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ÖZ 

 

Geçmişten günümüze yabancı dil eğitiminde yeri ve öğretim şekli tartışılan konulardan bir tanesi 

de dilbilgisidir. Günümüzde yabancı dil öğretimi/öğreniminin dört temel dil becerisinin 

(dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazılı anlatım) kazandırılmasına 

yönelik sürdürülmesi anlayışı benimsenmiş olmakla birlikte, bu becerilerin edinilmesinde 

dilbilgisi, sözcük bilgisi ve fonetik gibi dil bileşenlerinin öğrenilmesinin önemi de kabul 

görmektedir. Bunlara son dönemde bir de kültür öğretimi eklenmiştir. Dil bir iletişim ve eylem 

aracı olarak kabul edilmekte ve iletişimsel dil yeteneğinin gelişimi üç etmene 

dayandırılmaktadır. Bunlar dilsel, toplumdilbilimsel ve edimsel yeterliliklerdir. Yabancı dil 

eğitiminde yeri birçok yöntem tarafından tartışılmasına karşın tamamen yok sayılamayan 

dilbilgisinin nasıl bir yol izlenerek öğretilmesi/öğrenilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler 

öne sürülmektedir. Dilbilgisinin yabancı dil eğitiminde bir amaç değil, ancak önemli bir araç 

olduğu anlayışını benimseyen çağdaş yöntemlerin, dilbilgisi verilirken izlenecek yol konusunda 

Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ya da Doğrudan Yöntem gibi çok katı bir tutum içinde olmadıkları 

görülmektedir. Bununla birlikte, tümevarım yoluyla, örtük şekilde, aktif etkinlikler aracılığı ile 

ve bağlama dayalı olarak sürdürülen dilbilgisi öğretimini daha ön planda tutmaktadırlar.  Bu 

çalışmanın amacı dilbilgisini bağlam dışı yolla öğretmek mi yoksa bağlama dayalı bir şekilde 

öğretmek/öğrenmek mi daha başarılı bir yabancı dil hedefine ulaşmayı sağlayacaktır sorusuna 

yanıt aramaktır.  
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Eğitimi, Bağlamsal Dilbilgisi, Bağlam Dışı Dilbilgisi, Yöntem, 

Öğretim, Öğrenim. 

 

ABSTRACT 

 

From past to present, both the place and the teaching way of grammar is one of the topics 

discussed in foreign language teaching.  Today, in foreign language teaching / learning, it is 

aimed to acquire four basic language skills (listening, reading, speaking and writing), and it is 

also accepted that learning of language components such as grammar, vocabulary and phonetics 

is indispensable. Recently, cultural dimension has been added to these. Language is considered 

as a means of communication and action, and the development of communicative language 

competence is based on three aspects. These are linguistic, sociolinguistic and pragmatic 

competence. Although there are many methods to discuss the place in foreign language 

education, different opinions are suggested about how the grammar which cannot be completely 

ignored should be taught / learned. Contemporary methods, which adopt the understanding that 

grammar is not an objective but an important tool in foreign language teaching, are not in a very 

strict position on the way to be followed when grammar is learned, such as Grammar-

Translation Method or Direct Method. Nevertheless, they are more preoccupied with inductive 

teaching, implicitly, through active activities and contextual teaching. The aim of this study is to 

find a better answer whether the grammar is taught by using de-contextualized way or 

contextualized way to become a good language learner. 
Key words: Foreign Language Teaching, Contextualized Grammar, Decontextualized Grammar, 

Methods, Teaching, Learning 
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GİRİŞ  
 

 Yabancı dil öğretimi/öğreniminin tarihçesine bir göz attığımızda, Doğal Yöntemi bir 

kenara bırakırsak yabancı dil eğitiminde uzun süre etkisini sürdüren Dilbilgisi-Çeviri Yöntemine 

göre yabancı dil öğretiminin adeta dilbilgisi öğretimi ile özdeşleştirildiği görülmektedir. Bununla 

birlikte daha sonraki dönemde gelişen yöntemlerde bir yandan yabancı dil öğretiminde 

dilbilgisinin yeri ve diğer yandan da öğretim şekli tartışılmaya devam etmiştir.  

