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YABANCI DIL ÔGRETiMINDE YONTEM
Hikmet Sebiiktekin

Çagimizda hizla gelisen teknoloji insanlann bireysel ve toplumsal duzeyde yakin
iliskiler kurmalanna olanak saglamis, bôylece yabanci dil ôgrenimi için ôteden beri duyulan gereksinme eskiye oranla ahsilmis ôlçulerin çok ustunde bir artis gostermistir.
Ancak, yabanci dil ôgreniminde karsilasilan zorluklar henuz ortadan kalkmis degildir.
Bu zorluklan giderici ôneriler genellikle dilbilim, ruhbilim ve egitbilimden beklenmekte,
bu arada teknolojinin bulgulanndan da yararlanilabilecegi umulmaktadir. Aslinda, sozii
edilen bilimler bugiine kadar soruna kendi açilarmdan egilerek onemli katkilarda bulunmuslarsa da içlerinden herhangi birinin tek basma bôyle çok yônlu bir konuya tiimuyle
sahip çikmasi ve çôzijm getirmesi dusuniilemez. Cesitli bilimlerin duzenli bir isbirligi ve
dayamsma içinde yabanci dil ôgrenimini kolaylastirma amacma yônelmis ortak çabalarda bulunmalan gereklidir. Kendilerinden katki beklenen bilimler iki kiimede toplanabilir :
Dilbilim, dilin ne oldugunu ve nasil bir diizen içinde isledigini arastinr. Digerleri ise ôgrenimin hangi kosullar altinda yer aldigini ve nasil duzenlenmesi gerektigini, destek olarak ne gibi teknik araçlardan yararlanilabilecegini saptamaga çalisir.
Yabanci dil ôgretiminde 'yôntem', yani amaca gôtiiren en kisa yol, herseyden once
ruhbilimde gelistirilecek bir genel 'ôgrenim' kuramina dayali olmalidir. Ruhbilim-dilbilim,
toplumbilim-ruhbilim ve benzeri bilimlerarasi ctakliklarla anadil ôgrenimi, çift-dil bilirlik
gibi koriular yeterince aydinlatilirsa, bir adim daha ileri gidilerek yonteme bir 'd'il ôgrenimi' kuramina dayali olma niteligi kazandiniabilir. Bu sôylenenlerden dil ôgrenimi konusunda hiç bir sey bilinmedigi anlami çikanlmamalidir. Tersine, eldeki birçok genelleme
ve ilkeler uygulama alanmda ôgre.men ve ôgrenci için yararli olmaktadir. Ancak, asil
aranan sey gôzlenen turn ôgrenim olayini içine ahp açiklayabilecek genislikteki kuramlardir (Carroll, 1966).
Yôntem kavrammin ilk kez ortaya atilmasiyla baslayip gunumuze kadar uygulanagelen bellibash yôntemler bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir dil ôgrenim kuramini varsaymislar, bazan da bir felsefe gôrusunu, hattâ dogrulugu
kanitlanamayacak
inançlan
benimseyerek saglamligi kusku gôturur temeller uzerine kurulmuslardir. Geleneksel dilbilgisi-çeviri yôntemi bùtiin dillerin ayni yapiya sahip oldugu inancina, diiz-vanm yôntemi ça^nsim, deneme-yanilma ve 'gestalt' gôriislerine, gunumiizde bir ôlçuye kadar basanylauygulanan kulak-dil aliskanligi yôntemi davranisçilik kuramiyla çagnsim gôrusijne
ve son olarak bilinçli kural ôgrenme yôntemi akilcihk ve 'gestalt' gôruslerine dayanmaktadir. Yeterli bir 'ôârenim' ya da 'dil ôgrenimi' kurami gelistirilmedikçe, bu yôntemler varhklanni surdureceklerdir.
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Dilbilimciler yabanci dil ôgretiminde yontem konusunun kendi alanlanyla dogrudan
dogruya ilgili olmadigini açikça belirtmekteyseler de, sôzii edilen son iki yôntemin dil
çôzumlenmesi ve betimlenmesini amaç edinen dilbilim kuramlanndan esinlenmis olduklan bir gerçektir. Boylece, bir yanda yapisal dilbilimle kulak-dil aliskanligi yôntemi arasinda, ôte yanda da dônusumsel-uretimsel dilbilimle bilinçli kural ôijrenme yôntemi arasinda bir yakmlik gôrulmektedir.
