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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU FRANSızCA BİRİMİ HAZıRLıK
sıNıFıNDA YAPILAN YABANCI DİL ÖGRETİMİ

KONUSUNDA GENEL DÜŞÜNCELER(.).

Prof. Dr. A. Hamit SUNEL (**). .

Sayın başkan, sayın ıneslektaşIarıÔı, bu gibi toplanblarda söze, geııel olarak, ter-
tip edenlere ve bu arada kendisine de konuşma fırsab verenlere, teşekkür etmekle
başlanır. Ben deaynı şekilde başlamak istiyorum sözlerime. Ancak adet oldugu üzere
degil, gerçekten teşekkÜfe deger birtoplanb oldugu için. çünkü, bu girişim, her
şeyden önce ve en azından, çeyrek yüzyıllık bir gecikmenin telafisi konusunda ablan
ilk, ilk oldugu kadar da önemli bir adımdır.

Beni dinleme sabq göstereceginiz sürede, bugüne kadar Fransız Dili ve Edebiyab
ve Fransız Dili E~timi anabilim dallanndaki hocalıgım boyunca bazan kendi kendime

. sorduguınsorulardan,bazanmeslektaşlarımla,bazanda ögrencilerimleolan
konuşma,larımızda deAindigimiz konulardaki düşüncelerimden, genel çizgileriyle söz

edece~.

Yabancı dil ögretimi konuşundabir şeyler söyleyebilmek için hepimizin bildigi
bazı çok basit temel bilgilerin her an göz önündebulundurulmasınıngerekli olduAu
kanısındayım. Çünkü, yabancı dil ögretimi konusundakiher türlü düşünce ancak bu
temellerüzerineobırtUlmsabir anlamifade edebilir.

Anlam alanı yönündenen,geniş" ifade yönündenen kısa tarifiyle dil bir iletişim
aracıdır. BilindiAi üzere bu iletişim dört ayrı alanda gerçekleşir. Bu dört alan, insanın ıvm-

dilini ögrenme ve kullanmasındaki öncelik sırasına göre, konuşolanı anlama, konuşma,
yazılanı anlama ve yazmadır. Fransızcalan ile söylersek comprehension.orale, expres-

sion orale, comprehension ecrite ve expression ocn.te. Yabancı dil öArenilmesinde bu
sıralamada degişme veya bu aşamalarda ~zamanlı olma durumu ile karşı karşıya kalınsa
bile yine bir yabancı dilin kullanım alanları sözlü anlama ve anlabm, yazılı anlama ve
anlabmdır. Bir dili bilmek demek. bu dört işlevden ilk ikisini, bir dili bilmenin yanı sıra

o dilde okUr yazar olmak da tümünü yerine getinnek demektir. Bu da kelimelerin dogru

(*) . Hacettepe üniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu'nca 24-28 Şubat 1992 tarihlerinde

. düzenlenen "Hizmet Içi E~itimi ve Mesleki Gelittiıme Seminerilondesunulan bildiri.
(..) Hacettepe üniversitesi Elitiın Fakültesi Öğretim üyesi.
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telaffuz edilmesi (prononciation), gösterdikleri her türlü şekil deltişikliAinID bilinmesi
(morphologie), bunların belli bir amaçla. bir anlamifade edecek biçimde, kurallara
uygun bir şekilde yanyana getirilmesi (syntaxe) ve bu sö~ü ifade araçlarının, yine kural-

lara uygun olarak yazıya geçirilmesi (orthographe) şeklinde çıkar karşımıza. Dil
öAretiminde uygulanacak her türlü metot ve takibedilecek her türlü programın bu
amaçlara uygun o~ seçilmesi kesin ve kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Konumuz Fransız Dili E!titimiAnabilim Dalı öltrencilerine fransızca derslerinin
verildilti hazıdık sınıfındaki eAitim ve öAretimin nasıl oJacaAı. Sınıf deyince ne gelir
aklımıza? Üç öge gelir. Bir başka deyişle, bir sınıftan söz edilebilmesi için üç ögenin
bulunmasıgerekir.ÔArenen,@'etenve öAretilen.

.

Fransız Dili Eltitimi Anabilim DaIı'na. bu dalın hazırlık sınıfına gelen öArenciler
seçimleri tarafımızdan yapılmayan, bizim seçtiklerimiz olmayıp "izi seçenler ve

seçtiklerindenüniversitelerarası giriş sınavları sonunda haberdar olduAumuz. büyük bir
kısmı-seçtikleri alanda çok az bilgi sahibi oIaıi.1diçük bir yüzdesi hariç tutulursa altı

.

ve onsekizci sıralararasındakitercihleri ile gelen ve puanlarıüçyüzelli ve dörtyüzelli
arasında deAişen kişilerdir. ÇoAu öArenimdüzeyleri ve hayat standartlarıorta veya
ortanınaltındakikesimden gelen bu öArencilerarasındaortaöjVenimleriniyurt ~da
ya da yurt içinde ya~cı dille öAretimyapan özel st8tülübir ortaöAretimkurumunda
yapmış olanların sayısı çok azdır.

AşaAıdaki tabloda 1992-93 ders yılında anabilim dalımızdaki 75 öArenci hakkında
bazı bilgiler bulunmaktadır. - '.
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Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Birimi hocalanna gelince, bu meslek-
taşlanmız kendileri ile bir süre birlikte çalışma mut1ulultunu

.

tattıltım, alanlannda

.bilgi ve deneyim sahibioJandejterlihocaJardtr.
.

