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YABANCI DiL OGRETÎMI VE DiLBILÎM

Hikmet Sebiiktekin

OZET

Dilbilirain temel uninii olan dil betimlemelerinden yabanci dil ôgretiminde nasil yararlanildigi, uygulamali dilbilimin ne oldugu ve hangi bilim dallanyla i§birligi yaparak yabanci dil ôgretimine katkida bulundugu bu yazida ele ahnan baçhca konulardir. Yabanci dil ôgretiminde biçimin
yamnda anlamm, genel ôlçii dilin yaninda ilijkisel dil turlerinin ve son olarak amaç-dilin yaninda
anadilin ta§idigi ônem vurgulannu§, aynca dil, dilbilim ve dil ogrenimi konulannda ôgrenciyi aydmlatmamn daha sonra yer alacak olan yabanci dil ôgrenimini kolaylajtiracagi gorus/ϋ ileri suriilmiiçtur.

Adi ister gramer, ister filoloji ya da dilbilim olsun, dil konusunda.yapilan bilimsel çalismalann yabanci dil ôgretimindeki sorunlan çôzebilecegine eski çaglardan beri
inanilmiçtir. Giiniimuzden iki bin yil kadar gerilere baktigimizda Yunancanin Latinlere
çeviri yoluyla ôgretildigini, bu iç için de belirli metinlerin yani sira dil çaliçmalannin
baçlica iirunleri olan bir gramer kitabiyla iki dilin sôzciikleri arasinda ki anlam eçdegerliligini gôsteren bir sôzliigiin kullanildigini gôriiyoruz. Bir dilden ôbiiriine anlam aktarilrnasini amaçlayan bôyle bir yakla§imda 'bilinmeyen' ôge, yani yabanci dil, yazili metinlerden,' 'açiklayici' ôgeler ise ο dilin gramer kurallarindan ve efdeger anlamli sayilan sôzcUkIerin listelerinden oluçmaktadir. insanlara ôzgu bir bildirisjm araci olan dil,
bugiin ozetle 'biçim, anlam ve bunlar arasindaki ôrgiin iliçkiler' diye tanimlandigina
gore, asiinda yabanci dil ôgretiminde kullanilan temel ôgelerin sayisinda eskiye orania
herhangi bir degiçiklik yoktur. Ancak ôgelerin kapsam, ôzellik ve içlevlerine iliçkin
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gôriisjer son elli altmij yil içinde biiyiik degisjkliklere ugrami$tir. Bunlari kisaca gôzden geçirelim.
1.
D3.
Gerçek dil her turlii anlamin seslerle simgelendigi konu?ma
dilidir. Yazili metinler dilin turn ôzelliklerini yansitmada yetersiz kalirlar. Ornegin,
vurgu, ton, kavjak gibi parçalariistii ses birimlerini yazida tarn olarak gostermek, noktalama i$aretlerinin yardimiyla bile olanaksizdir. Aynca, dil bildirifiminin dogal biçimi konuçmadir. Yazi ise zaman ve uzaklik engellerini ajma gereksinmesinden ortaya çikmis. bulunan ikincil bir bildiri§im olugu olup giinliik yafamdaki isjevi konu^maya oranla çok smirlidir. Olii dillerin disjnda, yazisi bulunup da konu$ulmayan herhangi bir dile rastlanmadigi gibi, okuma yazma bilmeyen yetiçkinlerle okul ôncesi çagmdaki çocuklann ve dil 1eri için heniiz bir yazi diizeni geli$tirilmemi$ olan toplumlardaki
