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ÖZET 

Söz varlığı, öğrencilerin dil becerilerini, eğitim ve 
öğretim başarılarını doğrudan etkilemektedir. Bireyler 
arası iletişimde de söz varlığının önemi büyüktür. Bu 

çalışmada söz varlığının önemi üzerinde durulmakta, 
öğrencilere yeni kelimelerin kazandırılmasında takip 
edilmesi gereken teknikler ve kelime öğretimine yönelik 
gerçekleştirilebilecek etkinliklere işaret edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, söz varlığı, 
kelime öğretimi, sözlük kullanımı, etkinlik. 

 
ACTIVITIES OF DEVELOPING VOCABULARY OF 

STUDENTS AND DICTIONARY USAGE  
IN TURKISH EDUCATION 

 
ABSTRACT 

Vocabulary is to affect the success of education, 
teaching and the skills of language of students. Words 
have important function in communication. In this study 
the importance of vocabulary is emphasized, the 
techniques need to be application during education of the 
students on new words and word training techniques are 
being investigated. 

Key Words: Turkish education, vocabulary, 
teaching vocabulary, dictionary usage, activity. 

 

1. Giriş 

Dil insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları 
bir sesli iĢaretler sistemidir (Banguoğlu, 1986: 10). Dilin en 
küçük birliği kelimedir. Kelime, ağzımızdan çıkan ses 
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kompleksinin zihnimizde kavrama ait mana ile birleĢmesinden 
meydana gelen bir iĢaret, bir semboldür (Üçok, 1947: 5). Bir 
dilde bir anlamı olan tek veya çok heceli ses öbeklerine kelime 
denir. Her kelimenin iki türlü manası vardır. Biri cümle içinde, 
öteki cümle dıĢında baĢlı baĢına olduğu zamanlardaki 
manasıdır. Kelimelerin esas manaları cümle içinde aldıkları ve 
yanlarındaki kelimelere göre değiĢen manalardır. Kelimenin 
cümle dıĢındaki manası teksif edilmiĢ bir hâlde bulunur ve 
sözlüklerde görülür. Sözlüklerde rastladığımız kelimeler 
kalıplaĢmıĢlardır. Sözlükler dilin kelime hazinesidirler. 
Sözlüğün gayesi dilin kelime haznesini tanıtmaktan ibarettir 
(Üçok, 1947: 85). Bir dilin bütün kelimeleri o dilin kelime 
dağarcığını meydana getirir (Banguoğlu, 1986: 10).  

Ġnsan hayatında etkin role sahip unsurlardan biri olan 
dilin, vazgeçilmezliğinin temelinde, insanoğluna kendisini ve 
dıĢ dünyayı ifade etmesinde yardımcı olan sözcükler 
yatmaktadır. Sözcükler, insan zihninin isteğe bağlı olarak 
ürettiği yapay göstergelerdir. Ġnsanoğlu bu yapay göstergeler 
sayesinde dıĢ dünyanın ayrıĢtırılarak içselleĢtirilmesini, 
algılanmasını ve anlamlandırılmasını gerçekleĢtirebilmektedir. 
Söz dağarcığı bütün disiplinlerin oluĢumunda ve geliĢiminde 
baĢrol oynayan temel unsurlardan biridir. Söz dağarcığı 
zenginliği ile sıkı bir iliĢki gösteren temel dil becerileri ve 
özellikle okuduğunu anlama gücü, değiĢik akademik 
alanlardaki baĢarı ile yüksek bir iliĢki göstermektedir  (Yalçın 
ve Özek, 2006: 130-137). Söz dağarcığını yaĢının gerektirdiği 
ölçüde geliĢtirememiĢ bir öğrencinin, derslerin konularına ilgi 
duyabilmesi, öğretmenlerin sınıfta anlattıklarını ve ders 
kitaplarında okuduklarını anlayabilmesi, anladıklarını 
anlatabilmesi, dolayısıyla derslerde baĢarılı olabilmesi 
imkânsızdır (Çeçen, 2002: 8). 

Dili etkili, güzel ve doğru bir biçimde kullanabilmede 
bireyin sahip olduğu kelime hazinesinin önemi büyüktür. Söz 
varlığı, sözcük/kelime serveti, sözcük/kelime dağarcığı, 
sözcük/kelime aynı anlam evrenine sahipmiĢ gibi algılanmakta 
ve kullanılmaktadır. GüneĢ (2007: 203; 2009: 89), bunların 
yanında zihinsel sözlük terimini kullanmakta ve Ģu açıklamayı 
yapmaktadır: Kelime dağarcığı ya da söz varlığı yerine 
kullanılan zihinsel sözlük genel anlamda zihnimizin bir bölümü 
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olarak açıklanmaktadır. Öğrendiğimiz kelimelerle ilgili bütün 
bilgiler (ses, yazım, anlam vb.) saklanmaktadır. Dinleme ve 
okumayla öğrenilen bütün kelimeler kaydedilmekte, konuĢma 
ve yazma sırasında bu sözlüğe baĢvurulmakta ve kaydedilen 
kelime ve bilgiler kullanılmaktadır. Bu nedenle zihinsel sözlük 
dilin bütün alanlarında etkili olmaktadır. 

