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YABANCI DiL OLARAK Tİ,,RKÇE öĞRETİMi iÇiN
KAVRAMSAL İZLENCE IIAZIRLAMADA SORLINLAR

Mine TOSYAL,I 1

Özet: Kavramsa] izlence düşünccsi l 97 l 'den başlayaıai çok i]gi uyandımrş, son y ll]ann gerek iz]ence yapımı

gerekse dil öffetiminc verimli Ve aydınlatlcı katkülan olınuştur. Çünkü kavramsa] izlencelerle ö&etimin başındıur

başlayar* dilbilgisel ve durumsal etmenlcr gözden uzak lutulmadan dilin iletişimse] gerçekleri işin içine katılmak-

ladür. Kimin. kiminlc. niçin. na-sıl, neıtde ve ne zaman konuştuğuna ilişkin aynmlar yaptlariü hazırlanacak biİ izlcn

ce dilin iletişimsel yönünü de içine katacaktır. Bu ayrımlaı konuşaılann uıacln] ve tutumunu bclirlemekte ve ileti-

şinıe doğrudan e*icımckıcdir. Çünkü kavmm\a] izlencc dilbilgisel !e dufumsa] ögcleri de içine alarak dilin iletişim

sc] yönıinü de en ba§lnda, ba§]ayafaİ işin içine katmakladlr. Bu ncdenlerle yabancl dilolafak Türkçe öğrctiminde

de kavramsal iz]cnceden yararlanılması uygun olacal<tır.

Yabaıcü dil ögrenicilerinin biryere furist olar.ık gittiklerinde kulliuracak]an ya da ü]keler]ne 8elen birturistle ko-

nuşabileceklcri kadiır bir dilin yitnı sıra. yü4ysel olmayiur sosyal diyalog]ar kurnbi]eüjekleri bir dile sahip olmalzırı

"Eşik Düzf,yi" olarak tanımlanmlşlır, ingilizce için hazlrlanmış o]im eşik dü,,eyi çalıŞma§ı kaynitk alünarak yapılan

çirlışma. Türkçe için gcncl kavrırm]u dizini elde etmeyi amaçlamüşt]r. l]u dizin. yabancı dil o1a-a| Türkçe öğİencn

kişinin amacüna yöne]ik olari]k kullanacağı kavraJıliırı belirlemede hazırlüıacıü bir izlencede gercksinim çözümle

mesinin ardından kul]anılacaktır.

Bu aınaçla bı4lanan çalışmada iinceliklc V ı Ek'in "Eşik Düzcyi" ç;ıJışııısü incelenmiş ve gcnel kavramlar ba§-

lıklan dikkate alınarak Türkçe için düzenlenmiştir. Ancak in8ilizce ve Türkçe dcğiŞik kökenden gelen. değişik yapı

da diller olduk]ııründan dolayı baıı kavramlar ıam öıtüşmeıııiştir. İngilizce çekimli bir dildir vc Hinr Avrupa dilaile-

sinin bir üyesidir. Türkçe ise Ural Altay diller;ırin Altay koluna bağlı sondan ekleme]i bir dildir. BD ayfllıklal iki dil

için hitzırlan.rn genel kavram]ar dizinlerine de yansımıştır. ingiiizce için hezırlanan dizinde olmayarı bazı ulamlar

Türkçe dizine ekIenmiş] kimi ingilizcc kavriuıliırün ise Türkçe ka§ılıkl2ırı gösterilememiştir.