Öjtrencilerin yüksekokulumuza gelişlerinden sonra karşılaşılan ilk öı;ıemli sorun
hazırlık sınıflarının hangi esaslara göre oluşturula~ıdır. Farklı yörelert1en, farklı

oku1lardan gelen ve bilgi düzeyleri çok farklı oJan bu öjtrencilerin sınıflara ayrılDıası
konusunda takibedilecek iki yol vardır. Birincisi bilgi düzeylerinin dikkatealınarak
sınıflara ayrılması, ikincisikarma sınıf oluşturulması.

Birincisinde öjtrenciler yapılacak bir sınav sonunda bilgi düzeylerine göre iki
veya üç guruba ayrılır. Haftalık ~ sayılan ve derslerin kapsamları bu düzeyler diJdca-

te alınarak tespit edilir. tık bakışta bu yol çok uygun gibi görünürse de uygulamada iki
.

büyük sakınca ile karşı1aşılniaktadır. Birinci sakınca psikolojik. Bilenleı: bilmeyenler
sınıfı, tembeller ça1ışkanlar sınıfı gibi ayrımların her düzeyde veber iki taraf için

olumsuz psikolojik etkileri görülmüştür.Ikinci sakınca'pedagojik. Müfredat
yönünden aynı konular işlense bile;bu' sınıfiardan birinin diAerinden daha çabuk iler-
leye<;elti açıktır. Öjtrenciler arasında bireysel farklı1ıktan öte sınıflararasında kitlesel
bir farldılık olacaktır bu. ÖIÇÔle delterlendirme yönünden ortaya ç~ güçlüklerin de
çözümü kolayolmayacak, ya da bu çözöm bir haksızlı~ getirecektir beraberinde. En
önemlisorun ise, hazırlık sınıfından sonra birinci sınıfa gelip şubeler birleştirildijtinde
ortaya çıkacaktır. Kişi düzeyini aşıp sınıf düzeyinde ortaya çıkacak olan bu farklılık
başlangiçta çözebileceJtimiz bir sorunun bir aşamadaha ileriye götüıiilerek çözümünün
daha güçleştirilme~den başkabir şey ohnayacaktır.

Ikinci yol karma sınıf oluşturulmasıdır. Burada önemli oJan husus öjtrencinin
düzeyinden önce sınıfın düzeyinin ne olniası gerektiltinin tespiti ile bı,şlamaktır işe.
Anabilim da1ınınamaçları göz önünealınarak ö~tim yılı sonuna kadarö~ncilere

verilmesi gereken bilgiler, varılması düşünülen nokta tespit edilir. Amaç,. eltitimi
öjtrencinin düzeyine düşürmek deltil, ö~ncinin bilgi düzeyinieltitimin gerektirdilti
noktaya çıka11maktır. Zaten, bu noktaya daha önce varmış olduklarını sene başındaki
muafiyet sınavı ile tespit ettiAimiz öltrenciler kendi anabilim dallarındaki
öjtrenimlerinebaşlamışlardır. Geri kalanlar karma sınıflara aynıır. Bu sınıflarda,

önceden belirlenen sürelerde varılması gereken noktalara varmayı saltlayacak şekilde,
bilgi düzeyleri. düşük olanlar üzerinde nispeten daha fazla durarak, ama dilter öAı'encileri
de ihmal etmeden, amaca ~ adım yakJaşlJ1ak gerekir. Burada özellikle kaçınılması

gereken bir hususvardır. Bazı yerlerde yapıldıltını dtıyduAumuz. gibi, az bilenleri
tümüyle ihmal' edjp, sadece daha iyi bilenlerle ilgilenmek gibi bir yanlışlıla
dÜ§memek gerekir. Başlatıgıçtaki bilgileribelirlenen düzeye yakın oJanölrenciler nor-
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mal birçalışmatemposuile,'düzeyleribelirlenennormlarınaltındaolanlarise biraz '

daha fazla bir çalışma ile, yıl sonunda, varılması amaçlanan noktada
buluşabilecekl~. Bunu amaç edinmeyen ö~nciler için kimsenin yababilecegi bil
şey yoktur. Çünkü, ö~nmek istemeyen*nciye *tecek hocaya ve metodahenüz
ulaşılamamıştır.

.

Şimdi sıra hangi yolu izleyecegimiz, hangi kitabı veya kitaplan okutueagımızda.
Bu konuda da Söylenecek SÖZ,izlenecek metot ve okutulacak kitapların dilin dört temel

. işlevi .konusundaki becerllerin kazandınlması amacına yönelik olmaları; öyle ki
ö~ncinin hem kulagım" hem dilini, hem de elini çaliştuabilmeleridir.

Burada bir konuya açJ1dık getirmek gerekiyor. Son yirmibeş, otuz yıldır adına
metot dedikleri, çogu tiCari amaçlı biryıgın kitap yazılmıştır. Aslında bunlara ne dere-
ceye kadar metot denilebilecegi tartışma konusudur. Çünkü, *tim psikolojisi ve bey-

nin algılamafonksiyonları yönünden önümüzde iki yolumuz vardır. Tüme varım ve
tümden gelim. Ögrenmede ya-önce kurallarıgösterir, uygulamaları bu kUrala
dayandırarak yapar, kurailı (ve k.uralsız) kullamm1ar içİn örnekleri çogaltarak otooıatiz-

mi saglanz; ya da ele aldıgımız örneklerin ortak özelliklerinden hareketle kurala vaİır,
çok sayıda örneklerde kuralı uygulayıp yine otomatizmi sagIanz. Bu işleri yaparlren ya-
rarlandıAımız araçlar farklı olabilir, en basitindenen üSt düzeydekine kadar teknolojiye
başvurabiliriz. Amaçların farklılıgı araçların da farklilıgmı gerektirebilir; ya da bu
farklılık imkanların degişikligiııden kaYııaldımabi1ir. Şurası hepimizin bildigi bir

gerçektir ki yabancı dil ögretiminde ne'kadar çok sayıda duyumuza hitabedilirse amaca
varmada o derece kolaylık saglanır. Mesela, bir cümleyi sadece kaAıt üzerinde okumak
yerine, cümlenin hangi durumlarda söylendigini, söyleyen kişinin mimiklerini ve hara-
kederini görmemizin, ses tonunu duymamizın anlamı kavramamızda daha etkili olacagı
açıktır. Sorumuzu tekrarlayalım. Haİıgi kitap? Maugw Bleu, Mauger Rouge, De Vive

. .

