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Iletigim, toplumsal yagantinin en temel gereksinimlerinden birisi , dil de en 
onemli iletigim aracim~zdir. Oyle olunca dil tarihsel donemlerden giinumiize 
insanoglunun en onemli ilgi alanlarindan birisini olugturmugtur. Dilin niteligi, dil- 
dugunce iligkisi, dilin olugumu yuzyillardir insanoglunu ugrqtimigtir. 

~zel l ikle  felsefeci ve oteki diiguniirlerin 'insani anlamak igin dilin niteligini 
anlamak gerekir' bi~iminde ozetlenebilecek bu temel anlaylglarinln diginda, olagan 
insan igin dil iki agldan ilgi kaynagi olmugtur: Birincisi, oteki insanlarla anlagmak 
iqin insan bagka dilleri de ogrenmek zorundadir. Ozellikle Ronesansla hizlanan 
yabanc~ dil ogrenme etkinligi, bu temel gereksinimin d~gavurumu sayllabilir. 0 te  
yandan, kigi kimi zaman kendi dilinde de iletigimde zorlanabilir; kullanilan sozcukler 
benzer olsa da bu sozciik ve sozcelere yiiklenen anlamlar degigik olabilir, ya da gogul 
anlamli bir soylem soz konusudur ve karglmizdaki konugurun soylem evrenine 
giremeyiz. Igte en bagta bu iki durum soz konusu oldugunda (yabancl dil 
ogrenirken ve anadilimizde iletigim aksadiginda), bagka bir anlatimla, bir dilsel 
iletigim sorunu ortaya pktlginda dille ilgilenmeye baglariz. Uygulamali dilbilim de 
tam burada igimize yarar; giindelik iletigimde dille ilgili sorunlarin tartigilmasi igin 
vardir uygulamali dilbilim. 

Uygulamali dilbilimin ortaya qiluginda tarihsel donemlerde de bu ama~lar 
belirleyici olmugtur. Dilbilim uygulamalarina yaklagik aynl yillarda (ABD'de 
1940tlarda, Ingiltere'de 1950'lerin baginda) ilgi duyulmasi, bir yandan kuramsal 
dilbilime somut bir uygulama alani bulunmasi duguncesinden (bkz Mackey, 
ekteki~eviri), ote yandan kuramsal dilbilimin bulgularini temellendirme 
gereksinmesinden dogmugtur. 

Gerqekten, kuramsal ve uygulamali dilbilim birbirini butunleyici ilu bilimsel 
etkinliktir.Kuramsa1 dilbilim 'ozerk bir gostergeler dizgesi olarak' dilin biqimsel 
yapisiyla ilgilidir, ancak bu dizgenin saglamasini uygulamali dilbilim yoluyla 
yapabilir. Bagka bir anlatimla, kuramsal dilbilim nasll uygulamai~ dilbilim 
sorunlarinin aydinlatilmasina bir dayanak olugturuyorsa, uygulamal~ dilbilim de 
kuramsal dilbilimin bulgulanni, varsaylmlarini dojjrulamak ya da ~iiriitmek i ~ i n  veri 
saglar. A~ikqasi kuramsal dilbilimle temellendirilmemig bir uygulamali dilbilimden 
soz etmek ne olqiide yanllgsa, uygulamal~ dilbilim bulgulanyla yuzyuze gelmemig bir 
kuramsal dilbilimin en azindan eksik kalacagi da hesaba katilmalidir. Uygulamali 
dilbilim konusunda Strevens ve Kaplan'in ( bkz ekteki geviri metinleri) belirttigi iki 
onemli noktaya da dikkat qekrnek gerekecektir. 

Birincisi, uygulamali dilbilimin iki anlamindan, dar ve genig anlamindan 
sozedilebilir. Dar anlamda uygulamall dilbilim, dilbilim bulgulannin, kuram ve 
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( Richards, J., Platt, J., and Weber,H., Longmun Dictionary of 
Applied Linguistics. Longman, 1985, s. 15. 