Anahtar sözciikl€r: Kavram. kavramsal izlence, yapısa-l izlence. eşik düzcyi. genel kavramlar)

Problerns in Preparation of Notional syllabus For Turkish as a Foreign Language

Abstaact:The idea of a notional sy]labus has aroused much interest since 1971 and contribuıed greatly to the

\ı,ork on syllabus design ilrrd language leaching in üe recent yeafs. This is because the communicalive :§pğr!s of

language are put into considcralion wiüou! ignoring lhe gramnlatical and situational iacrors, A syllabus dcsigncd by

considcrin8 üe differences as to who is tiıkin8 lo whom. when, where, how and why will natura]ly include the

communicativc aspecl of limguage a\ well. Thcsc viıriations spciry üc spe:üeıs' aim and attjtude and directly

relarc to communicalion. bccause ıhe notional svllabus includes the commlınicative Apect of ]anguage Iionı the

be8inning by iriready covering thc grammatical and sit!ıationa] elements. This is also ühe reason why üe notional

syllabi is a propcr tü]1 in leaching l'urkish a§ a forci8n laürguage. Thc lcve] of limguage thal enable üe useüs of that

language lo get invo]ved in convcniations when lhey go 1(r a countr]- al lourists or when üe lourists visit ücir own

counq is dcfined i§ the "threshold leve]". ln üis sİudy. which is bascd on üe ıhreshold levc] desjgned for teaching

English as a foreing languagc, üe production of a gencriı] notions index for Turkish is rrrgeıed. This index wil] be

uscd while a syllabus is desigıed for üc nceds of a lımguage lcamer ofTurkish to spc.ify the notions that §he wil]

u\( ıUü her hi\ 
^sn 

neeül. alier ü( nğed. Jnnl}.i. \tJAe.

Van Ek's'Treshold tİvcl' study is exirmined aü fint ıınd by taİing thc gencra] notions titles inlo accounl orga

niled forTufkish, However. since English and Turkilh come fİom dilferent rools and thcy are differently structured

languages. some notions aİe not overlapped. English is an inIlecliona] lansua8e and a membeİ of lndia-Europe

l Ylldız Teknik LJniversitesi . Yiiksck Lisans Öğrencisi

295

I



language family, Turkish is a member of Altay br.ınch of UrJ Ahay Ianguages and it is an agglulinating langııage.

These djfferenccs are rcflccted 10 the geneml notions index püİjpıuerl for two l.ülguages. some caüclones ml\\lng ln

üe index pıtpıutd for English iıre added to Tufkish index; Tuı{ihs counlerpan of some lİglish notions aİ: not pıD

vided.

Key words: Turkish i§ a tbreign la,ı8ua!]e lıınguasc notions _ nolional syllabus _ üe Threshold Level

l. Giriş
Dil bir iletişim aracıdıı. Duygulaf, düşünceleİ, istekler. dil aracılığı ile iletiliı. Dil yıırdımı ile insanlar

çıkanm, yoı,ı.rm, açıklama yapabilir; soıu sorabilir. ikna edebiiir. özür dileyebilir ve benzeri bu tür eylem
leıi ycrine getirirken insaılar öneıide bulunur. Kişinin nasıl konuştuğu. onun se\:tiği anaca vıırma yolu-
nu açıklar. İşlevsel kavnmsai bir izlcnccde bunlıır kavramlan oluşfuıurlar.

Kavramsal izlence düşüncesi ]97l'den başlayalak çok ilgi uyandınnış, son yiliırrın gerek izlence ya
pımı 8efekse dilöğretimine veıimli ve aydın]ahcı katkıları olmuşfur. Çünkü kavramsal iZlencelerle öğrc-
timin başındijn başlaylu-ak dilbilgiscl ve dunımsal etmenleİ gö7den uza.k tutulünadan di]in iletişimscl ger

çekleri işin içine kallmaktadır_
Konuşmanın işlevi, toplun bireyleri arajünda etkileşimi sağlamalitlr. Bu kullanımdaı doğan özellik

ler di] işlevleri ve söz cdiınleri olarak geniş ölçüde incelenmiş ve son_radan dil öğretini izlencelerinc so
kulmuştur.