bireylerin bildirisjm yôniinden aksakliklarla karçilaçtiklan da hiç gôriilmemistir. Ozerinde ônemli durulmasi gereken bajka bir konu da, yerel ve toplumsal agizlar arasmdan
seçilen ôlçii dilin neleri içermekte oldugudur. Yaç, egitim diizeyi, giiç, yetki, iistiinluk,
sayginlik, cinsiyet, akrabalik, arkadasjik, meslek gibi pek çok etmen toplumun gerek
boliikleri, gerek bireyleri arasindaki bildirisjmin ôlçii dil içinde yer alan, ancak tiimce
biçimleri ve sôzciik seçimi yônlerinden kendilerine ôzgU nitelikler taçiyan çeçitli dil
tiirlerini oluçturur. Bu ôlçii dil ici tiirlere iliçkisel tiir adini verebiliriz. Sôzlii ya da yazili bildirijim sirasmda, karsjmizdakilerle aramizda var olan tutum ve davranisjara, aynca
onlarla birlikte içinde bulundugumuz durumlara uygun ili$kisel tiirii çogu zaman
farkina bile varmadan seçer, bir tiirden baçka bir tiire geçiçler yapariz. Yazili metinlerin
tiim iliskisel tiirleri yansitmada yetersiz kaldigi ortadadir. Geleneksel yabanci dil ôgretiminde kullanilan yazili metinler ise, genellikle ôlçii dil olarak tanitilan, ama aslinda
ôlçii dilin yalnizca birkaç resmi ilis.kisel tiiriinii içeren ôrneklerdir.
Yabanci dil ogreniminin bir bildirifim gereksinmesini karsjlamak amaciyla
yapildigi hiç bir zaman unutulmamali, amaca uyacak ilijkisel tiir seciminin yam sira
isittigini anlama, konujma, okudugunu anlama ve yazma becerilerinden hangisine
ya da hangilerine agirlik verilecegi ôzenle saptanmahdir.
2.
Gramer. Bir dilin çeçitli birimleri arasmda var oldugu gôzlenen ya da
sezilen ôrgiiyii açiklamak iizere oluçturulmuf karmaçik kurallar dizgesine ο dilin grameri diyoruz. Hemen belirtelim, TUrkçede 'gramer' sozcugii bilim dali adi olarak sik
sik 'dilbilgisi' ya da 'betimlemeli dilbilim' sôzciikleriyle eçdeger anlamda da kullanilmaktadir. Biz burada dilin kurallar dizgesine gramer, dili inceleyerek onun kurallar
dizgesini ortaya çikarmayi amaçlayan bilim dalina da betimlemeli dilbilim diyecegiz.
Genel dilbilimin içinde karçilaçtirmah dilbilim, tarihsel dilbilim, lehçebilim, sôzciikbilim gibi dallarla birlikte yer alan betimlemeli dilbilimin sinirlan Saussure'iin 'artzamanli' ve 'ejzamanh' dilbilim ayirimmi getirmesiyle belirlenmeye baflanmij, daha
sonra dillerin Yunan grameri modeline uyacak biçimde degil, kendi ôz niteliklerini
ortaya çikaracak bir dil ici yaklasjmiyla betimlenmesi ôngôriilmiijtiir. Bugiin betimlemele dilbilim alaninda birçok yeni kuram olujturulmakta, dil betimlenmesinde en
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etkin ve giiçlu yontemin bulunmasina çahçilmaktadir. Yapisal dilbilimde betimleme