Söz varlığı, bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, 
sözcük dağarcığı, kelime hazinesi; söz dağarcığı ise,bir dilde 
kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü 
(TDK, 2005: 1807, 1805) Ģeklinde açıklanmaktadır. Görüldüğü 
gibi sözlüğümüzde „bir kiĢinin bildiği kelimeler (kiĢisel kelime 
serveti) „ ile „bir dildeki bütün kelimeler‟ (millî kelime serveti) 
farklı durumlar olmasına rağmen aynı terimle ifade edilmiĢtir 
(Demir, 2006: 208). Bu çalıĢmada öğrencilerin kiĢisel kelime 
servetlerini ifade etmek amacıyla sözcük dağarcığı, kelime 
dağarcığı kullanımlarını tercih ettik. 

Bulunduğu yaĢ ve sınıf seviyesine uygun kelime 
dağarcığına sahip olan öğrencilerin anlama ve anlatma 
öğrenme alanlarına yönelik dil becerilerini (okuma, dinleme, 
konuĢma ve yazma) geliĢtirmede, temel dil bilgisi konu, 
kavram ve kurallarını kavramada büyük avantaja sahiptir. 

Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna, daha da önemlisi 
hayata hazırlama iĢlevini gören okullarımızda verilen eğitimin 
niteliği, genelde öğrencilerin temel dil becerilerini kazanarak 
etkin bir biçimde kullanabilir olmalarına, özelde ise, bu 
becerileri etkin kılan aktif kelime dağarcığının zenginliğiyle 
ortaya çıkmaktadır. O hâlde öğrencilerin kelime dağarcıklarının 
zenginleĢtirilmesi ve öğrenme - öğretme sürecinde kelime 
öğretimi uygulamaları büyük önem arz etmektedir. 

2. Kelime Dağarcığı ve Önemi 

Kelime dağarcığı, bir bireyin kullandığı sözcüklerin 
tümü (Vardar, 1998: 190), bir kiĢinin veya bir topluluğun söz 
dağarcığında yer alan kelimeler toplamı (Korkmaz, 1992: 100) 
Ģeklinde tanımlanmaktadır. Türkçe öğretiminde temel dil 
becerilerinin kazandırılması hedeflenmekte ancak, bu 
becerilerin kazandırılabilmesi için öncelikle bazı ön koĢul 
edinim ve öğrenmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların birisi 
de öğrencilerin kelime bilgisinin -dağarcığının- geliĢtirilmesidir 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

1010                                                                    Ali GÖÇER

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 5/1 Winter 2010 

 

 

(Budak, 2000). Kelime bilgisi; derinlik (kelimelerin çeĢitli 
anlamlarını bilmek), genişlik (çeĢitli konularda kelimeler 
bilmek), ağırlık (bir konuda oldukça çok kelime bilmek) olmak 
üzere üç boyutta tanımlanmaktadır (GöğüĢ akt. Özbay ve 
Melanlıoğlu, 2008: 32). Yapılan araĢtırmalar kelime bilgisinin 
derinlik boyutunun ihmal edildiğini göstermektedir (Akyol, 
1997). 

Yazılı ve sözlü anlatımda rahatça kullanabildiğimiz 
kelimeler aktif, ara sıra duyduğumuz ve bir metin içinde 
karĢılaĢtığımız zaman anladığımız kelimeler ise pasiftir 
(KarakuĢ, 2000: 128). KiĢinin aktif kelime serveti ile pasif kelime 
serveti arasındaki fark büyükse eğitimde büyük sorun var 
demektir (Demir, 2006: 209). Öğrenciler yeni karĢılaĢtıkları 
kelimeleri önce kısa süreli bellekte depolarlar ve tekrar 
kullanılma durumunda uzun süreli belleğe geçirirler. Bu 
kelimenin pasif durumdan aktif duruma geçiĢi demektir. 
Bireylerin günlük yaĢamda sürekli kullandıkları kelimeler aktif 
kelime dağarcığını; sıklıkla kullanılmayan kelimeler de pasif 
kelime dağarcığını oluĢturur. Dağarcıktaki kelime kadrosunun 
çokluğu, bireye güzel konuĢma, etkili ve yaratıcı yazma 
becerisini sergileme imkânı sağlar.  

