
ÖGRENEN MERKEZLi FRANSIZ DiLi ÖGRETiMi VE
KARŞıLAŞTıRMALı KÜLTÜR V AKLAŞıMı

Vard.Doç. Dr. Füsu,n ATASEVEN(*)

Geleneksel yöntemin içerdiği okuma. anlam açıklaması, çev~ri
gibi tekniklerden hareket eden fransız dili öğretimi. gösterere'k an-
latma. söze ve işitmeye dayalı tekniklerden ,geçerek bugün kulla-
nılan özgün metinlere dayanan teknikiere ulaşmışt,ır. Bu aşamalar
geçilirken atılan adımlarda bir öncekıine ilişkin aksak yönler düzeltil-
meye çalışılmıştır.

Nedir, bugüne kadar fransız dili öğretiminde yetersiz kaldığı
söylenen noktalar? Pasif, anadilinden anında yaptığı çevirilerin en-
gelleyici etkisi altında kalan, yapma bir yazı diline sahip. fransızca-
sını kullanarak iletişim kuramayan. sözcük hazinesi dar, derslere ka-
yıtsız. başarısız öğrenenlerin oluşturduğu karanlık bir tablo!..

Bugün Fransa'da yapıldgelen çalışmalar. fransız dilini öğrenene
yönelik, anlamlı. gerçek hayata dönük. metinler ve iletişime dayalı
alıştırmalarla zeng1inleştlrilmiş yöntemlerle öğ~etmeyi amaçlamakta-
dır. Ve bu amaca uygun olarak hazırlanmış birçok yeni yöntem
mevcuttur.

Dil öğretimine temelolarak üç unsur belirlenmiştir:

1 -) Öğreten
2 -) Öğrenen
3 -) Yöntem
Günümüz dil eğitimcileri bu unsurlardan öğrenenin ne denli

önemli olduğunu kavramış ve o unsura yönelik çalışmalar yapmışlar-
dır. Öğrenen, olduğu gibi gelir sınıfa. ailesinden aldığı kalıtsal özel-
likler, çevresinden öğrendiği beceriler. yetenekler ve bilgilerle. Ayrı-
ca öğrenen sınıf dışında kendine ait bir yaşantıya sahiptir, kel1di ana
kültüründen edindiği kavramlar mevcuttur zihninde.

Öğrenen merkez olduğuna göre, öğretim plan ve programlama..
sına başlamadan önce öğrenenin gereksinmeleri iyice araştırılmalı.
amaç. öğrenende fransız dilini kullanma ihtiyacı yaratmak olmalıdır.

(*) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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Varış ve çıkış dilleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya Çı-
karmak özgün metinleri öğrenenlerin günlük yaşantısına yakın sec-
mek ve devamlılık gösteren. ilginç (öğrenene göre ilginç) konular
bulmak. dersleri kısa ve sık yapmak. görsel-işitsel araç gereçlerden
yararlanmak yapılması gereken çalışmalardır.

Her fransız dili öğreten. öğretim ortamında ileteceği mesajın
geçebilmesi, öğrenen tarafından algılanabilmesi için zorunlu olarak
öğreneni tanımaya çalışacaktır. Öğrenene sunulan öğrenim durumu
ile öğrenenin kendi yaşantıları arasında yapılacak karşılaştırmalar
mesajın nasıl geçirilmesi gerektiğini oıtaya çıkaracaktır. Cünkü bil-
mediği. tanımadığı bir dünyayı. en geliştirilmiş araç-gereçlerle bile
öğrenene sunmak iletişimi kuramamak anlamına gelecektir.

mesajı nasıl ~eçirmeli?

karşılaştırmalar

Öğrenenin sınıf dışında, k,endine ait bir yaşantısı vardır, yaratı-
lacak öğrenim durumları ile bu yaşantıya ne denli yaklaşılırsa öğre-
tilecekler o denli etkili ve 'kalıcı olacaktır.

Fransız dili öğretimi içinFransa'da hazırlanan metinler ne denlı
özgün, ilginç ve iyi işlenmiş olsalar da; öğretenler bunları brüt(*) me-
tinler şeklinde yorumlayıp. net hale dönüştürme çalışmaları yapmalı-
dırlar. Cünkü hiçbir yöntem. hiçbir metin. özellikle belli. bir tek grup
için hazırlanmamıştır. Brüt metinler işlenmediklerinde -grup için
uyarlama çalışmaları yapılmadıkça_ öğrenim durumları 'için yapay
kalırlar. Bu durumda da öğretilecekler işlenemez. kullanılamaz unu-
tulur ve kaybotur giderler.

