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ORTA DERECELİ OKULLARDA TÜRKLER İÇİN ALMANCA 

ÖGRETİMİNİN METODİK VE PİDAKTİK SORUNLARI * 

Dr. İbrahim İlkhdn** 
GİRİŞ 

Yüksek öğrenime başlayan öğrencilerin, amaç dildeki yeteneklerinin 
geliştirilmemiş olmasının gerekçelerini, orta dereceli okullarda aramak 
gerekir. Yanlış bir yorum sonucu, programlı amaç dil öğreniminden (ges
teuerter Fremdsprachenunterricht) iletişim yeteniğini geliştirme çabaları , 
nın kaldırılmış olması, öğrencilerin yalnızca amaç dil kurallarını öğrenme
leri sonucunu doğurmaktadır. Sadece kuralların edinimi ise, boş bir bilgi 
birikimi olabilmektedir. Bu n·edenle, öğrenim ve öğretimdeki kurallar çıkış 
noktası değil, bilôkis bu kurallar, yabancı dili kullanarak dersin amacı ol
malıdır. Yani amaç dilin k4ralları öğrenilmemeli, öğretilmemeli, bu kural
lar yalnızca anlaşılmalıdrr. 1 Öğrencilerin, amaç dilde bildirişimde buluna
bilmeleri için, yabancı dil öğr.etiminin sorunları ve çözümleri pilot. bölge-
deki (Konya, Ankara, Nevşehir) orta dereceli okullarda ele alınarak bulun
maya çalışılmıştır. 

ORTA DERECELİ OKULLARDA VABANCI DİL OLARAK ALMANCA 
(Konya • Ankara • Nevşehir) : DURUM DEGERLENDİRİLMESi 

Programlı Almanca öğreniminin bir asır önceye dayandığını söyleye-
biliriz.2 Bu süre içe'risindeki Almanca öğrenimi olumlu ve olumsuz yönle
riyle değerlendirilebilir. 

(*) S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde hazır
lanıp Mart 1982 tarihinde sunulan doktora tezi özetidir. 

(**) S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Öğretim görevlisi. . 

1) Schulz, D., Methoden und Zielsetzungen im Fremdsprachenunterricht, 
in : Probleme des Deutschen als Fremdsprache, München 1969, s. 12Q - 136. 

2) Önen, Y., Germanistik in der Türkei, in : Der Deutschlehrer 4 (1971), s. 3 
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a. Olumlu yönleri : Yabancı dil olarak Almanca ülkenin tüm orta de
receli okullarında zorunlu ders olarak programa alınmıştır. 

b. Olumsuz yönleri : Almanca · öğreniminden beklenilen sonuç bu
güne kadar elde edilememiştir.3 

Pilot bölgedeki okullarda yapılan araştırmalara göre, Almanca öğre-
t . • 

nimindeki olumsuz yönler kısaca şöyle özetlenebilir : 

1. Öğretmen yetersizliği; öğretmenin amaç dili yeterli bilmemesi ve 
sesçil hatalar yapması. 

2. Sınıfların fazla kalabalık ve ders saatinin az olması. 

3. Okullarda ders araç ve gereçlerinin eksik olması. 

4. Öğrencilerin sırasal oturum biçiminde (Frontalunterricht) öğrenim 
görmeleri.• 

Programlı amaç dil öğretiminde yukarıda belirtilen kriterler mutlaka 
yetersiz kalacaktır. Amaç dil öğretimine, en büyük değişken faktör . olarak, 
metodik, didaktik ve. dilbilim açısından bakmak gerekir . 

. ANAQİL EGİTİMİ İLE. AMAÇ DİL EGİTİMİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

1. Anadil Eğitimi Üzerine Bazı Görüşler 

Programlı anadil ve amaç dil Ôğreniminin ortak özelliklerinden birisi 
olan iletişim yeteneğinin geliştirilmesi düşüncesinden hareket edersek, 
anadil öğrenimini okul içi ve okul dışı öğrenimi diye ikiye ayırabiliriz : 

· a. Dil edinimi (Okul öncesi) : Çocuğun dünyaya gelişinde, çıkardı
ğı sesler doğumun şok tesiridir. Daha sonra çocuk (O; 3)5 yaşında bağır

mayı bir amaç için kullanmaya başlar.6 Bunun üzerine ünlülerin oluştur
duğu a-ö-e seslerini çıkarmaya başlar. Stern'e göre, çocuk dil edinimine 

3) Burada öğrencilerin amaç dilde iletişim yeteneği kazanamamaları anla
. şılmahdır. 

