D ~ LKULLANIMINDA "VER~M LL~~ K "ACISINDAN
"T~KEL S ~ Z L ~ K C E "

Bag sozciikler : Kullanim. Verimlilik. Egdegerlilik. Gerek. Erek. Kapsam.
0 l ~ e k .Yontem. Beceriler. Boliimler. Ceviri. Sozciik dagarcia. Sozliik~eler.Tikel sozliik~e.
Yazi ozeti

: Yabanci dil ogretiminde erek, iglevsel degeri yuksek bir

dil kullanlmini kazandirmak olsa gerek. Bu yolda verimlilik oraninl artirmak iizere, dil ogretim girigimini belirleyen etkenlerin yeniden bir degerlendirilmesinde buyiik
yararlar bulunabilir. Bunun iqin de, ilkin hangi gereksinmeye kargilik olarak, hangi ol~ekteyabancl dil ogretilecegi saptanmalidir. Yabanci dilin boliimlerinden ise, gene1
olarak sozciik dagarc@, ozel olarak da "tikel sozlukge"
denebilecek olan kesim, verimlilik orani aqsindan en
belirleyici kiime olarak ortaya qkmakta gibidir.
Yeni bir "davranq diizeni" kazanmak veya kazandmnak yolunda girigilmig bir ~ a b aolan "yabanc~dil" "o@enim iijjretim eyleminde b a ~ a nol~iitii,son ~iiziimde,hi$ kugkuk, bu yabancl dilde siirdiiriilen "dil kullanimi" olsa gerek.
Yetkinlik

(: tiim ve iglevsel)

lkinci dil
Yedekqi dil

KULLANIM
Yetersizlik (: gudiik ve gostermelik) Oyalayici dil
Yalanci dil
Buna gore, yabanci dil ogretiminde en son agama, iilkiisel diizeyde,
"anadili yetkinligi" oramnda bir "ikinci dil" kullanimmln kazandirdmasidlr.
Bununla birlikte, daha lusitli smirlar iqerisinde bilgi iletigiminde bulunmak
iizere ve anadiline yardimci olacak bi~imde,yabanci dilden, bir "yedekqi
dil" olarak yararlanmak da olanaklldir. Her iki durumda da, yabanei dil
belli bir yarar saglayabilecek ve belli bir gorevi yerine getirebilecek bi~imde
"i$evsel" olarak oBenilmig veya o&etilrnig sayilmalidn.
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Ote yandan, yillarca siiren bir ogretimden sonra kazandmig olan bir
yabanc~dil kullanimi, eger, ancak ve ancak kokteyl partilerdeki veya.
turistik gezilerdeki gibi yalinkat ve neredeyse ilkel diizeydeki bir bildirigmeyi yiiriitmek iqin killfindan qikarilirsa, o zaman boyle bir dil kullanimi
ancak oyalayici sayilabilir. Bu tiir kullanim, boylesine giidiik bir yatirimda
bulunan kigi veya buna yardimci olan qevresi baklmindan da aldatlci bir
kazanq olmaktan ileri gidemez, gitmemelidir de. Bundan daha da kotu
olmak iizere, devlet okullarinda yapildigi gibi, en az alti yil siiren bir o@etim
sonunda, ogrencilerin neredeyse bir tek tfimce bile kuramaksmn yabanci
dilsiz galmalari ise,' soziimona kazanduilmig olan dil kullanimini, goz
boyayici ve yalanci olmaktan kurtarmasa gerek. Elde edilen sonuca gore
degerlendirilecek olunursa, her iki durumda da gerek boguna harcanan
qaba gerekse elde edilen saglikslz iiriin balumindan boyle bir dil kullanim
ancak "gostermelik" olarak nitelendirilmelidir.
Dil kullaml, bir yerde, belli qabalar sonunda elde edilen bir iiruri
olduguna gore, bir yandan bu qabalara oranla "verimlilik" olqiisiiniin ne
oldugu saptanmali; ote yandan da verimlilijji a ~ r m yolunda
a
neler yapilabilecegi gozden geqirilmelidir.
Yogunluk

