
ÖZET: ‹letiflimsel Yaklafl›m›n ilkeleri do¤rultusunda gerçeklefltirilen yabanc› dil derslerinin baflar›ya ulaflmas›ndaki en büyük
etkenlerden birisi, ö¤retmenin yeterli bilgi ve becerilerle donanm›fl olmas›d›r. Bir yabanc› dil ö¤retimi sürecinin, yaln›zca
ö¤retmenlerin edindikleri deneyimler ve yapt›klar› gözlemlere dayanmamas› ve bu sürecin, seçilen yöntem ya da yaklafl›m›n
gerektirdi¤i sa¤lam kuramsal temellerle desteklenmesi gerekmektedir. Çeflitli bilim dallar›n›n verilerinden yararlan›larak oluflturulan
‹letiflimsel Yaklafl›m’›n, “dilin kullan›mlar›” ile ilgili boyutu söz konusu oldu¤unda, gerekli kuramsal bilgilerin ancak genel dilbilgisi
ve dil bilimleri gibi alanlar taraf›ndan sa¤lanabilece¤ini görmekteyiz. Yapt›¤›m›z çal›flma çerçevesinde, ülkemizde yabanc› dil olarak
Frans›zca ö¤retmeni yetifltiren bölümlerin ve/ya da anabilim dallar›n›n ders programlar›nda yer alan “Dilbilime Girifl” derslerinin,
yeterli olmad›¤›n› gözlemledik. Ayr›ca, bu derslerin içeriklerinin ö¤retmen adaylar›n›n bilgi gereksinimlerini karfl›layacak niteliklere
sahip olmad›klar›n› da saptad›k. Bu do¤rultuda, ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n kuramsal temellerinin ve uygulama biçimlerinin dil
bilimleriyle ba¤lant›s›n› araflt›rarak, bu yaklafl›m› kullanacak olan yabanc› dil ö¤retmeni adaylar›na yönelik dilbilim dersleri için yeni
kur tan›mlar› ve ders planlar› oluflturduk. 

Anahtar Sözcükler: Yabanc› dil olarak frans›zca, genel dilbilim, dil bilimleri, iletiflimsel yaklafl›m.

ABSTRACT: The foreign language teacher is the main indicator of success of the courses which are conducted through the
Communicative Approach; hence the issue of training the foreign language teachers should be highly emphasized. The language
teaching process should not only be restricted with the teacher’s own observations and experiences, but also be based on the scientific
and theoretical information. As regards the linguistic aspects of the language, this theoretical basis can be supplied merely by
linguistics and the sciences of language. In our point of view, the ‘Introduction to Linguistics’ courses carried out by the Departments
of French Language Teaching, are insufficient. Moreover, it could be pointed out that the content of these courses do not meet the
needs of the prospective French language teachers. Hence, under the guidelines of our research for these courses, we have created
and proposed new course descriptions and lesson plans that will be beneficial for the language teachers. 
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1. G‹R‹fi

Yaklafl›k 5000 y›ll›k bir geçmifli oldu¤u bilinen (Germain, 1993) ve bu süre içinde sürekli geliflen
“yabanc› dil ö¤retimi” alan›nda, günümüze kadar birçok yöntem ve yaklafl›m oluflturuldu. Bu yöntem ve
yaklafl›mlar, kimi zaman önceki yöntemlere tepki olarak, kimi zaman ise bunlar›n eksik kalan yönlerini
tamamlamak amac›yla, kiflilerin yabanc› dil ö¤renme amaçlar›n›n çeflitlilik kazanmas›, bu alandaki
deneyimlerin ço¤almas›, bilim ve teknolojide yaflanan yeniliklere koflut olarak gelifltirilmifltir. Bu geliflim,
otuz y›ldan uzun bir süredir Frans›zcan›n yabanc› dil olarak ö¤retilmesinde  yayg›n biçimde kullan›lan
“‹letiflimsel Yaklafl›m”›n (fr.: Approche Communicative) ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Bafll›ca amac› yabanc› dilde iletiflim kurmay› ö¤retmek olan ‹letiflimsel Yaklafl›m›n bak›fl aç›s›na
göre, yabanc› dil ö¤retmeninin ö¤retim sürecindeki yeri ve “görev”leri, önceki yöntemlerden oldukça
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farkl›d›r. Bérard, “iletiflimsel yaklafl›m›n baflar›ya ulaflabilmesinin temel koflulu ö¤retmene ba¤l›d›r”
(1991:62) diyerek, iletiflimsel yaklafl›m›n yabanc› dil ö¤reten kifliye yükledi¤i sorumlulu¤un boyutunu
göstermektedir. Art›k yabanc› dil ö¤retmeni, Dilbilgisi-Çeviri Yönteminde (fr.: méthode grammaire-
traduction) söz konusu oldu¤u gibi, “bilginin tek sahibi ve ileticisi”, ya da ‹flitsel-Dilsel Yöntemdeki (fr.:
méthode audio-orale) gibi ses bantlar›n› dinletmek ve ezberletmekle görevli bir “teknisyen” de¤ildir.
Yabanc› dil ö¤retmeni, ö¤renenlerin (fr. apprenant) kendi ö¤renme stratejilerini harekete geçirmelerini
sa¤lamak amac›yla onlar› yönlendiren bir “orkestra flefi” olarak görülmekte olup, üstüne düflen bu çok yönlü
görevi baflar›yla yürütebilmesi için, oldukça çeflitli bilgi ve becerilerle donanm›fl olmas› gerekmektedir.

Yukar›da de¤indi¤imiz “görevin” bir yönünü de, yabanc› dil ö¤retmeninin genel dilbilim (fr.:
linguistique générale) ve dil bilimleri (fr.: sciences du langage) alan›nda bilgi sahibi olmas› oluflturmaktad›r.
Yabanc› dil ö¤retimi alan›yla ilgili çal›flmalarda Fransa gibi ülkelerde temel bir edinim olarak kabul edildi¤i
için çok fazla ele al›nmamas›na ve sözü edilmemesine karfl›n, bu konunun, ülkemizde önemle üstünde
durulmas› gerekti¤i kan›s›nday›z; çünkü, ça¤dafl koflullar çerçevesinde, “diller” ve “dilsel kullan›mlar”
üstüne yap›lacak her tür çal›flmada oldu¤u gibi, yabanc› dil ö¤retimi ile ilgili çal›flmalarda da “dili inceleyen
bilim dal›ndan”, yani genel dilbilimden ve dil bilimlerinden yararlan›lmas› kaç›n›lmaz olmufltur. Di¤er
yandan, afla¤›da daha ayr›nt›l› biçimde görece¤imiz gibi, ‹letiflimsel Yaklafl›m, genel dilbilimin ve dil
bilimlerinin birçok kavram›ndan yararlan›larak oluflturulmufltur, bu da, ö¤retmenlerin en az›ndan bu
kavramlar› tan›malar› gerekti¤ini göstermektedir. 