Temel konusu dilbilim kuram, yontem ve bulgular~n~n, yagamln ijteki 
alanlannda ortaya qikan dil sorunlarlnln ayd~nlat~lmas~nda kullanilmasi olan dilbilim 
dall. Uygulamall dilbilimin en geligmig alanl yabancl dil ogrenimi ve ogretimidir, bu 
nedenle terim kimi zaman yalnlzca bu alani ilgilendirir biqimde kullan~l~r. Ancak son 
ylllarda dil bozukluklarinin dilsel goziimlemesi, (diizeltmeci dilbilim), anadili 
egitiminde dil kullanimi, sozliikbilim, qeviri ve biqembilgisindeki geligmeler gibi 
bagka uygulama alanlarl ortaya glkmlgtlr. Uygulamali dilbilimle, toplumdilbilim ve 
psikodilbilim gibi dilbilimin disiplinlerarasi dallarl arasinda, ozellikle bu ikinciler 
tam 'uygulamal~' turden pratik sorunlarla ilgilendiklerinden (om. ulusal dil 
siyasaslnin planlanmasl), slnlrlar belirsizlegmigtir. 0 t e  yandan, bu dallar kendi 
kuramsal temellerini olugturduklar~ndan 'kuramsal' ve 'uygulamali' ayrlml daha 
belirgin hale gelmektedir ve 'uygulamali psikodilbilim' gibi aragtlrma belirlemelerine 
~imdi daha sik raslanmaktadlr. 
Crystal, D. A First Dictionary of Linguistics and Phonetics, Andre Deutsch, 1980, s. 
28-29. 

'Uygulamali dilbilim' terimi, 1940'larda A.B.D1den kaynaklanmig gibi 
goriinmekte. Agikqasi, baglangigta humanist olmaktan qok, bilim adami olarak 
taninmak isteginde olan kimselerce kullanllmigt~r; 'uygulamall bilimle bagintl 
kurulmasl hiq de raslantisal degildir. Ne var ki dilbilim bir bilim olsa bile, 
'uygulamali bilim' zorunlu olarak dilbilimi igermez. 

Uygulamall dilbilimin bir bilim dall olarak ortaya konulmasl 'qagdag 
bilimsel dilbilime' pratik bir uygulama alanl bulma gabaslnl simgeler. Dilbilimin bir 
uy gulamall bilim olabilecegini varsay manin y anmda, misy onerlerce alfabe y apllmasl 
ya da makinelerle geviri yapllmasl gibi degigik etkinlikleri bir araya getirir. Dil 
merkezlerinin, tanitma yaz~lmnm, kitap ve denemelerin adlarlnda terimin kullanllig~ 
iyice yerlegrnigtir. 

.Dilbilim uygulandlginda kigi neyi uygular? Uygulanan bir dil kuraml ya da 
dil betimlemesi olabilir .... 
Mackey, W.F. 'Applied linguistics.' Readings for Applied Linguistics (iqinde) 
OUP, 1973, s 247-55'ten allnular. 

Dile iligkin bilginin gergek dunya sorunlanna uygulanmasl yazill tarihe ve 
belki de daha oncelere uzanan bir suregtir. Dile iligkin bilgi dille bagintlli bir ozel 
sorunu qozmede kullanlldlglnda, uygulamall dilbilimin soz konusu oldugu 
soylenebilir. UD (uygulamali dilbilim), soyut diigiinceleri ve aragtlrma bulgularini 
gergek diinyanin hizmetine sunan ve onunla baglnhlayan bir teknolojidir; kuram ile 
uygulama arasinda araclllk yapar. Yerlegik akademik disiplinlerin bir ozelligi olan 
bilgi aragt~rmacihg~, yqadl@miz dunyaya iligkin anlaylglmlzin geligtirilmesi igin 
yagamsal onemdedir, ancak bu 'kuramsal ' bilgi araylgl sonucu elde edilen anlayigin 
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gunluk insan deneyimine baglntllanmasl da o olqude onemlidir. Bilimin, bilim dl91 
dunya karglslnda yukumluliigu vardlr ve igte UD bu yukiimlulu~u yerine getirmeyi 
amaqlamaktadir. Ciklg noktasi pratik yagamin dile iligkin sorunlarlnda yatmaktadlr; 
UD dil incelemeleri ile ilgili bilim dallarlndan gorugler edinir ve bunlari ilgili 
sorunlarln aydlnlatllmaslnda ve qozumlenmesinde kullanir. Ancak salt bu alanlarla 
slnlrll degildir; dil incelenmesine dayansin ya da dayanmasln butun alanlardan bilgi 
edinir; butun sorun dille baglntlli olmasldlr. ... 

Kapsaml: Alanin yukaridaki tanlmlnl benimsersek, iki soru qlkar kargimlza: 
once, UD ne tiir gerqek diinya sorunlarlnl ele a h ?  Ikincisi he , hangi kuramsal 
alanlar konu ile baglntlll goriigler saglayabilir? 