Kimin. kiminle. niçin, na§tl. nereüle vc nc zamırn konuştuğuna daiı aynmlar yapılarak hazırlanacak
bir izlence dilin ilctişimsel yiinünü de işin içine katacaltır. Dilin hangi işlevlerlc kullıınıldığını gtJsteren

bu ayrımlar "işlevsel-kavmmsal". "işlevse] i]etişinsel" tcriınlcriylc, ıınciü toplum-dilbilim çalışmalan
ilerledilıen 

"onra 
dıl tigrcttminğ g jr(bi]m jşıir.

Kimin. kiminle. niçin. nasıl, nerede ve ne zaman konuştuğuna ilişkiıı yapılan bu aynmlirr, konuşturın
seçtiği amaca v,uma yolunu açıklamııİtadır. Bu aynmla.r konuşanlarün atıaclnl vc fufumunu belirlemek-
te vc iletiŞime doğrudan etki etmektedt. Çünkü kavrıunsal izlence dilbilgisel ve durumsal ögeleri de içi
ne alarak dilin iletişimse] yönünü de cn başındaı başlayaraİ işin içine katmaktadf, Bu nedenleılc yabıuı
cı dil olarak Türkçe iiğretiminde de kavramsal izlenceden yarülanılması uygun olacaktır.

2. Türkçenin yabancl dil olafak iiğretilmfüii
Türkçe uzun yılliırdıuı beri yabancı dil olank öğretilcgclmektedir. Ancıık uygulamalı dilbilim alanın_

da Türkçe için yeterli ar4tııma ve incelcıne yapılmadığından yabancü dil olaIak Tirkçe öğrcten kurum
lar bugüne kadar kendi yöntemlerini -yöntemsiz]iklerini_ gelişti.mişlcrdir. Bugün yabancılara Türkçe öğ_

reten kurumlıırın birbiflerinden fa*lı yöntemlcrle hıuırlıuımış izlenceleİ uyguladık]an göIülünektedir.

Yabancı dil oiarak Tür(c iiğretmek ıırnacıyla hazırlanan kitaplara ve bu amaçla eğitim veıen kurum-
lann yöntemlerine bakıldığında ağrfhklt olank yapısal izlence kullandıklan görüimektedil. Yapısal yak
laşımda ilk önce dildeki temel yapılar vc bunlan ögrenmek için gerek]i olabi]ecek Sınırlı sayüda siizcük
ler öğretiliL Bu yapı ve sözcükler ö8retildiğinde iietişimin sağlanacağı vıuuyılır_ Ancak bireyler bu yön_

teınle öğrendikleİinde birer dilbilgisi kitabü haline gelmektedirler, Dilin kurallannı, yapısını, eklerini, za
mıurlannı yaıllşsız kullansalar ü bütün bunlaf iletişim için yeterli olmamaktadır. Bu, yeünızca yabaıcl
dil olarak Türkçe öğretiminde değil; ttim }rbıneı ılil oğretimlerinde geçerlidir. Ömeğin bizim okullan
mızda yapısal yakJEımla İngilizce öğrencn ve denlerinde çok ba§anlı olan öğrcnciier yaz ın turist]erle en
basit diyaloglan bile kuüamamaktadırlar.

3. Geliştirilen yöntenıler
Chomsky var olauı standart yapısalcr di] kıuamlıırııın, dilin temel özelliği olan tek tek tiimcelerin

yııraıcılığı ve eşsizliğine açıklama getirmeyi başalımadığını 5ergılemi!ıir, ingiliz dilbilimciler dilin bir
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ba§ka temel boyufunu, yani dilin işlevse] ve iletişimsel potansiyelini vurguladılar. Dil öğretiminde yalnız
ca yapılann cdinilmesi yerine iletişimsel yeteİlilik üzerinde duİma gereğini gördüler. Bütün bu bulgulıır,
yapısalcı yailaşımın yabancı dil öğrenicisinin gercksinim duyduğu ilctişimi gerçekleştirmede zayıfoldu-

ğunu girstetmiştir.