2. YÖNTEM VE AMAÇ

Çal›flmam›zda, genel dilbilimin ve dil bilimlerinin Frans›zcan›n yabanc› dil olarak ö¤retilmesine,
özellikle de ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n tasarlanmas› ve uygulanmas›na nas›l katk›da bulundu¤unu araflt›raca¤›z.
Bunu gerçeklefltirirken, ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n kuramsal temellerinden ve uygulama biçimlerinin
niteliklerinden yola ç›karak, bunlar›n dil bilimlerinin hangi kavram ve ilkelerinden ne ölçüde yararlan›larak
oluflturuldu¤unu saptayaca¤›z. Saptamalar›m›z› yapt›ktan sonra, halen E¤itim Fakültelerinin Frans›z Dili
Ö¤retimi Bölüm ya da Anabilim Dallar›nda 1998’den bu yana uygulanan ortak ders program›nda yer alan
“Dilbilime Girifl” (I ve II) derslerinin kur tan›mlar›n› elefltirel bir bak›fl aç›s›yla inceleyece¤iz.
‹ncelemelerimiz ve konuyla ilgili kuramsal saptamalar›m›z do¤rultusunda, bu birimlerde yetifltirilen yabanc›
dil olarak Frans›zca ö¤retmeni adaylar›na yönelik dilbilim derslerinin düzenlenmesi konusunda önerilerde
bulunmaya çal›flaca¤›z. 

3. BULGULAR 

Çal›flmam›z›n bu bölümünde, genel dilbilim, dil bilimleri ve yabanc› dil ö¤retimi alanlar›n›n
kuramsal verileri konusundaki araflt›rmalar›m›z ve karfl›laflt›rmalar›m›z sonucunda yapt›¤›m›z saptamalar›,
yani bu alanlar›n kesiflme noktalar›n› göstermeye çal›flaca¤›z ve özellikle, günümüzde Frans›zcan›n yabanc›
dil olarak ö¤retilmesinde yayg›n olarak kullan›lan ‹letiflimsel Yaklafl›m üstünde duraca¤›z.

3.1. Genel Dilbilimin Yabanc› Dil Ö¤retimi Alan›na Katk›lar›

Porcher’n›n (1995) de belirtti¤i gibi, bir dilin nas›l iflledi¤ini bilmek, o dilin ö¤renilebilmesi ve
ö¤retilebilmesi için gereklidir. Dilbilimin temel amac› da, dilleri tan›mlamak, iflleyifllerini ve ortak yönlerini
ortaya ç›kartmak oldu¤una göre, bu bilim dal›n›n yabanc› dil ö¤retiminde de oldukça önemli bir ifllev
üstlendi¤i söylenebilir. Yabanc› dil ö¤retimi alan›nda “Uygulamal› Dilbilim”in (fr.: linguistique appliquée)
do¤uflu ile bafllayan “bilimsel ça¤”dan (fr.: ère scientifique) bu yana, ö¤retim içerikleri ve ö¤retilecek
konular›n s›ralamas›, bilimsel nitelikli dilsel tan›mlamalar ve araflt›rmalar arac›l›¤›la sa¤l›kl› bir biçimde
yap›labilmektedir. Bu çal›flmalar sonucunda “ne ö¤retilmeli?”, “hangi s›rayla?”, “ne zaman?” gibi sorulara
yan›t bulunabilmektedir.

86 ‹. Onursal / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 31 (2006) 85-95



Saussure taraf›ndan oluflturulan ve Avrupa Yap›salc›l›¤›’n›n (fr.: structuralisme) temeli olan ilke ve
kavramlardan baz›lar›, ‹letiflimsel Yaklafl›mdan önceki yöntemlere de ›fl›k tutarak yabanc› dil ö¤retimi
alan›n›n içkin bak›fl aç›s›n› oluflturmufltur. Bu  kavramlardan biri de “dil dizgesi”dir. Bir dili, kendisini
oluflturan tüm birimler ve düzeylerin birbirleriyle ba¤lant›l› bir biçimde iflledi¤i bir dizge olarak kabul
etmek, “bilimsel ça¤” öncesi bak›fl aç›s›yla tam bir kopukluk oluflturmufltur. “Sözcük” düzeyinden “tümce”,
bugün ise “sözce” düzeyine geçilmesini bu ilke sa¤lam›flt›r. Ba¤lamdan kopuk, tek bafllar›na ele al›nan
sözcüklerin de¤erinin olmad›¤› ve bunlar›n dilin dizgesi  içinde, di¤er ö¤elerle aras›ndaki benzerlik /
karfl›tl›k iliflkileriyle belirlenen de¤er ve ifllevlerine göre ve ba¤lam içinde ö¤retilmesi gerekti¤i, dilbilimin
verileriyle ortaya konmufltur. Di¤er yandan, sözdizisel / sözdizimsel eksenlerin (fr.: axes syntagmatique /
paradigmatique) aç›klanmas› ve Martinet’nin çift eklemlilik (fr.: double articulation) kuram› da alana büyük
katk› sa¤lam›flt›r. Bunlar dilin iflleyifl biçiminin anlafl›lmas› aç›s›ndan çok önemli birer göstergedirler. Her
dilin ayr› bir yap›s› oldu¤u ve ayr› bir dizge oluflturdu¤u olgusu, dilsel göstergenin nedensizlik (fr.:
arbitraire) özelli¤inin de göz önünde bulundurulmas›yla, yabanc› dil ö¤retiminde benimsenen bak›fl aç›s›n›n
de¤iflmesini sa¤lam›flt›r.

Dilbilimcilerin, sözlü biçimin dilin en eksiksiz biçimi oldu¤u yönünde görüfl birli¤ine varmalar›,
ö¤retimde sözlü dile öncelik verilmesini sa¤lam›flt›r. Bu bak›fl aç›s› gelifltirilerek, ders malzemesi olarak da
gerçek iletiflim durumlar›nda konuflan öznelerin ürettiklerine daha yak›n, hatta oldu¤u gibi gerçek yaflamdan
al›nan sözlü iletiflim örneklerinin kullan›lmas› sa¤lanm›flt›r.

3.2. Yabanc› Dil Ö¤retiminde “Bilimsel Ça¤”›n Bafllang›c›    

Yabanc› dil ö¤retimi alan›nda dilbilimden somut bir biçimde yararlan›lmas›, “uygulamal› dilbilimin”
do¤ufluna, yani 1940’l› y›llara kadar uzanmaktad›r. Bu y›llarda oluflan yeni bak›fl aç›lar›n›n gerekleri
do¤rultusunda, o güne kadar birbirlerini yads›m›fl olan “dilbilimciler ile yabanc› dil ö¤retmenleri aras›nda
bir iflbirli¤i oluflmufltur (...). Bu iflbirli¤inden de uygulamal› dilbilim do¤mufltur” (Galliabetsou-Coraca,
1995: 73). Uygulamal› dilbilim,  yabanc› dil ö¤retimine yönelik ö¤retim yöntemlerinin gerek kuramsal
düzeyde, gerekse s›n›f içi etkinliklerin ve al›flt›rmalar›n oluflturulup uygulanmas› aflamas›nda, dilbilim
ak›mlar›n›n temel al›nmas› ve bu ak›mlar›n ilkelerinin do¤rudan uygulanmas›na dayanmaktad›r. O dönemde
yabanc› dil ö¤retimi alan›n›n belli dilbilim ak›mlar›n›n tekelinde bulundu¤unu da söyleyebiliriz. Bu ilke
do¤rultusunda oluflturulan ve yabanc› dil ö¤retimi alan›nda “bilimsel ça¤” olarak nitelendirilen döneme
damgas›n› vuran iki yöntemden ilki, “‹flitsel Dilsel Yöntem” (fr.: méthode audio-orale), Bloomfield ve
Harris taraf›ndan kurulan Amerikan Yap›salc›l›¤› ya da Da¤›l›msalc›l›¤› (fr.: distributionnalisme); ikincisi,
“‹flitsel Görsel Yöntem” ise, Saussure’ün izinden giden Frans›z Yap›salc›l›¤›’n› temel alm›flt›r.  

