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İletişim, toplumsal yaşantının en temel gereksinim lerinden birisi , dil de en
önem li iletişim aracım ızdır. Ö yle olunca dil tarihsel dönem lerden günüm üze
insanoğlunun en önemli ilgi alanlarından birisini oluşturm uştur. Dilin niteliği, dildüşünce ilişkisi, dilin oluşumu yüzyıllardır insanoğlunu uğraştırmıştır.
Ö zellikle felsefeci ve öteki düşünürlerin 'insanı anlamak için dilin niteliğini
anlam ak gerekir’ biçiminde özetlenebilecek bu temel anlayışlarının dışında, olağan
insan için dil iki açıdan ilgi kaynağı olmuştur: B irincisi, öteki insanlarla anlaşmak
için insan başka dilleri de öğrenm ek zorundadır. Ö zellikle R önesansla hızlanan
yabancı dil öğrenm e etkinliği, bu temel gereksinim in dışavurum u sayılabilir. Öte
yandan, kişi kimi zaman kendi dilinde de iletişimde zorlanabilir; kullanılan sözcükler
benzer olsa da bu sözcük ve sözcelere yüklenen anlam lar değişik olabilir, ya da çoğul
anlam lı bir söylem söz konusudur ve karşım ızdaki konuşurun söylem evrenine
girem eyiz. İşte
en başta bu iki durum söz konusu olduğunda (yabancı dil
öğrenirken ve anadilim izde iletişim aksadığında), başka bir anlatım la, bir dilsel
iletişim sorunu ortaya çıktığında dille ilgilenm eye başlarız. Uygulamalı dilbilim de
tam burada işim ize yarar; gündelik iletişim de dille ilgili sorunların tartışılması için
vardır uygulamalı dilbilim.
U ygulam alı dilbilimin ortaya çıkışında tarihsel dönem lerde de bu amaçlar
b elirleyici olm uştur. D ilbilim uygulam aların a y ak laşık aynı y ıllard a (A B D 'de
1940'larda, İngiltere'de 1950'lerin başında) ilgi duyulm ası, bir yandan kuram sal
dilbilim e som ut bir uygulam a alanı bulunm ası d ü şüncesinden (bkz M ackey,
e k te k iç e v iri), öte yandan k u ram sal d ilb ilim in b u lg u ların ı tem e lle n d irm e
gereksinmesinden doğmuştur.
Gerçekten, kuramsal ve uygulam alı dilbilim birbirini bütünleyici iki bilim sel
etkinliktir.K uram sal dilbilim 'özerk bir göstergeler dizgesi olarak' dilin biçim sel
yapısıyla ilgilidir, ancak bu dizgenin sağlam asını uygulam alı dilbilim yoluyla
yapabilir. B aşka bir anlatım la, kuram sal d ilb ilim nasıl u ygulam alı dilb ilim
sorunlarının aydınlatılm asına bir dayanak oluşturuyorsa, uygulam alı dilbilim de
kuramsal dilbilim in bulgularını, varsayımlarını doğrulam ak ya da çürütmek için veri
sağlar. A çıkçası kuram sal dilbilimle tem ellendirilm em iş bir uygulam alı dilbilim den
söz etm ek ne ölçüde yanlışsa, uygulamalı dilbilim bulgularıyla yüzyüze gelmemiş bir
kuram sal dilbilim in en azından eksik kalacağı da hesaba katılm alıdır. U ygulam alı
dilbilim konusunda Strevens ve Kaplan'ın ( bkz ekteki çeviri metinleri) belirttiği iki
önemli noktaya da dikkat çekmek gerekecektir.
Birincisi, uygulamalı dilbilim in iki anlam ından, dar ve geniş anlam ından
sözedilebilır. D ar anlam da uygulam alı dilbilim , dilbilim bulgularının, kuram ve
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betimlemelerinin dil öğretimine uygulanm asıdır. Açıkçası bu görüşe göre uygulamalı
dilbilim dil öğretim iyle özdeştir. Bu anlayışın temelinde, uygulamalı dilbilim cilerin
çoğunun özellikle yabancı dil öğretimi ile uğraşmış olm alarının ve bu alana çokça
yatırım yapılmış olmasının etkisi vardır.
