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OOLLAANN EETTKK‹‹LLEERR‹‹

SSüülleeyymmaann KKaaaann YYAALLÇÇIINN**

FFaattiihh ÖÖZZEEKK****

ÖÖzzeett

‹nsanlar, birbirileriyle ve d›fl dünyayla olan bütün iletiflimlerini, d›fl
dünyan›n alg›lanmas›n›, anlamland›r›lmas›n› ve aktar›lmas›n› sa¤layan sözcük-
lerle ve bu sözcüklerin flekillendirdi¤i dinleme, konuflma, okuma, yazma etkin-
liklerinden oluflan temel dil becerileriyle yapmaktad›rlar. Bu yönüyle insanlar,
yaflam evrenlerindeki bütün düflünsel ve iletiflimsel faaliyetlerini d›fl dünyan›n
ayr›flt›r›larak sembollefltirilmesini sa¤layan sözcüklere borçludurlar. Çünkü
sözcüklerin ve onlar›n oluflturdu¤u yap›lar›n bütünü anlam›na gelen söz varl›-
¤›, insanlara alg›lama, düflünce oluflturma, anlama, anlamland›rma, yorumlama
ve aktarma yetisi kazand›rma sürecinde önemli bir etkendir. 

Bu çal›flmada, temel dil becerilerinin ve bu beceriler do¤rultusunda ge-
lifltirilerek insanlar›n yaflam evrenlerini flekillendiren akademik disiplinlerin söz
varl›¤› ile olan iliflkisi konu edilmektedir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Dil, dil-düflünce iliflkisi, sözcük, söz varl›¤›, temel
dil becerileri ve akademik disiplinler

GGiirriiflfl

Dil,  insanlar›n yaflamlar›n› düzenleyen, onlar› bir arada tutarak milletleflme
çizgisine tafl›yan, varl›¤›n ve d›fl dünyan›n alg›lan›fl›n› sa¤layarak insano¤luna dü-
flünce oluflturma, anlamland›rma ve anlamland›rd›¤› fleyleri de aktarma yetene¤i ka-
zand›ran en etkili araçt›r. Bu özellikleri bak›m›ndan dil, insano¤lunun vazgeçilmez
unsurlar›ndan biridir. 

‹nsan hayat›nda etkin role sahip unsurlardan biri olan dilin, vazgeçilmezli¤i-
nin temelinde, insano¤luna kendisini ve d›fl dünyay› ifade etmesinde yard›mc› olan
sözcükler yatmaktad›r. Sözcük, “anlam› olan ses veya ses birli¤i” dir (TDK, 1998,
1264). Sözcükler, insanlar›n dünyas›nda varl›klar›n sembolik göstergeleri olarak bu-
lunurlar ve onlar›n d›fl dünyay› içsellefltirmelerine yard›mc› olurlar. Varl›klar›n iç
dünyaya aksettirilmesi anlam›n› tafl›yan sembollefltirme e¤ilimi, dilin derin boyutun-
da yer etmifl olan sözcüklerle yap›l›r. Weisberger de “dil dünyay› söze dönüfltürme
olay›d›r” (Aksan, 1990’dan aktaran: Kayaalp, 1998, 69) diyerek bunu kastetmektedir.
Sözcükler her zaman varl›klar› ve olaylar› soyutlamay› içerir. Sembol özelli¤i tafl›yan
sözcükler, “nesnelerin, kiflilerin ve olaylar›n kendileri de¤il, onlar› temsil eden soyut
sembollerdir” (Z›ll›o¤lu, 1993’ten aktaran: Gökçe, 2001, 93). Yani varl›klar›n ve olay-
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lar›n göstergeleridir. Gösterge ise, “Bir fleyin kendisi olmad›¤› halde onun yerine kul-
lan›lan herhangi bir fleydir” (Buran, 2002, 9). Bir baflka ifadeyle “kendi d›fl›nda bir fley
gösteren her türlü nesne, varl›k ya da olgu: özel olarak dilsel bir gösterenle bir göste-
rilenin birleflmesinden do¤an birim”dir (Vardar, 1998, 111). 

Sözcükler, insan zihninin iste¤e ba¤l› olarak üretti¤i yapay göstergelerdir. ‹n-
sano¤lu bu yapay göstergeler sayesinde d›fl dünyan›n ayr›flt›r›larak içsellefltirilmesi-
ni, alg›lanmas›n› ve anlamland›r›lmas›n› gerçeklefltirebilmektedir. Wilson da (2002,
27) “Bu dünyaya ilk geldi¤imizde hemen nesneleri ve nitelikleri alg›layamay›z. Tek
tecrübe etti¤imiz fley, seslerin, renklerin, tatlar›n, kokular›n ve duyular yoluyla bize
ulaflan di¤er fenomenlerin muhteflem bir karmafl›¤›d›r. Bu yüzden tecrübelerimizi bir
düzene koymay› ve duyu izlenimlerimizi tatmin edici bir model içerisinde gruplara
ay›rmay› ö¤renmemiz gerekir. En uygun gruplara ay›rma flekillerinden birisi de d›fl
dünyay› “fleylere” ve “niteliklere” bölmektir. Dünyan›n böyle bir muameleye tabi tu-
tulmas› ancak ve ancak sözcüklerde yans›mas›n› bulur” diyerek sözcüklerin d›fl dün-
yan›n ayr›flt›r›larak içsellefltirilecek bir kavram hâline getirilmesindeki görevini vur-
gulamaktad›r. 