 

 Çalışmaya yabancı dil eğitimi açısından dilbilgisini nasıl algılamalıyız sorusunun 

yanıtını araştırmakla başlamanın uygun olacağı kanısındayız. Dilbilgisi, dilin kurallarının 

açıklanması ve betimlenmesi şeklinde mi yoksa bu kuralların kullanım boyutu olarak mı 

algılanmalı? Bir başka deyişle dilbilgisi yapıya mı yoksa anlam ve işleve dayalı mı öğrenilmeli? 

Günümüzde yabancı dil öğretimi/öğreniminin dört temel dil becerisinin (dinlediğini anlama, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazılı anlatım) kazandırılmasına yönelik sürdürülmesi 

anlayışı benimsenmiş olmakla birlikte, bu becerilerin edinilmesinde dilbilgisi, sözcük bilgisi ve 

fonetik dil bileşenlerinin öğrenilmesinin önemi de kabul görmektedir. Toplumlar ve insanlar 

arasındaki iletişimin  bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmenin de etkisiyle 

hızla artması sonucu bunlara bir de kültür boyut eklenmiştir. Yabancı dil öğretiminde hedef dört 

temel dil becerilerinin geliştirilmesi olmakla birlikte, bu becerilerin geliştirilmesinde dilbilgisi 

bileşeni önemli rolü olan bir araç konumundadır. Dilin bir iletişim ve eylem aracı olduğu 

gerçeğinden hareket ederek hazırlanmış olan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde (2001: 

10), iletişimsel dil yeteneğinin gelişimi üç etmene dayandırılmaktadır. Bunlar dilsel, 

toplumdilbilimsel ve edimsel yeterliliklerdir. Dilsel yeterlilik sözcük, ses ve söz dizim bilgilerini 

içermektedir. Toplum dilbilimsel yeterlilik dilin değişik toplumsal ortamlarda farklı kullanımının 

ayırdına varmayı öngörmektedir. Edimsel yeterlilik ise daha çok dilin işlevsel ve bağlamsal 

kullanımı ile yakından ilintilidir. Ancak unutmamak gerekir ki doğru ve etkili bir iletişimin 

kurulabilmesi tüm bu yeterliliklerin yanında beden dilinin de etkin kullanımıyla ilintilidir.  

 

 Dilbilgisinin yabancı dil eğitiminde bir amaç değil, ancak önemli bir araç olduğu 

anlayışını benimseyen çağdaş yöntemlerin, dilbilgisi verilirken izlenecek yol konusunda çok katı 

bir tutum içinde olmadıkları görülmektedir. Bununla birlikte, tümden gelim yerine tümevarım 

yoluyla, açıklamalı şekil yerine örtük şekilde, edilgen yol yerine aktif etkinlikler aracılığı ile ve 

bağlam dışı alıştırmalar yerine bağlama dayalı etkinlikler çerçevesinde dilbilgisi 

öğretmeyi/öğrenmeyi daha ön planda tutmaktadırlar.  

 

 Geleneksel Yöntem olarak da adlandırılan Dilbilgisi-Çeviri Yönteminde dilbilgisi 

ağırlıklı olarak bağlam dışı örnek cümleler aracılığı ile öğretilmektedir. Bu yönteme göre 

Fransızca öğretimine yönelik hazırlanmış Mauger Bleu adlı yöntem kitabında dilbilgisi kuralları 

önce bağlam dışı örnekler aracılığı ile sunulmakta ardından da öğretilmesi hedeflenen dilbilgisi 

kurallarına yoğun yer verildiği bir metin üzerinde bu kurallar pekiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Doğrudan Yöntem genelde dilbilgisi öğretimine karşı çıkmakla birlikte dilbilgisini diyaloglarda 

yer alan örnekler üzerinden kazandırmayı hedeflemektedir. Örnek vermek gerekirse dilbilgisinin 

diyaloğa dayalı konuşma alıştırmaları çerçevesinde bağlam içerisinde yer aldığı görülmektedir. 

İşitsel-Dilsel Yöntem, dilbilgisi öğretiminde Dilbilgisi-Çeviri Yöntemine benzer bir yol 

izleyerek, yapı alıştırmaları olarak adlandırılan bağlam dışı cümleler aracılığı ile dilbilgisinin 

öğretilmesini öngörmektedir. Roulet (1972:35)’ ye göre Dilbilgisi-Çeviri Yönteminde dilbilgisi 