Sure
Emek

E~degerlilik

Anadili
Yabancl dil

ilkonce gurasl vurgulanmalid~rki, "verimlilik" bir yerde goreceli ve
orantili bir kavram olup ancak, bir girigimin baginda verilen gey ile sonunda
alman Sey arasindaki baglanti balumindan degerlendirilmelidir. Buna
gore, eger bir yabanci dil o@etim izlencesinde, bir ogrenci yalnlzca bir
yil ders gorerek, obiir ogrencinin alti ydda yapti@ndan daha iyi bir sonuq
aliyorsa, o zaman bu birinci giri~imhiq kugkusuz daha verimli sayllmalidir. Nitekim, yabanci dil ile ogretim yapan okullann ortaokul havrllk
slnlflarinda bir yil boyunca yapilan yaklagik 750 saatlik ders sonunda elde
edilen sonuq, tiim ortaogretimdeki a l t ~yil boyunca yapllan, gene yaklagik
750 saatlik ders sonunda elde edilen sonuqtan qok qok daha verimli olmaktadir. Buna benzer biqimde, eger bir ogrenci, 50 kigilik~birsinlfta ders gorup
de ozel bir ogretmenden tek kigi olarak ders alan bir bagka ojjrenci kadar
bagan gosteriyorsa, o zaman, bu birinci tiir smif ojjrencisi, ayni diizeyi
tutturmak iqin qok daha fazla kigisel qaba ve emek harcamak zorunda
kaldiBndan, bagansindaki verimlilik orani, ikiaci tiir ozel ogrencininkine
gore qok daha ustiin sayilmalidu.
Her iki durumda da bir izlencedeki "yo$junluk katsayis~", daha a2
siirede, daha az emek sonunda, daha iyi ig qikarabilme ile ters orantili
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olarak saptanmalidir. Bu balumdan, gok uzun surede, buyiik gabalar sonunda, ancak orta duzeyde bir yabanci dil kullanuni kazanmig olmak,
yalnlz sonuca balulip degerlendirilerek bvguye deger gorulmemelidir. Ote
yandan, bir yabanci dildeki kullanim, bir yerde, o kiginin kendi anadilindeki dil kullanlrnma oranlanarak, belli bir degerlendirme duzeni igerisindeki
yerine oturtulmalidu. Eger bir kigi kendi anadilinde, sozgelimi Turkgede,
her konuda genig bir gene1 bilgi gorunumu sergileyip de yabanci dilde
ancak okul oncesi yaglardaki yabanci gocuklarin dil duzeyinde bildiri~mede
bulunuyorsa o zaman boyle bir dil kullanim, kesinlikle, verimsiz olarak
damgalanmalidu. Buna kargllk, eger bir bagka kigi kendi anadilinde zaten
ancak belli konularda ve ancak orta diizeyde bir bildirigmede bulunuyor
da, yabanci dilde de bunu gene aym diizeyde yiirutebiliyorsa, o zaman
boyle bir kiginin yabanci dil kullanimi daha verirnli sayrlmalidu. Cunku
onemli olan nokta, bir kiginin, kendi anadilindeki kullanim duzeyi ile
yabailci dildeki kullamm diizeyi arasrndaki dengeyi ve uyumu belirten
"egdegerlilik" baglantisi ve olgutudur. Buna gore, eger bir bilim adami
kendi anadili Turkgedeki bagarisma kargilik, yabanci dilde okuduku bilimsel yadari gerektigi bigimde kavrayamiyorsa, o zaman, kendisi giinluk
konugmalan yabanci dilde ne denli bagari ile surdururse surdursun, yapmas1 gereken ile yaptiki arasinda egdegersizlik bulunaca$ndan, kendisinin
yabanci dil kullanunindaki verimlilik orani, her tiirlii aldatici gorunuge
kargm, gene de dugiik olarak degerlendirilmelidir.
a t e yandan, yabanci dil obetim alanrndaki baglica kayg, dil kullan~mindakiverimlilik oranrni artlrmak olduguna gore, o z a m h bu verirnlilik diizeyinde pay1 olan etkenleri irdelemek yararh olacaktrr.
@renciye
Kime ?
Yabanci dili
Saptanik
Neyi ?
o~etici
Kim ?
ETKENLER
Gerek
N i ~ i n?
Ne olgude?
Kapsam
Nasil ?
Yontem
Yabanci dil o$enim ogretim girigiminde genellikle ilk u saptanik
etken veya soru yamtlanmakta; oysa gok daha onemli olan son iig etken
