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GUNUMUZ l;iARTLARINDA ORTA DERECELi OKULLARDA 
YABANCI DiLi OGRENME VE KULLANABiLME 
" YETENEGiNiN KAZANDIRILMASI 

Yrd. Do'Y. Dr. ibrahim iLKHAN ( *) 

Gerek okul i<;i ara~trrmalan gerekse yiiksek ogrenime gelen og
rencilerin yabanc1 dil yeteneklerinden· ~nla~llaca~ iizere, ogrencile· 
rin yabanCl dilde bildiri~imde bulunabilecek bir yetenegi kazanama
d!k.lan gor.illti.r. Bu sonuca dayanarak, okullardaki yabanc1 dil der
sinin ya~ yorumlanmas1 nedeniyle, ogrencilerin bildiri~imde bu.
lunabilme yetenegi yerine gramer kurallarnn ogrendiklerini soyle
yebiliriz. Kendimize yonelik bu tenkit ise bizi yeni d~i.incelere yo
n.eltmelidir. Burada belirli ogretim amaglarmm veya pedagojik fi
kirlerin orta ogretime yansliilasmda ziY:ade yabanCl dil derslerinin 
ilmi bir ~ekilde i~lerlik kazanmas1 amaglanmaktad.lr. Bu makale ile 
programlan~ yabanCl dil ogretimi, bazl degi~ikliklerle, istenilen 
amag dogrultusunda bir ilerleme saglayabilir, veya en azmdan bir 
problem . oi~rak degerlendirilmi~ olur. 

Yab~c1 dil dersinin ama<; dogrultusunda diizenlenmesi, daha 
dogrusu bildiri~im yapabilme yeteneginin kazamlmas1 konusunda 
bir anlam karga~as1 vardlr. Aynca ilmi literatti.rde «yabanCl dilde 
bildiri§im yapabilme edinimi» <Erwerb der kommunikativen Kom· 
petenz) diye tammlanan hadiseyi programlanan yabanCl dil dersi-

' ne t~tbik etmemiz oldukga gii<; goriilmektedir. Bir yabanc1 dilde bil· 
diri~im. yapabilme yeteneginin kazarulmasl i<;in, ogrencilerin kulla 
nacaklan dil ile pragmatik yonden bilinglenmeleri gerekir. Cfunle 
yaplSl yoni.inden dogru fakat fonksiyonu olmayan cfunlelerin ogre
nimi ise bildiri~im ag1smdan yeterli olamamaktadlr. Weber, bu ko
n ud,a go~lerini ~oyle ifade etmektedir : "YabanCl dil ile yapllacak 
ah~trrmalar bildiri~imi yerine getirecek ~ekilde olmahdlr. Kelime 
bilgisi, ciimle kurulu~u ve fonolojik envanter bildiri~imin amaglar1 
i<;in kullanllmalldlr." (1) 

(*) Sel~uk tiniversitesi Fen-Edebiyat Fakilltesi, Alman Dill ve Edebiyatt Ana
bilim Dah Ogretim tiyesi 

(1) Wel5er, H. : Ausserungen als illokuttve Handlungen, Praxis des neusprach
lichen Unterricht 20 (1923), S. 22-32 
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Programlanan yabanCI clil dersinde kullarulmas1 ve kazarulmas1 
ongorillen yetenekler Tiirkiye'deki orta dereceli okullarda ~u neden
lerle ger<;ekle~ememektedir : 

-~ 1) Yabanc1 dill ogrnme ancak o dill kullanmakla mfunkiin ola
bilir. Ogrencilerin yabanCI dill kullanmal~n ders esnasmda nasll ol
maktadrr? Ogretmen ogrencilerle ya.banCl clilde bildiri~imde buluna
bilmekte midir? Bu bildirj~im olaYI genellikle d~rs kitaplarmiri :·(h_ 
~mda ogretmen : «Diin ne yaptunz?,. veya «Hafta . sonunu nasJ.l ge
~irdiniz?, ~eklinde olmaktadrr. Bu tiir ifadeler ger<;ek ile bildiri~im 
olaymdan . olduk<;a uzaktrr. 

Ders kitaplanyla ba§ka diinyalara gotiirillen ogrenci, bir de ge<;
mi~telti olaylarm anlat1m1 ile tabii bir konu~ma ortammdan uzak
la~trrllmaktadrr. Bu bakrmdan ogrencilerin yabanCI dill ogrenmele
ri sadece zor degll, hemen hemen imkansiZdrr. 