l97 J 'de bir gnıp uzman birim-krcdi sistemine dıyalü dil denjle.i geliştirme olasılığ:nı incelemeye baş
iadı, Bu sistcmde öğrenme göıevleri "her biri bir öSenenin gereksinimlerinin içeriğine hitap eden ve bir-
biıi ile sistemliolarak bağlantılı olan bti]ümlcr ya da birimlcr" (van Ek ve Alexıınder l980: 6) halinde tn'
lünmekteydi. Bu grup. Avrupalı dil öğrenenleıin gereksinimleıi üzerlne yapılmış olan çalışmalan ve özcl-
likle de ingiliz dilbilimci wilkins (l972) taıafindan haıırlanmış olan vc dil tjğretimi için iletişimsel prog
Iamlal hazırianmasına temcl oluşturabilecek bir işlevselve iletişimsel diltanrmt getiren ça]ı§mayr kul]an
dı. Wilkins'in katkisı dil öFenen bir kişinin anlatma ve ifade etme için gcrcksinim duyduğu iletişimsel
anlamlann bir çözümlemesini yapınttktı. Dili alışılagelmiş dilbilgisi ve sözcük bilgjSi kavramlan ile açık-
laınak ycrinc, Wilkins. dilin iletişimsel kullanimliınnün gerisinde yatan an]am sisteın]erini sergilemeye

çabaladı. Bu konuda iki tip anlam tanlmla,,ntütaydı: kavramsal ulirmlar (zan,ıaı. sıra. nicelik, konum. sık-
lık gibi kavramlıır) ve iletişimsel işlev ulamlan (talep, red. teklii, şikayet). Wilkins sonraları l972 taıihli

çalışmasını yeniden ele alıp gcnişlefti ve Noıioıwl Sı,tlabuse.ı Q,l|lkins J976) adı alnnda bir kitap haline
getirdi. Avrupa Konseyi wilkins'in anlamsal/işlevse] çdzüm]emesini bil başlaıgüç düzcyi için iletişimsel
dil pıognmı için değer]er haliııde derledi. Bu basamık düzey değerleri (van Ek ve Alexander. 1980) Av-
rupa da iletişiınscl dil progrııinlannın ve ders kitapJannın oluştuıulnıasında çok ctİili olmuştur,

İletişim] duygu, düşünce vcya bilgileıin karşılıklı olarai aktıılırasıdır, O halde i]etişimde bulunmak,
kavramla.rı açıklayarıık işlevleri yerine genrmek degıldlr, ilenşıın. dil gösıergelcrinin anlamlt vc yerinde
kullanılmasıy|a birlikte sözel olmayan davranışlıın da içerir. Yanıtlıuıması gereken soıu bir dili konuşan
bireyin o dil toplumu ilc ilctişim kurabiinıesi için neler bilınesi gerektiği ve bunlaıı nasıl öğrendiğidir. Di
lin ne olduğu onun nasıl kullanıldığından ayrılamu (Dcmircırn, l990:90). Dolayısıyla iyi iletişimi sağla
yabilmek için dil kurallarıyla toplumsai kurallan da ögrenmek lerekir, İlle bu nedenlerden dolayı yapı-
sal yak]ixiımla y.ılnızca di!in kurallaı ve sözcükieri öğrenilerek iletişim gcıçckleşmcz. Kavramsal izlen-
cenin üstiinlüğü, dilbilgiSel !e duı!ınsal ijgeleri göz önünde bulunduraraİ diIin iletişimsel yönünü en baş
tan öğretime katmaktır.

Yukarıda sözü edilen nedenlerden dolayı yabancı dil olaıak Türkçe öğretiminde kavramsal izlence
den yararJanllması gerektiğine iniuıılmaltadır. Ancak kavriimsal izlence hazırlamak için öncelik]e kav-
ram dökümünc 8ereksinim bulunmaİtadır. TüIke için genel kavramlar dizini oluştuımak amacıyla giri-

şilen çıılışmada, Van Ek tarafindıın İngilizce için hızırleuımış olıuı genel kavrıırnlar dizini kaynak alınmış
tır. Bu dizin, yabancü dil ol.ırak Türkçe öğTenen ki§inin amacına yönelik olaı"k ku]lanacağı kavramlan
belirlcınede hazırlıuracak bir izlencede gereksinim çözümlemesinin ardından kullanılacaktır.

