
TÜRKiYE'DE iNGiLiZCE ÖGRETiMiNiN YÖNLENDiRiLMESiNDE
EGiTiM FAKÜLTELERiNiN YERi

Y.ard. Doç. Dr. Ayhan SEZER(.)

Mary Ashworth (1985: 1), Yöntemin Ötesinde (Beyond Method-
logy) adını taşıyan eserine, eğitimin önemli bir sorununa değinerek
başlıyor. Bu sorun eğitimkurumlarıyla, bu kurumların hizmet etmeye
çalıştığı toplum arasındaki ilişkinin kopu'kluğudur. Ashworth'a göre,
bu sorunun nedeni iki açıdan ortayakonabilir: ya taraflar birbirlerini
yeterinoe dikkat ve sabırla dinlememişlerdir ya da birbirlerine dü-
şünce ve değerlendirmelerini açl.klamaya bile çalışmamışlardır.

GÜnümüz Türkiye'sinde Ashworth'un kopukluğundan ya'kındığı
ilişkiyi verimli ve doyurucu bir ilişki durumuna sokmak eğitim fakül-
telerinin tarihi görevi olmuştur. Kanımızca bu görevin bir an önce
üstlenilmesi gerekmektedir. Bu görevin önemli. ve belki de en acil
öğesi olarak, eğitim fakülteleri, ingilizce öğretiminin yönlendirilme-
sinde etkin bir roloynamak durumundadırfar.

Ingilizce öğretimi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, özellikle de
son çeyreğinde, Türkiye'de bir s'eferberliğe dönüşmüştür. Ortaöğre-
tim öğrencileri, üniversite öğrencileri, devlet memurları, özel sektör
çalışanları, ilkokÜl öğrencileri hatta anaokulu cocukları dil dersIikIe-
rini doldurur olmuştur. Daha 1970'Ierde ingilizce öğretim yapan lise
sayısı yirmiyi bulmazken bugün bu okulların sayıları yüzlerle ifade
edilebilmektedir. Üniversitelerimizde ingilizce hazırlık sınıflarını dol-
dyran öğrenci sayısı da giderek artmaktadır. Kamu çalışanları, çalış-
tıkları kurumlarca, .özel ya da resmi dil kurslarına hatta çoğu zaman
yurtdışındaki kurslara gönderilmektedir. Kimi kamu kuruluşlarının ça-
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Iışanlarını bır yıla yakın sürelerle tam zamanlı öğrenci olarak kursla-
ra göndermeleri doğal karşılanır olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yabancı dil öğretimine ayırdığı
para ve insan gücü kaynakları dev boyutlara varmıştır. Türkıye'nin
bu açıdan dünyada pek benzerı olmayan bir uğraş içinegirdiği ra-
hatlıkla söylenebilir. Kısıtlı olana,kiarını Türkiye kadar cömertllkle ya-
bancı dil öğretimine, daha doğrusu, Ingilizce öğretimine ayırmak zo-
runda kalmış ülkeler enderdlr.

ingilizce seferberliğimizin pek çok nedeni sayılabilir. Ama temel
nedenin, Türkiye'nin ekonomi'k ve teknolojik kalkınma için kendine
seçtiği modelin yapısında yattığı söylenebilir. Kültürel. ekonomik ve
teknolojik olarak yoğun bir uluslararası ilişkiler ağına giren Türkiye,
zorunlu olarak bu ilişkileri «dünya dili» görevini üstlenir -duruma ge-
len 'ingilizce ile sürdürmek durumundadır. işte bu zorunluluk Ingilizce,
öğretimi seferberliğimizln temel kaynağıdır.