Dilin temel yap› tafllar›n› oluflturan bu yapay göstergeler (sözcükler), d›fl dün-
yan›n alg›lan›fl›n› kolaylaflt›rman›n yan›nda insanlar›n düflünme yetilerinin de yarat›-
c›s› olmaktad›r. ‹nsanlar bütün düflünme faaliyetlerini kavramlarla, yani d›fl dünya-
n›n sembolik yans›malar› olan sözcüklerle yapmaktad›rlar. Sözcük olmadan insan›n
varl›k alan›nda hiçbir fley yoktur. Çünkü sözcükler, varl›klar› s›n›fland›rarak adland›-
ran ve onlar› varl›k âlemine ç›karan dilsel yap›lard›r. Bu yönüyle “dil olmadan dü-
flünce karanl›ktad›r” (Akarsu, 1998, 31) ve bu karanl›¤› ayd›nlatacak olan tek unsur
da düflüncenin varl›k sebebi olan dil ve o dile ait olan sözcüklerdir. Cündio¤lu (1997,
189), varl›klar›n var olabilmeleri için sözcüklere muhtaç oldu¤unu, “sözcük olmadan
varl›k suskunlu¤a, sessizli¤e, anlams›zl›¤a gömülürdü, hatta var olamazd›, çünkü
varl›¤›n› ifade edemezdi” sözleriyle dile getirirken; Polat da (2001, 48-49), “dil d›fl›
dünyada bulundu¤u halde, dilde bulunmayan, dilsellefltirilmemifl bir fley insan için
yoktur, yani anlaml› de¤ildir” der. Ayr›ca Porz›g (1995, 155) de “Her dil ifadesi, reali-
teden bir parçay›, d›fl dünyadan bir olguyu kastetmek kudretine sahiptir ve bununla
görevlidir. Dili dil yapan da zaten budur” diyerek sözcüklerin d›fl dünyay› adland›r-
mak ve s›n›fland›rmakla görevli olduklar›n› vurgular.

Luria ve Yadovich (1959) de sözcüklerin, d›fl dünyadaki tek nesneyi belirleme-
di¤ini, her sözcü¤ün farkl› nesneler grubuyla ilgili bir yönün soyutlan›fl›n› üstlendi-
¤ini, baflka bir deyiflle yaflant›lar›n örgütlenmifl bir ürünü oldu¤unu ve bu yüzden
sözcüklerin zihinsel süreçlerde önemli bir rolü bulundu¤unu belirterek (Luria ve Ya-
dovich, 1959’dan aktaran: Özçelik, 1988, 8) insanlar›n düflünme faaliyetlerini, sözcük-
lerin s›n›fland›rma ve adland›rma ifllevleriyle yapt›¤›n› ve sözcüklerin zihinsel ifllem-
lerin düzenleyicisi oldu¤unu bir kez daha vurgulam›fl olurlar.  

‹nsanlar sözcüklerin bu kavramlaflt›rma, ayr›flt›rma ve adland›rma özellikle-
ri do¤rultusunda d›fl dünyaya ait bütün yönelimlerini ifade edebilir ve kendi anlam
evrenlerini kurabilirler. Tüm bu söylenenler düflüncelerin kavramlara, kavramlar›n
da sözcüklere dayand›¤›n› ve insano¤lunun düflünme faaliyetlerinin ve dolay›s›yla
anlamaya ve anlatmaya dayanan dilsel becerilerinin de sözcüklerle flekillendi¤ini
göstermektedir. Bu da insanlar›n anlama ve anlatma evrenlerinin, bir dilin söz var-
l›¤› içerisindeki sözcüklere vak›f olmakla do¤ru orant›l› oldu¤unun bir göstergesi-
dir.
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‹nsan hayat›nda dünyan›n içsellefltirilmesi, anlamland›r›lmas› ve bu anlamlar
do¤rultusunda düflünceler üretilmesi ve aktar›lmas› gibi önemli fonksiyonlar›n ger-
çeklefltirilmesini üstlenen sözcüklerin ve sözcük birliklerinin toplam›, bir dilin söz
varl›¤›n› oluflturur. Bir dilin söz varl›¤› denince, sadece o dile ait olan veya olmayan
sözcükleri de¤il, ayn› zamanda o sözcüklerle oluflturulmufl olan atasözlerinin, deyim-
lerin, terimlerin, kal›plaflm›fl birtak›m özdeyifllerin ve kal›p ifadelerin oluflturdu¤u bir
bütün anlafl›lmal›d›r (Aksan, 1996: 7; Aksan, 2000, 13). Çünkü söz varl›¤›, bir toplu-
mun kendi anlam evreni ve bak›fl aç›s› ekseninde yorumlayarak oluflturdu¤u bir bü-
tünün ad›d›r. Yani söz varl›¤›, sadece bir dildeki seslerin birleflimiyle meydana gelen
simgeler, kodlar ya da bir fleyin kendisi olmad›¤› halde onu karfl›layan göstergeler,
sözcükler olarak de¤il, ayn› zamanda o dili konuflan toplumun kavramlar dünyas›-
n›n, maddî ve manevî kültürünün, dünyaya bak›fl aç›s›n›n ve bu bak›fl aç›s› etraf›nda
flekillenen yaflam tarz›n›n yans›t›c›s› olarak alg›lanmal›d›r.  (Aksan, 1996, 7). Bu yö-
nüyle söz varl›¤› onu kullanan insanlar›n düflünce dünyalar›n›, anlam evrenlerini ve
dünyaya bak›fl aç›lar›n› belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu durum, pirincin Ja-
pon dilindeki farkl› kullan›mlar›n› yans›tan “ çiftçi ‘ine’ eker, bakkal ‘okome’ al›r ve
insanlar ise ‘gohan’ yer” (Condon, 2000, 77) örne¤inde görüldü¤ü gibi, Danimarkal›
bir dilbilimcinin Eskimolar›n ve karl› ülkelerdeki halklar›n dilinde, örne¤in Grön-
land’da, “kar” kavram›n› anlatan üçyüzü aflk›n sözcü¤ün yer ald›¤›n› bildirmesine
ra¤men, Araplar›n dilinde bu kavram›n bir veya iki göstereninin oluflunda (Condon,
2000, 76-77) ve yine çok s›cak bir co¤rafyada yaflayan Araplar›n dilinde “deve”nin ve
uzun y›llar boyunca atl›-göçebe yaflam tarz› süren Türklerin dilinde de “at”›n adlan-
d›r›l›fl›nda görülmektedir. Bu da söz varl›¤›n›n insanlar›n kavram alanlar›n›, düflünce
dünyalar›n›, dünyaya bak›fl aç›lar›n› belirledi¤inin ve belirlenen bu niteliklerin de on-
lar›n anlama ve anlatma evrenlerini yani temel dil becerilerini flekillendirdi¤inin bir
göstergesidir. 