V oix, Vers la France, Espaces, Sans Fronti~s, Nou\Teau Sans Frontieres, Entre Libre,
Bonne Route, Sp6cial Intensif,Libre Echange, Tran~tion... ve digerleri. Hangisi olursa
olsun, bunlar arasmda birseçim yapmak uygun olanı bulmaktan öte "ehven-i

şerıli bul-

mak olacaktır. Bu kitaplarınhemenher biri ilk çıktıklarında"dil ö~timinde vanlması .

. gereken sön nokta"', "mükemmelin ma,kendisi" olarak görülmüş, gösterilmiş; ancak
öyle olmadıkları 'çok kısa sürede anlaşilmıştır. Çünkü, daha önce söyledigimiz gibi,
bunların büyük bir kısmı ticari amaçlı olarak haıırlanmış,kitabm yanı sıra teknoloji
alımım da gerektirmiştir. En önemlisi, bu kitaplarının hiç birinin bizi hedef alarak
hazırlanmam~ıdır. Tabii ki bu kitaplardan ve her kitaptan, bir şeyler, degil, bir çok
şeyler ö~ni1ir. Fakat bir türk öArOOciiçin hangi yapınındaha kolay, hangiyapının daha
zor ö~nilecegini ne bilsin bir yabancı. Bir fransıziçin hiç bir zorlugu yoktur regarder
fıilinin, remercier fıilinin, que'nün veya birbaşka pmnom relatifinkullanımınım Bir

süre birlikte çalıştıgımız fransız meslekiaşırnız "öArencilerin büyük bir kısmı prooom
relatifleri kullanmakta çok sıkıntı çekiYor. Hele bazı fiillerle olunca bütün ögreociler
kanştırıyor. Aslında üzerinde durulmayacak kadar basit olan bu konuda bu kadar zorlan-
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maIanm hiç anlayamıyorum" dediJıinde kendisine bu sıkıritmm. bU yapının bizim dili-
mizde farklı şetiller aıunda karşımıza çıkm~ından. benzeyen yapılar kolayca kav-
ramrken benzemeyen yapdann İcavranmasmda güçiüklerin ~aImaSınd3n ve bu konu-
nUIi bizler için üzerinde dunıIınayacak kadar basit olmayıp üzerinde

çokdunıIınası

gereken kannaşık bir konu olmasından kaynaklandıRI anlaU1mış;
. o da bu bölümü

işlerken türk meslektaşIarından' biri ile işbirlili' yapmasının' daha uygun olacaAını
söylemişti. İşte ytıkanda ad)anm saydıımuz kitapiann yazarları da, bu fransız meslek-
taşIarımız gibi. bizim zorıuklanmızdan habersizlerdir. Bu yüzdendir ki seçilen kitaplar

az veya çok amaçtan uzakolmaktadır. ,
.

Bu konudainancım.her fırsattatekrarladıAımgibi. yabancıdil öAJ:etilmesindekul-
lanılacak kitapların bizler tarafından kaleme

aIınınaşıdır. Hazırlık sınıfında okutulacak
,

kitapların en uygunlan bu birimdeki ~Iarımızın hazırlayacaklan kitaplar ola-

caktır. Evet, bu iş çok zOrdur. Bu satırların yazarının kaleme aldıAı gibi bir sistematik
dilbilgisikitabı yazmaya da benzemez. Bunun çok üstünde ve ortak bir çalı§mayı gerek-

tirir. Ancak. birimdeki arkada§Ianmızın bu görevi yerine getirecek bilgi ve deneyime
sahip oldukları konusunda herkes hemfıkirdir. Aynca. yıllardan beri bu işi yapma-
larmdan kaynaklanan bilgi ve malzeme birikimleri de vardır. Yine söylüyooım. koJ8y
,bir iş deAil bu. Hele hele kopyacılıAın her alana girdiAi. herkesin kendisini her işi yap-
maya en uygun ~ ölamkgOrdUAü bir dönemde bu işin önemi bir kat daha artmaktadır.

Yenilik olsun diye sıfınncı dersten başlayan; bu konuda bilgisi ve deneyimi olmadıRına
daha ilk satırlarda belli olan; ilk kitabın ilk dersine bizim dilimizde bulunmadıAt için
kavranması,ve kullamlmasıçok wc olanpronominalfiLLJ.e başlayatı;daha ilk SaıırIarda,
kelimelerin ~ aııIaıD1anyla deAiL.mecaz anJam)anyla kullanıkhAt cümlelete yer veren

. kitaplarla deAil; hazn'lık sınıfında yıllardır hoca1ık yapan siz deAerli
meslektaşlarımızın

bilgi ve deneyimleriniziaksettireci\inizkitaplarladaha iyi sonuçlar.alınacaAı
şüphesizdir.

,
"Eskiye rai\beı olsaydı bit paz8nna nur YaRardı" diye bilinen bir sözümüz vardır.