Anlamsal-di)bilgisel ulamlar (ömeğin sıklık. h,ıreket, konum) ve öğTenenlerin ifade etme konusunda
gereksinim duydukl:ın iietişimsel işlev ulamlannü belirleyen kavramsal programı wilkins oluşturdu (wil-
kins l976). Avrupa Konseyi bu programı genişietip gcliştircrek Avrupalı yetişkinler için düz€nlenen ya
baıcı dil kurslannın hedeflerini, bu insıuılıırın yabancı bir dili kullanmak için geıeksinim duyabilecekle-
ri durunıları (ömcğin seyahat, iş), konuşmalan gerekebilecek konulaİı (ömeğin kendisini tanıtına, eğitim,
alışveriş), dili öğrenme amaçları olan işlcvleıi (ömeğin bir şeyi tarif etmek, bilgi istemek, olumlu ya da
olumsuzfikir belirtııek), iletişimde kullandık]an kavramlaü (ömeğin zaman, sıkil, süre) ve gereken söz-
cük ve dilbilgisini içeren bir program haline getirdi. Sonuçlar, bu çalışmıurın da day.ıİıağını oluştuıan,
"Eşik Düzeyi İngilizces|" (Tfueshold kyeL Englıt/ı) (van Ek ve Atexander 1980) olalak yayımlandü ve
bu "basamak düzey"de gelçek]eştirilmesi gereken dilkonulıırı da dıüilolmak üzere. yabzuıcı birdi|de ma
kul bil iletişimsel yeti düzeyi edinmek için neJerin gerekli olduğunu belir]eme amacl taşımaktaydı.
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Avrupa bplumunda yetişkin öğrencinin iletişim sorunlan göz önündc tutularak, dil öğretimindc or

tak bil biim kredi düzeninin tcmelini oluşfuracak bir ıına izlcnce (proto sllabus) yapılması düşünülmüş,

sürdürülen çalışmalar sonunda "dilin hangi işlevlerle kullanılılıği'nl ve "bu işLevLı:rin hıngi kdıramlara

böltinılüğü"ın ofiaya çıkırrmayı, ve yabaıcıdil öğretiınini bu aynntı]aİ içeren bir izlcnceye bağlamayı

ıınıaçlayan bir yakl4ım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım içerikten çok yiiıtcme ağ]rhk veren "_ıı]pısd1", ve

"!-apısol durumsal" izlencclerin bekleneni vermemesi kaışısında, o güne kıdar dilbilim ve ilgili dallar-

da gerçcklcştirilen ilerlemeleıden de yirrarlıntlaıak oluşfurulmuştur. Öteden bcri ılıl öğretimiylc ilgilenen

Avrupa Konseyi Kültiirel işbi.liği Dairesi. l964 yıllnda "Çağdaş Diller hojesi" adıyla bir çalışma baş

latmış. "yetişkinlerc yabancı dil öğretiminin en iyi biçimde nasıl düzenleneceği" konusunda bir semgız-
yum düZenlemiş, oluşfurulan üç çalrşma birimi bu konuda üç rapor Sunmuştur. l97l yı]ünda uygulama-

sına gcçilen bu yak]aşımın verileri l975 yılıııdan başlayaraİ öğretiın kitaplanna yansltılmıştır,

3.1. Kavranısal izlence
Sözü edi]en kavramsal izlencc düşüncesi (197l ) çok fazla ilgi uyandırmış. son yılların gerek izlen

ce yapımı gercksc dil öğretimine verimli ve aydünlatıcı katkılan olmuştul. Bu iz]cncede biıim oliırıık kav-

ram (notion) ya da işlev (function) alrnmış ve üç ayn kavıam ulamı düşünülmüştüI:

l) anlamsal (diişünsel. bilişsel ya da iincımcsel) dilbilgisi ulamlan

2) söylenilenlerlc birlikte tavn açıklayirn kip ulanrlarü

3)dil ile ne yaptlğımızü nc iiı atlığımıZdan ayrfuı iletişimscl iş]ev ulam]an.

