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~lkemizde dil ve yabancl dil ogretimi konulan gok s ~ k  gundeme gelmekte, egitim- 
ciler, bilim insanlan, basln uyelerince degigik goriigler dile getirilmektedir. Medyada ve 
bilimsel toplantllarda kargl goriiglerin yogunlukla tartlg~ldlgl ortamlara tanlk olmaktay~z. 
Tiirkgenin kirlendigi, yanllg kullanlld~g~, geligmemig oldugu, gocuklann anadillerini ogrene- 
medikleri ya da yanmdilli olduklar~ gibi Turk dilinin yap1 ve kullan~mlyla ilgili savlann 
yanlnda yabanc~ dil ogretimi konusunda da degigik goriigler dile getirilmektedir. 

Dil ve yabanc~ dil ogretimi ile ilgili bu gibi tartlgmalann gogunun temelinde dil ile il- 
gili bilimsel kavram ve olgulann gozonune almrnadigl goriilmektedir. Sozkonusu tartig- 
malarda dile genellikle kamuoyunda yaygln ancak bilimsel temelden yoksun olan kimi 
savlardan yola g~k~larak yaklqllmakta, zaman zaman Sosyal Bilimlerin pek gok dallnda 
oldugu gibi bilimsel ve ideolojik baklg agllan birbirine karlgtlnlarak yarg~lara vanlmaktadlr. 
Bu yazlnln amacl dil ve dil ogretimi ile ilgili yaygln goriigleri dilbilim, anadili egitimi ve 
yabanc~ dil ogretimi bililn dallarlnln kavram ve bulgulan gergevesinde degerlendirmektir. 

DILIN DOGASI ve DIL KULLANIMI 

Turkgenin dogru ya da yanllg kullanlld~g~ slkga dile getirilmektedir. Dile boyle bir 
deger yarglslyla yaklqmanm nedeni dil incelemelerinde geleneksel, kuralc~ yaklag~mln 
aglrlikl~ olmas~dlr. Yazlll dilin ya da egitimli bireylerce kullanllan olgiinlii dilin dogm 
oldugu, kurall olugturdugu goriigu benimsenmekte, olgunlu dilden sapmalar ise yanllg, ku- 
rals~z dil kullan~m~ olarak goriilmektedir. 20. Yuzyllda geligen ve sozlii dilin onemini vur- 
gulayan Betimleyici Dilbilim anlaylg~ dile nesnel bir baklg aqslyla yaklagmaktad~r. Dil 
toplumda kullanllan en geligmi~ ve en temel ileti~im dizgesidir, bagka bir deyigle, bir kural- 
lar butunudur. Bireylerarasl anlagmayl olasl k ~ l m a s ~  dilin bir dizge olmaslndan kaynaklan- 
maktadlr. 01~unlii  dilden farkh kullanlmlar kuralslz dil kullan~ml olarak gorulmektedir. 
Bolgesel lehgeler, toplumsal ve etnik gruplann dil turleri, meslek dilleri gibi degigik dil 
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degigkeleri olqunlu dil gibi dilbilimsel aq~dan aynl degerde olan iletigim dizgeleridir. Olqun- 

lii dil kimi dil dl91 nedenlerle olqunlegtirilerek yayglnlagt~rllan ve bu sureq sonunda toplum- 

da sayginl~k kazanan dilin degigik turlerinden biridir. Yaplsal aq~dan dilin oteki lehqe ve tur- 

lerinden hiqbir ustunlu~u sozkonusu degildir. Omegin. Turkqede olqunlu dil Istanbul a g z ~  
uzerine kurulmug ve geligtirilmigtir. lstanbul a g z ~  da Anadolu'da konugulan yiizlerce a&z- 
dan biridir. 

Dille ilgili bir bagka yargl ise dilde kirlenmeyle ilgilidir. Turkqenin degigik lehqe ve 

ag~zlanndan, toplumsal ve etnik turlerinden ya da yabanct dillerden ahnan sozcuk ve 

yapllarln kullanllmas~ dilde kirlenme olarak degerlendirilmektedir. Bu gibi bir yargl da dil- 

bilimsel anlaylgla bagdagmamaktadir. Dil kullanlld~g~ toplumdan soyutlanamaz, toplumdan 

ayn bir varllg~ oldugu dugunulemez. Toplum surekli bir degigme iqinde oldugu gibi dil de 

toplumdaki bu degigmelere kogut olarak degigmekte, toplunida degigen yagam biqimi, 

degerler, teknoloji vb etkenler dilde anlat~m bulmaktadlr. Turkqede birkaq yuzyll once 

yaz~lmlg metinlere bak t~g~m~zda  bu degigimi aqlkqa gorebiliriz. 