Yabanci dil ôgretiminde çigir açan bir yontem olarak taninan ve son yirmi bes, otuz
yildan beri uygulama alani gittikçe genisieyen kulak-dil aliskanligï yônteminin belli bash
czellikleri sunlardir :
1. Amaç yalmzca okuma-yazma bile olsa, dil isitme-konusma yoluyla ôgrenilmelidir. Çunku gerçek dil konusmadir. Yazi dili konusmanin cumle ezgisi, sôzciik vurgusu
gibi ônemli yapisal ôzelliklerini turnuyle yansitacak yeterlikte deâildir.
2. Isitme-konusma yoluyla ôgrenmede ôgrencinin her seyden once yabanci dilde
isittiklerini birbirinden ayirdedebilecek kulak ahskanliklanyla sôylemek istediklerini sesleyebilecek dil ahskanlikiarini edinmesi gerekir. Boylece, iyi isitmeme ve dil dônmemesi
gibi ôzurlerin ileri surulmesine daha isin basindayken engei olunabilir. Ayni zamanda
birçok yap:sal kaliplann ileride istendigi an kulianilabilecek sekilde bellekte yer etmesi
saglanmis olur. Yabanci dilin kullanilmasini gerektirecek bir uyannin alinmasiyla ona
karsi gôsterilecek tepki arasindaki sure cnadildeki kadar kisa olmalidir.
3. Dilin yapisi ôgrencilere kural anlatmak ve ezberletmekle degll, ahstirma yaptirmakla ôgretilir. Alistirmalar, ôgrencilerin kurallan ôrnekseme yoluyla kendi baslanna kolayca bulup anlayabilecekleri biçimde duzenlenir. Ogrencinin kendi gôzlemleriyle vardigi sonuçlara daha çok ônem ve deger verdigine, onun için de bunlan uzun sure unutmadigina inanilmaktadir. Ogretmen, herhangi bir yanlis ôgrenmeye yer birakmamak ama·
ciyla ve ancak alistirmanin geregi gibi tamamlanmasindan sonra varilmak istenen genellemeyi kisaca açiklamah, boylece ôgrencilerin kendi kendilerine bulduklanni dogrulamalidir.
4. Amaç-dili, yani elde edilmesi istenen yabanci dili, ôgïetmek için ôgrencilerle yapilan çalismalar sirasinda anadile yer verilmemesi, her ne olursa olsun ona bir 'model'
mis gibi bas vurulmamasi gerekir. Anadille amaç-dil birbirlerinden kesinlikle dyn tutulmalidir, çunkii her dilin kendine ôzgii biçim ve anlam birimleri olduQu gibi, bunlann bir
araya gelmesinden olusan yine kendine ôzgu birer yapisal ôrgusii vardir. Birinin ôburuηϋ tamamlayabilecegi ya da sanki arada matematiksel esitlikler varmisçasina blrinden
ôburûne, ôrnegin duz yani yorumsuz çeviri yoluyla, geçisler yapilabileceâi dusuntilemoz.
Oyleyse, iki dilin bellekte bagimsizliklarini koruyarak yan yana ama ayri ayri gelismeleri
ve iç içe girip gerçek disi bir tamlama dil biçimine sokulmamalan ônemle iizerinde durulmasi gereken bir ilke olarak ortaya çikmaktadir (Brooks, 1964).
5. Anlam, dilin olagan kullanilisini en iyi biçimde yansitan dogal durumlann çerçevesi
içinde ôgretilir. Anlam ôgreniminin hizla ve kolayhkla yer almasini saâlayacak dil kullanim turu karsilikh konusmadir. Dogal durumlar içinde yapilan karsilikli konusmalarda
bildirisim yalniz dil anlatimiyla degil, ona ek olarak ve onunla ayni zamanda yer alan
çesitli el, kol ve yuz hareketleriyle, ayrica çevresel olaylann, nesnelerin ve benzeri etkenlerin yardimiyla saglanir. Her tiirlu anlamin bes duyudan genis ôlçijde yararlanilabilecek ve anlam sinirlannin açikhkla belirlenebilecegi bôyle bir ortamda ôârenilmesi,
iki dilin çesitli birimleri arasindaki farkin yalniz biçimsel oldugu ve anlam kapsamlan
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bakimindan esdeger tutuiabilecekleri varsayimmdan hareket edilerek hazirlanmis o!an
sozcuk listelerini ezberleme ya da anadilde yapilan açiklamalan belleme gibi geleneksel
yollardan ogrenilmesine tercih edilmelidir.