Uluslararası ilişkilerimizin ingilizce ile sürdürülmesi, kaynakları-
mızı iki yönden yıpratmaktadır. Bir kere, dil eksikliğimizin uluslara-
rası ilişkilerde büyük kayıplara sebeb' olduğu açık bir gerçektir. Öyle
ki 'işveren durumunda.olduğumuzda bile ingil,izce iletişim kurabiImek-
teki eksikliğimiz diğer ülikeler tarafından ustalıkla zaranmıza kulla-
nılabiImektedir. Diğer ülkelerle teknolojik know-how kazanmak üzere
ilişkiye girdiğimizde yine aynı nedenle büyÜk güçlÜ'klerle ayırabildiğl-
miz kaynakların karşılığını alamama durumuna düşmekteyiz. Bu iliş-
kilerdeki kayıplarımızı gidermek için giriştiğimiz seferberlik de ayrı
bir yönden kaynaklarımızı yıpratmaktadır. Bu da seferberliğimizin so-
nucunun hiç de başarılı olmamasıdır. Diğer bir deyişle, ingilizce öğ-
retimi seferberliğine ayırdığımız para ve insan gücü kaynaklarımız da
seferberliğin başarısızlığı nedeniyle büyük ölçüde ziyan olmaktadır.

işteeğitim fakültelerinin tarihi bir görev üstlenmesini gerekli kı-
lan koşullar özetle budur. Tarihi görev de özetle söylemek gerekirse
ingilizce öğretimini etkili bir duruma getirerek kaynak israfını engel-
lemek ve Türkiye'nin ayırdığı kaynakların karşılığını alabilmesini sağ-
lamaktır.

Şimdi soru şu: eğitim fakülteieri ingilizce öğretimini nasıl etkili
hale getirebilecektir? Bir başka deyişle, Türkiye'de ingilizce öğreti-
minin yönlendirilmesinde nasıl etkin bir rol alabilecektir?
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. Denilebilirkı bu konuda eğitim fakültelerinedüşen en önemli gö-
rev, dil öğretiminde yetkin ingilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Acık-
ça söylenmese bile, ingilizce öğretimi seferberliğimizin başarısızlığı
büyük ölcüde Ingmzce öğretmenlerinin yetersiz oluşlarına bağlan-
maktadır. Yetkili pek cok kişi ingilizce öğretiminin başarısızlığını doğ-
rudan öğretmen yetersizliğine bağlamaktadır.

Kuşkusuz etkili bir dil öğretimi için yetkin dil öğretmenleri ge-
rekmektedir. Kuşkusuz yetkin dil öğretmenleri olma;ksızın başarılı bir
dil öğretimi başlatılamaz da sürdürülemez de. Ne var,ki yetkin dil öğ-
retmenleri sağlanınca dil öğretim olgusunun diğer öğelerinin ken-
diliğinden yerine oturacağı varsayımı bütünÜyle yanlıştır. Dil öğretimi
olgusunda öğretmen öğelerden sadece birisidir. Öğretimin başarısı
aynı zamanda sınıfın fiziki durumu, sınıftaki öğrenci sayısı ve yar-
dımcı arac gereclerin doğru kullanılmasıyla da doğru orantılıdır.

Kuşkusuz bütün bunlar arhk TÜf1kiyegibi dil öğretiminin önemli
bir sorun olduğu ülkelerde her,kesin bildiği gerce1klerdir. Bu konuda
yaygın olarak bilinmesi gereken ama bilinmeyen bir gerceğ'i vurgula-
mak gerekiyor. Bu öğeler de kendi başlarına başarılı dil öğr'etimi icin
yeterli değildir. Bu gerceği kanıtlayan örnekler ne yazı.kki ülkemizde
pek çaktur. Yetkin öğretmenlerle olumlu sınıf koşullarında sürdürü-
len dil öğretimi prıogramları yok değildir Türkiye'de. Tersine bu ola-
naklarla çalışmalarını sürdüren kurumların sayısı kücümsenecek gibi
değildir. Bütün bunlarakarşın başarılı dil öğretiminden söz etmek
g,ercekCi 0lmayaca1ktır.

O halde eğitim fakültelerinin görevi yetkin dil öğretmenleri ye-
tiştirmeYi zorunlu kılar ama görevin tümü öğretmen yetiştirmek ola-
maz. Eğitim fakülteleri sadece yetkin ingilizce öğretmenleri yetiştir-
mekle ingilizce öğretiminin yurdumuzdaki ickarartıcı başarısızlığını
engelleyemeyecektir.