veya soru uzerinde pek durulmamaktadlr. Her ne kadar "yontem" konusunda qegitli ve ilgin~denemeler yaphp oneriler ileri surulmekteyse de, ilkin
yabanci dilin hangi gerekler ile ve &in obetildigi saptanmaksm; ayrrca,
yabana dilin bu gereklere uygun olarak hangi ol~iideo&-etilecegiiizerinde
kesin bir yargiya varmakslzm, soyut bir bigimde ve tiimdengelimli bir
yolda, yalnlzca belli bir yonteme guvenmek hiq de b a g a d sonuq vermemektedir. Son ~oziimde,"izlenecek yol" anlamma gelen "yontem", ilkin
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hangi amaca veya erege dogru, hangi olqude ve hangi hlzda yaklagllacaa
kesin olarak belirlenmeden, kendi bagma bir deger tagimasa gerek. Abartill
bir biqimde guvenildigi halde, gene de beklenen sonuqlari vermeyen "dil
laboratuvarr", belki de, yalnlzca kuru bir yontemin, bir"yaklaglrnm havada
nasd kaliverecegine iligkin en geqerli kanit sayllabilir. Bu balamdan, ilk
soru olarak "niqin?" yabanci dil ogrenilmesi gerektigi, her turlu toplum
ve qevre baslusmdan ve her turlu onyaradan, onkogulland~rmadan uzak
bir biqimde saptanmahdlr. Eger ortada bir "gerqek gerek" yoksa, o zaman
ogrenici sagikh bir "yonelim" sonunda qaba harcama yerine, yapay bir
istem yuzunden yipratlci bir "gudum" ile yabana dil ogrenimini surdurme
zorunda kalacak ve bu yuzden de bir yandan bilinqaltl bir direnq gosterecek, ote yandan da gittikp artan bir usan$ iqinde kalacaktu. Boylece,
"gerek erek kuralrWnagore, bir kez hangi nedenle, hangi noktaya dogru
ilerlenilecegi saptandlktan sonra, gene aynl ve belki de daha fazla bir gerqekqilikle ~u noktamn da goz onune almmasi gerekmektedir. Eger eldeki
sure luslth, olanaklar da smull ise, o zaman yabancr dil tiimii ile ogretilemeyecewden, boyle bir ige kallugmak yerine, daha alqakgonullu bir biqimde, yabana dil ogretimini daha lusitli ve smirli bir olqude gerqeklegtirmek dogru olacaktir. Ancak bu noktadan sonralr ki, yabanci dilin, sozlu
oluk iizerinden mi iglenecegi veya daha qok edilgen biqimde anlamaya ml
yonelik olacagi; sesletime mi, ~eviriyemi daha ~ o aarllk
k
taninacaa olasillklanna ve durumlarma gore uygun yontemler seqilebilir ve elverigli
yaklagmlara gidilebilir. Yabanci dil ogretimi konusunda yiizyillardr
geligtirilen yontemler gerskten ileri bir diizeye erigmig saylabilirler. Butun
sorun, hangi amaca yonelik olarak, hangi dil becerisinin, hangi oranda,
ne &bi bir surede ve ne tur kogullarda ogretilecegne balularak, en uygun
yontemin seqilmesidir. Bu balumdan, temel sorun, guqlu bir yontem bulmaktan qok, yontemler arasmda uygun bir seqirn yapmak ve giderek en
elveri~libir kanglm saglamak konusunda ortaya qllunaktahr.
Sozgelimi yalnlzca yabanci dildeki bilimsel yazllan okuyup bilgisini
genigletecek ve yiiksekogrenimde ders hazlrlayacak olan bir bilim adaminl,
fngiltere'de bir dil okuluna gonderip de kendisine giindelik fngilizceyi
dil laboratuvarmda ogretmek hemen hemen hiqbir olumlu sonuq vermeyecektir. Ayni biqimde, turistlere rehberlik edecek birisine de fngiliz ve
Amerikan yavnlannm geqmig yuzylllardaki orneklerini vererek bunlar
iizerinde ele~tiriincelemeleri yaptlrmak da aynl ol~iideverimsiz olacaktlr.
Sonuq olarak soylemek gerekirse, "her yontem kendi yerinde ge@dir"
savi ileri suriilebilir. Bundan sonra, yabanc~dil ogretiminde en az iizerinde
durulan ve qo@ kez atlanan "hangi olqude?" sorusuna ksughk olarak
"kapsam" kavrarm ele ahabilir. .
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soz1u