içine sesten oaçlanmasina karçi, dônuçumsel-iiretimsel dilbilimde once sôzdizimi ele
almmakta, daha yeni yaklasjmlarda ise ôncelik anlama ya da anlamsal iliçkilere verilmektedir. Dilin her yônunii yeterince aydinlatabilecek eksiksiz bir betimlemeye varmak
epeyce uzak bir olasilik gibi gôriiniiyorsa da, her yeni yaklaçimin belirli bir soruna
151k tuttugu açiktir. Betimlemeli dilbilimin ônciilerinden Hjelmslev'in saptadigi 'kendi
içinde tutarli, tumii içerici ve elden geldigince ôzlU olma' ilkelerine bagh kalmdigi
siirece daha iyi betimlemelere kavuçulacaktir.
Yabanci dil ôgretiminde açiklayici ôge olarak tanimladigimiz gramerin betimlemeli dilbilimce iiretildigini belirttik. Oteki dilbilim dallarmm iirunleri ise yabanci
dil ôgretimine ônemli katkilar getirmezler. Ornegin, tarihsel dilbilim bugiinkii dilde
rastlanan bazi biçimsel diizensizliklerin Tiedenlerini eski dilin belirli bir açamasina
inerek açiklayabilmektedir. Ancak, bu tiir açiklamalarm merak gidermekten ôteye
bir deger tasjdigï sôylenemez.
Yabanci dil ôgretiminde kullanilmak iizere betimlemeli dilbilimden yalnizca
amaç-dilin grameri mi istenecektir? Gunumiizdeki yaklasjmlara gôre, yabanci dil ôgretiminin amaci ne olursa olsun, iiç ayn gramere gereksinme vardir: (1) Çagdas ôlçii dil
olarak amaç-dilin grameri, (2) Çagdaç ôlçii dil içinde yer alan ve ônceden saptanmif
amaçlar uyarmca ôgretilmesi gerekli gôriilen iliçkisel tiirlerin gramerleri, (3) Çagdas,
ôlçii dil olarak anadilin grameri.
Anadilin gramerine duyulan gereksinme, amaç-dille anadilin karçilastinlarak
aralarindaki ortaklik ve aykiriliklarin saptanmasiyla yabanci dil ôgretiminde ortaya
çikacak birçok giiçlUklerin ônceden kestirilebilecegi, ardindan da bunlara çôziim bulunabilecegi gôruçune dayanmaktadir. Amaç-dille anadilin, ayrica bunlann birbirine
koçut sayilabilecek iliçkisel tiirlerinin gramerlerini kar§ilaçtirarak ortaklik ve aykinliklari gôstermek karçitsal dilbilimin isidir. îliskisel tiirlerin hangi toplumsal iliskilere
eslik ettigi, sayilan ve genel dil kullanimindaki sikliklan dilbilimle toplumbilimin yakin
ifbirligiyle incelenebilir. Bu bilimlerarasi dala toplumsal dilbilim diyoruz.
3.
Anlam. Yabanci dil ôgretiminin ikinci açiklayici ôgesi olan sôzciik listeleri, anadille amaç-dilin biçimleri arasindaki anlam eçdegerliliëini turn ayrmtilariyla
gôstermekten uzaktir. Anlamlar yalniz kiçisel kullanima gôre degil, dilsel ve durumsal
çevreye gôre de degiçmekte, bu degiçmeler her dilde ayn dogrultularda olabilmektedir.
Biçimlerin tersine, anlamlan dogrudan gôzlemleyip inceleme olanagi yoktur. Deneysel