1970’li y›llara do¤ru, “bilimsel ça¤”da oluflturulan yöntemlerle elde edilen sonuçlar›n baflar›s›zl›¤›n›n
de¤erlendirilmesiyle birlikte, çeflitli bilim dallar›nda yaflanan geliflmeler de göz önünde bulundurularak,
yabanc› dil ö¤retim yöntemlerini, yaln›zca belli bir dilbilim ak›m›n›n ilkelerini oldu¤u gibi alarak
oluflturman›n yanl›fl ve eksik bir bak›fl aç›s› oldu¤u sonucuna var›ld›. Amaçlar› ve yöntemleri birbirinden
farkl› oldu¤u için bu iki alan› tamamen örtüfltürmenin yanl›fl oldu¤u görüflü benimsendi. “Dilbilimcilerin
araflt›rd›klar› baz› konular pedagoglar› ilgilendirmedi¤i gibi, dil ö¤retimi alan›n›n baz› yönleri de dilbilimle
ba¤lant›l› olmad›¤›” (Roulet, 1972: 90) görüflünden yola ç›k›larak yeni bir bak›fl aç›s› benimsendi ve
uygulamal› dilbilim dönemi kapand›. Bu aflamadan sonra, günümüze kadar süregelen ve “Dil Ö¤retimi” (fr.:
didactique des langues) olarak adland›r›lan dönem bafllam›fl oldu. Benimsenen yeni ilkeler do¤rultusunda,
yabanc› dil ö¤retimi alan›nda önemli bir dönüm noktas› olan “‹letiflimsel Yaklafl›m” oluflturuldu. Bu
yaklafl›m›, kendisinden önceki yöntemlerden ay›ran en önemli özellik, kuramsal temellerinin tek bir bilimsel
alan›n verileriyle s›n›rl› kalmak yerine, yabanc› dil ö¤retiminde etkisi olabilecek çeflitli alanlar›n (ö¤renim
psikolojisi, toplumbilim, vb.) ilgili verilerinden yararlanarak oluflturulmas›na dayanmas›d›r. “Bu çeflitlilik,
bir bak›ma, dilbilimin büyük bir ak›m›n etkisinde bulunmad›¤› ve toplumdilbilim, ruhdilbilim, iletiflim
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budunbilimi, söylem çözümlemesi, edimbilim gibi alanlar›n gelifltirildi¤i” (Bérard, 1991:17) bir dönemin
bafllam›fl olmas›yla da yak›ndan ilintiliydi. Art›k dilbilim, yabanc› dil ö¤retimi alan›n›n tek bilimsel temeli
de¤il, bu alana katk›s› olan birçok bilim dal›ndan biridir. Ancak, bu durum dilbilimin öneminin azald›¤›
anlam›na gelmemektedir, çünkü Roulet’nin de belirtti¤i gibi, yabanc› dil ö¤retiminin, “ça¤dafl dilbilim
taraf›ndan kendisine sa¤lanan katk›lardan vazgeçmesi olas› de¤ildir. Bu katk› yads›narak yap›lacak her yeni
denemenin baflar›s›zl›kla sonuçlanaca¤› kuflku götürmez bir gerçektir” (1972: 88). Kayna¤›n› genel
dilbilimden alan neredeyse tüm dallar›n, yani dil bilimlerinin (sesbilim, anlambilim, sözcelem kuramlar›,
edimbilim, söylem çözümlemesi…) Frans›zcan›n günümüz gereksinimlerini karfl›layacak bir biçimde,
‹letiflimsel Yaklafl›m›n amac›na uygun ve ça¤dafl bir bak›fl aç›s›yla ö¤retilmesi / ö¤renilmesine büyük
katk›lar› vard›r. Bu bilgilerin, yabanc› dil ö¤retmeninin ‹letiflimsel Yaklafl›m›n temelinde yatan birçok ilkeyi
bilinçli olarak kavrayabilmesine ve derslerde kullanaca¤› stratejileri do¤ru bir biçimde seçebilmesine büyük
ölçüde yard›mc› olaca¤› kan›s›nday›z. Bu nedenle de, bir yabanc› dil olarak Frans›zca ö¤retmeninin, sahip
olmas› gereken birçok özelli¤in yan› s›ra, dilbilimi ve bu bilim dal›ndan hareketle oluflturulan di¤er alanlar›
bilmesinde büyük yarar olaca¤›na inan›yoruz. Di¤er yandan dilbilimin, yabanc› dil ö¤renenlerin dilsel
gereksinimlerinin saptanmas›, ö¤retim içeriklerinin oluflturulmas›, ders kitaplar›n›n haz›rlanmas› gibi hem
teorik düzeylerde, hem de s›n›f içi uygulama, al›flt›rma ve çal›flmalar›n haz›rlanmas›nda önemli bir rolü
vard›r. Bu nedenle de, dilbilimin, bir yabanc› dil ö¤reneninin edinmesi gereken dört temel becerinin
(duydu¤unu anlama, konuflma, okudu¤unu anlama ve yazma) ö¤retilmesi sürecine büyük katk›lar› oldu¤unu
söyleyebiliriz. 

3.3. Dil Bilimlerinin ‹letiflimsel Yaklafl›mdaki Yeri 

‹letiflimsel Yaklafl›m› kendisinden önceki yöntemlerden ay›ran üç temel özellik bulunmaktad›r.
Birincisi, yaklafl›m / yöntem kavramlar›nda yatan farkl›l›kt›r. “Yöntem”lerde, derste izlenecek yollar,
yapt›r›lacak al›flt›rmalar, kullan›lacak malzemeler kesin olarak belirlenmifl olup, bunlar›n d›fl›na ç›k›lmamas›
gerekmektedir. Buradaki ö¤retim sürecini, parçalar›n her birinin belli bir yere, belli bir s›rayla
yerlefltirilmesini gerektiren bir “yap-boz”un gerçeklefltirilmesine benzetebiliriz. “Yaklafl›m” söz konusu
oldu¤unda ise, satrançta oldu¤u gibi bir esneklik ve seçim özgürlü¤ü vard›r. Burada ö¤retmenin,
kullan›labilecek de¤iflik stratejiler ve yap›labilecek çeflitli hamleler aras›ndan, ö¤rencilerin bilgi düzeyine ve
ifllenen konuya en uygun olanlar› seçmesi gerekmektedir. Bu nedenle de, stratejilerin ne oldu¤unu, bunlarla
dilin hangi yönünün ö¤retilmesinin hedeflendi¤ini iyi bilmesi gerekmektedir.