Burada dil öğretiminin başarısında dil öğretmeninin ne kadar
önemli bir öğeoiduğunu gözardı ettiğtmiz sanılmamalıdır. Tam aksi-
ne yetkin dil öğretmeninin başarılı dil öğretimi iCin vazgeçilmez bir
öğe olduğunu vurgulamak istiyoruz. Asıl belirtmek istediğimiz de öğ-
retimin başarılı kılınmasında öğretmene yardımcı olunması gerek-
tiğidir. .

Şimdi ingilizce öğretimini yönl,endirmekte eğitim fakültelerinin
neler yapmaları gerektiğj üzerinde durmak istiyoruz. Fakülteler, ön-
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celikle uygulamaya eğilmeli. sürdürülmekte olan dil öğretimi prog-
ramJarını değerlendirmeye çalışmalı ve bu programları iyileştirmeya
yönelik öneriler sunabilmelidir. Şu anda, şu günde, şu dakiıkada 'para,
zaman, insan gücü bu çalışmalara harcanmaktadır. Yardım gelecekte
değil şu anda yapılmalıdır.

Bu çalışmalar, eğitim fakülteleri ile çeşitli düzeylerde çeşitli
amaçlarla ingilizce öğretimi sürdüren kurumlar arasında etkili bir iş-
birliğini gerektirecektir. Bu işbirliğinin kurulmasında asıl göreveğitim
fakültelerine düşmektedir.

Bu konuda büyÜk bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu kabul
etmek zorundayız. Üniversitelerimizin diğer kurumlarla ilişki kurabil-
meleri, işbirliğine geçebilmeleri ilk bakışta olanaksız bile görülebilir.
Bunun alışılagelmiş hele hele gelenekselleşmiş olduğunu söylemek
hiç de mümkün değiL. Ne varki doğrudan ilişki kurulup işbirliğine
geçmedikçe eğitim fakültelerinin yurdumuzda bir kördüğüşünü andı-
ran dil öğretimi çalışmalarına seyirci kalmaktan fazlasını yapması
söz konusu değildir.

Zor çok zor olmasına karşılık üniversitelerimizin eğitim fakültele-
rinin neden doğrudan kurumlarla ilişki kurmaları gerektiğini somut
örneklerle belirtmek istiyoruz. BugÜnkü şekliyle çalışanlarına ingilizce
öğretmek isteyen kurumların iki seçeneği vardır. Ya bir dil kursuna
başvurmak ya da kendi bünyelerinde bulunan eğitim şubeleri vasıta-
sıyla yine kendi bünyelerinde dil kursları düzenlemek. Kurumlar, ça-
lışanlarının belli becerileri kazanmak üzere dil öğrenmelerini iste-
mektedirler. Sözgelimi, Türkiye Elektrik Kurumu. çeşitli etkinliklerde
ama çOğunlukla teknolojik ağırlıklı etkinliklerde başarılı olmak üze-
re çalışanlarının ingilizce öğrenmelerini istemektedir. Oysa istenilen
ingilizce eğitimini sağlayacak bir altyapı yoktur. Coğunlukla bu ger-
çeğin farkında olmadan eğitim sorumluları çözümü çalışanları özel
dil okullarına göndermekte bulmaktadır.

Şimdi bir mühendisin 9 ay süreyle günde 6 saat olmak üzere
15 kişilik sınıflarda modern araç ve gereçlerin eşliğinde ingilizce öğ-
renmeye çalıştığını düşünelim. Bu aşağı. yukarı bir yıl süreyle maaşı
ödenen bir mühendisin sıfır katkıyla çalışması demektir. Kurum ay-
rıca bu mühendisin oldukça pahalı olan eğitim giderlerini karşıla-
maktadır. Kuşkusuz giderlerj karşılayan asıl kayınak devlet bütçesi-
dir. Kurum ya da devlet bu ağır fatıJrayı, mühendisin eğitimden son-
ra' işinde daha etkin olacağı varsayımıyla ödemektedir. Ne varki ge-
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nel kural bu tür eğitimin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. O kadar ki
bütün bu ağır harcamalar sonunda başarı düşlenmeyen. düşleneme-