ara$tirma yôntemleriyle çahfan birçok yapisal dilbilimci bu nedenle anlamlar iizerinde
durmak istememif, konunun incelenmesini anlambilime birakmiçtir. Dôniiçumsel-iiretimsel dilbilimciler ise, dilin bir içyapisi olup olmadigi iizerindeki anlaçmazliklarma karfin,
anlamm dilin temelinde yattigi ve biçimsel yapidan soyutlanamayacagi inancmi paylasir goriinmektedirler. Oldukça yeni bir dilbilim dali olan iiretimsel anlambilim ya da
soyut sôzdizimi, anlamlann grameri içerdigi gôriiçune day ah olarak kurulmustur. Bu
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daim içinde yer alan edimsel yaklaçimda (pragmatik) kisjlerin konuçma sirasindaki
yonelgileri (strateji), konustuklan kimselere karçi olan niyet ve tutumlari, hatta diinya
gôrusleri anlamlan tammlayici etmenler olarak ele alinmaktadir. içinden çikilmaz gibi
gôriinen bu derinlemesine incelemelerin amaci, biçimlerin gerçek ve eksiksiz anlam yorumlanna kavu;turulmalandir. Simdilik uzak bir olasilik say 11 sa bile, yukanda anlatilan
biçimde hazirlanmis. bir sozliigiin yabanci dit ôgretimine katacagi giiç ortadadir. Son
olarak $u noktayi vurgulayarak belirtelim; biçim ve anlam artik birbirinden ayrilmaz
bir biitiin olarak kabul edilmekte, dolayisiyla betimlemeli dilbilimin sinirlan biiytik
ôlçiide genisjetilmis olmaktadir.
Buraya kadar sôylenmis. olanlardan çôyle bir sonuç çikiyor: Hizla geliçmekte
olan betimlemeli dilbilimin, yiizlerce yillik beklentilere karsm, açikca belirtilmis. bir
tek amaci vardir. Ο da dil in betimlenmesidir, ogretilmesi degil. Ku$kusuz, yabanci dil
ôgretiminde, daha once de deginildigi gibi, en îfzindan amaç-dilin, anadilin ve amaçdilde yer alan iliçkisel tiirlerden bazilarimn betimlemelerine gereksinme duyulmakta,
bu da betimlemeli dilbilimce saglanmaktadir. 5te yandan, 'ogrenim' konusu, ruhbilimin inceleme alani içindedir. Ruhbilimce geliftirilecek tutarli bir ôgrenim kuramiyla
buna dayali bir dil ogrenim kurami, yabanci dilin nasi! ôgretilecegi sorusuna yanit getirecektir.
Herhangi bir çaliçma alamna katkida bulunmak amaciyla, dilbilimin kuram,
yôntem ve bulgularimn ba$ka bilim dallarindan da yardim alinarak kullantlmasina
uygulamali dflbflim diyoruz. Bu uygulamanin yapildigi en ônemli çaliçma alani yabanci dil ogretimidir. Oteki uygulama alanlan arasinda bazi ruh hastaliklarimn ve konu$ma bozukluklannin tedavisi, çeviri, edebiyat elestirisi ve iletisjm miihendisligi sayilabilir. Uygulamali dilbilimin iliçkilerini ve konumunu Spillner (155) asagidaki çizitle
gôstermiftir.
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kuram sal dilbilim
uygulamali dilbilim
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:
:

uygulama alani
dilbilim di^indaki bilimler

Çizit 1 — Dilbilimin cejitli alanlara uygulanmasi

Burada uygulama alani olarak yabanci dil ogretimi ele almdiginda, kuramsal
diibilimden dil betimlemeleri istenecek, ayrica dilbilim diçindaki bilim dallarindan
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olan ruhbilim ve toplumbilimden yardim saglanacaktir. Uygulama alani konuçma bozukluklarmin tedavisi ise, kuramsal dilbilimden istenecek dil betimlemesinin yaninda bu
kez ruhbilim ve sinirbilimle ifbirligi yapilacaktir. Çizit l'deki çift yônlij oklar karçilikΙι etkilesim ve ili§kileri gostermektedir.
Dilbilimin yabanci dil ôgretimindeki yeri Spolsky'nin (149) ônerdigi çizitte
daha açik bir biçimde gôriiliiyor:

DU k u r a m i

Ogrenim kurami

Dil betimlemeà

Dil pedagojisi (kuram)

I
Dil ôgretisi (uygulama)

Çizit 2 — Dilbilimin yabanci dil ogrenimi alanina uygulanmasi

Çizit 2'de yer alan 'dil pedagojisi' deyiminin 'uygulamah dilbilim' anlaminda
kullanilmis, olmasi gerektigini belirterek, çift yonlii oklann taçidiklan sayi sirasiyla
hangi ili§kileri simgelediklerine bakahm.
1.
Dil kurami dili tumUyle açiklayabilecek giiçte olmali, dil betimlemesi
de bu tiir bir kurama dayali olarak yapilmahdir.
2.
Betimleme, tiimuniin birden ogretimde kullanilmasina gerek ve olanak
hulunmadigina gore, kendi içinden ôgretsel bir betimlemenin (pedagojik gramer) çiIkanlabilmesine yatkin olmalidir. Ogretmen ve ôgrenciler için ayri ayri ôgretsel betimlemeler gerekecektir. Ote yandan betimlemeler, aralarinda karsjtlama yapilmasina uygun
olmalidir. Cirnegin, amaç-dille anadilin betimlemeleri birbirinden farkli dil kuramlarina
dayamyorsa, benzerlik ve aykiriliklan bulmak olanaksizdir.
3.
Dil pedagojisi, dil kuramindan yabanci dilin nasil ôgretilebilecegine ili§kin dolayli bir ipucu elde etmege çali;ir. Bu nedenledir ki belirii sayida kaliplarin bulunup
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betimlenmelerini amaçlayan yapisal dilbilim, dil pedagojisini dolayli olarak etkilemis,
yabanci dil ogretiminde alifkanhk, oykiinme ve orneksemeye onern verilmesine, dolayisiyla kulak-dil aliçkanligi yonteminin gelistirilmesine yol açmistir. Dônujumsel-iiretimsel dilbilimde ise dildeki yaraticilik niteliginin alifkanlik ya da oykiinme olarak açiklanamayacagi savunulmakta, soyut ve karmasjk gramer kurallanna dil yetisinin incelenmesiyle vanlacagi ileri siiriilmektedir. Bu diisuncenin bilinçli kural ogrenme yonteminin
gelismesine dolayli olarak katkida bulundugu soylenebilir.
4.
Dil pedagojisi ôgrenim kurammin dil ôgretimine hangi ôlçiide uydugunu denetler, eksiklerinin giderilmesine ve etkinliginin arttinlmasma çahsir.
5.
Dil pedagojisiyle dil ôgretimi, yani uygulama arasinda tutarlilik ve siirekli etkileçim olmalidir.
Uygulamanin nasil bir oncelik sirasma gore hangi kuramlardan yararlanilarak
ve ne gibi if lemler yoluyla yapildigini, ayrica girdi ve çiktilann neler oldugunu Çizit 3ten izleyelim (Corder, 156):
UYGULAMA

KURAM

l§LEM

1. basamak

dilbilim ve
toplumsal dilbilim

betimleme — » d i l aniatimlari
(sôz, yazi)

2. basamak

dilbilim ve
toplumsal dilbilim

kar§itlama — > betimlenmif
ve seçme
diller ι

3. basamak

dilbilim, toplumsal
dilbilim ve ruhbilimsel dilbilim

diizenleme — • ô g r e t i m prograve sunuf
minin içerigi

i§LENEN

•1
+2

I 3
ogretim malzemesi

Çizit 3 — Dilbilim kuramlarinin yabanci dil ôgretimine uygulanmasinda izlenecek sira