Kavramsal izlencelerle öğIetimin bi§ıııdixı itibaren dilbilgisel ve duıı.ıünsal etmenler gözdcn uzak tu

fulmadan dilin iletişimsel gerçekleri işin içine katülmaktadır. Kavramsal yallaşıın üç ayıı biçimde uygu-

lanabiiir:
l) başlaıgıçta dilbilgisel. daha ile.i düzeydc kavnmsal
2) baŞtan baŞlayaü"k tümüy]e kavrıımsal

3) dilbilgisel ve kavramsııl özellikler bir arada öğretilerck. (Demircan ]9ğl:l37-8)
işlcvscl-Kavnmsal yallaşımı geliştircn Vın Ek'ın ingilizce üzerinJc }üpltgı çalışma esas ırlınarak

Tüıkçe için kavramsa] izlcnce çalışması hiuırlıurmaya ça]ışı]mıştır,Yabancı dil öğrcnicilerinin bir yere

turist olar,ü gittiklerinde kullaıacaklan ya da ülkelerine gelen bir turistlc konuşabi]ecekleri kadar bil di

lin yanı sıra, yüzeysel olmayan sosyal diyaioglıır kurabilcccklcri bir dile sıüip olmalıırı Van Ek taıafın-

dan "Eşik DüZeyi" olaraİ tmımlalıınıştır. Bu tanımlama bugün Avrupa o(ak Çerçevesi'nde kabul edil

miştir.

Van Ek. İngilizce üzerindc yaptığı çalışmasında. İngilizcc içiıı dil işlevleri. dil etkinliklcli ve genel

kavram]ar dizin]eri olu§tunnuştur. Van Ek kavıamlan genel kavramlıu vc bclir]i kavramlar olını* üzcrc

iki gruba ayırmıştır. Bclirli kavramiar. doğrudııır bircyscl konu seçimleriyle belirlcnir. Genel kavranılıır

ise pek çok değişik konulııra ve dcğişik durumlara uygunluk 8östeımcktedir, Genel kavrarnla[ y&,al ta

rafındıur sekiz ulırm a]tında toplanmtştır:

varoluşçu
uzamsa]

zamana ait

niccl
nitel

fiziksel
değcrlendiric i

zihinsel
ilişkiscl
yer/uzam ilişkileri
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7aman ilişkileri
eyjeİrolay ilişkileri
ka§ıtlü ilişkilcri
iyelik ilişkileri
manık ilişkileri
gösterim

Bu ulamlann altında kavramliir listclenmiş ve kavraınların İngilizcede nasıl karşılandığı gösteril

üniştir.

3.2. Van Ek'in "F4ik Diizeyi" ve Türkçe için diizeıılenişi
Bu bildiıidc kiıni aıa noktirlın sunulan çalışmada öncelikle Van Ek'in "Eşik Düzcyi" incclcnmiş ve

genel kavıamlar ulamlan dikkatc alına_riü Turkçe için Juzenlenmişıir. Anc:ıi İngılizce ve Türkçe değişik
kökendcn gclcn. değişik yapldı dilleı o1duklanndan dolayl bazı ka\r,rm]al tam ijıtüşmclnişıir. ingilizce
için hazıılıuııın dizinde oJmayan bazı ulamlar Turkçe Jizine eklenııiş; kınıi İngilizcc kavı:ımlann ise
Türkçe kaışılıklan gösteri]emcmiştir.