A ncak bu anlayış günüm üzde hemen tümüyle terkedilmiştir, (bkz Strevens,
K aplan ve W iddow son, ekteki çeviri m etinler) G ünüm üzde uygulam alı dilbilim
kavram ıyla, dil öğretimi de içinde olm ak üzere, dille ilgili bütün sorunları ele alan
bir etkinlik anlaşılmaktadır. D ilbilim in geniş oylum lu anlamı denilebilecek olan bu
yaklaşımda, uygulamalı dilbilim ciler en az dört temel ilgi alanından söz etmektedirler:
konuşm a düzeltim i, dil-iktidar ilişkisi, dil siyasası ve planlam ası ve eğitim de dil
kullanımı.
Konu ile ilgili bu genişlem e, bizi uygulam alı dilbilim in niteliğine ilişkin
ikinci önemli noktaya getirmektedir. Uygulamalı dilbilimin dil öğretimi dışında öteki
alanlardaki dil sorunlarıyla da ilgilenm esi, kuram sal dilbilim in kapsam ını aşan
konuların da gözönüne alınmasını gerektirecektir. Sözgelimi, eğitimde dil kullanımı
sorunları arasında ikidillilik, çokdillilik, çok kültürlülük gibi sorunlar ve bunlara
bağlı olarak dil siyasası sorunları, konuyu dilbilim in boyutlarının çok ötesine
taşıyacaktır. Bu durum da dil sorunları salt dilbilim cinin değil, siyaset bilim cinin,
eğitim cinin, bilgisayar bilim cini, toplum bilim cinin de ilgi alanı içindedir. Başka bir
anlatımla, uygulamalı dilbilim disiplinlerarası bir etkinlik olmak durum undadır ve salt
dilbilim le sınırlanm ası yanlış olacaktır. B elki de uygulam alı dilbilim terim in de
tartışılm ası gerekecektir. G erçekten de uygulam alı dilbilim açık uçlu bir terim dir ve
sınırlarının çizilmesi göründüğü kadar kolay değildir.
Sonuç olarak şu söylenebilir: Temel konu dil olduğundan dilbilim yine de
bu bilim ler arasında bir üst kavram , temel bilim durumundadır, eşgüdüm ü sağlayan
bir kaynaştırıcı bilimdir.
Ancak uygulamalı dilbilim in başarısı, bu kaynaştırıcı rolü öteki bilim lere de
b enim setm esin e, yabancı dil ö ğ retim in d e elde ettiği başarı çizg isin i öteki
çalışm alarda da gösterm esine, kısacası dil sorunsalını öteki bilim ler arasında
oluşturacağı bir ortak paydaya oturtabilm esine ve çağdaş dilbilimin bilim sel, titiz,
yansız yaklaşımını ortak çalışmalara da yansıtabilmesine bağlıdır.

(Değişik metinlerden seçmeler)

Türkçesi: A. Kocaman

1. İkinci ve yabancı dil öğrenimi ve öğretiminin incelenmesi.
2. Dil ile dilbilim in, sözlükbilim , çeviri, konuşma bozuklukları vb. pratik
sorunlarla ilişkisinin incelenmesi. Uygulam alı dilbilim kendi kuramsal dil ve dil
kullanım modellerini geliştirmek için toplumbilim, ruhbilim, insanbilim ve bilişim
kuramından bilgileri alır ve sonra bu bilgiyi ve kuramı izlence düzenleme, konuşma
düzeltimi, dil planlaması, biçembilgisi vb. uygulamalı alanlarda kullanır.
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( Richards, J., Platt, J., and W eber,H., Longman D ictionary o f
A pplied Linguistics. Longman, 1985, s. 15.