Birinci basamakta, yani basta gelen ôncelik sirasma gore, dilbilim ve toplumsal
dilbilim kuramlarmdan yararlanilarak dil aniatimlari islenmekte ve dilin betimlenmesi
yapilmaktadir. Elde edilen iiriin I numarali okla gosterilen 'betimlenmis dil'dir. Yabanci
dil ôgretimi için bu basamakta amaç-dil, anadil ve bunlarm ilifkisel tiirlerinin betimlemelerine gereksinme oldugu unutulmamalidir.
Ikinci basamakta yine dilbilim ve toplumsal dilbilim kuramlarmdan yararlanilarak
betimlenmis dil ve dil tiirleri karsitlama ve seçme islemlerinden geçirilmekte, 2 numarali okla gosterilen ôgretim programinin içerigi elde edilmektedir. Baska bir deyisle,
amaç-dilin anadile aykiri olan yônlerinin ôgretilmesi, amaç-dilin ôgretilmesi için gerekli
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ve yeterlidir. Seçme islemi aykinhk, giiçluk ve yararhhk ôlçiileri gôz ôniinde tutularak yapilmaktadir.
Uçiincii basamakta da dilbilim, toplumsal dilbilim ve ruhbilimsel dilbilim kuramlanndan yararlanilarak ogretim programmin içerigi, diizenleme ve sunus islemlerinden geçirilmekte, 3 numarah okla gôsterilen ogretim malzemesi elde edilmektedir.
Daha once ikinci basamakta seçilmis olan ogretim birimlerinin siralamp sunulmasmda
da yine bazi ôlçiilerin kullanilmasma gerek vardir. Dogrultu olarak genelden ôzele,
yalmdan karmasiga, bilinenden bilinmeyene gidilmekte; gereksinmeler bakimmdan
yabanci dil ôgreniminin ôzel amaçlan gôz ôniinde bulundurulmaktadir.
Gôruldiigii gibi, uygulamah dilbilim neyin ôgretilecegi sorusuna betimlemeli
dilbilimden, ôgretimin nasil yapilacagi sorusuna ise ruhbilimden kaynaklanarak yanit
getirmeye çalismaktadir. Ancak, bugiinku durumlanyla ne dilbilimin içerik konusunda,
ne de ruhbilimin yôntem konusunda kendilerinden istenen bilgilerin tiimiinu saglayabildigi sôylenemez. Eldeki bilgilerin eksiklik ya da yetersizliginden sôz ederken betimlemeli dilbilimin yalniz sesli bildirisimi inceledigini, aslmda onun bile bir bôlumiinii
disanda biraktigmi hatirlamamiz gerekir. Saptanan amaç yabanci dilin bedensel ve
çevresel bildirisimi de içeren tiim bir bildirifim diizeni olarak ôgrenilmesine yônelikse, sesli bildirisimin dismda kalan alanlarla ilgili bilgiler baska kaynaklardan saglanacaktir. Bu kaynaklar arasinda ekinsel insanbilim, iletisimbilim, hatta mantik ve
felsefe sayilabilîr. Gôriiliiyor ki, yabanci dil ôgrencisinin saptamis oldugu amacin kapsami genisledikçe dilbilimin ogretime getirdigi katki ayni oranda biiyiimemektedir. Ayrica yabanci dil ôgretiminde basarmin on kosulu olarak iyi hazirlanmis ogretim malzemesinin yaninda, ama ondan çok daha biiyiik ônem tasiyan iki temel ôgenin, yani amacini
iyi seçmis ôgrenciyle iyi egitilmiç ôgretmenin bulunmasi gerektigini biliyoruz. Βϋtiin bunlann iizerinde ise, toplumun yabanci dil alanindaki gereksinmelerini ve parasal
olanaklarmi da bilme durumunda olan egitim politikacilan yer almaktadir. îçte boylesine genis bir açidan baktigimizda, dilbilimin yabanci dil ogretimindeki islevinin çok
smirli oldugunu, dolayisiyla bu alanda karsilasilan sorunlan tek basina çôzmesine olanak bulunmadigmi açikhkla gôriiyoruz.
Son olarak, konumuzun biraz disjna taçma pahasina da olsa, egitim politikacilan, uygulamah dilbilimciler, ôgretmenler baçta olmak uzere iilkemizde yabanci dil
ôgretimi ve ogrenimiyle ilgili herkesin tartismasinda yarar olacagi inanciyla açagidaki
gôruç ve ônerilere yer verilmiçtir.
1.
Yabanci dil ôgretiminde ulkemizin sinirli kaynaklan gôz ôniinde tutulmah, ôgretimin belirli toplum gereksinmelerini kar§ilayacak amaçlara yônelik bir