‹letiflimsel Yaklafl›m›n ikinci özelli¤i, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, oluflturulmas›na katk›s› olan
bilimsel temellerin ço¤almas› ve çeflitlilik kazanmas›d›r. Bu çeflitlili¤in nedeni de, sözünü etmek istedi¤imiz
üçüncü noktay› oluflturmaktad›r: oluflmas›nda birçok etkenin (ruhbilimsel, toplumsal, ekinsel…) rol
oynad›¤› çok boyutlu bir yap› sergileyen “iletiflim” olgusu art›k tek yönlü ve “ideal” biçimiyle de¤il, tüm
yönleriyle ele al›n›p de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle de, hedefi yabanc› dilde iletiflim kurabilmeyi
ö¤retmek olan ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n temelinde, Hymes’›n (1972) yapt›¤› “iletiflim edinci” tan›m›
yatmaktad›r. Hymes, karfl›l›kl› anlaflabilmenin, toplumlar›n ortaklafla sahip oldu¤u dilsel ve
toplumdilbilimsel özelliklere ba¤l› oldu¤unu belirtmektedir. Ayr›ca, ayn› dilbilgisi kurallar›na sahip, ancak
söyleflim kurallar› birbirinden farkl› yap›da olan öznelerin iletiflim kuramayabileceklerini söyleyerek,
toplumdilbilimsel kurallar›n iletiflimdeki önemini dile getirmektedir. Bu görüflten de yola ç›karak, birçok
dilbilimci, iletiflim sürecini tan›mlamak üzere de¤iflik kuramlar oluflturmufltur. Bunlardan bir tanesi de
Moirand’›n yapt›¤› tan›md›r. Bérard’›n (1991) belirtti¤i gibi, Moirand’a göre, iletiflim edimini oluflturan dört
temel boyut vard›r: iletiflimsel boyut, söylemsel boyut, göndergesel boyut, toplumsal-ekinsel boyut.
Bunlardan özellikle ilk ikisinin yabanc› dil ö¤renenlere kazand›r›labilmesi, dilbilimin de¤iflik alanlar›n›n
çeflitli kuram ve ilkelerinin göz önüne al›nmas›n› gerektirmektedir. Anadilini kullanan öznelerde, sözü
edilen bu boyutlar zamanla kendili¤inden ve toplumla olan etkileflimleri arac›l›¤›yla oluflup
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içsellefltirilirken, yabanc› dilde iletiflim kurmak isteyen bir kiflinin belli bir ö¤renim sürecinden geçmesi
gerekmektedir. ‹letiflimsel Yaklafl›m›n da temel amac›, bu denli karmafl›k bir olgu olan iletiflim olgusunu en
etkin biçimde ve tüm yönleriyle ö¤renenlere aktarmakt›r.

Yabanc› dil ö¤retiminde iletiflim sürecinin kendisini oluflturan ö¤elerle birlikte ele al›nmas›, “tümce /
sözce” ayr›m›n›n göz önünde bulundurulmas› ve sözcelem kuramlar›ndan yararlan›lmas›n›n da sonucu
olmufltur. Bu do¤rultuda, yabanc› dil ö¤renenlerin hangi iletiflim durumunda hangi sözcenin kullanmas›n›n
daha uygun olaca¤›n› bilme, ve üretilebilecekleri de¤iflik sözcelerin tafl›d›klar› anlam ve de¤erlerini ay›rt
edebilme yetilerinin gelifltirilmesine öncelik tan›nm›flt›r. Böylece, anlam biçimden, yani sözdiziminden önce
gelmektedir. “Öncelik iletiye ve iletilmek istenen içeri¤e verilmektedir, böylece dilsel biçim (sözcük düzeyi,
sözdizimsel yap›, dilbilgisel ö¤eler) art›k ikinci planda yer almaktad›r” (Germain ve Séguin, 1998: 115).
Gerçek yaflamda belli bir iletiflim durumunda, sözcelerimizi dilbilgisi ya da sözdizim kurallar›ndan
hareketle de¤il, iletmek istedi¤imiz anlama göre üretti¤imiz gibi, yabanc› dilde iletiflim kurmay› ö¤retirken
/ ö¤renirken de ayn› yolu izlemek do¤ru olacakt›r. “Anlambilim alan›nda yap›lan araflt›rmalar ve bu bilim
dal›n›n katk›lar›n›n anlama öncelik vermeye yönelik olan ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n oluflturulmas›na önemli
etkileri bulunmaktad›r” (Bérard, 1991: 30). Buna ba¤l› olarak, ‹letiflimsel Yaklafl›mda dilbilgisinin
ö¤retilmesi için benimsenen bak›fl aç›s› “anlam dilbilgisi” (fr.: grammaire de sens) olarak nitelendirilmifltir.
“Ö¤retim sürecinde dilbilgisinin bu biçimde ele al›nmas›, yabanc› dil ö¤renenini, belli bir anlam iletme
amac›da olan, bunu iletebilmek için elinde bulunan yap›sal araçlar›n hangilerini kullanabilece¤ini ve bu
yap›lar›n birbirlerinden anlamca ne gibi farkl›l›klar gösterdiklerini sorgulayan bir konuflan özneye
dönüfltürülmesini de sa¤lamaktad›r” (Charaudeau, 2001: 29), böylece ö¤renenin tüm sözcelem ö¤elerini
kolayl›kla kullanabilecek niteli¤e ulaflmas› beklenmektedir. 

Austin (1970) taraf›ndan oluflturulan ve sonras›nda çeflitli dilbilimcilerin çal›flmalar›yla geniflletilen
edimbilimsel bak›fl aç›s›na göre, türü ne olursa olsun üretilen her sözce bir eylem, yani bir “dil edimi” (fr.:
acte de parole) gerçeklefltirilmesini sa¤lar. Fossion ve Laurent’›n (1981) da belirttikleri gibi, gerçekleflen bu
eylem bir saptama ya da bir gözlemi aktarmak yoluyla iletinin al›c›s›n›n yeni bir bilgi sahibi olmas›n›
sa¤lama, hatta, yaln›zca bir iletiflimi bafllatma ya da bunu sürdürme eylemi bile olabilir. Burada söz konusu
olan olgu, iletiflim sürecinde oldukça önemli bir rol oynamaktad›r. Bu nedenle de ‹letiflimsel Yaklafl›mda
edimbilim kuramlar›ndan büyük ölçüde yararlan›lm›fl ve ö¤retim içerikleri ile ders kitaplar›nda ifllenecek
konular›n belirlenmesi, bu kuramlar do¤rultusunda düzenlenmifltir. Örne¤in, Studio 100 (Lavenne ve di¤er.,
2001) adl› ders kitab›n›n birinci düzeyinde ele al›nan dil edimlerinden baz›lar›, “birinden bilgi istemek /
birine bilgi vermek”, “birine saati sormak / söylemek”, “birine yol sormak”, “bir öneride bulunmak”, “bir
öneriyi kabul etmek /reddetmek”tir. Dersler, dil edimlerinin hangi iletiflim durumlar›nda hangi dilsel yap›lar
arac›l›¤›yla gerçeklefltirilebilece¤ini ö¤retmeye yönelik olarak tasarlanm›flt›r. Burada görüldü¤ü gibi,
edimbilimin katk›lar›, ders kitaplar› arac›l›¤›yla, somut bir biçimde karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Ayr›ca, ‹letiflimsel Yaklafl›ma uygun olarak haz›rlanan ö¤retim kitaplar›n›n her bölümü bir ya da
birkaç söyleflim (fr.: dialogue) örne¤i içerir, hatta dersler genellikle bunlarla bafllar. Bu söyleflim örnekleri,
belli dil edimlerinin, belli iletiflim durumlar›nda, belli kiflilerin, belli amaçlarla, belli bir dil edimini
gerçeklefltirdikleri bir örnek niteli¤inde olmaktad›r. Bunlar, sözcelem kuramlar› do¤rultusunda
incelenebilen, sözcelem durumunu oluflturan ö¤elerin (konuflan özne, al›c›, zaman, uzam) tan›mlanmas›n›
ve yorumlanmas›n› gerektirir. Di¤er yandan, sözcelem ve edimbilim d›fl›nda, Goffman, Kerbrat-Orecchioni,
Traverso gibi dilbilimcilerin, söyleflimleri incelemek üzere gelifltirdikleri kuramlar›n da (“söyleflim
çözümlemesi” (fr.: analyse conversationnelle), “sözlü iletiflim çözümlemesi” (fr.: analyse du discours en
interaction)) alana önemli katk›lar sa¤lad›¤› ve sa¤layaca¤› kan›s›nday›z.  