4} Programlı amaç dil öğretiminde küçük grupların oluşturulması, öğrenci
lerin diyalog şeldinde konuşmaları, veya oyun oynamaları... vs., şeklinde dersin 
yapılması daha çok yarar sağlayacaktır. 

5) Stern'in, çocuğun yaş grubu için kullandığı sistem, bugün için geçerlili
ğini" korumaktadır. O; 3 üç aylık, ı; 5 bir yaşında beş aylık anlamındadır. 

6} Schönpflug, U., Psychologie des Erst - und Zweitspı·acheı·werbs Stutt
gart/Berlin 1977, s. · 52 
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üç acıdan yaklaşır: «Seslerin çıkışı, konuşulanın taklidi ve konuşulanın 
bilincine varması».7 

Roman Jacobson ise, anadil edinimi önce tek seslerin öğrenilmediği
ni, bütün dillerde görüldüğü gibi «pa» ve «ma» hecelerinin öğrenildi~jinl 
ileri sürmektedir.s Ağız boşluğu «o» sesinde oldukça acılmakta, «p» sesin
de ise kapanmaktadır. Jacobson'a göre, ses birimlerini edinimi sırasıyla 
şu şekilde ayrılmaktadır : 

dişsile karşı 
dudaksıl ünsüzler 

t-p 

1-
dnmaksıla karşı 

artdamaksıl 
kısa ünlüler 

u-i 

yuvarlak ünlülere 
. karşı düz 

artdamaksıl ünlüler 
u-a 

ilk_ ayırım 
P-a 

kısa okunan ünlülere karşı 
uzun okunan ünlüler 

i- a 

• 

ar.lc,a damak 
ünsüzlerine 

karşı . dişşil ve 
. dudaksıl ünsüzler 

k-t 

damaksıla karşı 

artdamaksıl ünsüzler 
s-k 

Ses birimlerinin oluşumu dışında meydana getirilen ifadelerin bildiri
şim özelliğinin araştırılmas·, gerekir. Çocuğun meydana· getirdiği bu tür 
ifadeler dil psikologları tarafından bir sözcük olarak değil, bir cümle ola
rak değerlendirilmek_tedir. «Anne» sözcüğü sadece kavram olarak «anne» 
şeklinde düşünülmemektedir. «Anne bana yardım et; anne buraya gel; an
ne beni sandalyenin üzerine oturt ... »9 şeklinde de ele .alınmaktadır. Tek 
sözcüklü cümlelerden sonra sırası ile, iki ve üç sözcüklü cümlelerin edi
nimi gelmektedir. 

7) Stern, W., Psychologie der Friihen Kindheit, Heidelberg 1952, s. 113. 

8) Jacobson, R., Kindersp~·ache, Aplıasie und allgemeine . Lautgesetze1 

Frankfurt a. M. 1969, s. 61 - 62., 

9) Bkz. Dipnot 8, s. 120. 
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. b. Edinilen Dili Geliştirme (Okul içi} : Edinilen - anadili geliştirme 

programlı bir şekilde ilk öğretim ve orta öğretimde sürdürü!mekte~ir. Öğ
retimin amaç ve içeriği'0 Millı Eğitim Bakanlığı tarafından saptanmıştır. Ana 
ilke olarak öğrenci anadili doğru okumalı, doğru yazmalı ve doğru konu
şabilmelidir.11 

ilkokuldaki Türkçe dersleri herhangi bir ·branşı içermeyen konulardan 
başlamaktadır. Amaç olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü çerçeve 
içerisinde sözlü bildirişimi kapsamçıktadır. Sözlü bildirişim ·ise iki bıldirişim 
özelliğini içermektedir. Birincisi, dinl_eme ve anlama, diğeri ise öğrencinin 
konuşma ve düşüncesini ifade edebilme yeteneğini kazanmasıdır. 