Aslında doi\I111uAusu götürür bir sözdür bu. önemli Ölan eskilik yenilikten öte. amaca
uygunluk olmalıdır. Gerçekolan §Uki eskide ısraredip yeniye ~ yeni olduAuiçin
karşı çıkmak ne kadar yanlışsa. yenileri de aklın vedeneyiminsÜZgecinden geçinneden.

sadece yeni oldukları içinkabullemnek o ~
yanlıŞtır. Bazı yeniliklerde bu dmumlar-

la kar§ıla§ıyoruz. "Anadili hiç kullanmayacaksınız. açıklamaları yabancı dille yapa-
caksınız. anlamları hiç söylemeyeceksiniz. yanlı§lan düzeluneyeceksiniz." Burtlar bir
yabancı dili yeni-öi\renen ~ hOCaJarma Verilen metot (i) öAf1tleri. Bildili keli- '

me sayısı yüzü geçmeyen biröArenciye açıklamalan fransızca yapacaksınız. Her halde
hiç bir şey anlayamasın. hiç bir şey ötrenemesin diye. Dahası var. Buraya gelen
öi\renciler kısa zamanda uzun, mesafeler katetmek zorunda olan öi\fencilerdir. Hava
alanında fiş veya nüfus kai\uh, sureti doldurmak. ya da günlük dildeki üç beş, kelimeyi
kullanmak için öi\fenmi.yorlar bu dili. 0nI8nn ileriki yıllarda edebi eserleri okumaya.
dili öi\reJ1lDeDinötesinde öAreUneye aday OLdUkJanmgözden uzak bıtrnadan hazır)anacak .
kitaplara ihtiyaçları var.
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ÖArenciyi aldık. Sınıflara yerleştirdik. Uyguiı,kitabı bulduk. Şimdi sıra başlarına
bir hoca göndermeye geldi. Burada, da tutulabilecek iki yol vardır. Birincisinde'her
sınıfa tek bir hoca verilir. "S~ busmıfm bütün derslerine gireceksiniz. BuöArencilerin

yetiştirilmesindensiz sorumlusunuz"denir. Dilin dört temel becerisinin ka:'i .
zandırılması tek bir hocaya verilmektedir bu uygulamada. O hoca o sınıfı kendi bilgi

ve deneyimlerine dayanarak. dersler konusunda kendisiyle eşgüdÜID yaparak yetiştirir. ,

İkinci yol ise branşlaşmadır. Bu uygulamada herhoca belli bir dersi üstlenir ve
bütün şubelerde o derse o hoca girer. ÖAretimin amacı yönünden eşgüdümü kendisi ile
deAil, biraz zorda olsa, o sınıfın diAer hocaları ile yapar.

. , .

Kanımca takibedilmesi gereken yol ikincisidir. Zamanımızda bilim alarilannda.
alt alan düzeyinde ihtisaslaşmaya gidilmekte, daha geniş bir alanda yüzeysel biıgilere
sahip olmak yerine, daha dar bir çerçeve içinde derililemesine bilgi sahibi olmanın,
özellikle eAitim ögretimalanında daha verimli, daha etkili olduAu bilinmektedir.
"Hangi işi yaparsınız?" diye sorduAunuzda "Ne iş olsa yaparım" diyen kişinin hiçbir
işi gerektiAince yapamayacaAı gibi, "İIangi ders olsa veririm" diyen hocanında hiç bir
dersi gerektip gibi veremeyeceAi açıktır. 'Böyle birine hangi dersi verebileceAini so-
royorsunuz. ,Dilbilgisi diyor; çeviri diyor, hem de iki yönlü; sonra edebiyat tarihi
diyor. Yüzyılını soruyorsunuz. OrtaçaA, 16, 17,18,19,20 diye sıralıyor. Türünü so-
royorsunuz.' Şiir, roman, tiyatro cevabını alıyorsunuz. Sonra dilbiliınci oluyor, an~
lambilimci oluyor. Metinaçıklaması dersini de en iyi kendisinin verdiAini söylüyor.
Bir de bakıyorsunuz, başka b~ ad altında metodoloji dersi veriyor. Kompozisyonu da
eQ 'iyi o düzeltiyor. Daha neler, neler. Böyle bir hocanın. iyi bir hoca olabileceAini
düşünmek her halde iyimserlik, iyimserliAin de ötesinde saflık olsa gerek. Aslında bu
tip hocalar öArenci karşısında güç ve gülünç durumlara düşüyorlar ya. Böyleleri ders
vetmiyor, kara tahtaya not yazdırıyor, ya da önceden yazdıkları nOtları önlerine açıp,
SadeCe ve sadece okuyorlar. ÖArenci kara tabiada yazılanı veya okunanı yazmaktan bun-
ları anlayıp anlamadıAını farkedemiy<»: bile. AnlayamadıAını söyleyen olduAuııda da

"dahaşimdi anlattını, ne var bunda anlamayacak" diyerek geçiştireı:ılerin yanı sıra, 0to-
ritesini bir hocaya yakışmayacak biçimde kullananlara da rastlanıyor ne yazık ki. BiZce-
bir hocanın bu durumlara düşmemesi için çOk dWdaders vermek yerİne iki, en fazla üç
alanda çalışıp kendisini yetiştirmesinde fayda, faydanın da ötesinde, gereklilik vardır.
Branşlaşma, öAretimi ders verdigi alanı daha: iyi bilen hocalarla sürdürmenin yanı sıra,
öArencinin daha çok sayıda hocayı tanıyıp onların da bilgi ve deneyimlerinden yararta-
nabilme imkanına kavuşmaJan yönünden daha faydalı olacaktır.