‹letiflimsel Yaklafl›m›n uygulama düzeyine bakt›¤›m›zda, s›n›f içi çal›flmalarda büyük bir çeflitlilik
görülmektedir. Bu uygulamalar, ö¤retilen / ö¤renilen yabanc› dilin gerçek iletiflim durumlar›na uygun
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biçimde kullan›labilmesi, yani ö¤renenin bir “iletiflim edinci” oluflturulabilmesi için gereken dört temel
becerinin gelifltirilmesine yönelik al›flt›rmalard›r; birço¤u da dil bilimlerinin çeflitli kuram ve
kavramlar›ndan yararlan›larak oluflturulmufltur. Bunlardan en önemlileri aras›nda, sözcelem ve edimbilim
kuramlar›n›n katk›lar›n› sayabiliriz çünkü, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, bu iki alan iletiflim olgusunun
tan›mlanmas›nda önemli rol oynar. Bu nedenle de ‹letiflimsel Yaklafl›mda, dört temel beceriyi gelifltirmeye
yönelik al›flt›rmalar›n haz›rlanmas› ve uygulanmas› s›ras›nda her zaman göz önünde bulundurulmas›
beklenir. Bu bak›fl aç›s›na uygun olarak, ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n en önemli ilkelerinden birisi de, ders
malzemesi olarak kullan›lacak ya da ders kitaplar›nda yer alan metinlerin özgün malzemeler (fr.: document
authentique) olmas›na, ya da en az›ndan gerçek üretimlere çok yak›n ürünler olmas›na dikkat edilmesidir.
Buradaki amaç, yine yabanc› dil ö¤renenlerin söz konusu dili anadil olarak kullanan toplumlarda üretildi¤i
biçimiyle gözlemleyerek alg›layabilmesidir. 

‹letiflimsel Yaklafl›m›n ilkeleri do¤rultusunda, okuma eylemi belli bir iletiflim sürecine ba¤l› bir edim
olarak kabul edilmektedir. Cornaire’in (1999) de belirtti¤i gibi, okur bu süreç içinde, metinin iletilerini kendi
iletiflim amaçlar›ndan yola ç›karak, kendisi oluflturmaktad›r. Bu nedenle, okudu¤unu anlama becerisine
yönelik s›n›f içi uygulamalar ve al›flt›rmalar gerçeklefltirilirken de metinler belirtilen ilkeler do¤rultusunda
ele al›nmaktad›r. “Örne¤in, bir reklam metni, yaln›zca bir metin olarak, dilsel göstergelerin birbirini tutarl›
biçimde izlemesiyle oluflan bir bütün olarak ya da bir sat›fl stratejisi ö¤esi olarak de¤il, belli bir söylem
türüne ait bir söylemsel eylem olarak incelenmektedir” (Maingueneau, 2002: 2). Bu da, söylem
çözümlemesi (fr.: analyse du discours) kuramlar›ndan yola ç›k›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. ‹letiflimsel
yaklafl›mda, bu alan›n verileri arac›l›¤›yla oluflturulmufl “okuma tablolar›” (Moirand, 1979) gibi birçok araç
ve al›flt›rma türü kullan›labilmektedir. 

Di¤er yandan, bir metnin, tümcelerin birbirini gelifligüzel izlemesiyle oluflmad›¤›n› ve bir dilsel
üretimin metin say›labilmesi için uyulmas› gereken kurallar ve kullan›lmas› gereken ö¤eleri inceleyen
“metin dilbilgisi” (fr.: grammaire de texte) gibi alanlar›n verileri, yazma becerisini gelifltirmeye yönelik
uygulamalara ›fl›k tutmaktad›r. Belli iletiflim durumlar›nda, belli amaçlara yönelik sözceler üretebilmesi
beklenen ö¤renenlerin, yaz›l› iletiflim ürünleri oluflturabilmeleri için, sözcelem ö¤elerini do¤ru olarak
kullanabilmesi, bunlar›n aras›ndan, içinde bulunduklar› duruma ve üretecekleri söylem türüne en en uygun
olanlar›n› seçebilmesi de beklenmektedir. Yazma becerilerini gelifltirmek için, “ö¤retim sürecinin bafl›ndan
itibaren, ö¤rencilerin çeflitli metin türleri arac›l›¤›yla günlük yaflamda gerçeklefltirilecek belli dil edimlerini
yerine getirmeye yönelik metinler yazmalar› istenmektedir” (Cuq ve Gruca, 2003: 181). Örne¤in, Campus
1 (Girardet ve Pécheur, 2002: 153)’de yer alan bir al›flt›rma, ö¤renenlere, kendi belirleyecekleri bir amaçla
Camargue bölgesinde bulunan bir do¤al park› gezmek istedikleri varsay›larak, park›n müdüründen izin
istemek için bir mektup yazd›rmaya yöneliktir. Buna benzer nedenlerle, çeflitli yerlere izin mektubu
yaz›lmas›, ö¤renenlerin ileride karfl›laflmalar› olas›, gerçek bir iletiflim durumu oluflturmaktad›r.

Duydu¤unu anlama becerisi “iletilerin hem iflitsel biçiminin ve bürünsel [fr.: prosodique]
özelliklerinin ay›rt edilebilmesi, hem de sözlü göstergelerin bölümlenmelerinin alg›lanabilmesi ve bunlar›n
oluflturduklar› anlamsal birimlerin tan›nabilmesiyle” (Cuq ve Gruca 2003: 154,155) olanakl›d›r. Bu beceriye
yönelik al›flt›rmalar büyük ölçüde, sesbilgisi ve sesbilim gibi alanlar›n katk›lar›yla oluflturulmufltur.
‹letiflimsel yaklafl›mda, konuflma becerisini gelifltirmek için kullan›lan al›flt›rmalar›n bafl›nda drama
etkinlikleri gelmektedir. Bu tür al›flt›rmalar, Caré ve Debyser’in (1978) de belirtti¤i gibi, önceki yöntemlerde
kullan›lan biçimsel al›flt›rmalar (fr.: exercice structural) ya da söyleflimlerin tekrarlanmas› ve aç›klanmas›na
yönelik al›flt›rmalardan farkl› olarak,  ö¤renenin “dil edimleri” ve dilin “söylemsel ifllevlerini” sahneye
koymas›na olanak tan›mak amac›yla özellikle uyarlanm›fl ö¤retim teknikleri aras›nda yer almaktad›rlar. Bu
nedenle de temellerinde, yine edimbilim, sözcelem ve söylem çözümlemesi gibi alanlar›n verileri
yatmaktad›r. 
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4. YORUMLAR 