biçimde yapilmasi saglanmalidir. Bilimsel yazilan okumak, yurdumuza gelen turistlerle
anlasmak, is mektuplan yazmak gibi bir dizi amacin saptanmasi ve ôgrencilerin yabanci dil ôgrenimine buniardan birini seçerek baslamasi, gereken ve istenen bilgi ve
becerilerin kisa yoldan kazanilmasina yetecek, emek ve zaman savurganhgmi ônleyecektir.
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2.
Yabanci dil ôgretimine baslanmadan once ikinci bir dilin neye yarayacagi, nasil ôgrenilecegi ôgrencilere ayrintilanyla açiklanmah, dogal dillerin ortak ve
aykiri yonleri, anadil ve ikinci dil ôgreniminin hangi degisjk koçullar içinde yer aldigi ve çejitli bildrrïçim diizenleri gibi konularda genis. bilgi verilmelidir. Ayrica, ogrenim amacinin saptanmasi, ogrenimin siirekliligi ve zamanlama konulanndaki çesitli
olasihklar iizerinde durulmahdir. Bu tiir hazirlayici bilgilerin bir ya da iki donem siireli ayn bir ders olarak yabanci dil ôgretmenlerince verilmesi uygun olur. Orta ôgretimin belirli bir yilinda biitiin ogrencilerin yabanci dile hazirlik dersini almalan, yabanci dil ogrenip ôgrenmeyeceklerine ancak boyle bir dersi aldiktan sonra karar vermeleri istenmelidir. Bazi ogrencilerin yabanci dil ôgrenimine gerek duymamasi ya da
bunu ileri bir tarihe ertelemesi dogaldir. Bu bakimdan, esnek bir yaklasjmla yabanci
dil ôgretiminde basjangiç, orta ve ileri olmak iizere çeçitli amaçlara yônelik uç ayn
diizeyin olu§turulmasi, her açamada ôgrenciye bir çikis. belgesi verilerek orta, yiiksek,
natta yaygm ogretim sirasmda bir iist diizeye geçiç saglanmasi diifunijlebilir. Her ne
olursa olsun, yabanci dil ogrenimi için yapilan zaman ve emek yatinminin bo$a gitmesine gôz yumulmamali, yabanci dilin yafam boyu yararlanilacak bir araç oldugu,
eger gerçekten kullanilmayacaksa ôgrenilmesine de gerek olmadigi unutulmamalidir.
Bôylece, ogretim gucuniin tumii istekli ve amacmi bilen ôgrencilere aynlabilecek, yabanci dil ôgretiminde etkinlik saglanacaktir.
3.
Tek yeniligi bir kez de burada yinelenmesi olan son ôneri, yabanci
dil ôgretiminin basanya ulasabilmesinde biiyiik payi bulunan ogretmen ve ôgretmen
yetiçtiricileriyle ilgilidir. Ogrencilerle siirekli ili§ki içinde bulunup en akla gelmez dil
ôgrenim sorunlanni dogrudan dogruya gôzleyebilme durumunda olan ôgretmenin bunlara çôziim yollari aramak, ders malzemesini degerlendirmek, ders programlanni diizenlemek gibi birçok gorevi vardir. Sôzii edilen gôrevleri geregi gibi yerine getirecek
iistiin nitelikteki yabanci dil ôgretmenlerinin egitimi ise, ancak hem uygulamali dilbilim uzmani, hem de yabanci dil ôgretmeni olan yetistiricilere birakilabilir. Kuskusuz, bu kisiler yabanci dil ogretim politikasmin olusturulup yonetilmesinde de gôrev
alacaklardir. Oyleyse, her çeyden once iistiin nitelikli ôgretmen yetiçtiricilerinin yetiçtirilmesine agirlik verilmelidir.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LINGUISTICS

ABSTRACT
How descriptions of languages, the main product of linguistics, are made use of in foreign
language teaching, what applied linguistics is and with what other disciplines it cooperates to contribute to foreign language teaching are the principal questions discussed in this paper. The importance of meaning as opposed to form, the place of social registers along with the standard variety
and the role of the native language vis-à-vis the target language are emphasized in relation to foreign
language teaching. Additionally, it is claimed that familiarizing the student with the topics of language, linguistics and language learning beforehand will facilitate foreign language learning when
it is attempted later.