Öğrencilerin bu yeteneği l<azanmaları için, yani amaca ulaşabilmek 
icin, belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekir.12 

İlk ve orta dereceli okullarda anadil öğretiminin amaçlarına ne denli 
ulaşabildiği ancak okul içi araştırmalarla saptanabilir. Burada teorik ola
rak şu noktalar belirtilmekle yetinilecektir: 

1. Anadil ediniminin amaçlarından olan bildirişjm yapabilme yetene
ği ve kavram edinimine, Türkçe derslerinde okunan metnin anlatılmasıy
la, tamamen . ters düşmektedir. Oysa, yalnızca metinlerin okunup anlaşıl
ması ve üzerinde konuşulması yeterli olmamalıdır. Öğrenciler, metinleri 
karşılaştırma ve değerlendirme yeteneğini kazanabilmelidirler. Ayrıca, ko
nular sosyal içerikli olmalı, öğrencilerin sevebilecekleri oyunlarla günlük 
yaşantılarını içeren metinler secilmelirjir. 

2. Her soru için ancak bir öğrenci cevap verebilmekte, kontrol imkô
nı olmadığından öbür öğrencilerin konuyu anladığı kabul edilmektedir. 
Bunun nedeni kuşkusuz sınıfların sayıca kabarık olmasıdır. 

2. Anadil Eğitimi ile Y,abancı Dil Eğitimi Arasın~aki İlişkilerin 
Değerlendlrilmesr ' 

Amaç dilin öğrenimi anadil öğreniminden farklı olmasına karşın kar
maşık bir şekilde etkileşim içindedirler : 

\ 

«Bununla birlikte, ikinci bir dil öğrenen kişinin öğrendiği dil ko-
nusunda anadili ile bağlantı kurarak varsayımda bulunması bek
lenemez; bunun yerine, anadil edinim kurallarını birer birer öğ
renmesi gerekir. Dil-dizgesini, ev yapımında olduğu gibi, tuğla 

10) Bkz. Tez'in 4'üncü Bölümü. 

11) Bkz. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Programı, 1918, s. 2. , 

12) Bkz. Tez'in 4'üncü Bölümü. 
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üzerine tuğla koyarak kurması istenir: Her yeni · öge ya ·da kalıbı 
bir öncekine ekler. Yeni öge, kişin i n daha önce: öğrenmiş oldu
ğu kuralları biçimlendirmesi için bir neden değildir. Öte yarıct~n, 
çocuk bir dizi dil-dizgesi l~uralını, sanki dana büyük ve . daha 
iyi çadırlar kuruyormuşcasrna yapıp bozar ya da biçimlendirir. 
Söz konusu iki işlem birbirinden tümüyle ayrıdır; anadilimizi bir 
dizi gelistirilmiş varsayımlarla öğreniriz; oysa ikinci bir dili, tek 

tek, kuraİ üstüne kural koyarak öğrenmemiz gereki~.»13 
• ·· 

Yukarıdaki alıntıda Cook, herş~yden önce anadil edinimini ve çocu
ğun bu edinimdel<i tutumu ile, amaç dilin kitaplardan öğrenimini karşılaş
tı rmaktadır. Esas fark, birinci dil öğreniminde ·sıfırdan başlanmasına kar
şın, ikinci dil öğreniminde anadil çıkış noktasını teşkil etmekte ve anadil
de kazanılmış bil~iler, O!TIOC dile aktarılmaktadır. Bu nedenle, amaç dilde 
girişim hataları 14 (lnterferenzfehler) meydana gelmektedir. Girişim hatala
rından birisi, anadil veya amaç dilden birisinde, kavram kapsamı veya far
kının önemli bir rol oynamasıdır. «Almak» .fiili Türkçede farklı cümlelerde 
kullanılabildiği halde, Almancada _ «nehmen» fiilini farklı cümlelerde kul
lanma olanağı yoktur. 