Yapt›¤›m›z saptamalar, yabanc› dil ö¤retiminin genel dilbilim ve dil bilimleri alanlar›ndan her
aflamada  yararland›¤›n› göstermektedir. Söz konusu alanlar aras›nda bu kadar yak›n bir iliflkinin oldu¤unu
göz önünde bulundurdu¤umuz zaman, Frans›zca ö¤retmeni yetifltiren Bölüm ve / ya da Anabilim Dallar›nda
uygulanan ders program›ndaki “Dilbilime Girifl” (2 yar›y›l, haftada 3 saat), derslerinin ö¤retmenlerin bilgi
gereksinimlerini karfl›layabilecek biçimde düzenlenmedi¤ini ve yeterli olmad›¤›n› söyleyebilmekteyiz. Bu
dersler, çok genifl bir alan oluflturan dil bilimleri konusunda yaln›zca yüzeysel bir bilgi verilmesine yetecek
durumdad›rlar. Yabanc› dil ö¤retecek kiflilerin genel dilbilim ve dil bilimlerinin birçok dal› konusunda bilgi
sahibi olmalar›nda büyük yarar oldu¤u düflüncesinden yola ç›karak, bu alanlar›n, ilgili ilke ve kavramlar›n›n
derslerde ele al›nmas› gerekti¤i kan›s›na vard›k. Bunun gerçeklefltirilebilmesi için de, ders program›nda
yap›labilecek baz› de¤ifliklikler ve dilbilim ö¤retimine yönelik derslerin içerikleri konusunda, afla¤›daki gibi
baz› öneriler sunmak istedik. 

4.1. “Dilbilime Girifl I” Dersinin Elefltirisi

“Dilbilime girifl I” dersinin kur tan›m›na bakt›¤›m›zda (Dinamik bir sistem olarak dil konusunda
bilinçlendirme; dilin bileflenlerini anlama; dilbilimsel çözümlemede temel kavramlar; dilbilim ile dil
ö¤retimi ve edebiyat çal›flmalar› aras›ndaki iliflkiyi anlama), bu dersin genel olarak dilbilimin temel ilke ve
kavramlar›n›n, dilbilim-yabanc› dil ö¤retimi ile dilbilim-yaz›nsal metin incelemesi aras›ndaki iliflkilerin ele
al›nmas›na yönelik oldu¤unu görmekteyiz. Dilbilim alan›na bir girifl yapmak için, genel dilbilimin temel
kavramlar›n›n ö¤retiminden bafllaman›n uygun oldu¤u kan›s›nday›z. Temel kavramlar ö¤renilmeden,
kuramlar›n ö¤retilmesi / ö¤renilmesi güç olacakt›r. Tan›mda yer alan di¤er konular olan dilbilim-yabanc› dil
ö¤retimi ile dilbilim-yaz›nsal metin incelemesi iliflkilerinin ifllenmesine gelince, bu konular›n ele al›nmas›,
ö¤retmen adaylar›n›n yetifltirilmesi için çok yararl› olmas›na ra¤men, neredeyse tüm bir yar›y›l› bunlara
ay›rmak, birçok baflka konunun ö¤retilememesi anlam›na gelmektedir. Oysa, programda yer alan
Frans›zcan›n ö¤retimiyle ve yaz›nsal okuma ve inceleme ile ilgili çok say›da ders bulunmaktad›r ve bu
iliflkinin o derslerde de ele al›nma olana¤› vard›r.

4.2. “Dilbilime Girifl II” Dersinin Elefltirisi 

“Dilbilime Girifl II” dersinin kur tan›m›na (Dil edinimi ifllemlerini anlama; dil edinimi kuramlar› ile
dil ö¤retimi yöntemleri aras›ndaki iliflkiyi ve dilin toplumsal ifllevini anlama) göre ise, bu dersin daha çok
dil edinimi ve dilin toplumsal ifllevi konular›n›n ifllenmesine dayal› oldu¤u görülmektedir.  Dersin içeri¤inin
ö¤retmen adaylar›n›n gereksinimlerini karfl›lamayaca¤› ve büyük ölçüde de¤ifltirilmesi gerekti¤i
kan›s›nday›z. Öncelikle, program›n ikinci y›l›n›n ilk yar›y›l›nda bir “Dil Edinimi” dersinin bulunmaktad›r.
Bu nedenle de, bir baflka dersin neredeyse tamam›n› bu konuya ay›rman›n gerekli olmad›¤› görüflündeyiz.
“Dilbilime Girifl II” dersinin di¤er konusu olan “dilin toplumsal ifllevinin incelenmesi” ise, bize göre, bir
yabanc› dil ö¤retmeninin kesinlikle bilmesi ve üstünde düflünmesi gereken bir konudur. Ancak bu konunun,
kur tan›m›n›n gerektirdi¤i biçimde, bir yar›y›l›n büyük k›sm›nda, ba¤lamdan soyutlanm›fl ve bafll› bafl›na bir
konu olarak de¤il de dilin di¤er özellikleri ve ifllevleriyle iliflkili olarak ele al›nmas›n›n daha yararl› olaca¤›n›
düflünmekteyiz. Zaten k›s›tl› bir zaman ayr›lm›fl olan ve kan›m›zca yeterli say›da olmayan dilbilim
derslerinden birini yaln›zca bu iki konuya ay›rman›n, bir yabanc› dil ö¤retmeninin dilbilim ve dil bilimleri
konusunda gereksinim duydu¤u ve duyaca¤› di¤er konular›n ö¤retilmesini engellemektedir.   

5. SONUÇ VE ÖNER‹LER 

Yukar›da yapt›¤›m›z saptamalar do¤rultusunda, “Dilbilime Girifl” derslerinin Frans›zca ö¤retmeni
adaylar›na en yararl› olabilecek biçimde ifllenebilmesi için, kur tan›mlar›n›n de¤ifltirilmesini öneriyoruz.
“Dilbilime Girifl I” dersinin içeri¤i için önerimiz afla¤›daki gibidir. Bu içerikten yola ç›karak haz›rlad›¤›m›z
yar›y›ll›k ders plan› ise Tablo 1’de sunulmufltur:
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“Eflsüremli dilbilimin, dille ilgili di¤er çal›flma alanlar›yla karfl›laflt›r›larak tan›mlanmas›; “Dil
yetisi” kavram› ve dillerin iflleyifliyle ba¤lant›l› temel terim, ilke ve kavramlar›n incelenmesi; Sesbilim ve
sesbilgisi alanlar›n›n karfl›laflt›rmal› olarak ve Frans›zca örnekler arac›l›¤›yla tan›mlanmas›; Anlambilim
kuram ve verileri arac›l›¤›yla “anlam” olgusunun incelenmesi”.