Sıra okutulacak konularda. Bilgi düzeyleri ye amaçları bilinen bu ögrencilere

belli bir sürede neleri ~bneliyiz? Bu sonmun ~ cevabı konuşmaniın başındaki kısa

açıklamaya dayanıyor. Verilecek cevabın g~rli ve saAlam ola:bibnesi için dilin temel
fonksiyonlarını yerine getirmeye yönelikuygulama alanlarını gözden hiç uzak tutma-
mak lazım: Konuşma, konuşolanı anlama,. yazma, yazılanı ~
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Bu becrıileri elde etmeye yönelik dersler hangi düzeyde okutultna11? Bu soruya ve-
rilecek cevabın deAişjk -faktörleri olmakla beraber, prensip olarak, çok şey ö~tmeye
kalkıp yarım yamalak ~tmelctense, daha çok gerekli olan daha az sayıdaki bilgilerin

verilmesinde büyük faydalar vardır. Her türlü bilgioffi elde edilmesinde zaman en önemli
öge olmalda beraber, yabancı dil ö~timi,söz konusuolduAunda bu önem daha da art-
maktadır. Bu sebeple, öncelikle belirlenecek husus.bir ders yılında ne kadar bilginin eİde
ednebileceAidir. Bu süreçte bireysel özelliklerin payının büyüklüAü bilinmektedir.
Ancak ortaJama algı kapasitesi bellidir ve bu kapasiteyi aşırızorlamanın olumlu sonuç'
vennediAi görülmüştür. Haftada kıricbeş saat yapmakla onbeş saat ders yapmanın üç katı
bilgiye uIaşıJamaz. Başka bir deyişle, haftada onbeş saat ders yaparak üç ayda ö!treJlilecek
bilgiyi kıricbeş saat ders yaımak bir ayda elde edemeyiz.

Neleri öAretmeliyiz konusuna gelince, burada müfredat pr~graını veya yıllık plan
hazırlıyormuşçasınabir sıralama yapmaktansa, bu sıralamayı hangi esaslara g~re yap-
malıyız sorusunun cevabını aramak daha uygun olur. Bu konuda izlenecek yol, amaca

yönelik blarak, kelime ve yapı düzeyindefrekansanalizleri~ sık1ıAı tespitleri)

yaptıktan sonra' öArenme, psikolojisinin temel verilerinden hareketle, basitten
karmaşıAa, somuttan soyuta, çok kullanılandan az kullanılana, benzeyenden benze-
meyenedoAru bir 'sıralama yapmakbr. ışte bu noktada büyük J>irnoksanlıAımız çıkıyor
karşımıza. DeAil yabancı dilde, kendi dilimizde bile bugüne kadar yapılmayan frekans

analizleri eAibnı ö~tim alanındaki 'büyük kusurlanmızdan biridir. "Ö~tmemiz gere-
ken ilk elli !iil hangisidir? Hangi yapıları daha önce. hangilerini daha sonra
öAretmeliyiz? En kolay ve en zor öArenilen yapılar hangi1eridir?" gibi soruların cevap-
larını verebilmerDiz için yapılmış hiç bir araşhıJna yoktur. Aslında bu tip araşbrmalann

ensaAlık1ıbiçimde yapılacaAıyer bizlerinbu1unduAumuzyer.erdir.Daha önemlisi biz- .

lerin bu tip araştırmaları çoktan yapmış olmamız gerekirdi. Kuramsal çalışmalann da bir
deAeri olmalda beraber, dil ~timi konusunda yapıJançalışmalann k~bilirliAe
ve faydacılıAa yönelik o1ma1arındagereklilik vardır. Fransa'da bu konuda yapılmış geniş
kapsamlı bir araşbrma var. Bu araştırmanın sonunda da bir "Temel Sözlük" yayınlandı.
Ayrıca, bu konuda Kanada'da yapılmış bir araştıima var. Bu ça1ışma1ar sadecekelime ha-
zinesi düzeyinde. Kanada'da yapılmış olan araşininada(*) frekansı en yüksekten başlayan

üç bin kelime tespit edilmiş. Bu araştırmada düşüncelerimi destekleyenbir hususa rast-
1adım. LIkbeşyüz kelime arasında bugüne kadaf hiç karşıIaşinadıAım ild.kelime var. LIk

binde bu sayı dörde çıkıyor. Bu kelimeler üç ayrı meslekciaşıinın da ilk defa
karşılaştıkları kelimeler. Onsekiz kişilik bir ölrenci grubu ile yaptıAımız bir konttolda
yediyüz ile yediyüzdoksanıncıkelimelerarasında hiç bilmedikleri olnıadıAı'halde ilk beş
yüze girenler arasında bilmedikleri kelime sayısı ondört ile, otuziki arasında
deAişmekteydi. Bu da frekans analizlerinin faddı kültüryapılarında farklı sıralama1ar
gösterebileceAi düşüncemi desteklemektedir. İşte bu yüzden bu tür çalışmaların daha çok
faydalı olabilmeleri için bizim tarafımızdan yapılmış olmaları gere~ inanıyorom.

(*) Jean-Gu)' Savard et Jack Richards, Les Indlces d'utilltf du voc:abulalre fondamental
françals, Les PresS;es de rUniversite Lavaı, Quebec, 1970.
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Noksan1ıklarımız konusundabir başka ~k. Ögrencilerimize dersleri ile ilgili
veya destekleyici olarak okumalarını tavsiye ettiAimiz eserler var. BuriIarın hemen
hepsini. üzerlerinde yapılmış bir araştırmaya dayanmaksızın. bizden öncekiler bize tav-
siye ettikleri içinbiz de bizden sonrakilere tavsiye ediyoruz. Oysa bunları edebiyat
alanındaki önemlerinin yanı sıra. özellikle dil ö~timi konusunda yararlanacagırnız

eserleri. keİime. yapı ve kuııanım alan1arıaçısından frekans analizlerini dikkate alarak
seçebilsek daha YararIı olmaz mı?

