel
pedagojiye uzanmaktadır. Bu yaklaşımın temel amacı öğrencilerin eleştirel farkındalığını arttırmak
ve metinlerin arkasında yatan ve sosyal ve politik unsurlarca yönlendirilmiş ikincil anlamları
kavramalarını sağlamaktır. Bu yaklaşım dil ve sosyal güçler arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Bu
yaklaşımda öğretmenin rolü ise öğrencilerin yeni fikir ve kavramları anlayıp kabul edebilecekleri
güvenli bir ortam hazırlamaktır.
Sonuç olarak burada bahsedilen tüm yaklaşım ve modellerin kendilerine özgü yararları,
avantajları veya eksikleri olabilir. Dil öğretim sınıflarında edebi metinlerin kullanımı sırasında bu
yaklaşım ve modellerden biri veya birkaçı bir araya getirilerek kullanılabilir. Önemli olan öğretmenin
sınıfındaki öğrencilerin dil düzeyini geliştirerek müfredatı zenginleştirmektir.
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Dil öğretim sınıflarında edebiyatın kaynak olarak kullanımına ilişkin yapılan çalışmalarda
ortaya konan ve yukarıda yer verilen pek çok olası olumlu katkıya rağmen, bazı araştırmacılar hala
belirli konulardaki kaygılarını dile getirmektedirler (Robson,1989; McKay,1982 Savvidou, 2004;
Maley 1989). Bunlar arasında özellikle altı çizilenler edebi eserlerin standart dilden sapabilmesinden
dolayı ortaya çıkabilen alışılmadık sözdizimi, özellikle farklı dönemlere ait eserlerde karşılaşılabilen
anlaşılması zor sözcükler, fonetik değişimler, tarihsel süreç içinde gerçekleşen anlam kaymaları,
öğrencilerin yetersiz edebiyat tarihi, edebiyat teorileri, edebi kavramlar ve edebi sanat bilgisi ve
kültürel engeller olarak sıralanabilir. Tüm bu kaygılarda gerçeklik payı olduğu kabul edilebilir
ancak edebi metin ve kültür öğretimi dil öğretim müfredatına özenli ve bilinçli bir şekilde entegre
edildiğinde bu sorunların hepsi kolayca berteraf edilecektir.
Günümüzde dil öğretim müfredatlarına edebiyat ve kültür öğretiminin katılıp katılmayacağının
tartışması bile yersizdir. Tartışılması gereken bu sınıflardaki edebiyat ve kültür öğretiminde
kullanılabilecek yöntem ve yaklaşımlardır. Kramsch’ın da belittiği üzere dil öğretiminde kültür ve
edebiyat “beşinci beceridir” (1993; 1). Edebiyat dil öğretimine sınıf dinamiklerini zenginleştirecek
yepyeni ve geniş bir alan sunar ve öğretmenleri “öğrencilerin yanlış anlamlar yükleyebileceği
anlamsız sembol veya semboller öğretmekten” (Politzer 1959; 100-101) kurtarır.
Aslında kültürün vazgeçilmez bir parçası olan edebiyat dil öğretimine başlanmasının ilk
gününden itibaren bu sürecin bir parçasıdır çünkü Stern’in (1993) de altını çizdiği gibi, bir kültürü
doğru anlamadan dil becerisinden bahsetmek mümkün değildir. Ancak edebiyat ve kültürü de
okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin öğretildiği yöntemlerle öğretmek mümkün
değildir. Hatta Alptekin’in (1993) ifade ettiği gibi oldukça da “hassas” bir konudur; doğru bir yöntem
veya yaklaşım ile tasarlanmadığı takdirde ötekileştirme, tektipleştirme hatta dili öğrenmeye direnç
gösterme ile bile sonuçlanbilir.
Edebiyatı dil öğretimine entegre etme sürecinde “ne zaman?” sorusu genellikle ilk sorulardan
biridir. Bununla ilgili olarak öğrencilerin dilbilimsel, edebi ve/veya biçembilimsel yetilerinin belli
bir düzeyde olması gerektiği düşünülebilir. Ancak edebiyatı dil eğitimine katmak için bunların
gelişmesini beklemeye çok da gerek yoktur. Yaş veya dil düzeyi dikkate alınmaksızın her seviyedeki
dil eğitimi edebiyat ile zenginleştirilebilir. Küçük yaştaki veya başlangıç seviyesindeki öğrenciler
ninni, ritmik şarkılar, tekerleme gibi sözlü edebiyat örnekleri ile dil öğretiminde edebiyat ile
tanışmaya başlarken, yaş ve dil düzeyi yükseldikçe farklı edebi türler sınıfa taşınabilir.