Toplumların kavram anlayışının farl<lı olması nedeniyle"de girişim · ha
taları büyük ölçüde artmaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğreniminde kav-
ramlar yeniden öğrenilmeli ve öğretilmelidir. · 

Anadil öğrenimi, bilinçli bir şeRilde gramer kurallarını öğ'renme,~ yaz
ma ve okuma ile başlamamasına karşın, amaç dil öğreniminde bu. ögeler, 
dersin çıkış noktasını teşkil etmektedir. Titbne anadil ile yabancı dil öğre~ 
nimi arasındaki farkları şu şekilde belirtiyor: 

a. Amaç dilin plari_lamas ı v~ kontrol edilmesi mümkündür. 

b. Amaç dilin edinimi, ileri düzeyde dizgeli içerikten başlar. 

c. Amaç dili öğrenen kimse, sıfırdan başlamaz, her zaman dönüşüm 
yapabilir. 

Wienold ile Oskaar da aynı yaklaşım içindedirler. Yalnız Oskaar'a gö-

13) Coolc, V. J ., The Anaiogy Between First and Second Language Learning, 
in : IRAL 3 (1969), s. 209. 

14) Köhler, F., Zwischenspı·achlicbe Intel'ferenzen. Eine Analyse syntak
tischer und semantiscber lnterferenzfehler des Deutscben im Russichen, 
Tübingen 1975, s. 29. 
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re birinci dil ediniminde ilk planda «konuşma», amaç dilde ise «dil» öğre
nimi ön plandadır.'5 

Amaç dil öğreniminde öğrencinin yaş grubu da önemli bir rol oyna
maktadır. Öğrenci, amaç dili, anadili kadar kolay öğrenemeyecektir. Zira, 
öğrencideki «dil yeteneği» ana dil ile bir defa «kullanılmış ve· kapatılmış
tır». Dil yeteneğinin kapatılmış olması en büyük engeli telaffuzda göster
mektedir. 

Anadil öğrenimi ile programlı amaç dil edinimi arasındaki farkla'rdar;t 
bir diğeri de, anadilde eşyaları görerek, amaç dilde ise, çeviri veya eşya
ları resimden tanıyarak öğrenmedir (audiovisuel). Bu ve bunun gibi öge
ler öğrencinin amaç dilde motive edilmesini bir ölçüde engellemektedir. 

Amaç dil öğreniminde, sadece girişim hatalarını ele almamak gere
kirı Bu gibi girişim hataları, karşılaştırmalı dilbilimi sayesinde belirli 'bir 
ölçüde giderilebilmektedir. Anadil öğrenimi ile öğrencinin fonetik, yapısal, 

anlamsal edinim yeteneği kazanmış olmasını unutmamak gerekir. Bu ne

denle, anadili programlı yabancı dil dersinden çıkarmak yerine (direkt me

tod), anadil yardımıyla amaç dilde bildirişim edinimini geliştirmek için da

ha fazla çaba harcanılmalıdır. 

YABANCI DİL EGİTİMİ İCİN KARŞILAŞTIRMALI CALIŞMALARIN 
ÖNEMİ VE ANADİL OLARAK TÜRKÇE'NİN ÖZEL DURUMU 

Karşılaştırmalı Dilbilimin. Sınırları ve Amaçlan 

Dilbilim çalışmalarında «kontrastive Linguistik», (karşılaştırmalı dil

bilimi) «kontrastive Analyse» (karşılaştırmalı analiz), «kontrastive Gram

matik» (karşılaştırmalı Gramer) ve «konfrontative Grammatik» terimleri 

(daha ziyade doğu Avrupa ülkelerinde kullanılan terim)16 eş anlamda kul

lanılmaktadı~. Bu terimlerin dilbiliroi acısından mutlaka açıklanması gere

kir. Karşılaştırmalı dilbilimi teorik ve uygulamalı olmak üzere iki şekilde dü
şünülebilir. Bugün karşılaştırmalı dilbiliminde, genellikle iki veya daha faz-

15) Bkz. Wienold, G., Dle erlernbarkeit der Sprachen. Eine einführende Darstel
lung des Zweitsprachenerwerbs, München, 1973, s . 38. ve 

Başkan, Ö., Yabancı:. Dil Öğretimi : İlkeler ve Çözümler, İstanbul, 1969, s. 29 

16) paha çok bilgi için blcz. Ülkü, V., Affixale Wortbildung im Deutschen 
u~d Türki~che~. Ein Beitrag zur deutsch-türkischen kontrastiven Grammatik. 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları 294, Ankara 1980, s. 193 - 198. 
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la dilin yapısal-anlatımları karşılaştırılmaktadır.° Karşılaştırılan her iki di
lin, cıkış noktasının aynı olması nedeniyle, benzeyen ve ayrılan yönleri 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Öğretmenin çıkan bu farklılıklardan ya
rarlanarak, psikolojik ve pedagojik bilgileriyle, dilbillminin verilerini ders
te uygulaması beklenmektedir. 