T em el konusu dilbilim kuram , yöntem ve bulgularının, yaşam ın öteki
alanlarında ortaya çıkan dil sorunlarının aydınlatılm asında kullanılm ası olan dilbilim
dalı. U ygulamalı dilbilim in en gelişmiş alanı yabancı dil öğrenimi ve öğretim idir, bu
nedenle terim kimi zaman yalnızca bu alanı ilgilendirir biçimde kullanılır. Ancak son
yıllarda dil bozukluklarının dilsel çözüm lem esi, (düzeltm eci d ilbilim ), anadili
eğitim inde dil kullanım ı, sözlükbilim , çeviri ve biçem bilgisindeki gelişm eler gibi
başka uygulam a alanları ortaya çıkmıştır. Uygulamalı dilbilim le, toplum dilbilim ve
psikodilbilim gibi dilbilim in disiplinlerarası dalları arasında, özellikle bu İkinciler
tam 'uygulam alı' türden p ratik so ru n larla ilg ilen d ik lerin d e n (örn. ulusal dil
siyasasının planlanm ası), sınırlar belirsizleşm iştir. Öte yandan, bu d allar kendi
kuram sal tem ellerini oluşturduklarından 'kuram sal' ve 'uygulam alı' ayrım ı daha
belirgin hale gelm ektedir ve 'uygulamalı psikodilbilim' gibi araştırm a belirlem elerine
şimdi daha sık Taşlanmaktadır.
Crystal, D. A First D ictionary o f Linguistics and Phonetics, Andre Deutsch, 1980, s.
28-29.
'U ygulam alı dilbilim ' terim i, 1940'larda A .B .D 'den kaynaklanm ış gibi
görünm ekte. A çıkçası, başlangıçta hüm anist olm aktan çok, bilim adam ı olarak
tanınm ak isteğinde olan kim selerce kullanılm ıştır; 'uygulam alı bilim le bağıntı
kurulm ası hiç de raslantısal değildir. Ne var ki d ilbilim b ir b ilim olsa bile,
'uygulam alı bilim' zorunlu olarak dilbilimi içermez.
U ygulam alı dilbilim in b ir bilim dalı olarak ortaya konulm ası 'çağdaş
bilim sel dilbilim e' pratik bir uygulama alanı bulm a çabasını simgeler. Dilbilim in bir
uygulam alı bilim olabileceğini varsaymanın yanında, m isyonerlerce alfabe yapılması
ya da m akinelerle çeviri yapılm ası gibi değişik etkinlikleri bir araya getirir. Dil
m erkezlerinin, tanıtm a yazılarının, kitap ve denemelerin adlarında terim in kullanılışı
iyice yerleşmiştir.
Dilbilim uygulandığında kişi neyi uygular? Uygulanan bir dil kuram ı ya da
dil betimlemesi olabilir_
M ackey, W .F. 'A pplied linguistics.'
OUP, 1973, s 247-55'ten alıntılar.

R eadings fo r A p p lied L inguistics (içinde)

D ile ilişkin bilginin gerçek dünya sorunlarına uygulanm ası yazılı tarihe ve
belki de daha öncelere uzanan bir süreçtir. Dile ilişkin bilgi dille bağıntılı bir özel
sorunu çözm ede k u llan ıld ığ ın d a, uygulam alı d ilb ilim in söz k onusu olduğu
söylenebilir. UD (uygulam alı dilbilim ), soyut düşünceleri ve araştırm a bulgularını
gerçek dünyanın hizm etine sunan ve onunla bağıntılayan bir teknolojidir; kuram ile
uygulam a arasında aracılık yapar. Yerleşik akadem ik disiplinlerin bir özelliği olan
bilgi araştırm acılığı, yaşadığım ız dünyaya ilişkin anlayışım ızın geliştirilm esi için
yaşam sal önem dedir, ancak bu 'k u ra m sa l' bilgi arayışı sonucu elde edilen anlayışın
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günlük insan deneyim ine bağıntılanm ası da o ölçüde önemlidir. Bilim in, bilim dışı
dünya karşısında yüküm lülüğü vardır ve işte UD bu yükümlülüğü yerine getirmeyi
am açlam aktadır. Çıkış noktası pratik yaşamın dile ilişkin sorunlarında yatm aktadır;
UD dil incelem eleri ile ilgili bilim dallarından görüşler edinir ve bunları ilgili
sorunların aydınlatılm asında ve çözüm lenm esinde kullanır. Ancak salt bu alanlarla
sınırlı değildir; dil incelenm esine dayansın ya da dayanmasın bütün alanlardan bilgi
edinir; bütün sorun dille bağıntılı olmasıdır. ...
Kapsamı: Alanın yukarıdaki tanımını benimsersek, iki soru çıkar karşımıza:
Önce, UD ne tür gerçek dünya sorunlarını ele alır? İkincisi de , hangi kuram sal
alanlar konu ile bağıntılı görüşler sağlayabilir?