. İngitizce için yapılıuı dizinde öğreniclnin yalnızca algılamas:nın yeter]i olduğu üretmesi gcrckmc-
diği kavramlıır için (R). hem algılaması hcm de ürctmcsi gcrcken kavrıunlıu içiıı (P) kulleuıılmıştlr. Aynl
durum Tüıkçe dizindc (A) algısal, (Ü) üretinsel olaİak gösterilmiştir, Bu iiadeler. yabancılar için hiııır-
lanmış Türkçe okuma/alıştrmrdilbilgisi kitapları kaynt* alınart* truşturulmuştur. Bu dizin bir kavram

sal izlencede kullanılüıra amacıyla haz]rlanmışrır. İzlence hı_zırlamadan önce gcrek\inim çözümlemcsi ya-
pılacıü ve tüiylece elde edilen bilgilere gijrc gcnc] kavr:rmlirr dizinindcn vararlanl la( llkh r. Ögrenicinin ge

reksinimlerinc görc kavrıunlıırın algısal ya da üretimsel durumlannın değişebileceği unutulmamalıdr,
. Bu dizin hazırlanırken Ölçünlü Türkiyc Türkçcsi tcmc] ııllnmıştır. Yerel söyleyişlere, ağızlaıdaki bi

çinl ve anlatümliira ycr vcrilııemiştir,
. İngilizce için yapıian dizinde bazı kavraınlaü,ın gcrçcklcşıne ve gcrçckleşmeme durumlıırı ayn ayn

ele ahnarak verilmiştir, Türkçc için aynı yol izlenmiş. olumsuzluHıır "değil" sözlüksel birimi ve olum
suzluk eki { mA}iic yinc olumsuzluk iinlamı katan { sIzi eki i]e göslerilmiştir.

. ingilizce için hıuırlanan dizinde olduğu gibi Türkçe için hazırlanan dizinde de her kavramın ardln
d.ın ömek bir lümce velilmiştir,

. Türkçe eklenlcli bir dil olduğu için bazı kavramiar yalnızca ekle karşılanabilmektediı. Bu durum-
lardı cklcr gösterilmiş ve eklerin uyuma girebilcceği dc ifadc edilmiştir,

. Türkçe. diğel Ulal-Altay dilleri gibi rer uyumlannlı ıahipnr. ingılızce ıçin kiyle bir durum söz ko
nusu olmadığııdan genci kavıamlar dizini haztrlanırken sözcük]erin uyuma girebileceği ayrü ayrü göstc-

fiImiştir,
. İn8iljzce için farklı ku]lanımları olan bazı sözcüklcrin Türkçcde y.Jnızca tek k,fşılıgı vardır. Öme

ğin: large,wiıle kalın: speak,ıatk kıııuşıııık: Jiffiiıılı,h,ır.1 :,,r.İngılızccdızinleı,au.ıeyereasonola-
rak ayrı ayrı ele alınan kavramlar Türkçe dizinde neden ulamı a]tında tek bir kavranr olarak a]ınmışt]r.

. İngilizce dizinde ıısrrumental olaıı:lı. ele alınıuı uliım Türkçe dizinde gösterilememiştır.

. İngilizcedeki iel.rlrelılsibi dilbilgise] cinsjyel kullanrmlaı Türkçede yoktur. Kavramlala verilen ör
ncklcrde bu fıırklılık da göze çarpmakladıL

. İngilizcede kullanılan thela/an B|bi l^n|m|lklıu Türkçede yoktur. Kavıamliir için verilen ömek tüm
celcrdc bu ayrın göze çaıpmaitadır.