Almancadaki Edilgen Çatılar 

Edilgen çatı yardımcı fiillerden, «werden» ve «sein» + tam fiilin par
tizip perfekt şekliyle teşkil edilmektedir. Gramer kitaplarında edilgen ca
tılar, geçiş ve durum edilgeni diye ikiye ayrılmaktadır. 

Geçiş Edilgeni 

«werden» yardımcı fiil + tam fiilin partizip il şeklinde geçiş edilgeni 
teşkil edilmektedir. Plusquamperfekt, Perfekt ve Futur il de werden fiilinin 
partizip il şeklinde «ge» ön takısı düşmektedir. 

«leh bin geimpft worden.» 
«leh bin geimpft geworden.» şeklinde kullanılması mümkün değildir)' 

Durum Edil'gen1 

Edilgen çatı, «sein» yardımcı fiili ile teşkil edildiğinde durum edilgeni 
adını almaktadır. Durum edilgeni «sein» fiilinin çekilmiş hali + partizip rı 
şeklinde teşkil edilmektedir. 

• 
«Die Tür ist geöffnet.» 

Dönüş ve kılış fiillerinin (reflexiv und Zustandsverben) dtşında bütün 
fiillerden edilgen çatı teşkil etjilebilmektedir.19 

Bugünkü Türkçe'de Edilgen Çatılar • 

Türkçe'de edilgen çatılar «ı» ve «n» anlambirimlerinin fiilin kö'küne 
eklenmesiyle teşkil edilmektedir. Fiilin kökü bir ünlü ile biterse «n» anlam
birimi yardımcı ses almaz. (ye-n-, de-n-, ... gibi). Fakat fiilin kökü ünsüz
le biterse, «I» ve «n» anlambirimleri «ı, -i, -u, -ü» yardımcı seslerinden bi· 
risini alır. (yap-ı-1-, gör-ü-1-, ... gibi). 

Almanca ve Türkçe'de Edilgen Çatıların. Karşılaştırılmas, 

17) Burgschmidt, E. / Götz,. D., Kontrastlve Linguistik Deutsch / Englisch, 
München 1974, s. 12. 

18) Helbig /-Buscha, Deutsche Granınıatik, Leipzig, 1972, s·. 136. 

19) Daha fazla bilgi için tezin üçüncü bölümüne bkz. · 
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·· · · · Vukctr.ıda · da belirtildiği gibi Almanca'da edilgen çatılar «werden» ve 
· .. «sein». yardımcı fiillerinden biri ve tam fiilin partizip il şekliyle teşkıl edil
mektedir. Türkçe'de, fiilin köküne yardımcı sesle birlikte «n» ve «I» an-

. lambirirnlerinin gelmesiyle . edilgen çatı kurulmaktadır. Yalnız Türkçe'de 
fiil, yapısal yönden çok değişken olabilmekte ve fiile soneklerle eylemin 
zamanını, durumunu belirten ögeler yüklenmektedir. Almanca'da ise fiil çe
kimi kip ve zaman olarak yapılmaktadır. 

Yapısal yönden yapılan bir karşılaştırma yabancı dil dersi için yeterli 
değildir. Bu nedenle, her iki dilin nitelik ve nicelik bakımından da karşılaş
tırılması gerekir. 

., 

ALMANCA Ö.GRETİMİNİN MÜFREDAT PROGRAMLARINDAKİ 
GELİSİM SORUNLARI . . 

Müfredat Programı (Curriculum): Kavram Açıklaması 

: Öğretim ile ilgili uğraş verenler, «Müfredat Programı» kavramını de
ğ1Şlk yönlerden ele aldıkları için, farklı görüşler ortaya atmışlardır. Bu 
farklı görüşlerin sonucu olarak, kavram birliği sağlanamamıştır. Kavramın 

.oluşumu için, müfredat programına ait tüm ögelerin saptanması gerekir. 
Bu ögeler bilimsel literatürde şu şekilde açıklanmaktadır: 

- Amaç (öğrenciye kazandırılmak istenen beceri) 

- içerik (amaç için gerekli ·araç. örneğin, şiir, kı~a metin, kısa hika-
yeler ... ) 

- Metod (amaca ulaşmak için izlenecek yol) 

- Tutum {derste yapılması istenen eylemin gerçekleşmesi) 

- Değerlendirme (tarafsız bir şekilde öğrenim ve öğretim başarısını 
amaç doğrultusunda . saptamak). 