öğretimi kuralların bir bütünlüğüne göre yapılandırılırken, İşitsel-Dilsel Yöntemde yapıların bir 

listesine göre gerçekleştirilmektedir. Ancak her iki yöntemde de bağlam dışı öğretim söz 

konusudur. İşitsel-Görsel Yöntem ise dilbilgisi öğretiminde Doğrudan Yönteme benzer bağlama 

dayalı bir yol izlemektedir. Dilbilgisi, verilen diyalogdaki örnekler üzerinden içselleştirilerek 

öğrenilmektedir. Bilişsel Yaklaşımın ortaya çıkmasından sonra gelişen ve yabancı dil eğitimde 
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çağdaş yöntemler olarak da adlandırılan İletişimsel Yaklaşım, Göreve Dayalı Yaklaşım ve 

Eylem Odaklı Yaklaşım dilbilgisi öğretimi/öğreniminin ağırlıklı olarak bağlama dayalı 

sürdürülmesi anlayışını benimsemektedirler. Özellikle iletişime dönük hem sözlü hem de yazılı 

dokümanlar üzerinden bağlama dayalı dilbilgisi öğretiminin gerçekleşmesi olanağı 

sunulmaktadır. Ancak söz konusu yaklaşımlara göre hazırlanmış yöntem kitaplarında zaman 

zaman bağlam dışı dilbilgisi öğretimine de yer verildiği görülmektedir. Yeni yaklaşım ve 

yöntemler dilbilgisi öğretiminin gereksinimlere göre esnek bir şekilde düzenlenmesinden 

yanadırlar.  

  

 Bu çalışmada bir yandan bağlam dışı dilbilgisi öğretimi ile bağlamsal dilbilgisi öğretim 

yollarını karşılaştırırken, diğer yandan da bağlama dayalı dilbilgisi öğretimi/öğreniminin ne tür 

yararlar sağladığı konusu üzerinde durulmaktadır.  

 

1. Bağlam Dışı ve Bağlama Dayalı Dilbilgisi Öğretimi 

1.1.Bağlam dışı dilbilgisi 

 Bu yolla dilbilgisi, doğrudan kuralların verilip aynı zamanda örnek alıştırmalarla 

öğretilmesi şeklindedir. Alıştırmalar üzerinden dilbilgisini öğretmek bağlam dışı dilbilgisi 

kapsamında değerlendirilmektedir. Dilbilgisi öğretimi bağlam dışı sürdürüldüğünde, kuralların 

bağlam dışı yapay olarak üretilmiş cümleler üzerinden öğretilmeye çalışılması söz konusudur. 

Burada dilbilgisi öğretiminde tamamen verilmek istenen hedef kural doğrultusunda oluşturulmuş 

cümlelerle dilbilgisi konuları sunulmaktadır. Öğretilen kuralla ilgili çok sayıda örnek 

sunulmakla birlikte dil, bağlamsal özelliği bir kenara bırakılarak, sadece kurallar dizgesinden 

oluşan bir yapı olarak algılanmaktadır. Şekil, anlam ve kullanım arasında bir bağıntı aranmaz. 

Bağlam dışı dilbilgisi, öğrenenlerin dilin kurallarını ezbere öğrenmeleri üzerine 

programlanmıştır.  

Bağlam dışı dilbilgisi öğretiminde materyal olarak daha çok yapay cümleler ve eğitim amaçlı 

üretilmiş diyalog şeklinde ya da düz metinler kullanılmaktadır. Örneğin farklı fiillerin geçmiş 

zamanı tüm şahıslara göre çekilip öğretimi aşağıdaki gibi cümleler üzerinden yürütülebilir: 
Dün sinemaya gittim. 

Çok hata yaptın. 

Sabah sekizde kahvaltı yaptı.   

Hafta sonu dedemi ziyaret ettik. 

Sınavda başardınız. 

Paris’e hareket ettiler. 

Bu örnekler hedef dilde öğretmenin açıklamaları eşliğinde öğretilmeye/öğrenilmeye çalışılır.  

Dilbilgisi öğretimini bağlam dışı örnek ve alıştırmalarla sürdürmenin pek yararlı olduğunu 

düşünmemekle birlikte, aşağıdaki yararlarından söz edilebilir:  

 Öğrenciler kısa sürede hedef dil üzerine daha çok bilgi öğrenebilirler, 

 Kural üzerine detaylı açıklamalar yapılabilme olanağı söz konusudur, 

 Kuralları iyi öğrenen öğrencilerin dili kullanım durumlarında öz güvenleri daha yüksek 

olur, 

 Özellikle ileri düzey dilbilgisi kurallarını, bağlam dışı fazladan açıklamaya başvurmadan 

sadece bağlam içerisinde kullanımıyla kavramak zor olabilir, 

 Metinleri çözümleyebilmek için bazı dilbilgisi bileşenlerini önceden tanımaya 

gereksinim duyulabilmektedir,  

 Sadece bağlama dayalı dilbilgisi öğretimi hedef dilin kurallarını yeterince öğrenme 

konusunda tüm sorunları çözmede bazen yetersiz kalabilmektedir.  