Birinci sorunun gene1 bir yanitl Applied Linguistics , Annual Review Of 
Applied Linguistics'in,toplam dizininden, ERIC egitim dizgesine erigim iqin 
kullanllan sozlukteh tanimlaylcllardan ve Uluslararasl Uygulamall Dilbilim Bilimsel 
komisyonu (AILA) dizelgelerinden elde edilebilir. Sozgelimi son 25 yildaki ERIC 
dizelgesi gozden geqirilirse, 209 maddenin, yaklaglk yuzde 455 dil ogretimiyle 
ilgilidir; geri kalani sirasiyla okuma, bagdagiklik, kargitsal qozumleme, psikodilbilim, 
okur yazarllk, dil siyasasi, toplumdilbilim, qeviri, ikidillilik ( dil degigkeleri de 
iqinde) dil ve kultur, bilgisayar dilbilimi, edimbilim, sozlukbilim, soylem 
qozumlemesi, yapay dil aragtlrmalm ile ilgilidir. Kimi bagl~klarda ogretmen egitimi, 
aragtlrma duzeni ve alanda meslek olanaklarl gibi iist konulara deginilmektedir. 
Applied Linguistics'in kurulduktan bu yana sekiz yildaki toplam dizininin 
qozumlenmesi, konularda dikkate deger bir ortugmeyi gostermektedir: lkinci dil 
edinimi, edimbilim, soylem qozumlemesi, kulturlearas~ konular, ogretim-ogrenim 
konulan, sozlukbilim, iletigim edinci, ozel amaqli dil ogretimi yaklqlk 200 maddenin 
uqte ikisini olugturmaktadlr. AILA bilimsel komisyonlarl da benzer ilgi alanlarlni 
yansltmaktadlr: Bilgisayar dilbilimi, qocuk dili, kargitsallyanhg qozumlemesi, soylem 
qozumlemesi, egitim teknolojisi, sozlii-yazill qeviri, dil planlamasi, dil testleri, 
sozlukbilim, psikodilbilim, sozbilim ve biqembilgisi, ikinci dil edinimi, 
toplumdilbilim, ve terimbilgisi. ... Bu dizelgelerde beg temel ilgi alanl goriilmektedir: 
a) Konugma duzeltimi: Fizyolojik ya da ruhbilimsel kaynakll dil bozukluklarln~n 
tedavisi. 
b) Iletigimsel etkilegimler: Temel olarak lktidar ve Dil iligkisi; yetki gostermek ve 
kurumsal denetimi siirdiirmek amaqli dil kullanimi (meslek dili kullanlmlarinda 
goruldugu gibi); ideolojik etkileme, kandlrma ve inandlrma amaqh dil kullanlml; 
haklarlndan yoksun birakllabilecek kimselere (orn yaglllar) ulagmak iqin dil 
kullanlmi; toplumsal eksiklik sorunlan. 
c) Dil planlamasi ve dil siyasasi 
d) Egitimde dil kullamn1n11- ikidillilik, qokdillilik, ikilehqelilik, qokkulturluluk vb. 
e) UD'deki geligmelerin en aqlk bi~imde gorulebildigi dil ogretimi ve ogrenirni. .... 
Iki noktanln aqlklanmasl gerekir: once, aslinda butun dil inceleme alanlarl UD'ne 
katklda bulunur; ikincisi, bu tur bir qallgmanin temel alani olarak dilbilimin kendisi 
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de evrim geqirmig ve gorece kisa bir donemde qok qegitli orneklemlerden (paradigm) 
geqmigtir. Daha da onemlisi UD kendisi de bir yanllg adlandirmad~r, qiinkii ozel 
olarak dilbilimin herhangi bir alana uygulamasl degildir; tam tersine, kendi yeterlik 
kogullarl olan, dilbilim ve oteki alanlardan yararlanan, ama onlar tarafindan 
belirlenmeyen bagimsiz bir aragtirma alanldlr. Bir dilin biitun ve yalnizca olasi 
yapilarini aqlklamak, dil genelcelerini ortaya qlkarmak ve dil ile zihin arasindaki 
iligkiyi aragtirmak amaciyla biqimsel modeller olugturmak iqin dili baglamindan 
ayirarak inceleyen gene1 dilbilimin tersine, UD dili gerqek toplumsal baglamina 
yerlegtirir. Gerqek insanlann, gerqek durumlarda, iletigimi nasil bqardiklan ve neden 
boyle yaptiklariyla ilgilenir. Soylenenle soyleyenlerin toplumsal rollerinin iligkisini 
kurmaya qaligir, boylece dili kullananlarin davraniglari ve gudulenmeleri daha aqikqa 
anlagilabilir. Ak~lci bir biqimde ne ogretilebilecegi ile ilgilenir; ogretimin 
yapilabilecegi durumlarl, ogretimde kullanilabilecek etkinlikleri, ogretim ve 
Sirenmenin olugmasina olanak saglayacak siyasal, toplumsal, ekonomik yapilari ve 
butun igin gerqek ederini ve giderini dikkate alir. UD yanllg adlandirma ise 'egitimsel 
dilbilimin' uygun bir ad olacagi ileri siirulmugtur; buradaki tartigmamizdan egitimsel 
dilbilimin UD'nin bir parqasi oldugu anlagilmlg olsa gerektir, ancak UD daha genig 
temelli birgeydir. . .. 