Bir dilbilim dersine, bu bilim dal›n›, dille ilgili di¤er çal›flma alanlar›ndan ay›ran özellikleri ö¤reterek
bafllaman›n, ö¤retmen adaylar›n›n bu dal›n amaç, araç ve yöntemlerini anlayabilmeleri aç›s›ndan önemli
oldu¤u kan›s›nday›z. “Artsüremli” ve “eflsüremli” bak›fl aç›lar›n›n ay›rt edilmesi de genel dilbilimin
konusunun ve s›n›rlar›n›n ne oldu¤unu göstermeye yarayacakt›r. Di¤er yandan, bir yabanc› dil ö¤retmeni
aday›n›n, dilin tan›m›n› bilmesi ve “dilin ifllevleri nelerdir?”, “dil nas›l ifller?”, “dili oluflturan ö¤eler
nelerdir?”, “bir dili konuflurken ne tür ifllemler yapar›z?” gibi sorular›n yan›tlar›n› bilmesi ve böylelikle, bir
“dil bilinci”ne sahip olmas› gerekmektedir. Bütün bunlar da genel dilbilimin konular›d›r ve “dil / dil yetisi/
söz”, “dil dizgesi”, “dilsel gösterge”, “dizisel / dizimsel eksen”, “çift eklemlilik”, “sesbirim”, “sözcükbirim”
gibi temel kavramlar›n tan›mlanmas›n› gerektirmektedir.

“Edinç”, “edim” ve “dilin evrenselleri” gibi kavramlar, diller aras›ndaki ortak noktalar›n anlafl›la-
bilmesi ve konuflan öznelerin anadilleri d›fl›nda baflka diller ö¤renebilmelerinin nas›l olanakl› olabildi¤inin
gösterilmesi aç›s›ndan önemlidir.

Yukar›da sayd›¤›m›z bu temel kavram ve ilkelerin ard›ndan, dilin çeflitli inceleme düzeylerinden ve
bu düzeylerde dilin ifllemesini sa¤layan birimlerinden k›saca söz edilmeli, temel kavramlar tan›t›lmal›d›r.
“Sesbilgisi” ve “sesbilim” konular›n› ele al›rken, bu iki çal›flma alan›n› birbirinden ay›ran özellikler, “ses /
sesbirim / yaz›birim” ayr›mlar› gösterilmeli, ayr›ca sesbilgisel alfabe ve Frans›zcan›n sesbirimleri
tan›t›lmal›d›r. Bürünbilime ayr›lan derste ise, sözlü iletiflimlerde önemli rol oynayan tonlama ve vurgu gibi
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Tablo 1. “Dilbilime Girifl I” dersi için yar›y›ll›k (12 haftal›k) plan önerisi

ders Dilbilime Girifl I 

1. hafta -Dilbilimin dille ilgili di¤er çal›flma alanlar›yla karfl›laflt›r›lmas›. 

2. hafta -Eflsüremli ve artsüremli bak›fl aç›lar›n›n karfl›laflt›r›lmas›. 
-Eflsüremli dilbilimin tan›mlanmas›.

3. hafta -Dil yetisi / dil / söz ayr›m›n›n yap›lmas›. 
-Dil dizgesinin tan›mlanmas›.

4. hafta -Dilsel göstergenin tan›mlanmas›.
-Gösteren / gösterilen / gönderen aras›ndaki iliflkilerin tan›mlanmas›.

5. hafta -Dilsel göstergenin özellikleri (nedensizlik, çizgisellik, de¤iflmezlik / de¤iflebilirlik) 

6. hafta -Dizisel / dizgisel iliflkilerin incelenmesi

7. hafta -Edim /Edinçkavramlar›n›n incelenmesi
-Dillerin evrensellerinin tan›mlanmas›

8. hafta -Çift eklemlilik olgusu ve dilsel birimlerin incelenmesi

9. hafta -Frans›zcan›n sesbilim ve sesbilgisi
-Sesbilgisel (fonetik) alfabe

10. hafta -Sesbirimbilim ve bürünbilimin tan›mlanmas› 

11. hafta -Sözcük anlambilimi alan›n›n tan›mlanmas› 
-Anlam / anlamlama / de¤er kavramlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› 
-Anlambirimcik çözümlemesinin örneklerle aç›klanmas›

12. hafta -Metin anlambilimine girifl
-Metin dilbilgisinin temel kavramlar›n›n tan›mlanmas› 



olgulardan söz edilmelidir. Daha sonra, “anlam” olgusunun ‹letiflimsel Yaklafl›mda büyük bir önem tafl›d›¤›
göz önünde bulundurarak, “anlam”›n tan›mlanabilmesi amac›yla anlambilimin temel kavramlar›n›n ve
“anlambirimsel çözümleme” gibi ifllemlerin ö¤retilmesi gerekmektedir. Metin düzeyinde anlam›n
oluflmas›n› ise, metin dilbilgisinin kuram ve ilkelerinden yola ç›karak ele almakta yarar olacakt›r. 

“Dilbilime Girifl II” dersi için önerdi¤imiz kur tan›m› ise afla¤›daki gibidir ve buna uygun yar›y›ll›k
ders plan› Tablo 2’de sunulmufltur:

“Dilin toplumsal ifllevinin tart›fl›lmas›; Sözcelem ve edimbilim alanlar›n›n verileri arac›l›¤›yla
iletiflim olgusunun incelenmesi; Söylem çözümlemesi alan›n›n temel kavramlar›n›n tan›mlanmas›;
Dilbilimleri ve yabanc› dil ö¤retimi alanlar› aras›ndaki iliflkilerin tart›fl›lmas›”.

‹kinci yar›y›la bafllarken, halen geçerli olan kur tan›m›nda da bulunan “dilin toplumsal ifllevi”
konusunun ifllenmesinin uygun olaca¤› kan›s›nday›z. Dilin toplumsal ifllevi ve toplumdilbilimin k›saca
tan›t›lmas›, ö¤retmen adaylar›n›n somut dilsel ürünler ve dilin de¤iflik ba¤lamlarda kullan›lmas› s›ras›nda
önemli rol oynayan toplumsal etkenler konusunda düflünmesini sa¤layarak, daha sonra ifllenecek konulara
da temel haz›rlayacakt›r. “‹letiflim” olgusuna gelince, bu olguyu oluflturan çeflitli etkenlere birden çok ders
ay›rmay› uygun gördük. Yukar›da da sözünü etti¤imiz gibi, ö¤retmen adaylar›n›n Frans›zcay› ö¤retirken
uygulamalar› gereken ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n ortaya ç›k›fl nedenini “iletiflim” oluflturmaktad›r. Bu nedenle
de, ö¤retmen adaylar›n›n iletiflim olgusunu tüm yönleriyle tan›malar› büyük önem tafl›maktad›r. Bu konunun
ifllenmesine, Jakobson’un temel iletiflim flemas›ndan bafllay›p, iletiflimi oluflturan tüm etkenlerin tan›t›larak,
daha gerçekçi yeni flemalar›n gösterilmesine geçilebilir. Bunun yan› s›ra, dilin ifllevleri ele al›nmal›d›r.
‹letiflimsel Yaklafl›mda önemli bir yeri olan “söyleflim”lerin üstünde durmak ve “sözlü iletiflim
çözümlemesi”, “söyleflim çözümlemesi” gibi çal›flma alanlar›n›n arac›l›¤›yla, söyleflimlerin yap›lar› ve
de¤iflkenleri üstünde durulmal›d›r. Bu konu daha sonra ifllenecek sözcelem ve edimbilim konular›yla
desteklenmelidir. 

‹. Onursal / H.Ü. E¤itim Fakültesi Dergisi 31 (2006) 85-95 93

Tablo 2. “Dilbilime Girifl II” dersi için yar›y›ll›k (12 haftal›k) plan önerisi

ders Dilbilime Girifl II 

1. hafta -Dilin toplumsal ifllevinin incelenmesi.
-Toplumdilbilimin tan›mlanmas›.

2. hafta -Dil düzeylerinin incelenmesi.