. yen bir sonuç gibi görülmektedir.
Bu örnek olağandışı değilolağan örneklerdendir. Çalışanlarına

belli bir amaçla ingilizce öğretmek isteyen kurumlar. kendine yar-
dımcı olabilecek birkurumun eksikliği altında ezilmektedirler. Bu ek-
s i'kliği doldurabilecek tek kurum eğitim fakültelerjolacaktır ya da
olmalıdır. Eğitim fakülteleri bu kurumların ihtiyaçlarına yönelik prog-
ramların hazırlanmasını ve bu programlarda etkin görev yapabilecek
öğretmenlerin eğitiimesini üstlenmek durumundadır. Ya da bütün bir
Türk ulusu olara'k başarısızlığın olumsuz sonuçlarını hep birlikte gö-
ğüslemek durumundayız.

Son cümlemizin trajik bir abartma olduğu düşünülmemelidir. Bü- .

yük kamu kurumlarımızın dil öğretimindeki başarısızlıklarının sonuç-
ları da cok büyük olmaktadır. Başarısızlıkların neden olduğu maddi
kayıplar gerçekten de bütün ülkeyi etkileyecek boyutlardadır.

Yeni kurulmuş olan eğitim fakültelerimizin uygulamaya yönele-
bilmesinin cok zor olduğu birgerçektir. Uygulamaya yönelebilmek
için gerekli altyapının oluşturulması mümkün olduğunca çabuk sağ-
lanmalıdır.

Eğitim fakülteleri doğrudan uygulamaya yönelmenin yonısıra ile-
riye dönük çalışmalarla dil öğretiminin başarısını sürekli kılacak bir
yapı oluşturmaya çalışmalıdır. Bu amaçla. ingilizce öğretmenlerinin
yetiştirilmesinde ülkenin ihtiyaçları mutlaka gözönüne alınmalıdır.

ingilizce öğretmeni yetiştirmek genelde ingiliz dili eğitimi anabi-
lim dallarının görevi olmakla birlikte. bu görevin başarıyla yerine ge-
tirilebilmesi için fokülte içinde bulunan ilgili diğer anabilim dallarıyla
işbirliğinin sürdürülmesine gerek vardır. Burada açıkça belirtmek is-
tiyoruz: Türkiye artık özel amaçlı ingilizce öğretimine ağırlık vermek
durumundadır ve mezun ettiği öğrencilerin sadece genel ingilizce öl-
çülerinde kalmamasını sağlamalıdır. Yani bir ingilizce öğretmeni özel
amaçlı ingilizce öğretimi için gerekli bilgi ve deneyime sahip olma-
lıdır.

Bu, genelde fakültenin bir «iç» sorunudur. Anabilim dalları ara-
sındaki işbirliğinin sağlanması. işbirliğinin gerekli olduğuna inanıldı-
ğında zor olmayacaktır. Hatırlatmak istiyoruz: ingilizce öğretiminden
Türkiye büyük yararlar bekliyor. ingilizce öğretmeninden büyük işler
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bekliyoruz. BüyÜk işler büyük hazırlıklarla yapılabilir. Günümüzde
yetkin bir ingilizce öğretmeni belli bir anabilim dalının değil bütün bir
fakültenin mezunu olabilmelidir.