Birinci sorunun genel bir yanıtı A pplied Linguistics , A nnual R eview O f
A p p lie d L in g u istics 'in, toplam dizininden, E RIC eğitim dizgesine erişim için
kullanılan sözlükteki tanımlayıcılardan ve Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Bilimsel
kom isyonu (AILA) dizelgelerinden elde edilebilir. Sözgelimi son 25 yıldaki ERIC
dızelgesi gözden geçirilirse, 209 m addenin,, yaklaşık yüzde 45'i dil öğretim iyle
ilgilidir; geri kalanı sırasıyla okuma, bağdaşıklık, karşıtsal çözümleme, psikodilbilim,
okur yazarlık, dil siyasası, toplum dilbilim , çeviri, ikidillilik ( dil değişkeleri de
için d e) dil ve kültür, b ilg isay ar dilb ilim i, ed im bilim , sözlükbilim , söylem
çözüm lem esi, yapay dil araştırmaları ile ilgilidir. Kimi başlıklarda öğretmen eğitimi,
araştırm a düzeni ve alanda m eslek olanakları gibi üst konulara değinilm ektedir.
A p p lie d L in g u istic s’in k urulduktan bu yana sekiz yıldaki toplam dizininin
çözüm lenm esi, konularda dikkate değer bir örtüşm eyi gösterm ektedir: İkinci dil
edinim i, edim bilim , söylem çözüm lem esi, kültürlearası konular, öğretim -öğrenim
konuları, sözlükbilim, iletişim edinci, özel amaçlı dil öğretimi yaklaşık 200 maddenin
üçte ikisini oluşturm aktadır. AILA bilim sel kom isyonları da benzer ilgi alanlarını
yansıtm aktadır: Bilgisayar dilbilimi, çocuk dili, karşıtsal/yanlış çözümlemesi, söylem
çözüm lem esi, eğitim teknolojisi, sözlü-yazılı çeviri, dil planlam ası, dil testleri,
sö z lü k b ilim , p sik o d ilb ilim , sö zb ilim ve b içem b ilg isi, ik in ci dil ed in im i,
toplumdilbilim, ve terimbilgisi. ...Bu dizelgelerde beş temel ilgi alanı görülmektedir:
a) Konuşm a düzeltim i: Fizyolojik ya da ruhbilim sel kaynaklı dil bozukluklarının
tedavisi.
b) İletişim sel etkileşim ler: Tem el olarak İktidar ve Dil ilişkisi; yetki gösterm ek ve
kurum sal denetim i sürdürm ek amaçlı dil kullanım ı (m eslek dili kullanım larında
görüldüğü gibi); ideolojik etkilem e, kandırm a ve inandırm a amaçlı dil kullanım ı;
haklarından yoksun bırak ılab ilecek kim selere (örn yaşlılar) ulaşm ak için dil
kullanımı; toplumsal eksiklik sorunları.
c) Dil planlaması ve dil siyasası
d) Eğitim de dil kullamnımı- ikidillilik, çokdillilik, ikilehçelilik, çokkültürlülük vb.
e) UD'deki gelişmelerin en açık biçimde görülebildiği dil öğretimi ve öğrenim i......
İki noktanın açıklanması gerekir: Önce, aslında bütün dil incelem e alanları UD'ne
katkıda bulunur; İkincisi, bu tür bir çalışm anın temel alanı olarak dilbilimin kendisi
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de evrim geçirmiş ve görece kısa bir dönemde çok çeşitli öm eklem lerden (paradigm)
geçm iştir. Daha da önemlisi UD kendisi de bir yanlış adlandırm adır, çünkü özel
olarak dilbilim in herhangi bir alana uygulaması değildir; tam tersine, kendi yeterlik
koşulları olan, dilbilim ve öteki alanlardan yararlanan, am a onlar tarafından
belirlenm eyen bağım sız bir araştırm a alanıdır. Bir dilin bütün ve yalnızca olası
yapılarını açıklam ak, dil genelcelerini ortaya çıkarm ak ve dil ile zihin arasındaki
ilişkiyi araştırm ak am acıyla biçimsel m odeller oluşturm ak için dili bağlam ından
ayırarak inceleyen genel dilbilim in tersine, UD dili gerçek toplum sal bağlam ına
yerleştirir. Gerçek insanların, gerçek durumlarda, iletişimi nasıl başardıkları ve neden
böyle yaptıklarıyla ilgilenir. Söylenenle söyleyenlerin toplum sal rollerinin ilişkisini
kurm aya çalışır, böylece dili kullananların davranışları ve güdülenm eleri daha açıkça
an laşılabilir. A kılcı bir b içim de ne ö ğ retileb ileceğ i ile ilg ilen ir; öğretim in
yapılabileceği durum ları, ö ğretim de k u llan ılab ilecek etk in lik le ri, öğretim ve
öğrenm enin oluşm asına olanak sağlayacak siyasal, toplumsal, ekonom ik yapıları ve
bütün işin gerçek ederini ve giderini dikkate alır. UD yanlış adlandırm a ise 'eğitimsel
dilbilim in' uygun bir ad olacağı ileri sürülmüştür; buradaki tartışm am ızdan eğitimsel
dilbilim in UD'nin bir parçası olduğu anlaşılmış olsa gerektir, ancak UD daha geniş
temelli bırşeydir. ...