6. Ayn anadillere sahip olan ogrencilerin ayni amaç-dili ogrenirken karsilastiklan
gùçlukler nicelik ve nitelik bakimindan farklidir. Bu, her dilin kendine ozgu bir yapisi olmas:ndan ve ogrencilerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak amaç-dili kendi anadillerinin biçim vo anlcm birimleriyle yapisal ôrgusijnden olusan bir oerçeve içine sokmaga çahsmalarindan ileri gelmektedir. Oyleyse, amaç-dil anadille karsilastmlmali, aradaki farklar ortaya çikanlmali ve boylece ogrencinin karsilasacagi giiclukler ônceden saptanmalidir. Yeni bir dilbilim dali olarak gelisen 'karsitsal dilbilim'in ' konusu budur. Guçluklerin neler oldugu, hangi nedenlerden dogdugu ve nasil giderilecekleri ders sirasinda açiklanip ogrencilerle tartisilacak konular degildir. Bunlardan ancak ôgretim malzemesinin
liazirlanisinda yararlanmali, yani islenen konulara ônceden saptanmis olan guçluk dereceleri oraninda agirlik verilmeli, konulann sunus sirasi da ayni sekilde kararlastirilmalidir.
Dônusumsel-uretimsel dilbilim kuraminin onculeri, çocuklann anadillerini ogrenirken, bu diller birbirlerinden çok farkh gorunuyor olsalar bile, esdeger sayiiabilecek bir
duzeye ayni sure sonunda eristiklerini; ayrica dil genelcelerine bakildigmda diller arasindaki benzerliklerin temelde, ayriliklann ise yuzeyde oldugunun goruldugunu ileri surerek
butun dillerin insan mantiginin yapisini ve isleyis biçimini yansittigi sonucuna varmaktadirlar. Boylece, dil ogreniminde akilci bir tutuma yer verilmesi onerilmekte, dil kullanim
duzeyine vantabilmesi için dil ôrgusund bCitunuyle ve bilinçli olarak anlamanin zorunluluguna isaret edilmektedir (Chomsky, 1965; Katz ve Postal 1964). Bu gôrusun benimsenmesiyie ortaya çikan bilinçli kural ogrenme yôntemi, baslica ôzellikleri yukanda kisaca belirtilmis olan kulak-dil aliskanligi yontemiyle hemen her bakimdan çelisir gôrunmektedir :
1. Yabanci dil ogretiminin iik asamasinda yazili ya da sozlu dilin hangisine oncelik
tanmacagi sorusu uzerinde durmak yersizdir. Amaç, dil ôrgusunun bilinçli olarak ogrenilmesi olduguna gore, bunlardan herhangi birisiyle ya da her ikisiyle birden baslangiç yapilabilir.
2. Dil orgusunu hsr biri belirli bir yapisal ozelligi ôrnekleyen ayn ayn kaliplar halinde sunmaga çalismak, ustelik bu kaliplarm tekrarlama yoluyla aliskanliklara dôniisecek
biçimde ôgrenilmesini istemek, hem dilin butunuyle anlasilmasini engeller, hem de ogrenciyi belirli kaliplara bagli kalmaga zorlar. Oysa, amaç ogrenciye yabanci dilde yarat:c:lik yetsnegini kazandirmaktir. Ôgrenci, tipki kendi anadilinde oldugu gibi, yabanci
dilde de daha once hiç isitilmemis cumleleri hemen anlayabilmeli, hiç sôylenmemis ciimleleri kurabilmelidir. Bu da dar bir alanda sinirh birkaç aliskanlik kazanmakla degil, dilin butùniinu kapsami içine alan kurallan ogrenmekle gerçeklesebilir.