‹nsano¤lunun düflünme faaliyetlerinin sözcüklerle flekillendi¤i göz önünde
bulunduruldu¤unda sözcüklerin fazlal›¤› kavram fazlal›¤›na, kavram fazlal›¤› da
zengin düflünce ufuklar›na ›fl›k tutacakt›r. Zaten söz da¤arc›¤› zenginli¤i idrak, duy-
gu, düflünce ve kültür zenginli¤i demektir. Bu yüzden bir insan ne kadar çok sözcük
biliyorsa, düflünce dünyas› ve bu dünyaya olan bak›fl aç›s› o kadar zengin olacakt›r
(Kaplan, 1967’den aktaran: Karakufl, 2002, 231); buna karfl›l›k söz da¤arc›¤› az olan in-
sanlar›n düflünce dünyalar› ve anlam evrenleri de k›s›tl› olacakt›r; çünkü bu insanlar
d›fl dünyan›n ayr›flt›r›c›s›, birlefltiricisi, anlamland›r›c›s› ve aktar›c›s› olan sözcükler-
den mahrum olacaklard›r. Bu olumsuz durum da onlar› s›k›flm›fl ve k›s›r döngü hali-
ne gelmifl bir düflünce dünyas›na itecektir. Öyle ki Humbold’un “Dil bir iç yaflant›,
düflünce ve dünya kal›b›d›r” (Dilaçar, 1978’den aktaran: Özdemir, 1983, 21) ve Wit-
genstein’in “Dilimin s›n›rlar› dünyan›n s›n›rlar› demektir” (Özdemir, 1983, 20) ifade-
leri insanlar›n düflünce evrenlerinin dil ögeleriyle; yani söz da¤arc›¤›yla s›n›rl› oldu-
¤unu yans›tmaktad›r. Hengirmen de (1998, 76), “Afrika’daki bir köylü 500 kavram bi-
liyorsa düflüncesi onunla s›n›rl› kal›r.” diyerek söz da¤arc›¤›yla düflünce dünyas› ara-
s›ndaki iliflkiyi aç›kça belirtir. 

‹nsanlar›n düflünce dünyas›n› ve anlam evrenini flekillendiren sözcüklerin
hepsini içeren söz da¤arc›¤›, insan hayat›nda çok önemli bir konuma sahiptir. Çünkü
insanlar en basit duygu, düflünce, istek ve hayallerinden tutun da en karmafl›k ruh
hallerinin ifadelerine kadar söz da¤arc›¤›ndan faydalan›rlar. Bu yönüyle insanlar›n
iletiflim kurabilmeleri, fikir üretebilmeleri ve bunlar› aktarabilmeleri için zengin bir
söz da¤arc›¤›na sahip olmalar› gerekmektedir. Unutulmamal›d›r ki, insanlar ancak
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tan›d›klar› kavramlar ve bildikleri sözcükler oran›nda düflünebilirler. Bu yüzden söz
da¤arc›¤›n›n zenginli¤i ayn› zamanda fikir, ruh, bilim, kültür ve sanat dünyas›n›n da
zenginli¤i demektir. Öyle ki, dildeki her sözcük, nesilleri ilmin, düflüncenin zirvesine
ç›karacak olan bir merdiven basama¤› gibidir ve bu basama¤›n sa¤laml›¤› da nesille-
rin yükselmesinin garantisi olacakt›r. Çünkü dil, ilmin ve kültürün temelini teflkil et-
mektedir ve dildeki her sözcük bu temelin bir yap› tafl› gibidir. Bu yüzden bilim, kül-
tür ve sanat alanlar›nda sa¤lam ifller yapmak isteniyorsa, bu alanlar›n temelini teflkil
eden söz da¤arc›¤›n›n zenginli¤ine dikkat edilmelidir. Zaten kültür ve medeniyet ta-
rihi incelendi¤i zaman bütün büyük medeniyetlerin ve kültürlerin zengin ve ifllenmifl
dillerin eserleri oldu¤u görülmektedir (Hac›emino¤lu, 1972, 14-17).