 

 

 

432



 Rıfat Günday&Murat Delibaş 

 

 

1.2.Bağlamasal dilbilgisi 

 

 Bağlam, parça bütün ilişkisinin anlamsal bütünlük içerisinde kurulduğu dilbilimsel bir 

yapıdır (Yaman, 2012:2602). Bağlama dayalı dilbilgisi öğretiminde salt dilbilgisi kurallarına 

odaklanmak yerine, kuralların bir bağlam içerisinde nasıl oluşturuldukları üzerine 

odaklanılmaktadır. Bu yolla dilbilgisi öğretiminde kuralların farklı konu ve iletişim durumları 

içerisinde verilmesi söz konusudur (Özçelik, 2012: 179).  

 Dilbilgisi öğretiminde amaç, dilin kurallarını ezbere öğretmekten çok dilin günlük 

kullanım boyutunu kavratmak olmalıdır (Adalı, 1983: 34-35). Dilbilgisi kurallarını bağlamı 

hesaba katarak öğretmek gerekir, bağlamı hesaba katmadan ezbere bir öğrenimle edinim olayı 

gerçekleşmez (Göğüş, 1978: 349). Ayrıca söz konusu kurallar bağlam içerisinde kullanımları ile 

değil de ezbere öğrenildiklerinde unutulmaya mahkûmdurlar.  

 Dilbilgisi, kuralları öğretmek için değil kuralların kullanımını öğretmek amacıyla 

verilmektedir, kurallar da ancak bağlamsal ve etken (aktif) yolla sürdürülen kullanım örnekleri 

üzerinden içselleştirilerek öğrenilebilir. “Bağlamsal dilbilgisi örnekleri öğrenenlere kuralları 

içselleştirme olanağı sunmaktadır.” (Fougerouse, (2001:5). Geçmiş zamanı öğretmek 

istediğimizde aşağıdaki gibi örnek bir bağlamdan yararlanabliriz:   
Biz, beyaz boyalı parmaklıklara dayanıyorduk. Arkadaşım. "Bir derdin mi var?" dedi. "Buraya 

çıkınca seni gördüm. O kadâr dalgındın ki, yanına sokulduğumu duymadın. Ne var kuzum?" 

"Hiç, hiç... Dalga geçiyordum." "Ne dalgası?" 

Gülerek cevap verdim: "Aşk dalgası." 

"Daha bekâr mısın?" 

"Bekârım." Arkadaşımın mavi gözlerindeki eski neşe birden soldu. Üçüncü 

derecede veremden yatağa düşmüş bir zavallıya teselli ve cesaret vermek zahmetine girilmeden 

nasıl mahzun ve çaresiz bakılırsa bir an bana öyle, acır gibi baktı. Sonra parmaklığa dayadığı 

elini çekti. Ve cebine soktu. Biraz döndü. Ve ciddileşen gözlerini, gözlerime dikti:(Ömer Seyfettin; 

1988) 

 

 Dilbilgisi bağlam içerisinde öğretildiğinde öğrenenlerin neyi, niçin ve nasıl 

kullanılacaklarını dağa doğru şekilde ve uygulama örnekleri üzerinden öğrenmeleri söz 

konusudur. Bu da onların öğrendikleri dilbilgisi kurallarıyla ilgili yanlışlık yapma olasılıklarını 

azaltmaktadır. Bir öğrencinin sıfat, zamir, edat veya fiilin tanımını ezbere bilmesinin ona pek bir 

faydası yoktur. Önemli olan, öğrencinin öğrendiği dili doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı 

alışkanlık hâline getirmesi, okuduğu bir metinde, dinlediği veya izlediği bir programda ele alınan 

konuyu, düşünceyi ya da duyguyu kavrayıp sezebilmesidir (Özbay, 1997:15; Erdem ve Çelik, 

2011: 1033). 