Ögrenciye neleri ögretmemiz gerektiAini de tespit ettik ve büyük bir gayretle
. ögr~eye çalıştık. Bizögretme gayreti gösterirken ögrencilet deögrenme gayreti

gösterdiler mi acaba? Şıra bu sorunun cevabında, yani sınavlarda. Sınav yapmak kolay
da, türünütespitetmek zor. Şunu hemenbelirtelimki ögrencininbilgi düzeyini
şaşmaz bir şekilde ölçecek bir sınav türüne henüz ulaşılaJİlanuştır. Her sınav türünün
az veya çok sakıncalı bir yönü vardır. Ama. iyi bir sınavda amacın öArencinin bilgisini
.mümkün olduAunca çok yönüyleve şans Unsurunu alabildiAince ortadan kaldırarak
ölçmekolması gerekir. Aslında ölçme. ögrencinin sorulara bir sınav kapsamı içinde

verdiAi cevapların ölçülmesi olmakla beraber. deAerlendirme ~'nuiı iüm' gayret ve
çabalarının da hesaba katılıp-ak yapılması gereken bir işlemdir. Ancak. bu
degerlendirmede sınavlarda yapılan ölçmelerin her iki yönde de dışına aşırı ta§mak
ögretmene verilmiş bir hak olmasa gerek.

Nasıl bir sınav? AmaCım burada sınav usullerinin açıklamalarını yapmak deAil.
Ancak, hatırlamamız gereken bir husus var. o da sınavın öjp'etimin amaçlarına ne dere-

ce ulaşıldıgını ölçmeye uygun olması gereAi. Yabancı dil öAretiminde amaca uygun-
luk' ne demektir? Daha önce de söylediAim gibi. yabancıdil ögretiminin amacı dilin

~ört temel becerisininkazanılmadüzeyleriniölçmeye elverişli olması gerekir.
Seçilecek sınav türü ve sorulacak sooıIar1a ögrencinin konuşulanı ve yazılanı anlayıp
anlamadıAıt meramını sözlü ve yazılı o1alaıc ifade edip edemedigini kontrol edebilme
imkanımız olmalıdır.

Bir bilginin elde edilmesi onun kullanı\masını da gerektirir, 'özellikle konu dil
olunca.. Diliiı morfolojik yapısını teker teker ezberlemenin tabü ki bir önemi vardır.
Ancak. bu yapılarısözdizirni kura1lançerçevesinde yan yana getireınezsek bU önem
sıfıra iner. Bilgileri sadecezihinde tutmak deAil. onlai'ı kurallara uygun olarak kullan-

mak gerekir.. Bu konuda bazı kişiler ''Dilbilgisi hocalarının kuralları ezberletmekte dili
ögrettiklerini zannettiklerini" söylemektedirler. Hiç ,bir dilbil~isi hocası kuralların
ögretilmesinin diliögrenme anlamına geldiAini iddia ebnez. Imparfait'nin eklerinin
AlS. AlS. AIT. JQNS, JEZ. AIENT olduAunu ögrenmekle "imparfait"nin ögretilmiş
olmayacaAı, deAil bir dilbilgisi hocasının. siradan bir insanın bile bildigi ,basit bir
gerçektir. Ancak, bu takılar öjp'etilmedeı1 "imparfait"nin ögreIilemeyecegi de aynı dere-
cede basit bir gerçektir. Dilbilgisi kurallarının ögretilmesi çok uzun bir yolun sadece
ilk adınudır. önemli olan sadece kuralları bilmek deAil aynı zamanda uygulayabilmek-
tir. O halde bu konuda yapılacak bir sınavda amaç Sadece bilmeyi deAil uygulayabil~
meyi de ölçmek olmalıdır. Sınav türü bu esas, göz önüne alınarak seçilmelidir.
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Dilin dört temel işlevlerinden biri olan konuşma becerisinin ölçülmesi ancak
ögrencinin konuştumlması ile mümkündür. Ögtencinin eline kalem verip
yazdırmazsanız kelimeleri dogiıı yazıp yazamadıAımanlayamazsınız; kitap. gaz~.
dergi ya da bir metin verip okutmaz;sanıztelafft;ızbecerisini ölçemezsiniz. Bir metni
açıklatmaz veya çevirtmezsenizo dildeverilmişbir mesajıanlayıp anlayamadtAtkonu-
sunda bilgi sahibi olamazsınız. Bilindigi gibi dil bir alettir ve kişinin bu aleti kullan-
mayı bilmesi gerekir. Ögrenciye yuvarlak karalatmakla bu aleti kullanma düzeyini
ölçme konusundabir yere varıIamaz.Nitekim varıIamıyorda.

Son yirmi. yirmibeş yıldırmemleketimizin egitim kurumlannda.düzeyin
düştügü konusundaortakbir kanı vardır. Bana öyle geliyor ki bu düşüşündegişik ne-
denlerinin başında test usulününegitimin her kademesine girmiş olması bulunmak-. .

tadır. Analiz. sentez yapmaya. kendi meramın~kendi ifade etmeye yönelik olmayan bir
sınavın gereklerine göre hazırlanan; doAruya kendisi varmaya degil. başkalarının

do~sunu bulmaya yönelik olarak şekillenen bir zibiı) ne pı-etebilir Id.