Bireylerin bilimde, kültürde, sanatta ve düflünsel alanlarda geliflimini sa¤la-
yan, söz da¤arc›¤›na ba¤l› olarak geliflen anlam evrenidir. Anlam evreni, bireylerin
anlam ifade eden bilgi, duygu, düflünce vb. gibi unsurlar›n yer ald›¤› bir aland›r. Bu
alan, bireylerin yaflant›lar› boyunca temel dil becerilerini (anlama ve anlatma) kulla-
narak oluflturmufl olduklar› bir aland›r. Bu alan›n oluflumu ve geliflimi, düflüncenin
oluflumu ve geliflimini yönlendiren kavram ve söz da¤arc›¤› zenginli¤ine ba¤l›d›r.
Çünkü sözcüklerin yüzeysel (ses) ve derin yap›s›n› (anlam) iyice sezmifl ve kavram›fl
olan bireylerin anlama ve anlatma kabiliyetleri yükselmekte ve yükselen bu kabiliyet
oran›nda da düflünce geliflmektedir. 

Sever (2000, 24), bireylerin söz da¤arc›¤›yla do¤rudan ilgili olan ve temel dil
becerileri do¤rultusunda oluflan ve geliflen anlam evrenini flöyle bir flemayla göster-
mektedir:

fifieekkiill 11:: Dil Becerilerinin Oluflturdu¤u Anlam Evreni

KKaayynnaakk:: Sever, Sedat. (2000). Türkçe Ö¤retimi ve Tam Ö¤renme. Ankara: An› Yay›nc›l›k. s: 24.

Sever’in belirtmifl oldu¤u temel dil becerilerinin kazand›r›lmas› ve gelifltiril-
mesi Türkçe ö¤retiminin genel amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. Dil becerileri, birey-
lerin gerek do¤al ortamlarda (aile, çevre vs.) gerekse e¤itim ve ö¤retim ortamlar›nda
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kazanm›fl olduklar› anlama (dinleme-okuma) ve anlatma (konuflma-yazma) becerile-
rini kapsar. 

Anlama ve anlatma becerileri, birbirini bütünleyen bir iliflkiler a¤› içinde edi-
nilebilir. Bu bütünsel iliflkiler a¤› içerisinde edinilen dil becerileri, bireylerin ana dil-
lerindeki yeterlili¤ini belirler. Öyle ki, bireyler anlam evrenlerini bu iliflkiler zinciri
içinde edinir ve onu anlama ve anlatma becerileri do¤rultusunda gelifltirirler (Sever,
2000: 24; Adal›, 1983, 31-32).

Anlama ve anlatma becerileri ise bireyin yaflam boyu kazan›m›n› sürdürdü¤ü
söz da¤arc›¤›n›n geliflimiyle paralellik gösterir. Çünkü bireyin anlama becerisine ait
olan dinleme ve okuma yetileri s›ras›nda birçok sözcük ö¤renilir ve söz da¤arc›¤›na
eklenir. Ayn› zamanda söz da¤arc›¤›ndaki mevcut sözcükler ve anlamlarsa dinleme
ve okuman›n sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas›n› ve anlamland›rmas›n› sa¤lar. Ayn› fley
anlatma becerisi için de geçerlidir. Birey anlat›rken zihninde mevcut olan sözcük ve
anlamlar› kullanarak aktarma yapar ve bu aktarma s›ras›nda da konuflma ve yazma
yetene¤ini gelifltirir. Bu yönüyle söz da¤arc›¤› dil becerilerini, dil becerileri de söz da-
¤arc›¤›n› gelifltirir.

Gö¤üfl, (1983, 41) “Dil, belli bir yaflta ö¤renilip bitirilen bir bilgi ve beceri ala-
n› de¤ildir. Çocuk, ana dilini ailesi ve çevresinden, belli varl›klar›n adlar›, bunlarla il-
gili eylemleri, nitelikleri gösteren sözcükleri tan›yarak, söyleyerek ö¤renmeye bafllar;
bu bilgi ve becerisi, zihin geliflimi ile birlikte, okulda ö¤rendi¤i bilgilerden gelen söz-
cükler ve terimlerle artar. Ö¤renimi, yaflant›lar›, düflünme yetene¤i ilerledikçe geliflir”
diyerek ana dilinin ve dil becerilerinin söz varl›¤› geliflti¤i sürece geliflti¤ini dile geti-
rir.

Söz da¤arc›¤› gelifliminin ana dilinin temelini oluflturan anlama ve anlatma
becerisine olan ilk olumlu etkisi, o dili konuflan insanlara ortak bir söz varl›¤› sunma-
s›d›r. Dil becerileri, insanlar aras›nda ifllenerek geliflir. Dilin ifllenebilmesi ise insanlar
aras›ndaki anlaflman›n sa¤laml›¤›na dayan›r. E¤er bir dili konuflanlar aras›nda anlafl-
mazl›k varsa o dil geliflemez ve en sonunda ölür. Bu olaya, Babil hikâyesinde anlat›-
lan anlaflmazl›k olay› yani ayn› sözcüklere dayanmayan bir dilin kullan›m olay› ör-
nek gösterilebilir (Eco, 1995, 22-23).  Söz da¤arc›¤›, konufluldu¤u topluma temel bir
söz varl›¤› sunarak o dili konuflan insanlar›n hem anlama ve anlatma becerilerini ge-
lifltirmelerine hem de dile ba¤l› olan düflünsel alanlarda geliflmelerine katk›da bulu-
nur. Söz da¤arc›¤›n›n anlama ve anlatma becerilerine olan di¤er olumlu etkilerine de-
¤inilecek olunursa flunlar söylenilebilir:

Dil becerilerinin temel basamaklar›ndan biri olan anlama, iki temel beceriden
oluflur. Bunlardan ilki dinleme ikincisi ise okumad›r. Anlama, yaz›n›n anlam›n› bul-
ma, üzerinde düflünme, nedenlerini araflt›rma, sonuçlar ç›karma ve de¤erlendirme bi-
çimidir. Anlama; inceleme, seçim yapma, bir karara varma, çevirme, yorumlama, öte-
leme, analiz-sentez yapma ve de¤erlendirme gibi beyin teknolojisi oluflturacak zihin-
sel yetenekleri kapsamaktad›r ve anlama becerisi anlamland›rmaya dayanmaktad›r
(Günefl, 2002, 12).

Anlamland›rma, bir fleye anlam vermektir. Bu da anlam verilecek olan iletinin
içerisindeki bütün sözcüklerin anlafl›lmas›na ba¤l›d›r. E¤er iletiler içerisindeki söz-
cükler bireylerin dima¤›nda yer etmemiflse o iletinin anlamland›r›lmas› çok güçtür.
Bu yönüyle çevredeki bütün uyaranlar›n ve iletilerin alg›lan›fl›n›n ve anlamland›r›l›-
fl›n›n temelinde söz da¤arc›¤›n›n zenginli¤i yatmaktad›r. ‹nsanlar, kavramlarla ve do-
lay›s›yla kavramlara ad olan kelimelerle düflünürler. Bir insan›n kavram dünyas› ve
söz da¤arc›¤› ne kadar genifl ve zengin olursa anlamland›rma kabiliyeti de o derece
güçlü olur. 
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Bu söylenenlerden hareketle denilebilir ki, her ileti bir dil ürünüdür. Bu ürün-
lerin anlam evreninin anlafl›lmas› ise dilin temel yap› tafllar› ve en küçük anlaml› bi-
rimleri olan sözcüklerin anlam evrenine hükmetmesiyle olur. Bu da bellekteki söz ve
kavram da¤arc›¤›n›n zenginli¤ine ba¤l›d›r. Bu hususta Çeçen (2002, 2), “okunan ve-
ya dinlenen bir metnin yahut dinlenen bir konuflman›n anlaml› parçalar olan sözcük-
lerden meydana geldi¤i bilinmektedir. Kusursuz bir anlama için metinde geçen söz-
cü¤ün bilinmesi, tek bafl›na yeterli olmasa da ‘olmazsa olmaz’ bir temel parça niteli-
¤indedir” diyerek anlama gücünün gelifltirilmesi için söz da¤arc›¤› zenginli¤inin öne-
mine de¤inir.

Anlama becerilerinin ilki dinlemedir. Dinleme, duydu¤umuzu anlamak ve
saklamak amac›yla dikkat harcamak (Sever, 2000, 9) biçiminde tan›mlanmaktad›r.
Dinleme anlamland›rmaya dayal› bir beceridir ve anlamland›rma da gönderilen ileti-
lerin içerisindeki sözcüklerin anlam›n› kavramaya dayanmaktad›r. Bu yüzden söz-
cüklere hâkim olmak anlamland›rmay› art›raca¤› için anlama becerisine de katk›da
bulunacakt›r. Bu yönüyle söz da¤arc›¤›n›n zenginli¤i, anlama becerisinin ön koflulla-
r›ndan birini teflkil etmektedir. Ayr›ca dinleme de söz da¤arc›¤› üzerinde gelifltirici et-
kiye sahiptir. Dinleme s›ras›nda d›fl dünyadan al›nan veriler de söz da¤arc›¤›na yeni
sözcük ve kavramlar kazand›rmakla kalmaz, mevcut olan sözcüklerin tekrar›n› da
sa¤layarak onlar›n bellekten siliniflini engeller. Bireylerin di¤er insanlarla kurdu¤u
iletiflim süresinin % 42’sinin dinlemeye dayal› oldu¤u (Sever, 2000, 9) kabul edilirse
bu etkinli¤in ne derece önemli oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Anlama becerilerinin ikincisi ise okumad›r. Okuma, sözcüklerin, duyu organ-
lar›yla alg›lan›p, anlamland›r›lmas› ve yorumlanmas›na dayanan zihinsel bir etkinlik-
tir. Okumay› uzmanlar “Yaz›l› bir metni gözle izleyip anlam›n› kavramak, gerekirse
seslendirmek” (Sever, 2000, 11) olarak tan›mlamaktad›rlar. Okuma da anlamland›r-
maya dayal› bir etkinliktir. Bu etkinlik de dinleme gibi içerdi¤i iletilerin anlamland›-
r›lmas›yla sa¤l›kl› bir zemine oturtulabilir. Bunun için de iletilerdeki bütün sözcükle-
rin anlam›n›n bilinmesi esast›r. Bu yönüyle t›pk› dinleme gibi okuma da söz da¤arc›-
¤› zenginli¤ine ba¤l›d›r. Ayr›ca okuma s›ras›nda kazan›lan sözcükler de söz varl›¤›n›
gelifltirir ve canl› tutar.