Edilgen
Etken

Dinleme
iki yonlu qeviri
Soyleme

Edilgen
Etken

Okuma
Yazma

Beceriler
Yazlli

tki

Feviri

KAPSAM
Bolumler

Sesletim
Diizenek
Sozluk

Yabanci dil ogretim girigimindeki bagarislzlik nedenlerinden belki de
en onemlisi, eldeki olanaklara ve siireye balulmaksmn, yabanci dilin tumiinu, hig de gerqekqi olmayan bir bog umut ile ogretmeye kallugmak olsa
gerek. Oysa, bir "amaq dara1tmasi"na gidilip de dort temel dil becerisinden
bir tanesine a&rllk verilerek oburlerine basamakli olarak geqilmeye
qali$ilsa, o zaman eldeki lusitli sure iqerisinde, o$enicinin ve ogreticinin
yeteneklerine bag11 olarak ve de yararlandabilecek olanaklar oraninda,
belli bir bagan diizeyi tutturulabilinir. Tersi durumda, sozgelimi ortaogretimdeki gibi, alti yillik bir sureye yayllm~gyaklaglk 750 saatlik gibi bir
izlenceyi, 50 kadar ogrencinin bulundugu sinlflarda siirdurmek yolu ile,
bir ki~iyehem dinleyerek hem de okuyarak anlamayi; aynl bigimde, hem
soyleyerek, hem de yazarak anlatmayi ogretmek neredeyse olanakslzdir.
Bu durumda, gimdiye kadar siirduriilmug olan yabanci dil ogretimi izlencesinden hemen vazgeqilerek ve beceriler balurnindan bir seqmeye gidilerek,
sozgelimi yawl1 par~alariokuyup anlama becerisine a&rlik verme yolu ile, p k
daha gerqekqi bir bi~imdebir yeniden diizenlemeye gidilmesi dogru olur.
Ote yandan, anadili o&-etimindeki tek dilden ayri olarak, yabanci dil ogretiminde iki ayri dil soz konusu oldugundan, yalnlzca bu dart becerinin
kazandirdmasi ile yetinilmeyerek, yabanci dil ve Turkqe arasinda kargihkh olarak ve her iki yonde de igleyecek biqimde bir "qeviri becerisi" de
aynca kazandmlmahdu-. Ceviri konusunda yabanci dilin iyice ogrenilmesini
beklemek hiq de gerekmemektedir. t)$enildigi oranda, bir yandan da qeviri
yaptirilma yolu ile, ogrencinin, yabanci dili dogru olarak ogrenip ogrenmemekte oldugu da sagl~klibir biqirnde denetlenmig olunur. Yabancl dili
qok iyi bilen birisi bile ya Tiirkqedeki incelikleri anlamad@ iqin ya da
yabanci dilin karghklami bozuk bir Tiirkqe ile yanslttib igin, geviri
iaine kalluginca kimi kez gulunq durumlara dugebilmektedir.
.
Dil ogetiminde "kapsam" sorunu, belli bir agamaya gelinceye kadar,
daha qok bir "daraltma" oldugu halde, belli bir egik gizgisinden oteye geqilince de bu kez bir "genigletme" olarak belirmektedir. Nitekim "beceriler"
yerine "boliimler" balumndan ele allmnca, bunlann ogrenilmesinde ve 02retilmesinde kullanilacak "olqek", yalnizca ilkel ve yalln bir qerqeve iginde
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kalmamali, tam tersine, elden geldigince genigletilerek, neredeyse tuketici
bi~imde,bu boliimlerin smlrlami zorlamalidu. Bu bolumlerden "sesletim",
ozellikle fngilizce balummdan buyuk bir zorluk qkarmakta ve bitmez tukenmez bir sorun olugturmakta&r. 1ngiliz dilinin sesletimi son birkaq yuzyil boyunca fazlaca degigerek bagkalagmq oldugu halde, yavllmi b i r k a ~yiizxi1 onceki gibi kaldgindan, yalnlzca yanlirmna balularak hgilizcedeki
sozcuklerin sesletimlerinin kestirilmeye galigllmasi ~ o sakat
k
bir yo1 olmaktadlr. Bu yuzden, fngilizcedeki her bir sozcu~unsesletimi, guvenilir sozluklerde verilmig olan "qxriyazim"a uygun olarak neredeyse ayri ayrl ve tek