Yukarıda belirtilen ögelerle «Müfredat Programı» kavramını şöyle ta
nımlayabiliriz: Dersin, saptanan amaca göre~ araç, gereç ve izlenecek me~ 

. todla yapılması ve değerlendirilmesidir. -- · 

Müfredat Programlarına Göre Almanca Öğretiminin Gelişim Sorunları: 

Müfredat programları Millı Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

Müfredat programının ögelerinden birini teşkil eden içerik, öğretmen 
tarafından başka şekilde uygulanabilir: 

1. İçeriğin yorum sonucu değişikliğe uğrayarak uygulanması. 

2. İçeriğin seçilip, öğrencilerin durumuna göre uygulanması. 
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3. Öğretmen.in yalnız başına veya başka öğretmenıe·rıe işbirliği yapo
rak iceriği genişletip uygulaması. 

Yapılacak böyle değişiklil<lerle istenilen arı;1aca varılabilmişse, bu kuş
ktmuz öğretmenin başarısını gösterir. Öğretmenin başarısı okul içi ve okul 
dışı etkenlerle kontrol edilmektedir. Öğretmen bu kontrol faktörleri ile, 
an ıacın, içeriğin ve metodun seçimini ve uygulamasını yapmaktadır. Bu 
görJşe göre, aşağıdaki biçimde bir müfredat programı ortaya çıkmakta
dır. 

M.E.B. 
Şartları 

Okulun 
Şartları 

Okul içi etkenl er 
.. 

Amaç 

! çerik 

Okul aile ·birliği 
basın . . . 
Okul dışı etke .. rıler 

i 
, j 

1 _______________ _j 

- -··----- ! 

öğretmen 

Ş ahsi gö r üşleri 

ve etki l eri 

a. Okul içi ve okul dışı faktörler, müfredat programının · amacını et
kilemektedir. 

b. Amaç, içeriğin seçimini ve öğretimin uygulamasını etki altına al
maktad ı r. Bu durumun tersi de olabilir. 

Öğretimin başarısını etkileyen diğer raktörlerden birisi de, öğrencile
rit1 kalabalık olması ve bu nedenle de motive olamamalarıdır. 
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ALMANCA ÖGRETİM METODUNUN GELİŞİMİ İCİN OKUL · DiŞi 
YABANCI DİL ÖGRENMENİN ANALİZİ . . 

Programsız Okul Dışı Yabancı-Dil Öğrenimi 

Amaç dil, konuşulduğu ülkede öğrenildiği zaman, anadil öğrenimine 
benzeyen yönleri vardır. Aşağıdaki kriterler programsız amaç dil öğreni
minin özelliklerini yansıtmaktadır: 

- Öğrencinin amaç dile ve kültüre doçjrudan bir bağlantısı vardır. 

- Konuşulanı anlamc;ı ve ifade edebilme ca~ası ön plandadır. 

- Amaç dil, anadil kurallarının aracılığı ile değil, işiterek ve görerek 
öğrenilmektedir. 

- Amaç dili öğrenme · zorunluluğu, bir ölçüde, öğreneni motive etmiş
tır. Bu nedenle kısa sürede amaç dil öğreniminde ilerleme olabilmektedir. 

Okul dışı amaç dil öğrenimi ile anadil öğreniminin ortak özelliklerin
den birisi, öğrencinin zihninde belirli varsayımların meydana gelmesidir. 
Amaç dil öğrenimi, amaç dilin konuşulduğu ülkede yapılsa bile, yine de 
belirli ölçüde girişim hatqları olacaktır. Çünki, dil öğrenme olayı, anadil ile 
amaç dil arasında olmaktadır. Bu nedenle öğrenci anadilin kuralları ile 
0maç dilin kurallarından oluşan bir ara dil (lnterlanguage) ortaya koymak
todır. $elinker, öne sürdüğü ara dil görüşünü aşağıdaki biçin:ıde göşter-
n~ıştir.20 .. 