 Bağlama dayalı dilbilgisi öğretiminde eğitim amaçlı üretilmiş metinlerin yanında daha 

çok öğretilmek istenen dilbilgisi konusunda örnekler içeren otantik dokümanlar materyal olarak 

kullanılabilmektedir. Otantik dokümanlar üzerinden dilbilgisi öğretimi ise bağlamsal yolla 

dilbilgisi öğretimini içermektedir. Ancak otantik dokümanlar üzerinden bağlamsal dilbilgisi 

öğretimi söz konusu olduğunda dilbilgisi konularını kolaydan zora ve belli bir program dâhilinde 

öğrenmek güçleşmektedir. Çünkü otantik dokümanlar öğretim amacıyla hazırlanmış dokümanlar 

değildir. Dolayısı ile bunların öğretim amacıyla kullanılması öğretenler açısından belli bir 

planlamayı gerekli kılmaktadır. 

 

 Dokümanlar aracılığı ile sürdürülen dilbilgisi öğretimi aynı zamanda dilin kullanımının 

farklı toplumsal bağlamlara göre değiştiğini kavrama olanağı sunar. Örneğin öğrenci hangi 

durumda sen, hangi durumda tekil siz zamirini etkili iletişim ve toplum dilbilimsel bağlamda 

doğru kullanabileceğini ancak bağlam içerisinde kullanımını görerek öğrenebilir. 

Hedef dilin dilbilgisi, kültüründen ayrı düşünülemez. Dilbilgisi öğretimi, hedef dilin kültürünü 

de öğrenmeyi zorunlu kılmaktadır. Yabancı dil öğretimi/öğreniminde amaç hedef dili sözlü ve 
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yazılı iletişimde kullanabilmek olduğuna göre dilin kültürel ve sosyal bağlam içerisinde öğretimi 

oldukça önemlidir (Ceylan, 2007: 14). Bu gerçekten hareketle dilbilgisi öğretiminin bu tür 

bağlamlar içerisinde verilmesi zaman zaman bir tercihten öte zorunluluk haline gelebilmektedir. 

Öğrenenler ancak bu şekilde dilin doğru kullanımını öğrenmiş olabilirler.     

Dilbilgisi öğretimini bağlama dayalı sürdürmenin birçok yararından söz edilebilir. Bunlardan en 

önemlisi kuralların tek bir kullanım şekli bulunmayıp kullanıldığı bağlama göre şekillendiğinin 

ve değişebileceğinin öğrenenler tarafından farkına varılmasıdır. Diğer yararları ise aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir: 

 Somut dokümanlar üzerinden dilbilgisi öğretimi sürdürülmektedir, 

 Öğrenciler kuralları bağlam içerisinde uygun olarak kullanmayı öğrenmektedir, 

 Yabancı dil eğitiminde dilbilgisi ve kuralları dilin işlevsel kullanımı çerçevesinde 

ilişkiler kurularak öğretilmesi/öğrenilmesi hedef dili gerçek anlamda kavramada 

yardımcı olmaktadır, 

 Dilin işlevsel kullanımını öğrenme olanağı söz konusudur, 

 Öğrencilere dilbilgisi kurallarını açıklamak için ayrıca bir zaman harcamaya gerek 

kalmaz, 

Bağlama dayalı dilbilgisi öğretiminin zor tarafına gelince öğrencinin öğrenim ve yaş düzeyine 

uygun materyallerin bulunması ve bu materyallerin hedeflenen kurallar üzerine yoğun örnekler 

içermesi sorunudur.  

 

1.3. Bağlam dışı ve bağlamsal dilbilgisinin karşılaştırılması 

 Bağlam dışı dilbilgisi kurallara ya da “bilgiye dayalı dilbilgisi” olarak tanımlanırken 

(Puren ve arkadaşları, 2001: 201), bağlama dayalı dilbilgisi adından da anlaşıldığı gibi bir 

konuya bağlı dilbilgisini içermektedir. Bağlam dışı dilbilgisi öğretiminde kurallar sadece bilgi 

düzeyinde sunulurken (Tanrıverdieva, 2002:42), bağlama dayalı dilbilgisinde kullanım yeri, bir 

başka deyişle nerede ve nasıl kullanıldığı önemlidir. Bağlam dışı dilbilgisi öğretiminde 

kurallarının aşırı titizlikle ve yoğun örnekler aracılığı ile öğrenilmesine karşın, birçok dil 

öğesinin kullanıldığı bağlama göre anlamlandırıldığı ve değiştiği gerçeği göz ardı edilmiş 

olmaktadır. 