UD'nin disiplinlerarasl niteligi kuram ile uygulama arasindaki araci rolunun 
ve baglntl ilkesine bagliliglnin dogal bir sonucudur. Ancak bu ilkeyle de 
aqiklanabilecek bir qaligma alanl olarak, UD'nin kendisi de, kuramsal qallgma alanlan 
aqacak guqtedir. Belli bir onyargi olmaksizln yurutulen etnografik betimleme gibi 
etlunliklerden aqikqa gorulebilecegi gibi, gerqek yagam somnlarinin kendilerinin 
anlagilmasi, gunumuzdeki durumuyla kuramin kestiremiyecegi, kuramsal balumdan 
dikkate deger sorunlar ortaya qikanr. Bagintlsi kurulabildigi surece iyi bir kuram 
kadar pratik birgey olamaz: Bunun gibi, pratik bir sorun kadar sezdirimlerinde 
kuramsal olan birgey olamaz. Kugkusuz bu nedenle UD hem zihinsel bakimdan 
doyurucu, hem de pratik olarak agiklanabilecek birgeydir; 'uygulamall dilbilimci' 
nitelemesini luvangla benimsemi~ gok sayida bilim insani vardir ve UD giinumuzde 
buyiik ve onemi gittikqe artan, uluslararasl olqekte yerlegik, bagimsiz bir aragtirma 
alanldlr. 
Kaplan, R.B., and Widdowson, H. W. International Encyclopedia of Linguistics, s. 
76-80. 

Uygulamali dilbilimi tanimlayan gey, ilgilendigi zihinsel ve pratik 
etkinliklerin kapsarnidir; bu da hiqbir yerde AILA ( Uluslararasl uygulamali dilbilim 
dernegi) 'nin izlencelerinde ve uluslararasi kurultay kitapqlklarinda oldugundan daha 
yetkin bir biqimde goriilemez .... Herhangi bir bilimin tanimi, Daniel Jones'un 
hayvanbilimci dostlarina kopegi nasil tanimlarsiniz diye sordugunda, ' dort ayakli, 
memeli, bqka bir kopek tarafindan kopek olarak taninan hayvan' biqiminde aldigi 
yanita benzer biqimde, dolambaqli bir tanimdir. 0 nedenle (qevirence eklenmigtir.) 
t a m  yerine beg onerme sunuyorum: 
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1. Uygulamall dilbilim hem kuram, hem de uygulama ile temellendirilmi~tir ... 
2. Bu temeller qok yanhdir ..... 
3. Uygulamall dilbilim dillerin ~Benilmesi ve ogretilmesi ile slnlrll degildir .... 
4. Uygulamall dilbilim her yeni i~ iqin kendisini yeniden tanlml ar.... 
5. Uygulamall dilbilim duragan degil, devingendir .... 

Uygulamall dilbilim, giiniimuzde, bu qok temelli, disiplinlerarasl, dille- 
bagintlh i~levi yerine getiren tek bilim dalldlr. Simdiye degin elde ettigi ba~arl ile de 
ovunebilir ve uygulamall dilbilimciler kuramsal temelleriyle ilgili aqlk, bilgili ve 
profesyonel tutumlannl siirdiiriirlerse bapnlannln siirmesini giivekce allna alabilirler. 
Strevens, P. 'On defining applied linguistics.' New Orientations in the Teaching of 
English (iqinde) OUP, 1978, s. 37-40. 


	t0001.bmp
	t0002.bmp
	t0003.bmp
	t0004.bmp
	t0005.bmp
	t0006.bmp