tek bellenilme zorundadx.
Dil duzenegi ise, bir dildeki birimlerin birbirleri ile olan karglllkh
baglantilamin qegitlilik gostermeleri sonunda bi~imlenmigolan bir iligkiler
orgusiinden bagka bir gey degldir. Duzenekteki baii;lantdari saptayan ve
belirleyen kurallar toplulugu ise, o dilin "gramerWini (dilbilgisini) olugturmaktadir. Herhangi bir dilde birkaq yiiz kadar irili ufakli kural, butun
bir dilin duzenegini betimlemeye yetebildignden, bu kurallan o@enme
yolu ile, herhangi bir dilin, bu arada herhangi bir yabancl dilin duzenegi
de airenilmig olunur. Bununla birlikte, bir yabanci dildeki diizenek kurallari qogu kez anadiline ve giderek Turkqeye ayklri ve yabanci kaqtiklarindan, bunlann bellenip kavranmalari, gerektiginde de dogru olarak
kullanrlmalar~yepyeni bir davranig duzeni gerektirmektedir. Anadili Turkqe
ogrenilirken, "temiz tahta" olarak insan usu iizerine iglenen dil duzenegi
kurallan yavag yavag ozumlendigi halde, yabanci dile gelince, bu ikinci
dilin kurallari, uzeri yavlmg olan "kirli tahta" uzerine okunakli ikii~ci
bir yazi yazmak kadar giiqlegmektedir. Bunun sonucu olarak, anadili
Tiirkgede yillardlr ahgkanllk yaratmig olan kurallarin bu kez yabanc~dilde
de uygulanmaya qaligilmasi ve 'yabanci dile de aktarllmasi sonucunda,
yabanci dilin kendi kurallari da ~ a r p i t h qolmakta ve "dil yanligllklari"
dogmaktadu. Sozgelimi Turk~edeki-den beri kavram iqin hgilizcede
iki ayri sozciik kullanllmaktadlr : zaman baglangci belli ise since, since
sunday; eger yalnlzca siire belli ise for, jor two weeks. Turkqe kullanic~
pazardan beri ve iki haftadan beri sozleri iqin ayni -den beri, since
sozcuj&inii kullandi&ndan, bu kullanm aligkanligmi fngilizceye de olumsuz
bir bi~imdeaktarmakta ve qogu kez yanlig olarak since two weeks diyebilmektedir. Bu balumdan, ogretilecek yabanci dil diizenegi kurallari,
anadili T u r k ~ ekurallarini bastiracak ol~iidepekigtirilerek oqiimlenmelidir ki, Tiirkqeden yabanci dile olumsuz bir aktanm olmasin.
Anadili Turkqede, bir qocuk ilkokula bagla&& zaman artik kendi
dilinin tum sesletim diizenini ve dil diizene@ kurallam en yetkin bir biqimde kavramq ve oziimlemig olmaktadlr. Oysa "sozliik" balurmndan
kendisi turn yagami boyunca yeni yeni sozcukleri ve, deyimleri dagarc~gina
katmak zorundabr. Bu balumdan, sesletim ve duzenek kurallari belli sa-
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yrda olup bir kez bellendikten sonra yenilerini gerektirmeyecek bir "kapah
halka" olugturduklari halde, somarl@ aqislndan "sozluk" kesirni, durmadan
yeni yeni birimlerin katdmaslna gereksinme dayanan bir "aqlk halka"
goriinumu gostermektedir. Ayrica, sesletim ve duzenek bilgisinde, bir
olqude klsrtlamaya ve aylklamaya gidilerek ince aynntilardan salunllabilirse de, sozcuk dagaragi veya "sozluk" balurmndan, tam tersine, bir
lusltlama deBl, bir dilde sayis1 yiiz binleri bulabilen tum sozvarl@ma erigmeye gallgllacak biqimde genigleme, yayllma soz konusu olmahd~r.Buna
gore, bir dilin sozvarllgl gu biqimde kesimlere aynlabilir.
Cekirdek sozlukqe
100 kadar
Temel sozliikqe
1.000 "
TUMEL SOZLUK Gene1 sozliik~e
10.000 "
Tikel sozlukqe
10.000 "
&el sozluk~e
100.000 "