Fransız dili öğretiminde kullanılan metinlerin etkileyici ve kalıcı
olmaları için. öğrenene yakın ve özgün olmaları gerekir. Meİiinler
içinde yer alan kişiler hep idealolmamalı. ilişkileri gerçekçi olmalı-
dır. Olaylar öğrenenln yaşadığı dünyadaki gibi geçmelidirler. Fak,jr,
sakat, boşanmış insanlar do sorunsuz kişilerin yanında var olmalı,

(*) Üzerinde adaptasyon çalışmaları yapılmamış metinler.
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kavga etmeli, gerektiğinde kötü söz söylemeli, para sıkıntısı çek-
melidirler. Çünkü işsi;zlik, açlık, savaş gıibi acı ama gerçek sorunlar
içinde bulunan öğrenen, herşeyin çok iyi olduğu söylenen «sunu-
lan dünya» dan (yönteme ait ortamdan) çabuk sıkılacak ve öğrendi-
ği yeni ortama ait bir çok şeyi unutacaktır. Zaten daha başlangıçta
bu ortam, öğrenenin arzusunu keser, dikkatini kırar ve öğrendikle-
rini kitap sayfalarında kalmaya mahkum eder. Halbuki kendi dün-
yasından seçilen gerçekçi kişiler, olaylar ve sözcükler onun öğren-
diklerinin kalıcılığında olumlu etkiler yapacaktır.

Fransız dili öğretimine yukarıda açıklananlar açısından bakıldı-
ğında konunun özeliiikle karşılaştırmalı dilbilimine ve sosyoloiiye ne,

.
kadar bağlı olduğu ortaya cı'kar.

Dil eğitimi en genel anlamı ile ele alındığında aşağıdaki şemada
görüldüğü gibi özetlenebilir:
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Dil eğiNminin yerini ve etkileşim alanını bu şekilde belirledikten
sonra daha iyi görülüyor ki dil öğretmek geniş bir alan taraması ve
calışmasını gerektirir.

Eğitimin değişik alanlarında olduğu gibi, dil eğitimi alanında da
aktarmalar söz konusu olmaktadır. Dil eğitiminin, sorunsuz cözüm-
lendiği izlenen bir ülkeden olduğu gibi yöntemleri ve teknikleriyle
aktarılması ve olduğu gibi uygulamaya zorlanması bircok aksamo-
lara yol acar. .

Fransız dili öğretiminde kullanılacak öğretim modell-eri neler ol-
malıdır? Fransızca öğretilen ülkenin eğitim sistemi iCindeki diğer
derslerle uyum sağlıyacak bir model mi secilmeli? Yoksa fransız öğ-
retim sistemi modelini olduğu gibi alıp uygulamalı mı? Öğrenenin
anadilinin icerdiği öğretim durumları mı kullanılmalı? Model oluştu-
rurken öğrenenlerın kültürel değerleri hakkında neler biliniyor?
Fransızlar tarafından hazırlanan güncel konuları iceren özgün metin-
ler ne denli etkili ve yararlı olabilirler?

Yukarıda sıralanan soruları yanıtlayabilmek icin dil öğretimine
yeni bir yaklaşım ileri sürülmektedir: kültürlerarası yaklaşımı.

«Dil, bilindiği gibi yaşamın bütün alanlarında, günlük yaşamın en
yakın olaylarında görenek ve törelerde, inancıarda ortaya cıkar.»
(Bozkurt GÜVENe, «insan ve Kültür», sayfa: VI, Remzi Kitabevi.)
Dil öğretimi denildiğinde öğreten/öğrenen(ler) arasındaki ilişki söz
konusu olduğundan ister istemez değişik kül'türlerin etkisi işin ici-
ne girmekte ve bu etki altında yapılan iletişimin başarısı bircok un-
sura bağlı kalmaktadır.

Aynıdili konuşan iki k1işi arasında bile, değişik gercek ve kav-
ramlara. dayalı iki ayrı mesaj ortaya cıkmakta; sonucta değişik algı-
lamalar. değişik yorumlar söz konusu olmaktadır.

«insanlar benzerler, cünkü kültürleri benzer; insanlar benzemez-
ler çünkü kültürleri farklıdır; insanlar değişirler. cünkü külWrleri
değişmektedIr.

Nedir insanları birbirine benzer ya da ayrı kılan? Irkıarı veya
renkleri farklıdır - ırksat 'acıkloma -; Tanrı on!arı öyle (farklı) yarat-
mıştır - teolojikacıklama-; Tarihleri ve töreleri farklıdır - tarihi ya da
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etnolojik açıklama-; üzerinde yaşadıkları doğal çevre farklıdır - coğ-
rafi açıklama -;

o halde nedir «kültür»ve «dil»?

Bilim alanındaki kültür: uygarlıktır; Beşeri alandaki kültür; ağ'i-
tim sürecinin ürünüdür; Estetik alandaki kültür: güzel sanatlardır;
Maddi (teknolojik) ve biyolojik alanda kültür: üretme, tarım, ekin,
çoğaltma ve yetiştirmedir.» (GÜVENC. Bozkurt, «insan ve kültür».
sayfa: 69, 100, Remzi kıjtabevL)

Dilin her alana yayılmasına karşın alanlara ait özel gereksinim-
ler ve koşullar dil içinde kendi çevrelerini ve yönlerini belirleyip, di-
lin gelişmesini etkilerler.