 Bağlama dayalı dilbilgisinde kurallar tematik bağlamdan çıkarılırken bağlam dışı 

dilbilgisinde dilbilgisi kuralları yapısal özellikleri ile verilmeye çalışılmaktadır. Bağlam dışı 

dilbilgisinde kuraldan ya da yapıdan anlama bir yol izlenirken, bağlama dayalı dilbilgisinde 

anlamdan kurala bir çıkarım söz konusudur. Bu da anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine daha 

çok katkı sağlamaktadır.  

Öğrenciler bağlam dışı dilbilgisi öğretimi ile kuralları soyut olarak ezbere öğrenmek yerine, 

kuralları bağlam içerisinde anlamlı bir şekilde öğrenmeleri söz konusudur, bu da hedef dilin 

etkin bir şekilde öğrenilmesine olanak sağlar. Doğrudan kuralları açıklamak yerine, farklı 

dokümanlar veya anlamlı ve özgün cümleler içerisinde dilbilgisi kurallarını öğrenenlere 

sezdirerek öğretmek daha uygun olabilir.  

 

 Bağlam dışı dilbilgisi öğretiminde daha çok öğreten aktif iken, bağlama dayalı dilbilgisi 

öğretiminde öğrenciler de öğretim/öğrenim sürecinde aktif konumdadır. Özellikle temel ve orta 

düzey dilbilgisi kurallarının öğretimi/öğreniminde öğretmenin kuralları açıklamasına gereksinim 

duymaksızın öğrenenler kuralları bağlam içerisindeki kullanımlarından sezebilirler. Ancak bu 

yolla dilbilgisi kurallarının keşfi daha uzun sürede gerçekleşir. Bir diğer sorun da verilmek 

istenen dilbilgisi kuralını yoğun bir şekilde içeren ve öğrencinin öğrenim ve yaş düzeyine uygun 

dokümanları her zaman elde etmede karşılaşılan güçlüklerdir. Ayrıca doğrudan alıştırmalar 

üzerinden dilbilgisi verilmediğinden öğretmenin hataları anında düzeltme olasılığının pek 
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bulunmamasıdır. Bununla birlikte, öğrenenlerin bağlamdan hareketle kendi hatalarını dokümanla 

ve arkadaşları ile etkileşim içerisinde düzeltme ve kuralları kendi kendilerine kavrama olanakları 

söz konusudur. Öğrenciler kendi kendilerine kullanımlarından hareketle kurallar üzerinde 

düşünüp çıkarımda bulunabilirler. Öğrenenlerin kavrayamadıkları durumlarda öğretmenler 

gerekli açıklamaları yapabilir.  

 Bir diğer önemli nokta da, bağlamsal dilbilgisi öğretiminde öğretim faaliyetleri, 

öğretmen ve program çerçevesinde yürütülmekten çok, öğrencilerin gereksinimleri 

doğrultusunda sürdürülmek durumundadır. Bir başka deyişle dersler öğrenen odaklı planlanmak 

ve yürütülmek durumundadır.  Yabancı dil eğitiminde başlangıç düzeyinde bağlam dışı soyut 

dilbilgisine pek gereksinim duyulmaz iken, düzey ilerledikçe karmaşık kuralların bağlam dışı 

fazladan açıklamalarının yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. 

 

2.Bağlamsal dokümanlar 

  Dil bir iletişim aracı olarak değerlendirildiğine göre (Gömleksiz, 2000:259), yazılı ve 

sözlü iletişim dokümanlarına dayalı olarak dilbilgisi öğretimi sürdürülebilir. Bu çerçevede dil 

becerilerini geliştirmeye yönelik kullanılabilecek birçok doküman aynı zamanda dilbilgisi 

öğretimi amacına yönelik de kullanılabilir.  

 

2.1.Yazılı dokümanlar 

 Her tür yazılı metni bu tür materyaller arasında değerlendirebiliriz. Yabancı dil 

öğretimine yönelik hazırlanmış diyalog veya düz metinlerin yanında reklamlar, afişler, turizm 

rehberi, tanıtım yazısı, gazete yazıları, e-posta gibi yarar amaçlı üretilmiş metinler ile fabl, öykü, 

roman, şarkı, şiir gibi edebi metinleri bağlama dayalı dilbilgisi öğretimi amacıyla kullanabiliriz. 