Sözlü ve yazılı anlatımda baĢarılı olmak bir bakıma 
ifadelerdeki akıcılığa, görüĢlerdeki tutarlılığa bağlıdır. 
Ġfadelerin akıcılığı ve görüĢlerin tutarlılığı seçilen kelimelerin 
yerindeliğiyle sağlanabilir. Eğer birey geniĢ bir kelime 
dağarcığına sahipse görüĢlerini akıcı ve tutarlı bir Ģekilde 
ortaya koyar. Aksi takdirde anlatmak istediği fikirlerini tam ve 
doğru olarak ifade edemez. Sahip olunan söz varlığı gerek 
sözlü gerekse yazılı anlatımlarda mesajın hedef kitleye yerli 
yerince ulaĢmasını sağlar. DüĢünürlerin düĢüncelerini ifade 
etmede, Ģair ve yazarların benzetme ve tasvirlerinde, hatiplerin 
konuĢmalarında baĢarılı olmaları geniĢ bir söz varlığına sahip 
olmaları ve dilin inceliklerini maharetli bir Ģekilde 
kullanmalarına bağlıdır. 

Öğrencilerin kelime dağarcığının geniĢ olması anlama 
ve anlatma becerilerini geliĢtirme ve iĢlevsel olarak 
kullanmalarının olmazsa olmazıdır. Okul hayatında 
öğrencilerin hem okudukları metinleri, dinledikleri 
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konuĢmaları tam ve doğru bir Ģekilde anlamaları hem de 
anladıkları ile ilgili düĢüncelerini anlatabilmeleri için kelime 
dağarcığının önemi büyüktür. 

Ġlköğretimin ilk yılından itibaren baĢlayarak amaçlı ve 
sistemli kelime öğretimi çalıĢmaları yapılmalı ve öğrencilerin 
kelime dağarcıkları zenginleĢtirilmeye çalıĢılmalıdır. 
Öğretmenlerin özellikle zaman ayırarak gerçekleĢtirdiği kelime 
öğreteme çalıĢmalarıyla öğrenciler sadece o etkinliklerle iĢlenen 
kelimeleri dağarcıklarına katmakla kalmamakta aynı zamanda 
kelime öğrenmenin, anlam kurma, zihin ve düĢünce geliĢimi, 
dağarcığa yeni katılan kelimeleri sözlü ve yazılı olarak 
kullanmanın önemini de kavramakta, içselleĢtirmektedir. Her 
sınıf seviyesinde yapılagelen amaçlı, sistemli ve düzenli kelime 
öğretimi çalıĢmaları, öğrencilerin bir sonraki sınıf düzeyine 
hazırlanmaları açısından da büyük önem taĢımaktadır. Akyol 
ve Temur‟un (2007: 197-198), Rand Reading Study Group‟tan 
yaptığı bir alıntıya göre bir önceki sınıf düzeyinde eksik kalan 
kelime öğretiminin sonraki sınıflarda sıkıntı doğurmaktadır. 
AraĢtırmalar, üçüncü sınıf düzeyinde okuyan pek çok 
öğrencinin eğer düzenli okuma ve planlı kelime öğretimi 
yapılmazsa daha sonraki sınıflarda okuduklarını anlamada 
sıkıntı çektiklerini belirtmektedir. 

3. İlköğretim Türkçe Programlarında Kelime 
Öğretimi 

Ġlköğretim Türkçe programlarında öğrencilerin kelime 
dağarcıklarının geliĢtirilmesinin önemine iĢaret edilmiĢ ve 
programda belli baĢlıklar altında kelime öğretimi çalıĢmalarına 
değinilmiĢtir. Söz konusu baĢlıklar altında verilen bilgi ve 
açıklamalar aĢağıda özetlenmiĢtir. 

Amaçlar Başlığı Altında Kelime Öğretimi: Ġlköğretim 
Türkçe programlarında Türkçe öğretiminin amacı, Türk Millî 
Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak 
öğrencilerin;  

Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını 
zenginleĢtirmek, 

Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını 
sağlamak, 
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Kitle iletiĢim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama 
becerilerini geliĢtirmek, 

Metinler arası düĢünme becerilerini geliĢtirerek söz 
varlığını zenginleĢtirmek, 

Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz 
varlığını zenginleĢtirerek dil zevki ve bilincine ulaĢmaları… 
(MEB, 2000: 7; MEB, 2005a: 16; MEB, 2005b: 4) vb. amaçlara yer 
verilmektedir. 