Dil zaman iqinde degigtigi gibi belli bir zaman diliminde de tek bir biqim, tek bir 

dizgeden olugmaz. Bir dil degigik lehqeleri, ag~zlan,  toplumsal turleri, yag, cinsiyet, meslek 

gruplarlnln kulland~g~ turleriyle bir butundur. Bir bagka deyigle, toplumdaki katmansal 

yaplya gore qegitlilik gosterir. Cevremizde degigik bolgelerden gelenler, degigik toplumsal 

ve etnik gruplar, meslek gruplan, kadlnlar, erkekler, genqler, yetigkinler ve yaglilar dili 

kendilerine ozgu degigik biqimlerde kullanlrlar. Aynca, bireyler iqinde bulunduklarl 

toplumsal duruma da bag11 olarak konupma biqimlerini degigtirmektedirler. Kimse resmi bir 

toplantlda evde ailesiyle konugtugu gibi konugmaz. Tek bir turu olan dil dugunulemedigi 

gibi her toplumsal durumda dili aynl biqimde kullanan normal bir birey de sozkonusu ola- 

maz. 

Dille ilgili bir bapka yaygln yargl da geligmiglik boyutuyla ilgilidir. Turkqeyle ilgli 
olarak s ~ k  s ~ k  Turkqe geqmipi olmayan, geligmemig bir dildir, bu yiizden bilim dili olamaz, 
bilimsel terminoloji geligtirilemez gibi yargllarln dile getirildigi gorulmektedir. Bu gibi 
yarg~lar da bilimsel dayanaktan yoksundur. Her dil kullanlldlg~ toplumun her alandaki 
iletigimsel gereksinimlerini karp~layabilen bir dizgedir, dilin yaplsl ve sozcuk turetme 
olanaklan ile dilin konuguldugu toplumun geligmiglik duzeyi aras~nda bir baglant~ bulun- 
maz. 19. yuzyllda ulusculuk akirnln~n da etkisiyle ve Hint-Avrupa dillerini ustun gosterme 
qabalannln bir urunu olarak diller yap~sal ozelliklerine gore ilkel ve geligmig olarak 
s ~ n ~ f l a n d ~ r ~ l m ~ g t ~ r .  Boyle bir sln~flama dilin dogas~yla ilgili bilgilerin yetersizliginden bagka 
birgey degildir. Dillerin tarihi insanl~k tsrihinden ayrl dugunulemez. Dillerin yap~larl neden- 
siz olarak ayrll~k gostermektedir. Ne var ki, bir dilde anlatllan her turlu kavram bir bagka 
dilde de anlat~labilir, degigik olan anlat~m biqimidir. Her dilde yeni sozcuk turetme yollarl 
vard~r, bu turetme olanaklar~ birbirinden dogal olarak farkl~d~r.  Turkqe iqin ileri surulen 



geligmemig oldugu, bilimsel terim uretilemeyecegi goriigu dilbilimsel anlaylga tumuyle 
ayklndir. Son yirmi otuz yllda Turkiye'de ol~unlu dilin yayglnlagmasi ve bilimsel terim- 
lerdeki artigin gozle goriilur boyutlarda oldugu yadslnamaz. 

DIL PLANLAMASI 

Turkiye'deki dil planlamasl ~aligmalannin qagdq, bilimsel verilerin iglginda surmesi 
onemlidir. Dogru yanllg, saf kirli, geligmig geligmemig gibi bilimsellikten uzak deger 
yargilannl yansitan tartigmalann yerine Turk dilinin yapislyla ilgili betimleyici qallgmalann 
yapllmasi, yabancl sozcuk ve terimlerin yerine oztiirkqelerinin turetilmesi, dil kulllan~mlnin 
oncelikle bir soz sanatl degil, bir iletigim araci oldugu g o ~ g u  benimsenmelidir. Turkiye'nin 
degigik bolgelerinde yagayanlann, genqlerin, toplumsal gruplann kendilerine ozgu dil kul- 
lanimlann~n olacagl, bu dil turlerinin sozkonusu gruplarin kimlik olugturmalan ve 
surdurmelerinde onemli bir etken oldugu gerqegi gozardl edilmemelidir. 