O yüzden yabancı dil öğretiminde kültürlerarası yaklaşımı öğre-
tenierin varış ve çıkış dillerinin kültürlerini karşılaştırma yoluyla in-
celemelere girişmesini, gerekli bir çalışma olarak niteler, Karşılaştır-
ma, sosyal yaşam ve gelenekler birliği olarak, yaşam yolu ya da bi-
çimi olarak, idealler. değerler ve davranışlar olafO'k, çevreye uyum
olarak, geniş anlamda eğitim olarak, bireysel psikoloji olarak, dü-
şünüş olarak. aile ve akrabalık biçimi ile ilişkileri olarak, yerleşme,
üretim - tüketim, din, devlet ve yönetim. doğal çevre biçimleri olarak
çok geniş bir alanda yapılmalıdır diye ifade eder.

Kültürlerarası yaklaşımı somut ve uygunluk özellikleri göster-
mesi açısından genel ve açık olmalıdır. Kültürlerarası alış-v'eriş kav-
ramından çok değişik algılanan kültürlerarası yaklaşımı. özellikle
eğitim ve öğretim alanında kullanılan değişik değerlerin aktarılması
ve çözümlemeler YOluyla öğretim ortamına uygulanması ve uyarlan-
ması demektir. Bu yüzden hem ana, hem yabancı kültür üzerinde
çözümlemelere gidebilecek bir zemin hazırlanması a'Cısından düşün.
meyi gerektirir.

Kültürlerarası öğretim alış -verişinin ortaya çıkardığı sonuçlar
ve doğurduğu sorunlaraşağıdaı belirtildiği gibi sıralanır: 1 -) Alı-
nan yabancı dil eğitimi modeli uygulanacağı ülkenin geleneksel kül-
tür değerlerini gözönüne alıyor mu?
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2 -) Bilen/bilmeyen arasındaki farkı, yaşgruplarının arasındaki farkı,
grup / birey farklılıklarını, kadın / erkek farklılıklarını gözönüne alıyor
mu?

3 -) Başarı / başarısızlık kavramlarının uygulayıcı ülke icin ne-
ler ifade ettiğinibiliyor mu?

o halde, fransızca öğreten kişi sınıfta, yarattığı öğretim orta-
mında neye göre ayarlıyacaktır kendisini: öğrenenin ana dili alış-
kanlıklarına göre mi? Öğrenenin fransız dili alışkanlıklarına göre mi?
Gerci fransızca öğrenende kendi anadilinden ve ana kültüründen
şemalar yer etmiştir, ve bunlara fransız diHnden, fransız kültürün-
'_~enşemalar eklemek öğrenene zenginlik getirir, fakat kültürlerarası
yaklaşımının getirdiği karşılaştırmalı olarak yapılan yeni değerlerin
eklenmesi, etkileyici ve kalıcı olacaktır.

Ayrıca, kültürlerarası kavramı, herzaman anadil ile yabancı dil
arasındakıi zıtlığı ifade etmez. Bircok benzerlikler de söz konusu ola-
caktır. Hem zaten günümüzde öğrenenler uluslararası gidiş gelişleri
daha sık yapma olanaklarına sahip kişilerdir. O yüzden kültürel de-
ğerlerin aktarılmaları cok daha kolay yapılmaktadır.

Eğitim alanında a'ktarmalar, herhangi bir alanda bilgi, beceri ve
eğitim teknolojisıi ihracı anlamına gelir. Yöntembilim, dilini öğrettiği
ülkeden ders kitabı, arac gerec ihrac eder ve bunları hic işlemeden
olduğu gibi uygulamaya koyar. Halbuki bu tekniklerin işleyişleri, kul-
!anışları cok önemlidir, yanlış kullanım cok büyük hatalara neden
olabilir. Ünlü düşünür M. Mc. LUHAN'ın dediği gibi «Mesaj media-
nın kendisidir» görüşünden anlaşılacağı gibi, verilmek istenen brüt
bilgi ve şekil işlenmez ise, mesaj tamamen değişip onarılması güC
engeller oluşturabilir.

. Fransız dnı öğretiminde Fransa'dan alınan hazır paket halindeki
mesajların, mediayı kullanan öğretenin durumuna ve öğrenenin ha-
zır oluş derecesine göre cok değişebıleceği unutulmanıaiıaır.

Fransız kültürünün, fransız dili öğretiminde özgün metinlerrl'3
kendisini sunduğu şekilicinde farklı bir dinin ve farklı bir kültürün
(hrl'stiyan/greco-Iatin) egemen olduğu acıkca görülür. Acaba bu de-
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ğerler sistemi öğrenenin kendi bulunduğu değerler sistemine ne
denli ilginç gelecek ve ne denli uyum sağlayabilece'ktlr?

Sonuç olarak. şimdiye dek tartışılan sorunlar iki ana başlıkta
toplanabilir ve bu sorunlar bundan sonraki yapılacak araştırmalara
temeloluşturabilir.

1 -) Öğrenen merkezli fransız dili öğretimi için öğreten i öğrenen
ıişbirliği nasılolmalıdır?

2 -) Kültürlererası yaklaşım çözümlemelerı özgün metinlerin seçi-
minde nasıl kullanılmalıdır?
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