Anlatma becerileri de anlama becerileri gibi söz da¤arc›¤› zenginli¤ine ba¤l›-
d›r. Çünkü anlatma becerisinin temelinde anlaml› iletiler oluflturma ve bunlar› yine
anlaml› bir flekilde aktarma esast›r. Bütün bunlar›n gerçekleflmesi de söz da¤arc›¤›n›n
zenginli¤ine ve do¤ru bir flekilde kullan›m›na ba¤l›d›r. Anlatma becerilerinin ve al›fl-
kanl›klar›n›n kazand›r›lmas›, kazand›r›lmak istenen her türlü beceri ve al›flkanl›k gi-
bi bir altyap› ister. Bunun içinse, konuyla ilgili bilgiyle donanm›fl olman›n yan›nda,
yine baflta konuyla ilgili olmak üzere yeterli sözcük da¤arc›¤›na ihtiyaç vard›r. Zira,
zengin kelime hazinesi serbestli¤i, ifadede do¤ruluk ve netli¤i sa¤lar (Casson,
2000’den aktaran: Çeçen, 2002, 3).

Anlatma becerilerinin ilkini konuflma oluflturur. Konuflma, duygu, düflünce,
tasar›m, istek ve hayallerin zihinde tasarland›ktan sonra baflkalar›na aktar›lma iflidir
(Sever, 2000, 19). Konuflman›n temelinde de sözcükler yatmaktad›r. Çünkü sözcükler
zihinde tasarlanan düflüncelerin göstergeleridir ve düflünceler aktar›m sürecine an-
cak göstergelerin sesletim özellikleriyle ç›karlar. Yani düflünceye hayat veren, söz-
cüklerdir. Bu da söz da¤arc›¤› zenginli¤inin düflünceyi aktarma yönünden ne kadar
önemli oldu¤unu belirtir. Öyle ki, bazen insanlar düflüncelerinin karfl›l›¤› olan ifade-
leri bulamazlar ve bu ifadeler yerine beden dilini, sessiz iletiflim yöntemlerini veya
“›››, eee, aaa”, “fley” vb. gibi ünlem ve kelimeleri kullan›rlar. Ancak hiçbir yöntem,
düflünceyi söz kadar iyi anlatamaz. Bireylerin bu duruma düflmelerinin temel sebebi
de ana dilinin kullan›m becerisinin zay›fl›¤›na ve onun gelifltirici bir unsuru olan söz
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da¤arc›¤›n›n fakirli¤ine ba¤lanabilir. Bu yüzden iletiflim s›k›nt›lar›ndan biri olan söz
da¤arc›¤› fakirli¤inin bir an önce afl›lmas› ve bütün duygu ve düflünceleri ifade ede-
bilecek seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Konuflman›n gelifltirilmesinin söz da¤ar-
c›¤›na ba¤l› olmas› gibi, söz da¤arc›¤›n›n geliflimi de konuflma becerisine dayal›d›r.
Çünkü konuflma s›ras›nda sözcük deposundan sözcükler ç›kar›larak kullan›l›r ve bu
kullan›m sözcüklerin aktif hâle geliflini sa¤layarak söz da¤arc›¤›n› gelifltirir.

Anlatma becerisinin di¤er alan› ise yazmad›r. Yazma, düflüncelerin kâ¤›da
yans›yan simgesel durumudur. Yani kavramlar›n kâ¤›tlara yans›yan k›sm›d›r. Yazma
da konuflma gibi bir aktar›m kanal›d›r ve insanlar›n kendini ifade etme yollar›ndan bi-
ridir. ‹nsanlar bu etkinli¤i gerçeklefltirirken sözcüklerden ve sözcüklerin sembolik ifla-
retleri olan harflerden faydalan›rlar. Faydalan›lacak olan sözcük ve kavram ne kadar
çok olursa, yani söz da¤arc›¤› ne kadar zengin olursa, anlat›m o kadar güçlü ve sa¤l›k-
l› olur. Ayr›ca söz da¤arc›¤› ile geliflen bir anlat›m yolu olan yaz›n›n yan›nda, söz da-
¤arc›¤› da bu anlat›m yolunun kullan›m›yla geliflmektedir. Çünkü t›pk› konuflmada ol-
du¤u gibi, yazmada da anlat›m için seçilen sözcükler ileti dünyas›na ç›kar›larak ifllev-
sellefltirilmektedir. Yani bellekteki sözcük deposundan ç›kar›lan ve iletiflim sürecinde-
ki iletilerin oluflturulmas› aflamas›nda kullan›lan sözcükler aktif hâle gelir. Bu da yaz-
ma etkinli¤inin anlat›m süresince söz da¤arc›¤›n› gelifltirmedeki rolünü gösterir.

Yukar›da dil becerilerinin geliflimi ile ilgili olarak söylenenler toparlanacak
olursa flunlar söylenilebilir: 

Anlama ve anlatma becerilerinde baflar›l› olunabilmesi için söz da¤arc›¤›n›n
zenginli¤i flart olmaktad›r. Çünkü insanlar kavramlar›n sembolleri olan sözcüklerle
düflünürler ve en basit ihtiyaçlar›ndan en karmafl›k duygular›na kadar her fleyi söz-
cükler do¤rultusunda aktar›rlar ve bu yolla aktar›lan ifadeleri de yine sözcükler yo-
luyla anlamland›r›rlar. Ayr›ca, söz da¤arc›¤›n›n zenginli¤i sayesinde geliflen dil bece-
rileri ayn› zamanda kendilerinin geliflim nedeni olan söz da¤arc›¤›n› da beraberinde
gelifltirir. Bu da söz da¤arc›¤› ile temel dil becerilerinin paralel bir çizgide geliflti¤inin
kan›t› olmaktad›r.