Dil ulus olmanln en temel ogelerinden birini olugturmaktadir. ~ze l l ik le  qok dilli 
toplumlarda ulusal bir simge, birlegtirici, butunlegtirici kultiirel bir etken olarak ulusal dil bir 
ulke iqin yagamsal onem tqimaktad~r. Yirminci yuzyllda ulkelerin uluslagma surecinde dil 
planlamasinln onemi aqlktlr. Dil planlamasl bir ulkedeki dil turlerinden birinin seqilerek 
geligtirilmesi, yayglnllk ve sayginllk kazandlnlmasl sureci olarak go~lebi l i r .  Cumhuriyetin 
kurulmaslndan sonra buyuk onder Ataturk dilin bir ulus iqin oneminin bilincinde olarak 
ulusal dil olarak Anadolu Turkqesinin olqunlegtirilmesi qaligmalannl baglatmlg, Turk Dil 
Kurumunu kurarak Turkqenin sadelegtirilmesine onculuk etmigtir. Turk Dil Devrimi 
dunyadaki benzer dil planlamasl etkinlikleri iqinde qok onemli bir yer tutmaktadlr. 
Ataturk'un baglattigi oteki devrimler gibi klsa zamanda amaclna ulqmigtlr. Dillerin yaaaml 
dugunuldu~unde qok kisa olan kirk, elli yll gibi bir surede Turkiye'de ortak bir olqunlu dilin 
geliamesi ve yayginlqmasl ger~eklegmigtir. OIGunlu Turkqenin ulusal ortak bir iletigim 
aracl olrnas~nln yanisira aydinlarla genig halk kitlelerini yakinlagtiran bir araq olarak da one- 
mi buyuktur. Osmanll devrinde ancak egitimli gruplann iletigim aracl olan Osmanlica 
egitimsiz genig halk kitlelerince kullanllamadigindan aydinlar ile halk arasindaki iletigim- 
sizligin hangi boyutlarda oldugu iyi bilinmektedir. Bugun ijlqiinlii Turk~enin bu kadar kisa 
zamanda benimsenerek yayginlagmasinin nedeni de tarih boyunca halk kitlelerinin kullan- 
makta olduklan Anadolu Turkqesinin ol@nlegtirme iqin temel ahnmaslndan kaynaklan- 
maktadir. Halkln buyuk qogunlugunun kullanmakta oldugu dil Turkiye Cumhuriyeti'nin 
ulusal dili olmugtur. Osmanll devrinde olugan Arapqa ve Farsqa ogelerin dile egemen oldugu 
Osmanlica yapay, halkln benimsemedigi slnirll bir iletigim aracl olarak kalmigtlr. Bu neden- 
lerle halkln iletigim araci olan Turkqenin olqunlegtirilmesi qok kolay ger~eklegebilmigtir. 
Gunumuzde bu olumlu sureci tersine qevirme qabalan bagansiz kalmaktad~r. ~lkemizdeki dil 
devrimi baganlidir, degerli bilim insanlmlz H.V. Velidedeoglu'nun da soylemig oldugu gibi 
'Devrimler bqlar, bitmez'. Ataturk'un bqlattlgl devrimler surmektedir. 
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~ l k e m i z d e  slkqa belirtilen bir bagka goriig de qocuklarln anadili kullanlmiyla ilgilidir. 

Cocuklarln anadillerini bilmedikleri, ikidilli ortamlarda yetigen qocuklarln ise 'yarlmdilli' 

olduklar~ ileri surulmektedir. Bu gibi savlarln da bilimsel aq~dan dayanail bulunmamak- 

tadlr. Zihinsel ya da ruhsal bir engeli olmayan ve toplum iqinde biiyuyen her qocuk 

qevresinde kullanilan dil turunu hiqbir ozel egitime gerek kalmadan dogal yolla ogrenir. 

Cevresindekilerle etkin biqimde iletigim kurabilir. Cocugun yakln qevresinden ogrendigi dil 

turu onun 'anadili'dir. Bir qocugun anadili o ulkede konugulan olqunlu dil olabildigi gibi bir 

grubun kullandlg~ lehqe ya da dil turu de olabilir. 1kidiIli ya da qokdilli ortamlarda buyuyen 

qocuk da bu dilleri qevresel etkenlere bag11 olarak ogrenir. Ancak genelde qocuk oncelikle 

yakln qevresinde kullanllan, daha sonra toplumda konugulan oteki dil/dilleri ogrenir. Okula 

bagladlgi a l t ~  yaga kadar anadili aracll~giyla bulundugu her toplumsal ortamda rahatllkla 