3. hafta -‹letiflim olgusunun incelenmesi.
-‹letiflim flemalar›n›n tart›fl›lmas›.

4. hafta -Jakobson’dan yola ç›k›larak, dilin ifllevlerinin tart›fl›lmas›.

5. hafta -‹letiflim durumu olgusunun incelenmesi.
-Sözcelem ö¤elerinin incelenmesi.

6. hafta -Sözcelem alan›n›n tan›mlanmas›.
-Sözce / tümce ayr›m›n›n yap›lmas›.

7. hafta -Söylem / anlat› ayr›m›n›n yap›lmas›.

8. hafta -Söylem Çözümlemesi alan›n›n temel kavram ve ilkelerinin tan›mlanmas›.

9. hafta -Edimbilim alan›n›n tan›mlanmas›.
-Edimbilimsel bak›fl aç›s›na göre sözce türlerinin incelenmesi.

10. hafta -Dil edimlerinin incelenmesi.

11. hafta -Temel söyleflim kurallar›n›n tan›mlanmas›.

12. hafta -Dil bilimleri / yabanc› dil ö¤retimi iliflkilerine genel bir bak›fl.



Sözcelem alan›na gelince, öncelikle “sözcelem durumu” ve “sözcelem göstergeleri” gibi
kavramlardan bafllan›p, tümevar›m yöntemi kullan›larak, soyut olmas› nedeniyle kavranmas› zor olabilen
sözcelem sürecinin daha iyi anlafl›labilmesi sa¤lanabilir. “Sözce / tümce” ve “söylem / anlat›” ayr›mlar›
yap›larak verilen bilgiler desteklenmelidir. Daha sonra, söylem çözümlemesi alan› da genel olarak
tan›t›lmal› ve temel kavramlar›na yer verilmelidir. Bu alan›n verileri, özellikle okudu¤unu anlama becerisini
gelifltirirken ö¤rencilerin, kullananacaklar› metin ya da söylemleri ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n gereklerine uygun
biçimde ele almalar›n› sa¤layacakt›r.

Edimbilim de ‹letiflimsel Yaklafl›m› oluflturan kuramsal temeller aras›nda oldu¤u için bu alan›n
kavram, ilke ve kuramlar› üstünde önemle durulmas› gerekmektedir. Bu bilgilerin yabanc› dil ö¤retimi
kitaplar›ndan al›nacak örneklerle desteklenmesi de yerinde olacakt›r. Son derste ise, dil bilimleri ve yabanc›
dil ö¤retimi alanlar›n›n iliflkileri, özellikle de ‹letiflimsel Yaklafl›m’›n temel ilkeleri üstünde durularak k›saca
aç›klanmal›, ö¤retmen adaylar›n›n neden dilbilim ve dil bilimleri konusunda bilgi sahibi olmalar› gerekti¤i
de vurgulanmal›d›r.

Son olarak, derslerin ifllenmesiyle ilgili bir noktaya da de¤inmek istiyoruz. Genel dilbilim ve dil
bilimlerinin birçok kavram›n›n soyut oldu¤u düflünüldü¤ünde, bunlar›n ö¤retilmesi / ö¤renilmesi bazen güç
olabilmektedir. Bu güçlü¤ü aflmak için, derslerde ele al›nan konular›n özgün malzemelerden seçilecek
örneklerle desteklenmesi ve gündelik yaflamda karfl›lafl›lan gerçek dilsel ürünler arac›l›¤›yla
somutlaflt›r›lmas› uygun olacakt›r.
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EXTENDED ABSTRACT (Uzun ‹ngilizce Özet)
In accordance with the principles of the Communicative Approach, foreign language teacher is not any more the

“owner” and the “provider” of the knowledge, but also an “orchestra leader” who directs the students during the teaching
process. In order to carry out his mission, foreign language teacher should have the necessary knowledge and skills. Firstly,
he must make his students be aware of their own learning processes and responsibilities; in addition, the language teacher must
guide his students in the best sense so as to get the utmost benefit from their learning capacities and strategies. Secondly,
compared to the outdated and rigid methods whose stages of implications were fixed, Communicative Approach has more
flexible structure, which is based on the consistent use of Eclecticism; thus, selection of classroom implications is highly
dependent on the foreign language teacher. On the other hand, the concept of “Communicative Competence”, which consists
of the basis of the Communicative Approach, apart from the linguistic aspects and forms, requires the use of discursive aspects
of the language, as well. In other words, the teacher should be capable of adjusting himself to use the various structures
appropriate in various communicative settings. Lastly, since Communicative Approach is designed within the contributions of
several disciplines (especially linguistics, psychology, sociology and educational sciences), foreign language teaching has
been an interdisciplinary field. For this reason, teachers should have the sufficient knowledge in the specified areas. 

The foreign language teacher is the main indicator of success of the courses which are conducted through the
Communicative Approach; hence the issue of training the foreign language teachers should be highly emphasized. In our point
of view, the language teaching process should not only be restricted with the teacher’s own observations and experiences, but
also be based on the scientific and theoretical information. As regards the linguistic aspects of the language, this theoretical
basis can be supplied merely by linguistics and sciences of language. 

As we are doing our research on the essential information which foreign language teachers require in terms of the
language structure and linguistic aspects, at the same time we would also like to find out the relation between theoretical and
practical aspects of the Communicative Approach and Linguistics. In this respect, general linguistics, phonetics, phonology,
morphology, syntax, lexicology, semantics, pragmatics, theories of enunciation, textual linguistics, conversation analysis and
discourse analysis will be studied. 

In our perspective, a language teacher should be knowledgeable in terms of general linguistics to grasp the fact that
language is not a “list of words and complete set of rules”. In addition, in order to teach a foreign language, he should be aware
of the components which constitute the language and its functions, being the subject of general linguistics. With the help of
phonetics and phonology, foreign language teacher will be able to understand how phonemic variations function in a sentence
to form the meaning, and different stress and intonational patterns can even cause semantic modifications that affect the flow
of communication. Moreover, the language teacher will require the semantic knowledge to comprehend how the relation
between linguistic forms and meanings occur and to distinguish the necessity of the meaning and values of linguistic forms.
Theories of enunciation, Discourse analysis, and pragmatics form the indispensable aspects of Communicative Approach,
where the main purpose is to teach how to communicate / interact in a foreign language, understand the intended meaning,
and express oneself in communicative ways. Furthermore, pragmatics which held the speaker’s relation between language and
the other people has a privileged status because the theory of speech acts is used in the foundation of Communicative
Approach. It also reflects the need why language teacher should be well-informed in this area. Discourse analysis and textual
linguistics are the other main areas the foreign language teacher will refer to owing to the fact that the materials such as literary
and non-literary texts are highly likely to be exploited in the classroom. Without the data gained from these disciplines, he
could be in a difficult position to realize the perspective of Communicative Approach consciously and devise the classroom
implications accordingly. Finally, this information will also be valuable for the language teacher to deal with his linguistic
insecurities. 

As for our concerns and suggestions related to the present curriculum including ‘Introduction to Linguistics (I and II)’
carried out by the Departments of French Language Teaching, it could be stated that the courses under this program are
insufficient. Moreover, it could be pointed out that the content of these courses do not meet the needs of the prospective French
Language teachers. Hence, under the guidelines of our research, for these courses, we have created and proposed new course
descriptions and lesson plans that will be beneficial for the language teachers. 
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