Yabancı dil alanında ölçme ve degerlendirmeye diger a1anJardakinden çok daha az

elverişli olan .test. usulü ögrencinin bu aleti doAru kullanıp kullanamadıgıOl deAil.

başkalanmn kullanımlarındaki doAruYU veya yanlışı bulup bulamadıgını anlamaya

yöneliktir. Bu da dilin dört temel işlevinden sadece birinde.. o da sorular ve seçenekler

doAru hazırlanırsa. DoAru hazırlanırsa diy~m;' ç~ü. görüyorum ki testin uygu-
landıgı sınavların hemen hepsindensonra. sadece başaramayanların de!il başarılı olan-

ların da feryatları ayyuka çıkıyor. Hangi amaçla neyi ölçtügü belli olmayan sorular.

birden çok doAru cevap. yanıltmaya yönelik seçenekler. dogru olanı degil de en az
yanlış olanı bulmak. sorunun cevabını "bu doAru de!il. bu da de!il. bunun ~ doAnı

olmadıgını biliyorum. doAru mu yanlış mı bilmiyorum. ama kalakala bu kalıyor, her

~de doAru budur" manttAt ile verİlencevaplar. Bunlar t,estusulü ile yapılan sınavlarda
sık sık rastlanan durumlardır. '

Bu konudaki eleştirilere test tanıftarlarınca verilen cevap. kabahatin sınav siste-

minde degil. hazırlayanlarda oldugudur. Eleştirilerin çogunun sisteme yönelik
olmasının yanında, otuz yıla yaklaşan bir sürede. her defansında hazırlayanlarda bir ka-

bahat varsa bunu biraz da sistemin kendisinde aramak gerekmez mi?

Testözellikleyabancı dil konusundagüvenilirligiaz olan bir usuldür.Bazı
çevrelerce tercih edilmesinin nedeni. soru bankası oluşturolduktan sonra. herhaı\gi bir

sınavda cevap ka~ıtlarının çok kısa sürede deAerlendirilebilmesidir. Bu sistem

ögrencinindili konuşup konuşmadlgını. konuşulanı anlayıp anlayamadlgını., kelime-

leriooıru telaffuz edip edemediAini. mer.unını yazılı o~ ne dereceye kadar ifade ede-

bildiAini anlamamıza imkan veımez. Aynca bazı test teknikleri (bilgi de!il) sayesinde

ögıenci okudugunu anlaınasa bile dogru cevabı bulabilir. Mesela bir fU1 cümlesinde
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"si-imparfait-conditionnel present" olduAunu bilen bir ~ci cümlelÜn anlamını bil-

mese bile uygun seÇeneAi bulabilir. Bürodaki bir arkadaşımız bir yabancı dil sınavına
girn)ek için test kitabından fransızca~alışıyordu. Kitabınaçık duıan sayfasındaki on

kadar sorunun tümünün do~ cevabınıbulmuş. O cümlelerden birinin türkçesini
söyleyip fransızcaya çevirmesini istedim. "Ben nasıl yapayım o cümleyi" dedi. DiAer

cümleleri de sordum. Sonuç degişmedi.Bu cümlelerin 'tümünün testteki doiPu cevap-
ları bulunmuş cümleler olduAunu söylediAimde ise "O iş başka" cevabını verdi. O iki

sayfadaki sorulardan test usulüne g~ tam not alacak olan arkadaşımız aynı sınavın

dili keIKlisininkuUanmasına yönelik olarak yapılması halinde başarısız olacaktı.

Yabancı dil konusunda amaca yönelik olmayalı sınav usullerinden biri de

cümlelerin bazı yerlerinin.boş bmıkılarak buraların doldurulmasının veya cümlenin bir

şeklinin verilerek başka bir şeklinin istenmesidir. Bu usule belki ögrenciyi evinde
çalıştırına, daha çok alıştırına yapmasını saAIama yönünden başvurulabilir,.ama dili

kullanabilmenin ölçü1mesmde yeteri kadar güvenilir deAildir. Aynca ve hepsinden

önemlisi hayatta cümlenin bir kısm~n başkası tarafından bir kısmının da sizin
tarafınızdansöylendi~ rastladınızmı hiç? '

'.
.

Sınav usulü üzerinde yapbAımız bir konuşma s1J.1!S1llda~cilerden biri "Neden

cümleleri hep bize kurd,uruyorsunuz? Başka bir yol denesemz. Mesela cümlenin aktif
halini verip p3sİfıni isteseniz veya preposition kullanı1acak yeri boş bıraksanız da biz
uygun preposition'u bu1sak daha iyi olmazını?" diye sordu. Tercihimdeki nedenleri
sıraladıktan sonra bütünögrencilerden ertesi haftaya kadar bu konu üzerinde tekrar
düşünmelerini istedim. Ertesi hafta ders sırasında' bir cümle verip fransızcaya
çevirmelerini söyledim. çeviren olmadı. Cümleyi pasif hale getirerek sordum. Yine
çeviren olmadı. Sonra cümleyi kurup daha önce soruyu sormuş olan öArenciden pasif
şekle getirmesini is~. ÖArenci bu işlemi doiPu olarak yapb. OySa aynı cümleyi
kendiliAfudenkmamamışb. Başkaiki aktif cümle daha sordum. onları da pasif hale ge-
tirdi. Cümlelerin anlamlarını sorduAunida, birisini bildi, diAerini bilemedi. Aynı bilgi
iki farklı sistemle ölçüldüAünde iki ayn sonuç çıkınışb.

Herhangi bir koriuda ileri sörülecek bir fikir deneyle doAnıJanırsa daha güvenilir
olur. Bilimin temeli de,bu deAil midİr? Bu düşüncedenhareketle altmışdört kişiden
meydana gelen bir sınıf ta bir deney yapbm. ÖArencileri daha önceki sınavda aldıkları
puanlara göre, aynı pUan diliminde aynı sayıda öArenci bulunacak şekilde iki gruba
ayırdım. Birinci gruba dili kendilerinin kullannıalanna yönelik sorular sordum. İkinei

gruba ise aynı soruları test haline getiı:erek 'sordum. Ögreneller iki ayn salonda aynı
anda sınava girdiklerinden soruların m3hiyeti konusunda bilgi alış verişinde buluna~
madılar. Üçer puanlık aralıklarla aynı sayıdaöArenciningirmişoldııAu bu ,sınavda
düşüncelerimi doArulayan bir sonuç çıktı. Test usulü ile yapılan sınava giren gurubun
başarısı hem öArenci sayısı, hem de alınan notlar itibariyle diAer gurubun iki katını

aş~ordu. '
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ı. GURUP 2. GURUP
"