Bu kesimler, goyle bir baglantllar diizeni biqiminde de gijsterilebilirler:

I ~ z e sozliikqe.
l

Bilgi

I &el

sozliikpe .Ugrag

r

Tikel

S6zliik~e

Genel

S8zliikse

r

1

L

.

Temel S6zliikse
Cekirdelr

*

Sozliiqe

Bunlardan ''~kirdek sozliikqe", gu gibi vazgeqilmez kavramlan belirten sozciikleri kapsamaktadlr: bir, iki; g u n e ~su; olum, dam; iyi, kotu;
gelmek, gitmek. "Temel soz1iik~e"de gu gibi sozciikler bulunmaktadlr :
el, ayak; insan, hayvan; erkek, digi; anne, baba; gundiiz, gece; buyiik,
k*iik; eski, yeni. "Genel sozliikqe" kesimindeki sozcukler ise. hiqbir
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uzmanlk bilgisi gerektirmeden, gundelik ve genel bildirigmede kullanildiklan halde, temelde birer "teknik terimVdirler. Sozgelimi altzn sozcugii,
Turkqede gu gibi sozlerde olumlu bir anlamda, fakat gene de kaypak bir biqimde kullanllmqtlr : altin begik, altm bilezik, altm anahtar, altm ad,
altm yildoniimu, altln gibi kalp, altln yumurtlamak. Oysa, fizik-kimya
alanmda bu sozciik gu ozellikleri yalnlzca kendisi iqeren; bu balumdan
anlaml ve giderek tanlnu kesin olarak belirlenmig goyle bir maddedir : Bir
metal element ; simgesi (Au) ; yumugak, sari ve aginmaya direnqli ; hadde den en kolay qekilebilir ve qekide en kolay bidmlenebilir; atom numaras]
79; atom a@rllgi 196; 967; erime noktasl 1063, kaynama noktasl ise 2.966
santigrat derecesi; ozgul aglrl@ 19,32; degerlilikleri ise 1 ve 3. Buna gore,
bir sozciik, ozel terim oldugu halde, gene de genel sozciik olarak kullanllabilmekte veya tersine, bir sozciik, genel sozcuk oldugu halde, &el terim
olarak da gevrliligi koruyabilmektedir. Gene1 sozlukqede sayllari on bine
kadar ulagan gu gibi birimler bulunmaktadu : haziran, cumartesi,
lokanta, adres, reklam, aygt, elma, denge, agabey, sermaye, araba, merkez,
yiizyll, uygarhk. "0zel sozliikqe" ise, genel sozlukqenin sinirlndan baglayarak gittikqe daha qok uzrnanlk gerektiren teknik terimlerin veya terim
talumlannln bulundugu halka olmaktadlr. Bu kesimdeki birimler, genel
sozlukqe halkaslna yaklagt~kqadaha ~ o bilinmekte;
k
fakat uzaklagtlkqa,
bunlari uzmanlar dqinda hemen hemen kimse bilmemekte ve hatta admi bile
duymamig olmaktadu. Ozel sozlukqe, bagl~cadort ayn kumeye ayrdabi.
lecek olan gu alt sozluk@erden olugmaktadir:
Bilgi alt sozlukqesi : sfigmomanometre, hemanopsia, demans prekoz,
kardiyak arest, trompoz koroner, elektroforez.
Ugrag alt sozlukqesi : akuaplaning, kaporta, falqata, kirizma, ~apari.
Yagam alt sozlukqesi : lades kemigi, yamall bohqa, tahtaravalli,
keten helva, lozmabirader, laterna.
Dil alt sozlukqesi : Dilin kendi iqindeki ah obeklerden olugmak
iizere birkaq turlu olabilmektedir. Yabanci sozciikler : sofistike, neglije,
fors major, kart blang. Deyimler : zemheri zurafasl, can11 cenaze, sari
qizmeli Mehmet aka, anan yahgi baban yahgi. Argomsular : lska, mangw,
teklik, kogeyi donmek, vay anasmi, o biqirn. Atasozleri : ak a k ~ ekara
giin iqindir, agk olmayinca m e ~ kolmaz.