. Türkçede çekim. sona gclcn cklcrIc yapılmııktadır. Bu çekimler aynı zamiurda ses uyumunu da tıe
rabcrinde getirmektedir. Bu nedenle dizine genel olarak bakıldığında kavramlar için ömek 1azımlırı in-
gilizce dizinden oldukça larklı görünmektedir. İngilizcede 1eni hir §nzcük )ii|a],ken ve çekim s:ıasında
kiiklcrdc değişiklik olur. Genellikle gramer ifadeleri kökün bir içten kınlmayla aldığı değişik şckillcrle
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karşılaıır. Bu değişiklik çok defa kökü taıınııaz hale getirir, İngilizce dizindc kavramlann bu fıuklı kul-

lJntmlan tçin iyn ya,ı ımllırı olıiugu görülür.
. Türkçede ikilcmeler oldukça önemli bir ycr tutar. konuşma ve yıuı diliııde s* başvunılıırı dilimi-

zin bu zenginJikleri İngilizceıle yoktur. Türkçe için hazırlıuııuı gcnel kavramlar dizininde ikilemelere de

yer veriImiştir. Bu amaçla yabancılar için hızırlanmış Türkçe okuma/alıştırmrdilbilgisi kitaplan kaynak

a]ünmıştır
. Dil yalnızca bil bildirişirn aracı değildir; pek çok kültürel özelliği de içinde banndınr. Bundıuı ha-

rckctlc Türkçe genel kavram dizinin<le bazı L!\İ]mlan kaIşllamaLIiı --e\as altnim ingilizce dizinde olma

masına kaşın- dcyinıler de kullan]lmıştır, Bu amaçla deyim sözlükleri ve yabancılaı için hiuıılıuımış
Türkçe okumrahştırmrdilbilgisi k jtaplan kaynaİ irlınmıştır.

. Türkçe genel kavramlıır dizini hazıı]anırken ingıJızce dizınde ycr almııan eskililı/,-eni[ik, pekiştir

ıne, kesinlilJkesin olmarır, alt ulamlaı, de.ğe rlendirme ulamı içerisinde gösterilmiştır İngılızce dizinde

ya]n|zca ılüş nüne kavı:ıırrına yer verilirken Türkçe dizinde lıı'sseınıe dı_ıT ıız] kavramına da aynca yeı ve-

rilmiştir.

4. Sonuç ve dğerlendirrne
Yabucı dil olaral Türkçe gereçleıindc kuilanılacak izience tiirünün kavramsal o]ması. den gcroçle-

rinin ögrenicileri bclli bir iletişim kurabilme düzeyine getimesini sağ)ayabilecektir. Bu çalışma hazırla-

nırken: yabancı dil olıueık Tüfkçc öğrenicisinin yE, cinsiyet, eğitim duıırünu. anadil bilgisi gibi özellikle
ıinin yanı sıra Türkçeyi ne amaçla kullıuıacağının belirlenmesinin ıırdından, ösenici için eşik düzcyi hc-

define uygun olırrak soçilerek hazırJanacak bir kavraınsal izlenceyle hedefe dıüı kısa ve emin bir yolda

varacağı düşünülmüştiir.

Ancak, Tiikçe için kavnmsal izlenceye, ikidil alasındaki sözü edilen ayrımlaıdan dolayı İngilizcc-

sinden olduğu gibi çcviri yapıiarak ulaşrlamaz. Bu nedenlc İngilizce kavramsııl izlencc ömeğine bakıJa-

rak hazırlanan Türkçe dizinde kimi kavramlal olmad]gl lçin eklcnııiş. kimı ingilizıe kavıamlann ise

Tijrkçe ka§ılık]an göSterilememiştir. Bunun yanü süra Tükçe dizinde kavramları kaışılamada ikilemele-

re ve deyimlere de yer verilmiştir,

Türkçe için hazırianan genel kavıaınlar dizininden yarar]anılarak oluştuıulacak kavramsal izlenccy-

le, yabancı dil olarak Türkçe ö$enicilerinin gereksiz bilgiler edinmeden yalnız.a amaca yönelik çahşa-
rak eşik düZey hedefine ulaşacııklıırı düşünülmektediı.
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