UD'nin disıplınlerarası niteliği kuram ile uygulam a arasındaki aracı rolünün
ve bağıntı ilkesine bağlılığının doğal bir sonucudur. A n cak bu ilkeyle de
açıklanabilecek bir çalışma alanı olarak, UD'nin kendisi de, kuram sal çalışm a alanları
açacak güçtedir. Belli bir önyargı olm aksızın yürütülen etnografik betim lem e gibi
etkinliklerden açıkça görülebileceği gibi, gerçek yaşam sorunlarının kendilerinin
anlaşılm ası, günümüzdeki durum uyla kuramın kestirem iyeceği, kuram sal bakım dan
dikkate değer sorunlar ortaya çıkarır. Bağıntısı kurulabildiği sürece iyi bir kuram
kadar pratik birşey olam az: Bunun gibi, pratik bir sorun k ad ar sezdirim lerinde
kuram sal olan birşey olamaz. K uşkusuz bu nedenle UD hem zihinsel bakım dan
doyurucu, hem de pratik olarak açıklanabilecek birşeydir; 'uygulam alı dilbilim ci'
nitelem esini kıvançla benim sem iş çok sayıda bilim insanı vardır ve UD günümüzde
büyük ve önemi gittikçe artan, uluslararası ölçekte yerleşik, bağım sız bir araştırma
alanıdır.
Kaplan, R.B., and W iddowson, H. W. International E ncyclopedia o f Linguistics, s.
76-80.
U ygulam alı d ilbilim i tanım layan şey, ilgilen d iğ i zih in sel ve pratik
etkinliklerin kapsam ıdır; bu da hiçbir yerde AILA ( Uluslararası uygulamalı dilbilim
derneği) 'nin izlencelerinde ve uluslararası kurultay kitapçıklarında olduğundan daha
yetkin bir biçim de görülem ez....H erhangi bir bilim in tanım ı, D aniel Jones'un
hayvanbilim ci dostlarına köpeği nasıl tanım larsınız diye sorduğunda, 1dört ayaklı,
mem eli, başka bir köpek tarafından köpek olarak tanınan hayvan' biçim inde aldığı
yanıta benzer biçimde, dolam baçlı bir tanımdır. O nedenle (çevirence eklenm iştir.)
tanım yerine beş önerme sunuyorum:
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1. Uygulamalı dilbilim hem kuram, hem de uygulama ile temellendirilmiştir...
2. Bu temeller çok yanlıdır....
3. Uygulamalı dilbilim dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi ile sınırlı değildir....
4. U ygulamalı dilbilim her yeni iş için kendisini yeniden tanımlar....
5. Uygulamalı dilbilim durağan değil, devingendir....
U ygulam alı dilbilim , günüm üzde, bu çok temelli, disiplinlerarası, dillebağıntılı işlevi yerine getiren tek bilim dalıdır, şimdiye değin elde ettiği başarı ile de
övünebilir ve uygulam alı dilbilim ciler kuram sal tem elleriyle ilgili açık, bilgili ve
profesyonel tutumlarını sürdürürlerse başarılarının sürmesini güvence altına alabilirler.
Strevens, P. 'On defining applied linguistics.' New O rientations in the Teaching o f
E nglish (içinde) OUP, 1978, s. 37-40.