MS: Muttersprache (anadil) 
iL: lnterlanguage (ara dil) 
ZS: Zielsprache (amaç dil) 

Bu görüş çerçevesinde, Türk öğrencilerinin ortaya koyduğu ara dll 
değerlendirilip, verilerinin derste uygulanması kanımca büyük yararlar 
soğlayacaktır. 

20) Müller, B. - D., Bedeutungserwerb. Eln Lernprozess in Etappen, in: 
B. - D., Müller (Hg.) : Konfı·ontative Semantik, Weil der ·Stadt 1981, s. 16. 
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TÜRKLER İÇİN ALMANCA ÖGRETİM YÖNTEMLERİ 
VE ÖNERİLER 

Müfredat programında belirtilen metodun uygulanması, kuşkusuz öğ
retmene düşmektedir. Ancak, öngörülen metodla herzaman amaca ulaşıl
ı:lığını söylemek doğru olmaz. Bu nedenle, öğretmenin tüm yabancı dil öğ
retim metodlarını iyi bilmesi ve yeni durumlara göre bir seçimde bulunup 
Lıygulaması gerekir. Zira her metodun kendine özgü iyi ya da eksik taraf
ları vardır.21 

Türk Öğrencilerine Almanca Öğretimi İçin Metod önerisi 

Anadili yabancı dil aerslerinde hiç kullanmamak ve anadili yabancı 
dil dersinden tamamen atmak mümkün olamamaktadır. Direkt · metodun 
tygulanması ile, anadil, dersin dışında bırakılmış olsa bile, yine de anadil 
öğrencinin zihnindedir. Bu nedenle, anadil yardımıyla, amaç dil dersinin 

· cmacına varmaya çalışmak en doğru yol olsa gerek. 

Okul içi araştırmaların verilerine göre ve anadile paralel olarak, amaç 
dilde kavram ediniminin gerekliliği, «karşıtlamalı sözcük dağarcığının di
daktiği ile iki dilli metod, ve anadil aracılığı ile bilinçlendirme» metodu 
saptanmıştır. Bu metoda göre . ilk aşamada öğretilecek kavramlar metin.:. 
den seçilmeli, seçilen kavramı açıklayıcı sö~cükler öğrencilerle birlikte bu
lunmalıdır. Açıklayıcı sözcüklerin bulunması için resim,, eşya ve anadile 
çeviri yolu secilebilir. İkinci aşamada, Oodson'un geliştirdiği «iki ·dilli me
tod» uygulamasıne51 geçilmelidir. Türk öğrJmcilere, iki dilli metodla verilen 
derste, direkt metoda göre şu farklar ortaya çıkmıştır: 

a. İki dilli (Bilingual) metodla, öğrenciler dersi daha iyi anladıklarını 
vurgulamışlardır. 

b . . İki dilli (Bilingual) metodla verilen derste, öğrenciler dersi daha 
yüksek oranda öğrenmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen metodun en önemli kriteri, öğrencilerin amaç dil
de ıletişim yeteneğini kazanmış olmalarıdır. 

DERS MALZEMELERiNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Ders malzemelerinin geliştirilmesi, amaç dilde iletişim yeteneğini geN 
liştirme doğrultusunda ve orta dereceli okuların şartlarına uygün olarak 
yapılmalıdır. Bu düşünce içerisinde, ders malzemelerinin geliştirilmesini 
şu ana başlık altında toplayabiliriz: 

21) Daha fazla b1lgi için bkz. Tezdeki metodların anlatımı ve eleştirilerine. 
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1. Metinlerin Secimi, 

2. Bildirişim Yapmaya Yardıınoı Olacak Alıştırmaların ve Gramerin 
Secimi. 

Metinlerin. Seçimi 

Metin seçiminin, her şeyden önce hangi amaç için yapıldığını sapta
mak gerekir. Secilen bir metinle, bildirişim yeteneğinin geliştirilmesi düşü
nülüyorsa, o zaman diyalog · şeklinde metinler tercih edilmelidir. Bunun ya
nında amaç doğrultusunda gündelik metinler seçilmeli ve metinler ilgili 
gramer kurallarını da içermelidir. 