Yabancl dil ogreniminde ve ogretiminde kargdagdan aksaklrklar genellikle bu sozlukqe tiirleri b a h d a n ortaya pek qlkmamaktadr. Ciinkii,
yabanci dili kavranhg olan birisinin, 10.000 birimli bir genel sozlukqeyi
bilmesi ile, sozcuk dagarciB sorunu genig qapta qoziimlenmig saydd.@ndan
ve ozel sozliikqelerin, bu genel sozliikqeye &en kesimleri de zaten bilindiginden, bu genel sozliik sln~rlaril g m a pek tagdrnamaktadu. Oysa, yabanci dil ogrenen kiginin genel ogrenim diizeyi genellikle ilkokuldaki
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bilgi diizeyinin gok ustunde bulundugu halde ve anadili Turkgede, genel
sozliikgenin digma tagdarak, ozel sozlukgelerin iglerine iyice girildigi halde,
yabancl dile sira gelince, boyle bir ige her nedense hig girigilmemektedir.
Sozgelimi, egtim ve ogretim duzeyi gok olmasa bile, hemen hemen herkes
gu gibi "teknik terimleri" anadili Turkgedeki bildiri~medekullanabilmektedir : hdem tazminati, mevduat sertifikasi, intifa haklu, mutevelli heyeti,
asgari iicret, gegim indeksi. Oysa yabanci dile gelince, bu sozcuklerin
kargdlklanni bilmemek dogal sayilmakta; bilmek ise, sanki bir uzmanllk
alanina giriliyorrnugwsina tuhaf kargilanmakta, bunlan ogrenmekten
iii'kuntu duyulmaktadr. Boyle olunca +da,-yabanc~dil bildigi varsayilan
birgok 'kigi, ancak genel.siizliikge igerisinde "idarei kelam" etmekte, fakat
- biraz oteye gegip de, te4m olduklarma dikkat etmeksizin Turkqede kullandig1 bu tur sozcuklerin yabanci dildeki kargdlklarini dogru bir bigimde
bilerek ayni diizeyi o yabanci dilde tutturmaya yanagmamaktadir.
Butiin bu durum kargisinda, genel sozlukge ile ozel sozluk~earasinda
yer alan bir ara halka diigiinulerek buna tikel sozlukge a& verilebilir. Yaklaglk olarak 10.000 kadar sozcii~ukapsayabilecek olan boyle bir kugaktaki birimler, bir yandan birer siradan sozcuk, fakat ote yandan da birer
teknik terim olma durumundadn-lar. Sozgelimi, eger bir kigi, yabanci
dilde artzkdeter vergisi, zimmete para gegirme, Yahudi aleyhtarlz&, gogmen
ijgi, mecburi in&, devlet bakani, ara segimler, bilango, laiklik gibi sozciikleri veya sozciik talumlami, Turkgede kullan&& etkinlikte yabanci dilde
de kullanirsa, o zaman bu birimlerin "tikel soz1iikge"ye girdikleri soylenebilir. Yabanci dil ogrenmekten amag, eger yalnlzca siradan bir bildirigmenin surdurulmesi ve bilinenlerin yinelenmesi olmay~pda, yeni yeni
bilgilerin kazanilmasmda veya aktanlmasmda bir yardrmci arag edinilmesi
ise, o zaman, yabanci dil bildikleri varsayilan go@ kigilerin yaptiklari gibi
genel sodi%enin smirlarinda duraklamayip, en avndan tikel sozliikge
kuyabdaki 'sozciikleri de ogrenmels gerekmektedir. Bu balumdan, yapilacak' gey, bu 10.000 dolayindaki ek sozliikgeyi de ogretim izlencesine
eklemek ve boyle bir tikel sozlii@n, yabanci dil oBetiminde verimlilik
gtistergesini olumluya gevirecek olan etkili bir dagarck oldugu gorugiinii
benimsemektir. Ciinkii, bir yabanci dil bilmenin belki de en belirleyici
olgiitu, son goziimde, tikel sozlukge gibi goriinmektedir. Nitekim Turkgede