Özellikle metinler dilbilgisinin bağlam içerisinde öğretimi/öğrenimi için önemli araç, bir başka 

deyişle dilin her türlü kural ve kullanımının yer aldığı dil laboratuvarı konumundadır. “Metin, dil 

becerilerinin kazandırılmasında ana malzeme olduğundan dil bilgisi de metnin kavranmasında 

dil becerilerini destekler. Metin incelemelerinde dil bilgisi ile ilgili hususların da sezdirilmesi, iyi 

bir ana dili eğitimi için şarttır. Böyle bir öğretim etkinliğinde öğrenci, metnin oluşumunda görev 

üstlenen dil bilgisi kurallarının farkına varacaktır. Böylelikle hem dil bilgisi konularını sezme 

yoluyla kavramış olacaktır hem de metnin oluşumunda dil bilgisinin etkisi hakkında bilgi sahibi 

olacaktır. Böylelikle öğrencide dil bilgisine karşı oluşabilecek olumsuz tavırlar engellenecektir.” 

(Erdem ve Çelik; 2011: 1036). 

Kelimeler cümle ve bağlamdaki kullanım yerine göre anlam kazandığı gibi, cümleler de 

kullanıldıkları bağlama göre farklı değer ve anlamlar kazanabilirler. “Dilde iletişimi ve bağlamı 

oluşturan asıl unsur, cümle ilişkileriyle onun üst birimi olan metindir.” (Erdem ve Çelik; 2011: 

1036). 

 Sözcük ya da belli dilsel ifadeleri bağlam dışı eş anlamlılık, zıt anlamlılıklarının 

bulunması şeklinde etkinliklerle öğretmek her zaman çok doğru olmayabilir. Bazı dilsel 

ifadelerin bire bir eşanlamlıları bulunmayabilir. Zira bazı ifadeler eş anlamlı gibi gözükse de 

ancak belli bağlamlarda kullanılabildiği gibi, bazı ifadeler de kullanıldığı bağlamlara göre farklı 

anlamlar içere bilmektedir.  

Örneğin, kalp sözcüğü ile yürek sözcüğü eş anlamlı gibi kabul edilebilmesine karşın, “yüreği 

büyük adam” ifadesi ile “kalbi büyük adam” ifadesi her zaman aynı anlama gelmez. Diğer 

yandan “kara ayakkabılarımı tamire verdim” ile “kara günlerim geride kaldı” cümlelerinde kara 

sözcüğü farklı anlamlar içermektedir. Dolayısı ile burada dil öğeleri kullanıldığı bağlama göre 

anlam kazanmaktadır. Özellikle deyimler başta olmak üzere sözcük ya da kuralın kullanıldığı 

yere göre anlam değiştirmesi söz konusu olabilmektedir. 

Metinler kendi içinde anlamsal bütünlük sergilerler ve bunu öğeler arasındaki ilişkilerle 

sağlarlar. Bu bağlamda metinsel dilbilgisinden söz edilebilir. Sıfatlar, zamirler, bağlaçlar, fiiller, 

zarflar vb metinsel dilbilgisi çerçevesinde incelenebilir (Chiss, 2002:10). Ayrıca cümleler 

arasındaki bağıntıları oluşturan öğeler de metinsel dilbilgisi çerçevesinde irdelenebilir. Örnek 
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olarak fiil zamanlarının zaman zarflarıyla uyumlu olarak nasıl kullanıldıklarını bağlam içerisinde 

kavrama olanağı bulurlar. 

 Diyalog şeklindeki metinler de günlük dile değin yapıları ya da kullanımları bağlam 

içerisinde öğrenme olanağı sunmaktadır. Diyalog metninden hareketle dilbilgisi öğretimi 

öğrenenlere dilin kurallarının kullanımını bağlam ve iletişim durumu çerçevesinde içselleştirerek 

öğrenme fırsatı yaratmaktadır. “Dilbilgisi en iyi konuşmanın, en iyi okumanın, en iyi yazmanın 

ve böylece dile en iyi hâkim olmanın araçlarından birisidir.” (Gastellier, 2008:2).  Bir dili 

bilmek, sadece cümleleri anlamak, okumak, konuşmak ve yazmak değil, cümlelerin iletişim veya 

eylem durumlarında nasıl kullanıldıklarını kavramaktır.  

 

2.2.Sözlü dokümanlar 

 Görsel-işitsel dokümanlardan, bir başka deyişle video kayıtlarından sözlü dokümanlar 

olarak yabancı dil eğitiminde dilbilgisi öğretimi/öğrenimine yönelik olarak yararlanılabilir.  