3. Her kalibin once orneklerle sunulup ahstirmalarla pekistirilmesi ve sonra da kurallann cgrenciler tarafmdan ômekseme yoluyla tek tek bulunmasi sakmcalidir. Kurallar zinciiinin tumu bilir.medikçe orneksemenin hangi sinira kadar goturulecegi belli olmayacak, ogrenci dilin henuz ele alinmamis bolumune yanlis orneksemeleri ya da kendi anadilinin kurallanni uygulamaga kalkisacaktir (Rivers, 1968). Dil ogretiminde tiimeva1
Karçitsal dilbilimin k a r j i l a j t i r m a l i
dilbilimden dikkatle
ayirdedilmcsi
gerekir. Karçilastirmah dilbilim, kisa bir tanimla cl i I le ri çcçitli geliçim evreleri sirasinda birbirleriyle karsilasliran, gozlenen fark
ve benzerlikleri inceleyorek diller a r a s t n d a k i a k r a b a h k l a r i saplamaga çahsan dilbilim d a l i d i r .
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r;m degii, tumdengelim yolu izlenmelidir. Aliskanliklara gelince, bunlar dil orgusunun butunuyle anlasilmasmdan sonra çok daha kolay elde edilecektir.
4. Anadille amaç-dil arasindaki ayriliklarin çogunlukla yuzeyde oldugu, ashnda her
ikisinin de yapi ve isleyis yonlerinden insan mantigma uygunlugu unutulmamalidir. Teme^deki aynliklar yok denecek kadar az olduguna gore, yabanci dil ogretiminde anadilin
kullanilismdan asm olçude kaçinmak hem yersiz hem de olanak disidir.
5. Dogal durumlar içinde yapilan karsilikh konusmalar anlam ôgretimi için iyi bir
ortam sayilabilir. Ancak, yerine gore obijr ortamlardan ve geleneksel yollardan yararlanmakta hiç bir sakinca yoktur.
6. Karsitsal dilbilimin bulgulanni yalniz ogretim malzemesinin hazirlanmasinda kuilanmakla yetinmemeli, ogrencilere anadille amaç-dil arasindaki benzerlik ve farklan açikca gostermelidir.
Bilinçli kural ogrenme yonteminde, yukanda
siralanan baslica ozelliklerinden de
hsmen anlasilacagi gibi, duz-vanm ve geleneksel dilbilgisi-çeviri yontemleri dogrultusunda bir donus vardir. Duz-vanm yontemi çocugun anadilini ogrenirken yaptigi gibi dilin
tumunu birden ele almayi ve dil ôrgusunu bu tutumla ogretmeyi amaçlamasi bakimindan,
dilbilgisi-çeviri yôntemi ise akla dayali çoziimlemelere, kural ôgretimine ve anadili amaçdille surekli olarak karsilastirmaga yer vermesi bakimindan bilinçli kural ôgrenme yô.itemine oldukça yakm gorunmektedirler. Çok genel bir deyimle, bilinçli kural ogrenme
yontemi diger iki yôntemin çagdas temsilcisidir.
Birbiriyle her yonde çeliski halinde gorulen kuiak-dil ai:skanligi ve bilinçli kural cgrenms yontemleri uygulamada nasii sonuçlar vermektedir? Bu konuda yapilan ve mumkun oldugu kadar nesnsl o!masma calisilan deneylerden elde edilen sonuçlar her iki
yontemin de belirii alanlarda bazi usluniuklere sahip oldugunu gostermektedir (Sherer
vc Wertheimer, 1964J. Soyleneni aniama, dusundugunu soyleme, okudugunu aniama ve
amaç-dilden anadile çeviri yapma becerilerinin elde edilmesinde kulak-dil aliskanligi
yonteminin; dusundugunu yazma ve amaç-dilden anadile çeviri yapma
becerilerinin
kazanilmasinda ise bilinçli kural ogrenme yonteminin agir bastigi goze
çarpmaktadir.
Oy'eyse, yabanci dil cgretiminde vanlmak istenen amacin onceden saptanmasi, yontemin de bu amaca gore seçilmesi dogru olur. Amaç, turn becerilerin esit olarak ogrenilmesini gerektirecek biçimde seçilmisse hangi yontem izlenecektir? Baska bir deyimle,
iki ana yontemin uygulamada ustun gorunen yônlerini bagdastirma olanagi yok mudur?