bile, kimi tikel sozcukler bilinmedikge belli sozlerin anlagdmasi, hig dekilse
Tiirkgeyi pratik olarak ohenmig yabancdarca, neredeyse olanaksrzlagmaktadu. Sozgelimi, Tiirkgedeki goyle bir pargayi anlayabilmek igin, kimi
sozlerin, "gosterilge" denilebilecek olan ozel anlamc&lami da bilmek gerekmektedir :
"On Kasm, Dokuzu Beg Gege'nin Cankaya yerine Dolmabah~e'de
olmasi, On Dokuz Maydin bqlangig noktasi balummdan ne
rastlanti, degl mi?"
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Bu parqada, bir bir si5zcukler genel sozliikqe iqinde bulunduklari halde,
birlikte olugturduklari birimler, bir yerde tikel sozliikqe iqinde yer almaktadirlar. Ayni durum, yabanci diller iqin de soz konusudur. Sozgelimi
fngilizcedeki yer adlamdan tikel sozlukqe iqinde bulunan kimilerini iqeren
~oylebir parGa, yalnma genel sozlukp iqinde kendisini lustinp birakmig
olan birisi tarafmdan biiyiik bir olashkla hi^ anlagdamayabilecektir.
"Whitehall'da qaligan; birisi Caledonia'h, oburu Hibernia'h iki
arkadag, Albion'dan vapur ile yola q h p Columbia'ya vardddarinda,
once Empire State'in gozbebeB The Big Apple'i gezerek The Great
White Way'de dolagtlktan sonra, trene binip District of Columbia'ya ge~tilerve ilk iq olarak Foggy Bottom'da qaligan bir arkadaglarmi aradllar."
fngilizce bilgisi qok iyi olan kigilerden kimileri, bu sozciiklerden birkaq tanesini, eger rastlantih olarak geqmig ydlarda ogrenmiglerse, belki
bu parqadan bir anlam q~karabilirler.Oysa bu gibi tikel sozciikler, rastlantiya b~ralulmaksmogretilirlerse o zaman yabanci dil yeterliligi ve giderek
verimi, inanilmaz olqiide giiqlenebilir. a t e yandan, yukardaki parqa, bu
kez, fngilizceyi yabanci dil olarak ogrenenlere kolay gelecek biqimde genel
sozliikqe birimleri ile yeni bagtan yazllacak olursa, o zaman, qok kolayllkla
anlagilabilecektir ama, gerqek gu ki, bir dilin k u l l a m d a her zaman boylesine kolayllk saglanmamakta ve o dili kullananlar qogu kez tikel sozliikqe
birimlerinden yararlanarak dil kullanlmma bir dinginlik kazandmna egiliminde bulunmaktadlrlar.
"British Government'da qalqan; birisi Scotland'li obiirii Ireland'li
iki arkadag, England'dan vapur ile yola q&p United States of
America'ya vardddannda, once New York State'in gozbebegi
New York City'yi gezerek Broadway'de dolagtlktan sonra, trene
binip Washington's geqtiler ve ilk ig olarak State Department'da
qaligan bir arkadaglanni araddar."

Yabanci dil ogretiminde baghca erek, etkili bir dil kullanm kazandrrmaktir. Bunun iqin de, ilkin, hangi amaca erigmek iqin ige gi&ildi&i saptamak gerektir. Dil kullanlrm iglevsel olmah; yani belli bir igi siirdiirmek
iqin u@agdmalidv. Bunun iqin de, harcanan qaba ye emek ile elde edilen
kullanlrn arasmda bir egitlik bulunmahdn. Ancak bu durumda bir 'verimlilikten soz edilebilir. @-etimdeki olqek aqisindan en onemli kesim, sozciik
dagarci&nm zenginligi olmaktadlr. Bu tumel sozliik iqinde de en etkili
kugak "tikel sozliikqe" denilen ve genel sozliik~eile ozel sozliikqe arasinda
yer alan halka olarak belirmektedir.