Kazanımlar Başlığı Altında Kelime Öğretimi: Ġlköğretim 
Türkçe programlarında öğrenme alanlarına yönelik becerilerle 
ilgili verilen kazanımlar arasında; 

 Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder, 

 Dinledikleri kelimelerin gerçek ve mecaz 
anlamlarını ayırt eder, 

 Dinlediklerinde eĢ sesli, eĢ ve zıt anlamlı 
kelimeleri ayırt eder, 

 Betimleyen ve tanımlayan ifadeleri dikkate 
alarak okur, 

 Bilmediği kelimelerin anlamlarını araĢtırır, 

 Kelimeleri doğru telaffuz eder, yerinde ve 
anlamlarına uygun kullanır, 

 Yazılarında söz varlığından yararlanır, kelime 
türlerini iĢlevine uygun kullanır, 

 Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan 
yararlanır, imlâ kurallarını uygular, 

 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliĢtirir, 

 Okuduğu cümledeki örtülü anlamları bulur, 

 Metinde ilk kez karĢılaĢtığı kelime ve deyimleri 
sözlükten bulur, 

 Kelime listeleri, kavram haritaları kullanır, 
kelime türetir, 
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 Terim, deyim, atasözü ve söz kalıplarını 
anlamlarına uygun olarak kullanır, 

 Metindeki kelimeleri, günlük hayattaki 
bağlamını dikkate alarak cümle içinde kullanır, 

 Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni 
öğrendiği kelimelerden sözlük oluĢturur, 

 Dinleme izleme sonrası sözlük kullanır, 

 Kelime oyunları oynar, 

 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar 
kelimelerin farkına varır, 

 Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle 
kavramların anlamlarını çıkarır, 

 Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili deyim ve 
atasözleri bulur, 

 Kelimeleri cümlede farklı görevlerde (isim, sıfat, 
zarf vb.) kullanır, 

 Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve 
deyimleri konuĢma ve yazılarında kullanır, 

 Kelime veya kelime gruplarının yanlıĢ anlamda 
kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluklarını tespit 
eder ve cümleyi düzeltir… (MEB, 2005a: 135-139; MEB, 2005b: 
134-149) vb. kazanımlar yer almaktadır. 

Öğrenme ve Öğretme Süreci Başlığı Altında Kelime 
Öğretimi:  

a. Hazırlık aĢamasında Anahtar Kelimelerle 
Çalışma: Öğrencileri iĢlenecek olan metne hazırlama amacıyla 
özel öneme sahip kelimeler üzerinde konuĢma biçimindedir. 
Programda bu çalıĢmanın amacı Ģöyle belirtilmektedir: 
Öğrencinin hem kavram geliĢimini sağlamak hem de yeni 
öğrenilecek bilgiye ilgisini çekmektir. Bu açıdan çalıĢma için 
seçilecek kelime ve kelime grupları metinle ilgili ipucu vermeli 
ve yeterli sayıda olmalıdır. Bu amaçla öğrencilere kelimenin 
çağrıĢtırdıkları kelime-resim eĢleĢtirme vb. çalıĢmalar 
yaptırılmalıdır (MEB, 2005a: 161). 
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b. Anlama aĢamasında Anlamı Bilinmeyen 
Kelimelerle Çalışma: Dinleme ve okuma sırasında 
öğrencilerden anlamını bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri 
istenmelidir. Kelimelerin anlamlarını kendinden önce veya 
sonra gelen kelimeye, kelimenin içinde geçtiği cümleye, metne 
ve görsellere bakarak tahmin etmeleri istenmelidir. Tahminler 
kontrol edilmeli, eğer yanlıĢ bir tahmin yapmıĢlarsa 
arkadaĢlarına sormaları, sözlüğe bakmaları istenebilir. Bulunan 
doğru anlam, tahminlerinin karĢısına yazdırılmalıdır. Ayrıca, 
bütünleyici çalıĢma olarak: 

 Kelime hakkında konuşmaları,  

 Kelimeyle yeni cümleler kurmaları,  

 Kelimenin çağrıştırdıklarını açıklamaları, 

 Kelime ile ilgili resim yapmaları… istenmelidir 
(MEB, 2005a: 163). 

4. Yöntem 

ÇalıĢmada, nitel araĢtırma yaklaĢımı, doküman 
inceleme yöntemi ve tarama tekniği kullanılmıĢtır. Bu 
çerçevede literatür taraması yapılmıĢ, baĢta ilköğretim Türkçe 
dersi öğretim programları olmak üzere birçok yurt içi ve yurt 
dıĢı kaynaktan kelime öğretimiyle ilgili yöntemleri iĢe koĢan ve 
etkinlik örnekleriyle somutlaĢtırılan uygulamalara iĢaret 
edilmiĢtir. 