Bu soruya olumlu cevap vermek gerekir. Amaç-dilin ses birimlerini, ad ve eylem gibi sôzcuk turlerinin çekim ve turetim sirasinda girdikleri degisik biçimleri, hattâ ana cumle kaliplanni daha ilk asamada kulak-dil aliskanligi yontemiyle ogrenmek ; buna karsilik, sôzdizimi ve anlam birimleri arasindaki karmasik iliskilerin tumunu akilci bir çozumleme
ve açiklamalar yoluyla eide etmek uygun olacaktir. Kulak-dil aliskanligi yontemiyle yabanci dil ogretiminin hemen baslangicinda basanli sonuçlar alinmasinin, daha iieri duzeylerde ise ayni yôntemin bir bakima yetersiz kalmasinm temelindeki neden budur. Burada, uzerinde onemle duruimasi gereken baska bir nokta, her iki yontemde de basmakahp ezbercilige yer verumemesidir. Kulak-dil aliskanligi yonteminde cumle kahplannin
i!gi çekici alistirmalar ve dogal durumlar çerçevesinde yer alan konusmalar içine gizlenmis tekrarlamalar yoiuyla kendiliginden akilda kalacak hale gelmeleri beklenmekte, bilinçli kural ogrenme yonteminde de kurallann belirii bir dil ortami içinde ômeklerle açiklanmalan ôngôrulmektedir.
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Yontem S3ç:minde og.'encinin yasi onemli bir etken olarak goz onunde bulundurulmalidir. Aliskanlik edinme ile kural ogrenme arasindaki oranin hangi olçùde tutulacagi
ôgrenci yasina gôre saptanmali, yetiskinlerin kuçuk yastaki ôgrencilerden farkh olarak
kural ôgrenimi ve çoziimleme yolunu tercih ettikleri ve onlann bu ôzelliginden yararlamlabilecegi unutulmamalidir. Ancak, ayni ôzellik yetiskinlerin yabanci dil ogrenmelerini
olumsuz yonde de elkilemekte, onlann butun becerileri kural ogrenme ve çozumleme
yoluyla kazanabileceklerini sanmalanna yol acmaktadir. Bu yuzden, yetiskinler için hazirlanmis yabanci dil programlannin hemen basinda hangi yontemin hangi becerileri kazanmakta uygulanacagini butun nedenleriyle birlikte açiklamak ve amaca nasil vanlabilecegini inandinci bir sekilde anlatmak gerekir.
Iki ana yontemin uzerinde anlasir gorundukleri bir konu, amaç ne olursa olsun, baslangiçta edilgen becerilere, daha sonraki duzeylerde de amacin ongordugu etken beceriiere yer verilmesidir (Strevens, 1965; Ross, 1972). Baskasinin soyledigini ve kendi okudugunu aniayabilme edilgen beceriler, kendi dusundugunu
soyleyebilme ve yazabilme
e:ken bsceriier olarak tanimianmaktadir. Yabanci dil ogretimine girilirken
onceiikle
amacin saptanmasmdaki buyuk oneme burada bir kere daha deginmek gerekiyor. Amaç,
gerçek bir yabanci dii ogrenme zorunluluguna dayanilmadan ve eldeki olanaklar goz online ahnmaksizm seçilmisse, ômegin sozlu kullanimi gerektiren bir bildirisim ortami olmadgi ya da olmayacagi halde dusunuleni soyleyebilme becerisine israrla agirlik verilmisse,
harcanan emek ve zaman bosa gidecektir (Easkan, 1972). Oysa, amaç, kullanilmasinda
yarar olacagi bilinen becerileri elde etmektir. Yabanci dil ogretiminin bir «fikir jimnasîigi»
sayilmasi ve bu bakimdan genel egitim programlarmm vazgeçilmez bir parçasi olarak
dusiinulmesi geçerliligini çoktan yitirmis bir tutumdur.