Söz da¤arc›¤›n›n temel dil becerilerinin geliflimine olan olumlu katk›lar› temel
dil becerileriyle flekillenen di¤er bütün disiplinlerin geliflimine de etki edecektir. Yani
söz da¤arc›¤› bütün disiplinlerin oluflumunda ve gelifliminde baflrol oynayan temel
unsurlardan biridir. Çünkü hiçbir disiplin anlama ve anlatma becerilerinin d›fl›nda de-
¤ildir. Bu noktada anadili hem bir amaç hem de bir araç niteli¤i tafl›r. Öyle ki, bütün
bilim ve bilgi dallar›na giden yollar anadilin topra¤›ndan geçer. Bu yüzden anadili tam
geliflmemifl, yetkinleflmemifl bireyler, onu etkili bir ö¤renme arac› olarak kullanamaz-
lar (Özdemir, 1983, 23). Örne¤in, söz da¤arc›¤›n› yafl›n›n gerektirdi¤i ölçüde gelifltire-
memifl olan bir ö¤rencinin, derslerin konular›na ilgi duyabilmesi, ö¤retmenlerin s›n›f-
ta anlatt›klar›n› ve ders kitaplar›nda okuduklar›n› anlayabilmesi, anlad›klar›n› anlata-
bilmesi, dolay›s›yla derslerde baflar›l› olabilmesi imkâns›zd›r (Çeçen, 2002, 8).

Söz da¤arc›¤›n›n temel dil becerileri ve di¤er disiplinler üzerindeki olumlu et-
kileri flu örneklerde aç›kça görülmektedir:

Grandy’nin 1980 y›l›nda 822 kifli üzerinde yapm›fl oldu¤u bir uygulama söz
da¤arc›¤› zenginli¤inin okuma faktörüne olan etkisini 0,81’lik gibi yüksek bir korelas-
yonla göstermektedir (Grandy, 1980’den aktaran: Özçelik, 1988, 12). Bu alana yönelik
bir baflka örnek ise Bloom’a aittir. Bloom, yetenek testlerinin sözcük anlam› bölümle-
rinden elde edilen puanlarla ilkokuma baflar›s› aras›nda 0,43’lük bir korelasyon oldu-
¤unu savunmaktad›r. Ayr›ca Bloom, çok say›da araflt›rman›n sonuçlar›na dayanarak,
“Birinci s›n›f›n okuma dersindeki baflar›s›n›n en kararl› yorday›c›lar›ndan biri, çocu-
¤un bu s›n›ftan önce (okul öncesinde) gelifltirmifl oldu¤u söz da¤arc›¤›d›r (Bloom,
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1976’dan aktaran: Özçelik, 1988, 12) sonucuna ulaflm›flt›r. Öte yandan Weiner ve Feld-
man, (1963), say›lar› 54 ile 126 aras›nda de¤iflen anaokulu ö¤rencileri üzerinde yap-
t›klar› bir araflt›rmada, büyük ölçüde söz da¤arc›¤›na dayanan “Okuma Baflar›s›n›
Yordama Testi” puanlar›yla “Gates ‹lkokuma Testi: Cümle Okuma” puanlar› aras›n-
da ortancas› 0,74 olmak üzere 0,68 ile 0,78 ayn› yordama testi puanlar›yla “Gates ‹l-
kokuma Testi: Paragraf Okuma” puanlar› aras›nda ise ortancas› 0,77 olmak üzere 0,72
ile 0,81 aras›nda de¤iflen korelasyonlar elde etmifllerdir. Bu son araflt›r›c›lar, 126 kifli-
lik anaokulu ö¤rencileri grubunda, yukar›da sözü edilen okuma baflar›s›n› yordama
testinin söz da¤arc›¤› bölümü puanlar›yla “Gates ‹lkokuma Testi: Okuma” puanlar›
aras›nda 0,60, bu son testin “Paragraf Anlam›” puanlar› aras›nda ise 0,67’lik korelas-
yonlar bulmufllard›r.

Söz da¤arc›¤› zenginli¤i ile s›k› bir iliflki gösteren temel dil becerileri ve özel-
likle okudu¤unu anlama gücü, hem kendi içinde yüksek bir kararl›l›k hem de de¤i-
flik alanlardaki akademik baflar› ile yüksek bir iliflki göstermektedir. Bu hususla ilgili
olarak edebiyat, fen ve matematik derslerindeki baflar› etkisini yans›tan söz da¤arc›-
¤›na dayal› okuma testleri puanlar›ndaki yüksek korelasyon, bu alana yönelik bir is-
pat olarak kabul edebilir.

Ø

  

Okudu¤unu anlama ile edebiyat dersi baflar›s› aras›ndaki iliflki:
“Flanagan’›n (1964) yapt›¤› ve 9. s›n›ftan 3915 erkek, 3557 k›z, 12. s›n›ftan 3027