5. Türkçe Derslerinde Öğrencilerin Kelime 
Dağarcığını Geliştirme Uygulamaları 

Türkçe derslerinde anlamı bilinmeyen kelimelerin 
öğretiminde sözlükten kelimenin anlamının bulunması ve 
bunun bir cümlede kullanılması gibi mekanik etkinlikler 
zinciriyle yürütülen söz dağarcığının zenginleĢtirme çalıĢmaları 
dersi belirlenen hedefe ulaĢtırıcı olmaktan uzaktır. Bu süreç 
kelimenin sadece sesinin ve sözlük anlamının bilinmesiyle 
sonuçlandığında, anlamı olmayan bir öğrenme faaliyeti 
olacaktır. Kelimeyi bilmekle, onu kullanmak arasında önemli 
bir düzey farklılığı söz konusudur. Söz dağarcığının 
zenginleĢtirilmesi bireyin anlamını bilmediği kelimelerin 
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anlamını bilir duruma gelmesi ve bunun kullanması -değiĢik- 
etkinlikleri gerektirir (Acat, 2008: 15). 

Öğrencilerin kelime dağarcıklarını artırmaya yönelik 
etkinliklerin öğrencilere -yeni- kelime kazandırma ve kazanılan 
kelimeyi kullanmasını sağlama amaçlarına yönelik olarak 
uygulanması gerekmektedir (Demir, 2006: 223). Bu açıdan 
öğrencilerin, yeni karĢılaĢılan kelimelerin anlamlarını cümlenin 
bağlamından veya sözün geliĢinden çıkarması sağlanarak ya da 
sözlükten bakarak öğrenmesi sağlandıktan sonra devam eden 
yeni bir etkinlikle öğrenilen kelimeleri konuĢma ve yazılarında 
kullanmalarına ortam oluĢturacak farklı etkinlikler 
düzenlenmelidir (Örnek etkinlik için EK 1, EK 3 ve EK 4‟e 
bakınız).   

Öğrenme ve öğretme sürecinde öğrencilerin kelime 
dağarcıklarını geliĢtirme amacıyla farklı etkinlikler 
düzenlenmektedir. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin 
anlamlarını tahmin eder. Dinlenenin / izlenenin bağlamından 
hareketle kavramların anlamlarını çıkarır. Metindeki kelimeleri, 
günlük hayattaki bağlamını dikkate alarak cümle içinde kullanır. 
Metinde ilk kez karşılaştığı kelime ve deyimleri sözlükten bulur. 
Kelime oyunları oynar. Dinlediklerindeki / izlediklerindeki anahtar 
kelimelerin farkına varır. Dinledikleriyle / izledikleriyle ilgili deyim ve 
atasözleri bulur. Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri 
konuşma ve yazılarında kullanır… kazanımlarının da iĢaret ettiği 
gibi öğrenciler derslerde gerçekleĢtirilebilecek birçok etkinlikle 
kelime dağarcığını zenginleĢtirme fırsatını bulur. Ders içinde 
metin iĢlerken gerçekleĢtirilen diğer etkinlikler yanında, ders 
baĢlarında öğrencilerin genel ve zihinsel hazır bulunuĢluklarını 
sağlamak amacıyla baĢvurulan anahtar kelimelerle çalışmaları, 
okunan ya da dinlenen metinlerde anlamı çıkarılamayan 
kelimelerin anlamlarının öğretimine yönelik temel sayılabilecek 
birtakım uygulamalar gerçekleĢtirilmektedir. 

Öğrencilerin aktif kelime dağarcığını artırıcı bir teknik 
olarak soru-cevap tercih edilebilir; çünkü bu teknik öğrencinin 
konuĢturulması esasına dayanmaktadır (Demir, 2006: 223). 
Anahtar kelimelerle çalışma sırasında öğrencilerin ilgilerini çekme 
ve dikkatlerini toplayarak etkinliğe katılımlarını sağlama 
amacıyla soru-cevap tekniğine baĢvurulabilir. Bu aĢamada Ģu 
çalıĢmalar yapılabilir: 
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 Anahtar kelimenin içinde geçtiği cümle tahtaya 
yazılır,  

 Cümledeki kelimelerin anlamları konusunda ne 
düşünüyorsunuz?, diye sorulabilir ve öğrenciler cümledeki 
kelimelerin anlamları konusunda konuĢturulur, 

 Cümleden ne anlıyorsunuz?, sorusu sorulabilir ve 
öğrencilerin tahminleri alınır, 

 Öğretilmek istenen ya da bilinmeyen kelime 
tahtaya yazılır ve öğretilen cümledeki anahtar kelime ile 
aralarında bir iliĢki olup olmadığı sorulur. 