Konusma metinleri, okuma parçalan, çesitli alistirmalar, ôdevler, smavlar ve benzeri ders malzemesiyle bunlann islenmesinde yardimci olarak kullanilacak teknolojik araçgerecin seçimi bir yandan amaç ve yonteme, bir yandan da ogrencinin tasidigi niteliklere bagli olarak yapilmalidir. Yas, zekâ, egitim, kultur, çevreye uyma, baskalanyla iliski
kurma, dii durtusu, konuskanhk, sikilganiik, anadili iyi bilme ve kullanma, yanlis yapma
korkusu, bilinen baska bir yabanci dil, ornekseme yapma, unutma hizi ve ilgi alanlan gibi dogustan geime yeteneklerle sonradan kazanilmis aliskanlik ve becerilerden olusan
bu niteliklere daha pek cogu eklenebilir. Her ogrencinin belirli bir nitelikler kumesine
sahip olabilecegi ve bu niteliklerin de çesitli duzeylerde bulunabilecegi dusunulurse, gensllikls Ginifiar, okullar ya da oku! topluluk'ari için hazirlanan programlann ogrenc' ,a
ogretmenlerin her birini niçin butun yônlerden memnun edemedigi ortaya çikar. Bireysel
gereksinmelere gore duzenlenmis olan ve «ogretim makineleri» nin yardimiyla yurutulen
«programlanmis ogretim», insan ogesinden uzak yapay ortami yuzùnden bu soruna çozum getirememistir.
Son oiarak, ders malzemesi hazirlanisinin temelinde yatan ve amaç seçimini de yakindan ilgilendiren bir konuya, amaç-dil turunun seçimi konusuna deginelim. Çagdas dil
ogretimde, amaci olusturan becerilerin her biri için hangi amaç-dil turuniin gerekecegi
uzerinde de aynca durulmakta, omegin Hamburg'da gorev alacak yabanci bir makine muhendisinin Alman otomobil fabrikasi isçileriyle is konusunda etkin bir sozlu bildirisim duzeyine varabilmesi için en uygun ders malzemesinin ozellikleri boylece saptanmaktadir. Her
dilin kullanan kisilere ve kullanis yerlerine bagli olarak bôlgesel, toplumsal ve çevresel
turleri vardir. Bunlann tumunii ogrenmek anadilde bile olanak disidir, ancak amaca u/gun olanlann ogrenilmesindeki yarar açiktir.

HiKMET SEBÏIKTEKiN

100

Yabanci di! ogretimi yontemleri konusunda yeni asamalara ruhbilimde gelistirilecek
bir ôgrenim kuramiyla vanlabilecegi, bu arada obCir komsu bilimlerin de onemli katkilarda bulunabilecegi daha once belirtilmisti. Çimdiye kadar yer alan gelismelerin hizi
bir olcu olarak kabul edilirse, kisa siirede buyuk yeniliklerin beklenemeyecegi ortadadir. Ancak, dusundurucu olan sey bu agir gelisme hizi degil, bugune kadar yapilan arastirma ve deneyler sonucunda edinilen bilgilerin uygulama alanina aktanlmasinda gordien tikanikhklardir. Amaç, yôntem ve ders malzemesi seçiminde gôze çarpan aksakhklarlo
bunlann dogurdugu baçansizligin sorumlulugu, kuskusuz, sadece uygulayici durumunda
bulunan yabanci dil ogretmeninin omuzlanna yuklenemez. Iki ana yontemi her programm
kendine ozgu kosullarma gore bagdastmp gerçekçi amaçlar dogrultusunda ve yaygin
bir sekilde uygulamakla çok daha verimli sonuclara vanlabilir. Bunun için de, arastinoi
ve uygulayici arasindaki bilgi ahsverisinin en kisa yollardan ve surekli olarak yapilmasi
gerekir.
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METHODS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
ABSTRACT

Thin article reviews the present state of foreign language teaching methodology.
The basic features of audiolingual habit theory and cognitive code-learning theory are
contrasted, frequent reference being made to earlier methods. The selection of objectives in foreign language programs, factors affecting the preparation of lesson material and course content, and choice of language variety are among the topics briefly
discussed in connection with methodological questions. In conclusion, the necessity for
more effective communication and closer cooperation between the classroom teacher
and the researcher is pointed out, and a versatile unified method incorporating the best
of the current habit formation and cognitive code-learning approaches is recommended.