Puan ı. Sınav Deneme S. ı. Sınavı Deneme Sın. Test

Dilimleri Öp-. Sayısı Öır.Sayısı Ölr. Sayısı Ölr. Sayısı

9O'dan yukarı 1 - - -

82/90
, 1 1- -

75/81 1 1
"

1 3

72/73/74 1 1 2 2

69/70/71 2 2 1 4

61/62/63 1 2 1 7

52/53/54 6 5 5 9

42/43/44 5 8 6 4

37/38/39 7 6 8 2

37'den aşaı~ 9 6 8

Başarı 11/32 -+ 34.37 12/32 -+ 37.50 10/32 -+ 31.25 26132 -+ 81.25

""

Daha önceki başan oranları % 34.37 ve % 31.25 olan iki guruptandili
öiırencinin kendi kullanması amacına yönelik olarak yapılan sınavda başarı %.9 .10'luk
bir artışla % 37.50 plurken sınavm teSt usUlü ile yapıldı~ı gurupta başarı'% 160'lık bi-
rartış1a % 81.25 olmuştur. çok. manidar olan bu arbşı gurubun bilgi düzeyindeki artış

ile ifade etmek oldukça güçtür;

Sempozyum sirkülerindeki bir maddede hazırlık sınıflannda belirlenecek sınav

türleri "yeterlik ve seviye tespit sınavları". "ara smavları" ve "genel ve bütünleme
sınavları" olarak üçe ayrılıyor ve bu sınavlarda uygulanacak sistemlerin neler olması
gerekti~ soruluyor. Bilindi~ gibi bu s~vların bepsi sınırlı ~yıda öArenciye. ayın
amaca yönelik olarak uygulanan sınavlardır. Ögrenci dilin dört temel bOCerisini hangi
düzeyde kazamnış. amaç bunu ölçmek. Kanımca bir şeyin do~su. amaca uygun olanı
ne ise, o her yerde uygulanmalıdır. Mesela. bir öArenci,"n konuşma becerisinin
ölçülmesi için hangi tür sınav daha uygunsa, y~terlikte de. ara sınavında da, genel
sınavda da. bütünleme sınavında da onun uygulanması gerekmez mi? şartların
de~işmesiyle sınav türünün deAişmesi gerekli olabilir. Onbinkişinin sınavını üç
günde de~erlendirmek zorunlııIu~uvarsa. bütün sakıncalarına ra~men. test usulüne
başvurulabilir. Ne var ki hazırlık sınıt1annin öArenci sayıları bellidir.

Bir başka alanda ölçme isabeti yönünden daha güvenilebilir olabilen test usulü
sınav. yabancı dil sözkonusu oldu~ aynı derecede güvenilir gÖrülmernektedir. Bu

sınavlar ve,bu sınavlarda sorulan sorular konusunda çok şeyler söylenebilir. Ancak,
Yabancı Diller YüksekokUluFransızca Birimfnde yapılacak test usulüsınavlar için

söylenecek şey bu y6la kesinlikle başvurmarnaktır.
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Dünyanın hemen iıiç bir memleketinde bizdeki kadar yaygınlıkla ve sıklıkla uy-

gulanmayan bir sistem olan test usulü sınav sayesinde degil bir yabancı dili, ana dilini
bile gerektiAi dÜzeyde ögrenemeyen, buna mukabil ikiyüzkişinin yüz soruluk sınav
kaAıdını iki saatekalmadan deAerl~~direbilen hocalar yetiştirdik. Bu usul ile yetişen
öArencilerin yazılarına (kaligrafi) bakınız, okunmuyor bile. Çünkü onlardan beklenen
sorunun cevabını en kısa sürede bulup uygun yuvarlaA! karalamaktır. Edebiyat dersi-
ninsınavım bile ellerine kalemi alıp iki satır yazarak deAil, yuvarlak karalayarak .

oluyorlar. Test usulüsınavlara hazırlanarak yetişenlerin büyük bir kısmının yazdıAı
dilekçelere baktıAımzda bu arkadaşlar için test usulü hazır dilekçeler geliştirilmesinin
gerekliligihemen anlaşılıicaktır.

Hazırlık sınıfında ögrencilere verilen sınavhakları da çok fazla. Genel sınav,

bütünleme sınavı, o yılınmuafiyet sınavı, ikinci yılın sınavları, derken ögren(:i er geç
başarılı oluyor (i) Konuyu ögrenmese de soruyu ögrenerek geçiştiriyor. Bu sadece
hazırlık sınıfında deAil, lisans düzeyinde de böyle. Sene kaybı göze alındıAında, bir
ögrencininbirinci sınıf derslerinden se~, ikind sınıf derslerinden oniki, üçüncü sımf
derslerindenon, son sımf detslerindende ~ defa sınava girebilme hakkı, bulunmak-
tadır. Ek süreler ve zaman zaman çıkartılan aflar hariç.

Üzerinde düşünülmesi gereken bir başka husus da, diAer anabilim dallarının

deAilse bile, yabai1cı dilleıle ilgili anabilim dallarında hazırlık sımflarımn bu anabilim
. dallarınınbünyelerindeyer almalarıdır.Halihazırdurumdabireşgüdümdenher zaman
söz edilebilmekle beraber, taraf1ar ne kadar iyi niyetle olurlarsa olsun, bu konuda tek
elden güdümün eşgüdümden daha uygun oJacaAı açıktır.

Sayın Başkan, sayın meslektaşlarım, sabnoız için teşekkür eder; saygılarımı

sunarım.
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