 Bilinemeyeceği varsayılan kelime üzerinde 
öğrenciler konuĢturulabilir, tahminleri alınabilir. Öğrenciler 
bilemedikleri kelimelerin anlamını önündeki ve arkasındaki 
kelimelerin anlamından hareketle çıkarabilirler. Bu Ģekilde 
sonuç alınamazsa öğretmen vereceği ipuçları ile bilinmeyen 
kelimenin anlamı sezdirmeye çalıĢır. Bu Ģekilde de bir sonuç 
alınamadığı zaman sözlüğe baĢvurulur. 

 Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra 
öğretilmek istenen ya da bilinmeyen kelimenin anlamı birtakım 
sorularla (yeni kelimenin anlamının ne olabileceği, aynı anlama 
gelen baĢka kelime bilip bilmedikleri, ön öğrenmeleri harekete 
geçirerek daha önce yapılan çalıĢmalarla ilgi kurmalarını 
sağlayacak sorular sorulabilir) öğrencilere buldurulur. 

 Öğrenilen yeni kelimelere yönelik olarak 
öğrencilere, „Kim bu kelimeyi cümlede yer tamlayıcısı olarak 
kullanmak ister?‟ veya „Bu kelimenin özne olduğu bir cümleyi 
kim söylemek ister?‟ gibi sorular sorulabilir ve öğrenilen 
kelimelerin farklı biçimlerinin kullanılması ile öğrenmelerin 
kalıcılığının sağlanmasına çalıĢılır.   

Sözcük çalıĢmaları her zaman yazılı olarak 
yapılmayabilir. Anlamlı öğrenmelerin bazıları; grup ve sınıf 
tartıĢmaları, geziler, rol oynamalar ve diğer etkinlikler sırasında 
gerçekleĢtirilebilir.  Yeni sözcükler öğretmek ve öğrenilmiĢ 
sözcükleri pekiĢtirmek için ele geçebilecek tüm fırsatları 
değerlendirmekle mümkün olabilir (Öztürk ve Otluoğlu, 2001: 
46). 
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Türkçe derslerinde sözcük çalıĢmaları öncesi Ģu 
soruların cevapları alınmalıdır: 

 Hangi sözcüklerin öğretilmesi gerekmektedir? 

 Bir ders saatinde, bir okuma parçasında kaç 
sözcük öğretilecek? 

 Bu sözcüklerin öğretimi için ne kadar zaman 
ayrılacak? 

 Bu sözcükler ne kadar sıklıkla tekrarlanacak ya 
da ne kadar sıklıkla tekrarlanırsa öğrenciler bunları 
öğrenebilecek? 

 Kitapta öncelikli olarak hangi sözcükler yer 
alacak? Bunların öğretiminde görsel materyallerden nasıl 
yararlanılacak? 

 Öğretmenler bu sözcükleri öğretirken kitabın 
içinden veya dıĢından ne çeĢitlilikte ve ne miktarda 
beklenmeyen ek sözcük vermek zorunda kalabilecek? 
(Mccullough, 1974: 58-74 akt. Pehlivan, 2003: 85). 

Kelime Dağarcığını Geliştirme Teknikleri 

Öztürk ve Otluoğlu (2001: 47-49), öğrencilerin sözcük 
dağarcığını geliĢtirmek amacıyla üç teknik kullanılabileceğini 
belirtmektedir. Bunlar: Bağlam (kontekst) ipuçlarından 
faydalanma, sözlük kullanma ve yapısal analiz yapma. 

1. Bağlam (kontekst) ipuçlarından faydalanma: Bağlam, 
bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, onun 
anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, 
kontekst (TDK, 1988: 129) Ģeklinde açıklanmaktadır. Ediger, 
öğretilecek kelimelerin bağlam içerisinden çıkarıma dayalı 
olarak verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (2002: 5). Bir 
kelimenin anlamı bilinmiyorsa ve farklı bağlamlarda 
kullanılırsa o kelimenin kullanımıyla ilgili bir düĢünce 
geliĢtirilebilir. Kelime daha önce görüldüyse ya da duyulduysa 
metin içinde cümlenin genel anlamı da düĢünülerek kelimenin 
anlamı anlaĢılabilir. Bunun için öğretmen de devreye girerek 
öğrenciye ipuçları verebilir (Arı, 2006: 313). Bağlam ipuçları, 
öğrencilere, bilmedikleri sözcüğün anlamını bulunduğu yere 
göre çıkarma ve anlamlandırma olanağı verir. Yazarlar 
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tarafından yazılı metinlerde sıkça kullanılan dokuz tür bağlam 
ipucu vardır. Bunlar, sözcük dağarcığı ve kavram geliĢtirme 
süreçlerinde öğretmenlere yardımcı olabilir (Öztürk ve 
Otluoğlu (2001: 47): 

 Betimsel ipuçları: Cümledeki betimlemenin insan 
zihninde oluĢturduğu tablo/resim, bilinmeyen sözcüğün 
anlamını bulmaya yardımcı olur. 