Bir reklam filminden, haber programına, bir telefon görüşmesinden şarkı sözlerine ya da sinema 

filminden tanıtım videosuna izlediğimiz veya dinlediğimiz sözlü dokümanları da genelde 

yabancı dil öğretimi/öğreniminde kullanabileceğimiz gibi bağlama dayalı dilbilgisi öğretimine 

yönelik olarak da kullanabiliriz. Bu yolla dilbilgisi ya da daha doğrusu dilin kullanım kuralları 

daha etkin ve rahat öğrenilebilir, zira resim ve hareketler sözün anlaşılmasını daha kolay kılar. 

İnsanlar gördüklerini ve işittiklerini daha fazla anlarlar.  

 

3. Doküman seçiminde dikkat edilecek ölçütler  

 Yazılı veya sözlü her tür doküman rastgele dilbilgisi öğretiminde/öğreniminde 

kullanılamaz. Özellikle öğreten bazı ölçütleri dikkate almak durumundadır. Bunlar: 

 Ulaşılacak hedefler: Ulaşılmak istenen hedefler ya da öğretilmek istenen dil 

kullanımları hangileri ise o konuda bol örneklerin bulunduğu dokümanların seçimine 

özen gösterilmelidir.   

 Dil düzeyi: Seçilen yazılı ya da sözlü dokümanlar öğrenenlerin dil düzeylerine uygun 

olmak durumundadırlar. Öğrenenlerin dil düzeyine uygun olmayan dil yapılarını içeren 

dokümanların seçilmesi ve kullanılması durumunda öğrenenlerin bunları anlaması zor 

olacağından başarı düzeyi düşük olur.  

 Bilgi düzeyi: Öğrenenlerin öğrenecekleri bilgiler yaş düzeyine göre değişiklik 

göstermektedir. İlkokul, kolej, lise ya da yetişkin birisine genelde dil özelde ise dilbilgisi 

öğretiminde araç olarak kullanılacak dokümanlar hem içerik hem de yapı olarak farklı 

olmak durumundadır. Öğrenciler dilbilgisini kavrayabilmek için önce kullanıldığı 

bağlamı anlamak zorundadır. 

 Öğrenenlerin ilgileri: Öğrenenlerin ilgilerini çekecek dokümanlar seçildiğinde, 

motivasyonları artacağı için doğal olarak başarı düzeyleri de artacaktır. Böylece öğrenci 

sıkılmayacağı dokümanlar aracılığı ile eğlenerek dilbilgisi kurallarının işlevini ve 

kullanımını kavrama olanağı bulacaktır.  

 

SONUÇ 
 

 Dört temel dil becerisinin geliştirilmesi üzerine odaklanan yeni yaklaşım ve yöntemler, 

üç dil bileşeni arasında değerlendirdikleri dilbilgisinin öğretimine de yabancı dil eğitiminde 

gerekli yeri ayırdıkları görülmektedir. Dilbilgisinin öğretim şekline gelince, bağlam dışı 

dilbilgisi öğretimini tamamen göz ardı etmemekle birlikte, dilbilgisinin daha çok bağlama dayalı 

sürdürülmesinden yana oldukları görülmektedir. 
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Bağlama dayalı dilbilgisinin çeşitli yazılı ve sözlü dokümanlar üzerinden farklı alıştırmalar 

şeklinde sürdürülebileceği, özellikle güncel ve iletişime yönelik dokümanların bu konuda önemli 

ders materyalleri oluşturduğu düşünülmektedir.   

Sonuçta yabancı dil eğitiminde dilbilgisi öğretimini ne temel hedef olarak belirleyebilir ne de 

tamamen yok sayabiliriz, ancak dilbilgisini öğretme/öğrenme yollarından daha etkin olanları 

tercih etmek durumundayız. Yabancı dil eğitiminde dilbilgisi öğretiminin bağlama dayalı olarak 

sürdürülmesi, bir başka deyişle kuralların somut örnekler içerisinde verilmesi, kuralları 

öğrenmekten çok kuralların bağlama göre kullanımını kavrama olanağı sunduğu için daha etkili 

bir yol olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, karmaşık ve zor konuları ise bağlam dışı 

alıştırma ve açıklamalarla da destekleyerek vermenin daha uygun olacağı kanısındayız.  
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