2) Tiirltiye'deki okul §artlanm ele alrrsak, (sllllflann fazla ka
labahk, ders saatinin az olu~u ... vsJ (2) Yoneltilen sorulara ancak 
birka<; ogrenci cevap verebilecektir. Diger ogrencileri kontrol etine 
imkam olmadlgmdan konuyu anlam1~ olduklan kabul e~ektedir. 
Her ogrenciye konu~ma imkclnl verilse bile,· bir ciers saatiD.de ogren
cileri hirer dakikadan az siire kalmaktadrr. Konuya yakmdan ilgisi 
olmayan ki~ilerin bile, degerlendirilrnesi · istenen siire i<;erisinde· bir 
yabanc1 dilin ogrenilemeyecegi kamsma varac.aklan bir ger<;ektir: 

3) Bildiri!}im yetenegiri.in kazamlmas1 i<;in ogrei:mri ama<;lan
mn tesbit edilmesi gerekir. Gene! klitelerlerin ·bpm~einesi -halinde 
ders kitaplarmm kullamlmasl ogretmenler tarafmdan farkh deger
lendirilebilir. <;iinkii bildiri~im yeteneguiin kazarulmas1 ilmi llter~
t11rde <;ok farkh bir ~ekilde ele ahnmaktadrr. «KonU§ulan: dilin du
rumlara bagh olarak kullanllmasi~» (3) Diger bir gorii~ ise : «Giin.cel 
konu~mada dii~iince ve durum.a uygun, degi§ik tiii-deki metinlerden 
dil kulla.mlmasmm se9imi ve dogru bir §ekilde kullanabilme _kabili
yetidir.» (4) 

· 4) Yukandaki almtllardan, ogrencilerin· yab.anCI ·dilde dii~un
meleri ve yabanc1 dilde konu~malan gerektigi sonucunu <;Ikarabi
Liriz. Programh yabanc1 clil ogretiminde ise boyle bir ·cjurum soz ko
b.usu olamaz. Zira iltinci bir dil ana dil arac1llgx ile ogreri.:ilmektedi! 
Bu konuda yaygni bir gorii~ de ana dill yabanc1 dil dersin.den atabi..; 

C2) Bkz. ilkhan, ibrahim : Fragen der Methodik und Didaktik des . Deutsch
unterrichts fi.ir TUrken im Sekundiirbereich, Konya 1982, S. 4 ff-· 

(3) Schafer, H. w. : Um\Yeltbezogenes Sprechen. Zum ~egri.ff der Situation 
im Sprachunterricht,- Zielsprache .. Deutsch 1 (1975), S. 11-2.0 

:4) Strauss, D. : Methodik des Sprachfertig~eitstrainin~ von Fortgeschritte
nen, Zielsprache Deutsch 2 (1977), S. 2-15 
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lecegimiz, fakat ogrencinin kafasmdan ~ilemeyecegimiz bi<;iminde
dir. Bu sebeple ana dilin ders <iu?I brrakllmas1 yerine, ana dil yarch
rm ile yabanc1 dil ogreniminde ama<; dogrultusunda ilerleme sagJa
mahyu;. 

5) Bilhassa yabanc1 dil derslerinde ogrenciler arasmda bilgi 
farkhllgr goze <;arpmaktachr. Baz1 ogrencilerin ·daha kugiik ya!]ta ya
bancl-dilin konu!]uldugu illkede kalmasi, bazl ogrencilerin ise ana 
dilini <;ok iyi geli!]tirmi!] oliD.as1, yabanc1 dil dersinde ama<; olarak bil
diri~im yeteneginin kazamlmasrm guc;le~tirmekte veya kolayla~trr
maktadrr. Ogrencilerdeki farkl yetenekler, ders kitaplan veya ogret
menin geli!]tirecegi ders malzemeleri ile bir olc;iide de olsa giderile
bilir. Mesela basit ve karma!]lk gorillen ah!?trrma tipleri tiim · ogren
cileri yabanc1 dil dersinde aktif hale getirecek ve yabanCI dili diger 
ogrencilerden biraz daha iyi bilen ogrenci gurubunu ders di!]ma it
memi!] olacaktrr. 

6) Okul i<;i ara!]tlrmalarma dayanarak orta dereceli okullarda 
genellikle ogretmen ve kara tahtaya kar§I oturma <Frontalunter
richt) diizeninin ve gramer-terciime metodunun uygulandlg1m soy
leyebiliriz. Boyle bir uygulama ile ogrenciler yabanc1 dilin sa4ece 
gramer kurallanm ogrenmekten oteye gec;meyeceklerdir. Bu olaYI 
Piepho «dilbilim ara~;Iarmm belli olmayan bit gaye i«;in t oplanmasl» 
(5~ §eklinde tarif etmektedir. Ogretmen iQin hazrrhk gerektirmeyen, 
pek c;ok kolayllklar saglayan bu nietotla, olsa · olsa ders saatinin bit
mesine be!] dakika kala gerekli ah!]trrmalar ozet olarak verilebilir. 
Ders sfuesinde bu-metodun uygulanmas1 halinde ise ogrenciler ya
banci-dilde konu§ma ve anlama yetenegini kazanamayacaklarchr. 

7) Orta dereceli okul sisteminde, ogrenci, ba~arlh olabilmesi 
ic;in, ogretmene ve okula uyum saglamak m·ecburiyetindedir. Bun
Jar intizainhhk, sayg1, her isteneni aynen yerine getirme . .. gibi pe
dagojik fi:tktorlerdir .. <;ogu kez, ikinci planda gibi goriinen bu hedef
ler ashnda birinci plana itilmektedir. Bu sebepten ogrenciler dil bil
gisinden ziyade sosyal davram§lan ele ahnarak degerlendirilmekte
dirler. Boylece miliredat programrmn bir parc;as1 olan degerlendir
me (6) <Evaluation) istenildigi gibi uygulanamamaktadrr. 