 Sözlü ipuçları: Bilinmeyen sözcükten önce veya 
sonra gelen cümleler olup onun anlamının bulunmasına 
yardımcı olurlar. 

 Yaşantı ipuçları: Okuyucunun geçmiĢteki yaĢantı 
ve gözlemleri, bilmediği sözcüğün anlamını bulmasına yarar. 

 Karşılaştırma ve çelişki ipuçları: Ġki sözcük birbiri 
ile karĢılaĢtırıldığında veya zıt anlamlar taĢıdığında ortaya 
çıkar. Birisi yaygın, diğeri ise bilinmeyen sözcükler olabilir. 

 Eş anlamlı sözcük ipuçları: Bir cümlede aynı 
anlama gelen iki sözcük vardır; bunlardan bilinen bilinmeyenin 
anlamının bulunmasını sağlar. 

 Özetleyici sözcük ipuçları: Bilinmeyen sözcük, 
bulunduğu cümlede -ve bazen kendinden önceki birçok 
cümlede- dile getirilen fikirlerin özetidir. 

 Tanım ipuçları: Cümlede bilinmeyen sözcüğün 
doğru tanımı bulunmaktadır. 

 Kip ipuçları/metnin havası: Cümlenin ya da 
paragrafın genel havasının bilinmeyen sözcüğün anlamını 
çağrıĢtırdığı ipuçlarıdır. 

Öğretmenler, metin -iĢleyiĢlerinde- bunlardan 
herhangi birine tesadüf etmeleri hâlinde bunlara dikkat çekerek 
ve öğrencilerin bunları fark etmelerine ve kullanmalarına 
imkân verecek etkinlikler planlayarak bu tür ipuçlarından 
yararlanmalıdırlar (Öztürk ve Otluoğlu (2001: 47-48). 

Metin iĢleniĢi sırasında metnin sonunda bilinmeyen 
kelimeler listesi verilmemeli, öğrenciler metnin bağlamından 
çıkaramadıkları kelimelerin anlamlarını ders baĢında 
öğrencileri zihinsel olarak hazırlamada kullanılan anahtar 
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kelimelerle iliĢkilendirerek çıkarımda bulunmaları 
sağlanmalıdır. 

2. Sözlük kullanma: Ġlköğretim birici sınıftaki okuma 
ve yazma derslerinde öğretmenler öğrencilere sözlükleri 
tanıtırlar. Sözcük kullanımı gerek sınıf öğretmenleri gerekse 
branĢ öğretmenleri tarafından geliĢtirilmektedir (Öztürk ve 
Otluoğlu (2001: 48). Metin iĢleyiĢi sırasında bilinmeyen kelime 
tespit edildiği zaman öğretmen ne kendisi o kelimenin 
anlamanı açıklar ne de öğrencilerin sözlüğe baĢvurmalarına 
izin verir. Bu aĢamada öğretmen Ģu sırayı takip eder: 

 Birtakım sorular sorarak öğrencilerin bilinmeyen 
kelimenin anlamını içinde bulunduğu cümlenin bağlamından 
çıkarmalarına ortam hazırlar. 

 Öğrencilere ipucu verir, varsa bağlam (kontekst) 
ipuçlarından faydalanma yoluna gider. 

 Bundan da bir sonuç alınamazsa sözlüğe 
bakmalarını söyler. Bu aĢamada kelimenin sözlükte birden çok 
anlamı sıralanmıĢsa öğrencilerine sözlükteki kaçıncı anlamın 
metindeki anlamla eĢleĢtiğini sorar ve o anlamı farklı 
cümlelerde kullandırarak sözcüğün o anlamının kavranmasına 
ve kalıcı olarak öğrenilmesine çalıĢır. 

Kelime Öğretiminde Sözlüğün Yeri 

Sözlük, bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmıĢ 
kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını 
yapan veya açıklayan eser, lügat (TDK, 1988: 1338) olarak 
tanımlanmaktadır. Sözlükler, dilin etkin ve edilgin olan bütün 
kelimeleri (söz varlığı) içinde barındırdığı için iyi ve kullanıĢlı 
birer kaynaktır. Sözlükler, niteliklerine, hacimlerine, hazırlanıĢ 
amaçlarına (anlamdaĢ sözlükler, karĢıt anlamlı sözlükler gibi) 
göre özellik taĢır. Öğrencilerin kullanacağı sözlükler okul 
sözlükleri olmalıdır (Arı, 2006: 326). 