iletigim kurar. Orgun egitim surecinde kullanilan olqunlu dil her zaman anadili olarak 

ogrendigi dil turu olmayabilir. Bu durum ozellikle egitim surecinin ilk ylllarlnda sorunlara 

neden olur. ~ l q u n l u  dilin kurallarlna yabancl olan qocuk bu dil turunde oncelikle dinleme 

ve konugma becerilerini edinmekte guqluklerle kargllag~r, daha sonra da okuma ve yazma 

becerilerini kolayllkla ogrenemez. Bu durumda qocuk anadilini bilmiyor ya da 'yarlmdilli' 

olarak gorulur. Cocuk olqunlu dilden farkl~ olan dil turunu, anadilini bilmekte, bu dil turuyle 

iletigim kurdugu iqin kendisinden beklenen olqunlu dilde yetkin olma olqutunu yerine ge- 

tirememekte ve okulda bagarlslz olmaktadir. Okul ortaminda qocuktan beklenen olqunlu dili 

kullanmasidlr, bu dil turunu kullanamayan qocuk ise anadilini bilmemekte suqlanmaktad~r. 

Bu nedenle ilk, orta ve yuksek ogretim duzeylerinde olqiinlu dilin ogretimi buyuk onem tag]- 

maktadlr. Orgiin egitimde guniimuzde egemen olan geleneksel, kuralc~, ezberci yaklaglmln 

yerine olqunlu dilde iletigim becerilerinin ogretiminin vurgulandlg~ bir programin benirn- 

senmesi gerekmektedir. 

Yurtdlglnda buyuyen Turk qocuklarl da qevrelerinde duyduklarl dil turunu ogrendik- 

lerinden okul ortamlndaki ileti~imsel kogullara uyum saglayamamakta ve bu yuzden kimi 

durumlarda zeka geriligi ile suqlanmaktadlrlar. Ideolojik amaqll bu gibi uygulamalarin yan- 

lig11gi dilbilimsel verilerle ortaya konmakta, bu gibi qocuklar iqin dil becerilerinin geligti- 

rilmesine yonelik izlenceler hazirlanmaktadlr. Her qocuk kendi qevresindeki dili iletigim 

kurmak iqin etkin biqimde kullanmaktadlr. Hiqbir normal qocuk iqin anadilini bilmiyor ya 

da 'yar~mdilli' gibi yargilara vanlamaz. Okulda dil sorunu olan qocuklarl kendi ortamlarin- 

da yag~tlarlyla oynarken gozlemek boyle yanll yargilarln geqersizligini kolayca ortaya koy- 

maktadlr. 



Giiray K ~ G  

YABANCI DIL OGRETIMI 

~lkemiz in  gundeminde uzun yillardan bu yana agirh~ini komyan dille ilgili bir bdgka 

konu da yabanci dil ogretimidir. Gunumuzde tum dunyada yabancl bir dili bilmeniri geregi 

tartigilmaz biqimde benimsenmigtir. Turkiye'de de ig ve bilim dunyaslnda en az bir yabanc~ 

dil ile bilgisayar kullanma becerisi bu alanlarda bagarlli olman~n onkogulu olarak goriilmek- 

tedir. Uluslararasi iletigim araci olarak benimsenen Ingilizcenin ogretimi konusunda 

Turkiye'de iki ayri goriig tart~g~lmaktadir. Bilindigi gibi yabanci dil ogretiminin gerekliligi 

ar t~k benimsenirken bu ogretimin yontemi konusunda gorugbirligi bulunmarnaktadir. Pek 

qok ilk, orta ve yuksekogretim kurumunda yabanc~ dil bir amaq olarak degil, bir arag olarak 

goriilmektedir. Bu konuda egitimciler farkl~ gorugler ileri siirrnekte, bir gmp yabanci dili 

ogretim dili olarak kullanarak bir yabanci dilin ogretilecegini savunurken bir bagka gmp 

dilin bu yolla ogrenilemeyecegini kanltlamaya qal~gmaktadirlar. Biz bu yazlda gok yinele- 

nen tartigmalara girmeden yabanci dille ogretim ve yabanci dil ogretimi konularinin 

temelindeki ortak kimi yanilgilan aqlklamaya qaligacag~z. 