8) Ogretmen di!] ve i<; etkilerin tesiri altmdadrr. Dl§ etkiler okul 
aile birligi, basm ... 1c; etkiler ise Milli Egitim Bakanbgr ve· Okul. Ba
kanhkc;a ogretmene sorulan sorulann b~mda millredat progrann-

(5) Piepho, H-E. : Kommunikative Kompatenz als tibergoerdnetes Lernziel 1ni 
Englischunterricht, Dornburg- Feriekhofen 1974, S. 150. 

. . 
(6) Degerlendirme (Evluation) soztlnden objektif bir siStemle ogrenim ve og-

retim ba~ansUllll amac dogrultusunda tesbit edilmesi anla~Ilmalldlr. 
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run tamamlarup tamamlanmadig1 gelir .. Yabanc1 dil ogretiminde be
- l.irli saatlerde belirli metinlerin ogretilecegini soyleyemeyiz .. Bu ba

knndan mill'redat progrann mutlaka tamamlanmas1 yerine, ama<; 
.. ~ dognutusunda ogretime agrrhk verilmesi on planda tutulmalidrr. 

9) Ortaokul ders kitaplan metot baklmm.d~ ama<; olarak bil
diri~im yeteneginin kazarulmasma kar~1 hazrrlanm1~trr .. (7) Lise ki· 
taplan ise ogrencilerin isteklerine ve giinli.ik hayatlarma uygun de~ 
gildir. 

Sonu<; olarak yabanc1 dil ogreniminden bir metnin okunmas1, 
lllgat yardimlyla cllmlelerin ana dile t~rciim.esi veya gramer kural
larmm tarifi alll~llmamahdrr. Cllmlelerin ~uursuz bir ~elfilde ezber
lenmesi de dogru degildir. Zira ~uursuz bir ~ekilde ezberlenen ciim.
leleri sosyal hayatta kullanmak olduk<;a gii<;tllr. Bu sebeple bildiri
~im yetenegir).i geli~tirici tllrde ah~trrmalarla, ogrencilerin ifade ile 
konu arasmdaki baglantlyt gorerek, yabanCI dill belirli ama<;lar i<;in 
kullanmayt ogrenmeleri gerekir. Bu tllrdeki bildirif]imi i<;ine alacak 
ara~trrmalarm ders i<;erisinde ogretmen tarafmdan ortaya <;lkartlhp 
degerlendirilmesi gerekir. Tabii bir bildiri~im tii.ri.in.u gosteren ah~
trrmalar (8) <ogrencinin tahtayt silmesi i<;in emir kiplerinin kulla
mlmasl, veya ogrencinin hastallk sebebiyle okula gelmeyi~i hakkm
da konu!]ulmasl. .. gibil ders ·ic;:erisinde yabanc1 dilde. yapllmahdrr. 

Dil ogretimini etkileyen c;:ok farkh etkenlerden soz edilebilir. Dil 
ogretiminin <;oziim.u f]U veya bu faktorlerin on plana ahnmas1, veya 
degif]ik metotla.rm uygulanmas1 f]eklinde tartii]malar gllniim.iize ka
dar gelmif]tir ~ .. Am.a bunlarm hi<; birisi kesin bir c;:ozii.m getirememi~
tir. Zira hangi metot olursa olsun, . bunun uygulaytClSl yine ogretici
dir. Bu sebeple ogretmen biitlln metotlan iyi bilmeli ve gerekli du
rumlarda gerekli metotlan uygulayabilmelidir. Yukanda belirtilen 
kriterler ogretmenin bu uygulamalarma 1~lk tutacaktrr. Daha dog
rusu ogretmen, bu kriterler ile yabanc1 dilin bir bildiri$im araCI ola
rak anla~llmasmdan ziyade onu ara<; olarak ders i<;erisinde ogrenci
lerin kullanmalarm1 saglamahdir. Boylece ogrenciler yabanc1 di.ide 
diif]llnce ile n'3.kikatler arasmda baglant1 kurup tabii bir bildiri~im
de bulunabileceklerdir. 

(7) Daha fazla bilgi iCin bkz. !Ikhan, !brahimJ[nal, Hasan : Orta ogretimin 
ilk tic Yilmda kullaru.Ian Almanca ve !ngilizce kitaplarmm degerlendiril-
mesi, Selcuk universitesi Dergisi, SaYl 2, . 1984 . .. 

(8) Secilen bu ah$trrma ttirlerinden gecen kavramlan ele alarak cagn§un ya
pan kavramlaria geni$letme!rgerekir. Mesela hasta kavrann ele almdlgmda. 
doktor, ilac. istirahat.... gibi kelimeler de derste bir bil.tiin te§kil edilerek 
ogrencilere verilmelidir. 