Dil öğretim sınıflarında edebi metinlerin kullanım aşaması söz konusu olduğunda genellikle
hazırlık – dilbilgisel/edebi altyapı oluşturma- sunum sırasına oturtulmuş uygulamalarla karşılaşırız.
Önerdiği bütünleşik modelinde Savvidou (2004) bu sıralamayı Hazırlık ve beklenti – odaklanma
– ilk tepkiler – eser üstünde çalışma I – eser üstünde çalışma II – yorumlama ve kişisel tepkiler olarak
geliştirmiştir. Bu temel sıralamalar her ne kadar dil öğretimi sınıflarında edebiyat uygulamaları için
bir temel oluştursa da, edebi metinlerin içerdiği edebi ve kültürel öğelerin dil öğretim müfredatı ile
bütünleştirilmesi özenli, titiz ve detaylı bir çalışma gerektirir.
Edebi metinleri dil öğretim müfredatı ile bütünleştirmenin belki de en zor ve en önemli
aşaması hazırlık kısmıdır çünkü bu süreç sonraki adımların başarısını veya başarısızlığını belirler.
Bu aşamada ise en kritik ölçüt kullanılacak edebi metnin seçimidir. Herşeyden önce seçilen metin
sınıftaki öğrencilerin dil seviyesi, bilişsel yeterlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve sosyo-kültürel yapılarına
uygun olmalıdır. Ayrıca metnin kendisi de son derece önemlidir; içerdiği yapılar, kelimeler ve
mesajlar öğrencilerin dilbilgisel ve algısal sınırlarını zorlamamalıdır. Unutulmaması gereken
temel noktalardan biri de her ne kadar edebi bir eser öğrencilerin bildiği kabul edilen dilbilimsel
öğelerden oluşuyorsa da, özgün bir materyal olduğundan öğrencilerin anlamasını zorlaştırabilecek
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Bu durumda eserin basitleştirilmiş versiyonu kullanılabilir veya böyle bir seçenek bulunamadığında
eser öğretmen tarafından istenilen düzeye göre sadeleştiriebilir. Ancak bu edebi eserin özgünlüğü
olabildiğince korunarak yaplması gereken bir şeydir. Eserin özgünlüğü zarar görecek kadar
değiştirilmemeli, gerekirse alternatif edebi eserlerle çalışılmalıdır.
Bunun yanı sıra dil öğretim sınıfında kullanılan müfredata uyum da çok önemlidir. Edebi eserin
dil öğretiminde kullanılma amacı estetik kaygılar, tarihsel süreç veya edebiyat öğretilerinden çok
müfredatta belirtilen amaçlar doğrulusunda öğrencilerin belli beceri ve yetilerinin gelişmesine
yardımcı olmaktır. Başka bir deyişle materyal seçimi estetik kaygıyla değil eğitsel tercihler
doğrultusunda yapılmalıdır. Öğretmen öncelikle müfredattaki hangi konuya destek olmak veya
zenginleştirmek üzere edebi eseri kullanacağını belirlemeli, daha sonra da eseri bu doğrultuda
seçmelidir. Öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı beceri de öğretmenin kullanacağı yöntem, teknik
ve etkinlikleri belirleyecektir. Dikkat edilmesi gereken bir başka konu da her öğrenci grubunun
kendine has bir yapısı olduğu ve aynı seviyede olsalar bile bazen farklı gruplar için ayrı ders planları
hazırlanması gerektiği gerçeğidir.
Ders planının ve aktivitelerin önceden planlanması öğretmene gerekli olduğu durumlarda
değişiklik, ekleme ve çıkarma yapması için zaman ve fırsat verir. Hazırlık sürecinin yorucu ve zaman
alıcı olduğu kesindir ve pek çok öğretmen için bunlar caydırıcı olabilir. Ancak titizlikle ve doğru
ölçütler kullanılarak hazırlanan ve dil öğretimi ve edebiyatı özenle bir araya getiren bütünleşik bir
müfredat ve ders planı uzun vadede hem öğretmeni hem de öğrencileri tatmin edecek sonuçlara
ulaşacaktır.
Edebi eseri öğrenciye doğrudan vererek sıradan bir ders materyali gibi sunmaktansa değişik ön
etkinliklerle öğrencinin ilgisini çalışılacak konuya yönlendirerek başlamak daha iyi bir yaklaşımdır.