Yabanci dil ogretimi konusundaki tartigmalarda da bilimsel yontem ve tekniklerin 

gozardl edildigi, yabanci dil ogretiminin disiplinleraras~ bir bilim dali oldugu gergeginin 

fazla dikkate allnmadlgi goriilmektedir. Yabanci dil ogretimindeki temel ayinmi olugturan 

ve qevre etkenini vurgulayan 'ikinci' ve 'yabanc~' dil ogretimi kavramlan ulkemizdeki 

uygulamalarda sikhkla gozardi edilmektedir. Bilindigi gibi 'ikinci' dil ogretimi sozkonusu 

dilin toplumda iglevsel olarak kullanildigi, bireyin toplum yagarnina etkin biqimde katllmak 

iqin anadilinin yanlsira ogrenmesi gereken dilin ogretimini kapsar. 'Yabanc~' dil ogretimi 

ise sozkonusu dilin toplumda birincil iletigimsel iglevinin bulunmadigi, kimi ozel nedenler- 

le ogrenildigi durumu belirtir. Bu nedenle, 'ikinci' ve 'yabanc~' dil ogretiminin amaq, yon- 

tern, ve teknikleri genelde birbirinden ayndir. Aynca, ogrencilerin ogrenme istegi ve gevre 

etkeni de qok onemlidir. Bir dilin 'yabanci' dil olarak ogretildigi bir ortamda ogredme igle- 

mi buyuk olqude s ~ n ~ f  ortamiyla sinirhdir, ders bittikten sonra ogrenmeyi pekigtirecek 

toplumsal ortam bulunmaz. 

~ l k e m i z d e  yabanci dil ogretimi qok yaygln olmakla birlikte bu gibi bilimsel goriigler- 

den fazla yararlanllmamakta, ozellikle 'ikinci' ve 'yabanci' dil ogretimi ayriml gozonune 
alinmarnaktadir. Dil ogreniminde gevre etkeni dikkate alinmamakta, amag ve hedefler 

aqikqa belirlenmemektedir. 0zel ogretim kurumlan bu bilinqsiz uygulamayi siirdurmekte, 
devletin egitim kummlan da bu yariga eglik etmektedir. Bu dumm ise Ingilizce ogretimi 

arag gereq piyasasini elinde tutan yabancilar iqin buyuk bir pazar olugturmaktadir. Ya- 

bancilann hazirladigi ve ulkemizdeki dil ogretimi baglamina uymayan yiizlerce ders kitab~ 

okutulmakta, kitaplar s ~ k  s ~ k  degigtirilmekte, trilyonlarca lira boguna harcanmakta ve yon- 

temsel bir tutarlil~gin saglanmasl gerqeklegmemektedir. 
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Bir ulus i ~ i n  olqunlii dilin onemi yadsrnamaz, bireylerin bu dil turunu etkin b i~imde 

kullanabilmeleri ulusal kimligin olugmasr ve surduriilmesine buyuk katkr saglarnaktadrr. 

Ancak, olqunlii dili kullanmayan bireylere hoggorii ve saygr gostermek, dildeki qegitliligin 

dogal bir olgu oldugunu benimsemek de ulusal butunlugun surduriilmesi aqlsrndan onem 

tagrmaktadrr. 

Gunumuzde iletigim becerileri ig ve ozel yagamda bagan ve mutlulugun temel kogulu 

olarak benimsenmigtir. Duygularinr ve duguncelerini sozlu ve yazrlr olarak etkili biqimde 

anlatabilmek, qevresindekilerle baganli bir iletigim i ~ i n d e  olmak qagimrzrn onemli gerek- 

lerinden birini olugturmaktad~r. Dile geleneksel, katl, kuralcl yaklagimla dogru yanhg, saf 

kirli gibi bilimsel temele dayanmayan tartrgmalari bir yana birakrp iletigim becerilerini 

geligtirmeyi on plana qikaran bir anadili ogretimine agirlik vermek daha uygun olacaktir. 

Turk diliyle ilgili betimleyici qal~gmalara agrrlik verilmesi, dil olgusuna ve kullan~mr- 

na nesnel yaklagim, dil plan lamas^ etkinliklerinin ideolojik etkilerden arrnd~rilarak gagdag, 

bilimsel bir qerqevede yurutulmesi olqunlegtirme agisrndan yararlr olacaktrr. 

Yabanci dil ogretimi konusunda da yabancr dil ogretimi bilim dalrnrn veri ve bulgu- 

larrndan yararlanrlmasi, ulkemizin dilsel ve kultiirel kogullarl gozonune alrnarak daha bi- 

l i n ~ l i  bir b i~ imde  planlanmasr gerekmektedir. 
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