Alıştırmaların ve Gramerin Seçimi 

Yapılacak alıştırma ve gramer secimi ile, amaç dilde bildirişim yapa
bilme yeteneğinin hangi ölçüde gelişeceği, öğretmenin alıştırmalarına ve 
grameri derste uygulayabilmesine bağlıdır. 

Alıştırmalar ve gramerin seçiminde şu ögeler göz önünde bulundurul
malıdır : 

a. Öğrenci. için gerekli alıştırmalar seçilmeli. 

b. Secilen bu alıştırmalarla, öğrenciler fikirlerini kolaylıkla ifade ede· 
bilmeli ve sorular yöneltebilmeli. 

c. Yapısal yönden far~lı alı~ırrnaıa·r geliştirilmeli. 

d. Öğrenci metinde geçen gramer kurallarını amaç dilde uygulaya
bilmelidir. 

SONU .C 

Pilot bölgede yapılan araştırmalarda, öğrencilerin amaçlandığı ölçü
lerde başarılı olamayışlarının nedenleri kısaca şöyle saptanmıştır: Sınıfla
rın fazla kalabalık olması, öğretmenin amaç dilde yeterli bilgi düzeyine sa
hip olmaması ve yabancı dil ders saatinin cız olması. Bu nedenle öğret
men öngqrülen konulan zamanında tamamlama zorunluluğunun baskısı 

altında, öğrenci ise amaca ulaşamamarnn pSil{oiojil< baskısı altındadır. 

Bu baskıların dışında, anadil ilo amaç _dil arasında etkileşim görül
mektedir. Bu etkileşim, amaç dil öğretim inde sürükleyici bir rol oynayabil
diği gibi, amaç dil öğrenimini bir ölçüde engelleyebilir. Bu nedenle orto 
dereceli okullarda anadil öğretiminin geliştirilmesine yeterli ağırlığın veril
mesi gereklidir. Amac dil dersinde, anadil kullanılarak, amaç-dilin başarı , 

sının artırılması gerekir. 
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Anadil ile amaç dilin etkileşimleri, her iki dilde karşılaştırma yapılma
sının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Anadil ve amaç dilde yapılan edil· 
gen çatıların karşılaşt,rmaları, her iki dilde farklı kullanım özelliklerinin ol
duğunu ortaya koymuştur. Saptanan bu istatistik bilgilerin ışığı altında, 

«werden/sein» ve «man» ile teşkil edilen edilgen çatılar, amaç dil dersin· . 
de, diğer edilgen anlamı taşıyan cümlelere göre daha fazla uygulanmalı
dır. Edilgen çatıların müfredat programına konulması belirli kriterler içeri· 

· sinde yapılmalıdır. (Bkz. Tezdeki kriterlere.) 

Programsız amaç dil öğrenimi, öğretmenin ~azı kriterler edinmesini 
sağlamaktadır: 

-Programlı ve programsız amaç dil öğreniminin karşılaştırılması so
nucunda, programsız amaç dil öğreniminin, anadil ediniminde görülen ev· 
releri geçirdiği saptanmıştır. 

- Selinker'in ifade ettiği gibi, öğrenci, anadilin gramer kurallarını 
amaç dile aktarmaktadır. 

Bu kriterlerin ışığı altında şu sorular düşünülmelidir : 

1. Anadil ediniminde geçen evreleri amaç dil ediniminde uygulama· 
mız mümkün mü? · 

2. Öğrencilerin konuştuğu -ara dili değerlendirip amaç dile uygulaya
bilir miyiz? 

• 
Bu varsayımların dışında, öğrencilerin ' bildirişim yeteneğinin geliştiril-

mesi, ders araçlarının geliştirilmesi ve müfredat programının, tezde ön

görülen metodla derslere uygulanması gerekir. Bu nedenle, tezin altıncı 

bölümünde «konfrontative Wortschcitzdidaktil< ·mit bilingualer Methode 

durch Be.wusstmachung der Muttersprache» metodu önerilmiştir. Bu me

todun kriteri ise, öğrencilerin orta dereceli okullarda. bildirişim yapabilme 
yeteneğini geliştirmeleri olacaktır . 
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