Temayı veya karakterlerden birini çağrıştıran bir şarkı veya şiir, yazarın/şairin hayatından komik
veya ilginç bir detay veya eserde kullanılan ve çok da ilgili olmayan kelimeleri veya görsellerini
kullanarak beyin fırtınası yapmak veya tahminlerde bulunmalarını istemek öğrencilerin dikkatini
konuya toplayacaktır. Bu süreçte öğrencilerin bilmediği kelimeler veya yabancı oldukları edebi
sanatlar da tasarlanan etkinliklerin bir parçası olarak öğrencilere verilebilir.
Sunum süreci okuma ve anlama sorularından çok, yine bir takım yaratıcı etkinliklere
dayandırılmalıdır. Aksi takdirde edebi eserin herhangi bir bilgi içerikli yazıdan farkı kalmaz. Aslında
sunum süreci disiplinleaası etkinliklerle daha aktif, interaktif ve etkili hale getirilebilir. Edebi bir
eseri dil öğretim sınıfına taşıdığınızda en çok yararlanabilinecek diğer disiplin de yaratıcı dramadır.
Eserin farklı yönleri yaratıcı dramanın farklı tekniklerini kullanarak çalışılabilir. Pandomim, yan
liderlik, öykü anlatma, psiko-drama ve canlandırma gibi yaratıcı drama teknikleri edebiyatın her
türünün sınıf içine taşınmasında son derece kullanışlı ve etkilidir. Ayrıca bu yöntemle öğrencilerin
yaratıcılığı, sorun çözme yetileri ve eleştirel düşünme becerileri artacaktır. Bu tür etkinlikler
öğrencilerin kişisel deneyimlerini, duygusal ve zihinsel tepkilerini de yansıtacağından öğretmene
öğrencilerini daha iyi tanıma şansı da verecektir.
Edebi eser üzerinde belirlenen çalışmaların yapılmasının ardından öğrencilerin üretken
becerilerini geliştirecek etkinlikler de ihmal edilmemelidir. Kullanılan edebi eserdeki birinin
gözünden olayları farklı bir bakış açısıyla anlatma, esere farklı bir son yazma, esere karakter ekleme
veya çıkarma, eserdeki olaylara yakın kendi deneyimlerini paylaşma gibi etkinliklerle öğrencilerin
kişisel deneyimlerini de derse dahil edilmesi sağlanmalıdır.
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Yüklü müfredatlar, kısıtlı zaman, edebi eserlerin olası yapısal zorlukları, kalabalık sınıflar
ve öğretmenlerin edebiyat alanındaki yeterlikleri konusundaki kaygılarına rağmen edebiyat ve
kültür öğretiminin dil öğretim sınıfı müfredatlarında yer alıp almayacağı tartışması çoktan geride
kalmıştır. Edebi metinlerin dil öğretiminde kullanılmasıyla hedef dil bilinmeyen bir bağlamda
tanınmayan kişiler tarafından kullanılan soğuk ve yabancı bir semboller sistemi olmaktan çıkacaktır.
Yine edebiyat yoluyla öğrenciler, hedef dil ve kültürle daha yakın bir bağlantı kurup başka yaşam
tarzlarının farklı etkenlerle nasıl şekillendiğini ve her ne kadar yerel farklılıklarla değişkenlikler
gösterse de ortak ve evrensel değerlerin paylaşıldığını göreceklerdir.
Özgün bir materyal olarak edebiyat hedef dilin ve kültürün yüreğine açılan bir kapıdır.
Öğrencilerin hedef kültürünün değerlerini, inançlarını, tavır ve tutumlarını, geleneklerini ve
ritüellerini tanımalarını sağlayarak, dilin en doğru şekilde öğrenilmesine en büyük katkıyı sağlar.
Kısacası, edebiyatın dil öğretim müfredatlarına entegre edilmesi öğrencilerin dil gelişimleri için son
derece gerekli ve yararlı bir uyarandır. Ancak edebiyat öğretimi de eğitsel bir yöntem veya yaklaşımla
sınıfa taşınmalıdır. Buradaki kilit nokta da edebiyat öğretimi ve edebi metnin kaynak olarak
kullanılması arasındaki ayrımı doğru ve düzgün yapabilmektir; edebi metni sınıfta kullanmanın
temel amacının öğrencilerin dilsel, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak olduğu
unutulmamalıdır. Diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi edebiyatında öğretimi için kullanılabilecek
yöntem ve yaklaşımlar vardır. Öğretmenin görevi de bu yöntem ve yaklaşımlar arasından öğretim
yapmakta olduğu öğrenci grubunun dokusuna en uygun olanı/olanları seçerek öğrenim ve öğretim
deneyimini zenginleştirmektir.
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