Eğitim fakülteleri yenıdir. Mezunlarının sayısı belirlidir. Sayısal
olarak eğitim fokültesi mezunlarının ingilizce öğretmenleri arasında
belli bir ağırlığa ulaşması oldukça uzun zaman alacaktır. Bu nedenle
eğitim fakültel~ri hizmetiçi eğitime de eğilrnek durumundadır. ingiliz-
ce öğretmeninin yeni gereksinmelere bilinçli bir şekilde uyum göSte-
rebilmesi için hizmetiçi eğitimi gereklidir.

inglizce öğretiminden ivediHkle yararlı sonuçlar bekleyen kurum-
ların etkinlikleri çalışanlarının ingilizce dil becerilerine dayalı 010'1
kurumlar olduğunu belirtmiştik. Burada unutulmaması gereken acı
bir gerçek vardır: bu çalışanların tÜmü üniversite mezunudur. çoğu
üniversite eğitimleri sırasında ingilizce çalışmışlardır. Büyük bir bölü-
mü dil hazırlık sınıfı öğrencisi olmuşlardır. Bütün bunlara karşın, uz-
manı oldukları bir konuda iletişim kuracak düzeyde dil becerisine sa-
hip değildirler.

Daha da acısı bu çalışanlar arasında ingilizce öğretim yapan ku-
rum mezunları da vardır. Bu pahalı eğitimin de istenen sonuçlara
ulaşamadığı görülmektedir. Bütün bunların nedenlerini araştırmak
çözüm yollarını önermek de eğitim fakültelerinin görevi olmalıdır.

Eğitim fokültelerinin görevi bu kadarla da kalamaz. Ashworth
(1985: 120), sözünü ettiğimiz Yöntemin Ötesinde adlı kitabında «Ingi-
lizce'nin Dışsatımı» kavramını tartışıyor. Ashworth. bilginin güç oldu-
ğunu. yabancı bir dil öğrenmenin bilgi sağladığını. dolayısıyla güç
sağladığını belirtiyor bu nedenle de güçlerini insanlığın zararına kul-
I<;ınacaklara ingilizce öğretilmemesi gerektiğini savunuyor. Kanımız-

ca" Ashworth, dikkat çekici bir gözlem sunuyor. Kimi ülkeler ingiliz-
ce'yi «ihraç» ediyorlar kimileri de «.ithal». Kuşkusuz Türkiye «ithal»
edenler bölüğünde, yani «ingilizce» satın alanlar arasında. işte bu
konuda da eğitim fakültelerine bir gÖrev düşmekte: Türkiye'nin a,kıılı
ve usta bir alıcı olmasını sağlayabilmek.

Bize ingilizce «satan» ülkeler sqtıcı olduklarının bilincindedirler
kuşkusuz. Biz de alıcı olduğumuzun bilincinde olmak zorundayız. AIı- ,
cıler, satıcının kendisine verdiğini değil, kendisinin ihtiyacı olan şeyi
satın almak durumundadır. Ne yazıkki dil öğ'retimi konusunda ihti-
yaçları saptamak uzmanlık gerektirmektedir. Aksi takdirde ihtiyaçla-
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rımlZa hiç uymayan «mallara» büyük yatırımlar yapmak durumunda
kalabiliriz. Türkiye için bu sorun hôlô günceldir. EğiUm fakülteleri,
hangi koşullarda hangi «mal»ın alınması gerektiği konusunda da bi-
limsel ipuçlarını belirlemek durumundadır. Unutulmamalıdır ki. yanlış
yapılmış bir seçim hem para hem zaman hem de insan gücü kaybına
neden olacaktır.

Eğitim fakülteleri, yapıları bakımından, Türkiye'de ingilizce öğre-
timini yönlendirmede en yÜksek düzeyde bilimsel yeterliliğe sahip
olan kuruluşlar olmak durumundadır. Doğalolarak kendilerinden in-
gilizce öğretimini geliştirecek, daha verimli kılacak katkıkır bekle-
necektir. Eğitim fakültel.eri kendilerinden bekleneni verebilmek için
günümüzde Türkiye'nin ingilizce öğretiminden beklediklerini ya da
bekleyebil~ceklerjni doğru bir şekilde saptamak zorundadır. Türkiye'.
nin geleceğini doğrudan etkileyecek bir alanda, ingilizce öğretimin-
de, başarı ile başarısızlığrn ülke genelinde doğuracağı sonuçların bi-
lincinde olarak, eğitim fakülteleri kaçınmamaları gereken bir sorum-
lulukla yüzyüzedirier.
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