erkek, 3061 k›z ö¤renciyi kapsayan araflt›rmada, okudu¤unu anlama ile edebiyat der-
sindeki baflar› aras›nda, 9. s›n›fta 0,69, 10. s›n›fta 0,70, 11. s›n›fta 0,69 ve 12. s›n›fta
0,70’lik korelasyonlar elde edilmifltir. Thorndike’nin (1973) genifl ulusal örneklemeler
üzerinde yapt›¤› araflt›rmada ise, okuma testi puanlar› ile edebiyat dersindeki baflar›
aras›ndaki iliflkinin de¤iflik ülkeler için, 8. s›n›fta ortancas› 0,70 olmak üzere 0,60 ile
0,77 aras›nda, 12. s›n›fta ise ortancas› 0.56 olmak üzere 0,46 ile 0,69 aras›nda de¤iflti¤i
görülmüfltür. Thorndike’nin bu araflt›rmas›nda, ABD. ulusal örneklemlerinden 8. s›-
n›f için bulunan 0,70 ve 12. s›n›f için bulunan 0,69’luk korelasyonlar, Flanagan’›n az
önce sözü edilen araflt›rmas›nda 9. s›n›f için bulunan 0,69 ve 12. s›n›f için bulunan
0,70’lik korelasyonlar›n hemen hemen ayn›d›r ve bunlar, bu iki de¤iflken aras›nda çok
yüksek bir iliflkinin varl›¤›n› göstermektedir (Flanagan, 1964 ve Thorndike, 1973’ten
aktaran: Özçelik, 1988, 13).

Ø

  

Okudu¤unu anlama ile fen dersi baflar›s› aras›ndaki iliflki:
“Science Research Associates” (1968) taraf›ndan haz›rlanan “Liseler ‹çin Yer-

lefltirme Testi” el kitab›nda,  9. s›n›ftan 275 ö¤renci üzerinde yap›lan bir çal›flmada,
okuma ve fen bilimleri baflar›s› aras›nda 0,55’lik bir korelasyon bulundu¤u belirtil-
mektedir. Neale ve arkadafllar› (1970), 6. ve 7. s›n›flardan 155 ö¤renci üzerinde yap-
t›klar› bir çal›flmada, okuma ile fen bilimleri baflar›s› aras›nda 0,75’lik bir korelasyon
bulmufllard›r (Science Research Associates, 1968 ve Neale ve arkadafllar› 1970’ten ak-
taran: Özçelik, 1988, 14).

Ø

  

Okudu¤unu anlama ile aritmetik ve matematik dersi baflar›s› aras›ndaki iliflki: 
“Iowa Temel Beceriler Testi” (ITBS) el kitab›nda (1956), 4. s›n›ftaki 437 ö¤ren-

ci üzerinde yap›lan bir çal›flmada, “ITBS: Temel Okuma Becerileri” puanlar›yla arit-
metik baflar›s›n›n ölçüleri olarak “ITBS: Aritmetik Kavramlar›” puanlar› aras›nda
0,68, “ITBS: Problem Çözme”  puanlar› aras›nda 0,66 ve “ITBS: Aritmetik” toplam pu-
anlar› aras›nda 0,72’lik korelasyonlar oldu¤u ve bu iliflkilerin, 7. s›n›ftaki 464 ö¤renci
üzerinde yap›lan bir çal›flmada ayn› s›ra ile 0,70, 0,61 ve yine 0,72 bulundu¤u belirtil-
mektedir. “Metropolitan Okuma” ve “Metropolitan Aritmetik” testlerini kullanarak
yapt›¤› bir araflt›rmada Payne (1963), okuma ve aritmetik baflar›s› aras›nda, 1. s›n›f
için 0,51 ve 0,60, 2. s›n›f için 0,66 ve 0,72, 3. s›n›f için 0,58 ve 0,73, 5. s›n›f için 0,67 ve
0,71 de¤erlerinde korelasyonlar bulmufltur (ITBS,  1956 ve Payne, 1963’ten aktaran:
Özçelik, 1988, 14–15).
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SSoonnuuçç                 

Birçok araflt›rmac› dilin ve dili oluflturan unsurlardan biri olan söz varl›¤›n›n,
ö¤renmenin önkoflullar›ndan biri oldu¤unu savunmaktad›r. Buraya kadar ele al›nan
araflt›rma sonuçlar›ndan da anlafl›ld›¤› üzere söz da¤arc›¤› temel dil becerilerini, te-
mel dil becerileri de di¤er disiplinlerin geliflimini tetiklemektedir. Bu da söz varl›¤›-
n›n zenginli¤iyle temel dil becerilerinin ve buna ba¤l› olarak geliflen di¤er disiplinle-
rin gelifliminin birbiriyle paralellik gösterdi¤ini ve bu paralelli¤in de e¤itim ve ö¤re-
tim aç›s›ndan göz ard› edilmemesi gerekti¤ini göstermektedir. Ayr›ca bu durum, te-
mel dil becerilerinin ve di¤er disiplinlerin plânl› bir flekilde kazand›r›ld›¤› e¤itim ve
ö¤retim sürecinde, söz da¤arc›¤› gelifliminin üzerinde önemle durulmas› gereken bir
konu oldu¤unu da gözler önüne sermektedir.
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AAbbssttrraacctt

People communicate with each other and outside world by means of
words that provide the outside world’s being perceived, made meaningful and
transferred and basic language skills consisting of the activities like listening,
speaking, reading and writing which are shoped by these words, with this side
of them,  people owe their all ideal and comunicative activites in their life envi-
ronment to the words that make the outside world be symbolized by being dis-
sociated. Because vocabulary, which means the whole words and structures for-
med by these words, is an important factor while making the people get the abi-
lity to perceive, form thougts, understand, make meaningful, comment on and
transfer.

In this study, the relationship of the academic disciplines that shope the
life environment of people and which are developed in the direction of the basic
language skills with vocabulary is discussed.

KKeeyy WWoorrddss:: Language, language – thought relationship, word, vocabu-
lary, basic language skills and academic disciplines
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