Göçer‟e (2001: 400) göre, ilköğretim okulları için sözlük 
hazırlanırken belli amaçları gerçekleĢtirmek için bazı kriterlere 
göre hareket edilmektedir. Ġlköğretim okulları için hazırlanan 
sözlüklerin çoğunluğu Ģu amaçlar göz önünde bulundurularak 
hazırlanmıĢtır: 
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 Öğrencilerin ve Türk halkının Türkçeyi daha iyi 
öğrenmesi ve günlük hayatında kullanmasına katkıda 
bulunmak. 

 Özellikle ilköğretimin ilk yıllarında öğrencilerin 
sözlük kullanmayı öğrenerek bir iĢ baĢarmıĢ olmanın sevincini 
yaĢamalarını sağlamak; daha baĢka iĢler  baĢarabileceği öz 
güvenini oluĢturmak. 

 Sözlük kullanma yeteneğinin bilgi kazanmaya 
etkisini sezdirerek öğrencileri yardımcı ders kitaplarını 
kullanmaya alıĢtırmak ve özendirmek; yardımcı kaynakların 
yararına inandırmak. 

 Türkçenin öğrenilmesinde karĢılaĢılan 
zorlukların kolayca aĢılmasını sağlamak; kelimelerin 
anlamlarının ilk kaynaktan doğru öğrenilmesini ve 
öğrenilenlerin yerinde kullanımlarını sağlamak. 

 Sözlüklerin baĢ kısmına temel ve pratik dil 
bilgilerinin konulmasıyla bireylerin Türkçeyle ilgili önemli 
kuralları öğrenmelerine yardımcı olmak. 

 Kelimelerin kullanımını bir yapı içerisinde 
göstermek için verilen örnekler vasıtasıyla öğrencilerin ve 
halkın Ģiir, hikâye, roman vb. türlerle tanıĢmalarını ve daha da 
önemlisi Türkçenin inceliğini ve etkileyici güzelliğini 
tanımalarını sağlamak. 

Kelime öğretiminde sözlüğün önemli bir yeri vardır. 
Kelimelerin tanımları, açıklamaları, doğru kullanımları, anlam 
ayırıcıları sözlüklerde yer alır (Arı, 2006: 326). Metin iĢleniĢi 
sırasında bilinmeyen bir kelimenin anlamını öğrenmede ilk iĢ 
olarak sözlüğe bakmak olmamalıdır. Kelimenin bağlamından 
ya da içinde bulunduğu cümlenin geliĢinden anlamı 
çıkarılmaya çalıĢılmalı, çıkarım yapılamadıysa öğretmen 
ipuçları vermeli, bu Ģekilde de öğrenci kelimenin anlamını 
çıkaramazsa sözlüğe baĢvurulmalıdır.  

Kelime öğretiminden önce, öğrencilere sözlük 
kullanmayı öğretmek gerekir (Arı, 2006: 328). Sözlük kullanma 
konusunda öğrencilere aĢağıdaki bilgiler kavratılmalıdır 
(GöğüĢ, 1978: 368-369): 
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 Sözcükler alfabe sırasıyla dizilir. Sözcükler yalnız 
baĢ harfleriyle değil, bundan sonraki harfleriyle de sıraya 
konur. 

 Sözcüğün türü (isim, fiil vb.) ve yapısı belirtilir 
(birleĢik isim vb.). 

 GeniĢ sözlükler, sözcüğün hangi dilden geçtiğini 
de gösterir. 

 Sözcük çekim eki aldığında ses değiĢiyorsa 
gösterilir (burun: burnu). 

 Sözcüğün anlamının sözlükte açıklanıĢı tanımla, 
eĢ anlamlılarını, zıt anlamlılarını vererek kullanımına örnek 
gösterilir. 

 Çok anlamlı sözcüklerin her anlamı açıklanır. En 
çok kullanılan anlamı en öne alınır. Her anlama ayrı bir sıra 
numarası verilir. 

 Deyimler ve birkaç sözcükten oluĢan terimler 
açıklanır. 

 Terimlerin hangi bilim ya da sanat dalıyla ilgili 
olduğu kısaltmalarla belirtilir. 

 Sözcükte kullanılan harf çeĢitlerinin amacı 
belirtilir (ince, kalın vb.). 

 Sözcükte kullanılan kısaltmalar ve özel iĢaretler 
açıklanır. 

Bu bilgiler açıklandıktan sonra özellikle ilköğretimin 
ilk yıllarında öğrenme ve öğretme sürecinde sözlüğe 
baĢvurulacağı zaman sözcüğün nasıl bulunacağı uygulamalarla 
öğrencilere gösterilmelidir. Her öğrencinin derse mutlaka 
Türkçe sözlük ile gelmeleri sağlanmalıdır. 

3. Yapısal analiz yapma: Yeni sözcüklerin anlamını 
bulmak için kullanılan diğer bir teknik ise yapısal analizdir. 
Öğretmenler, öğrencilerin sözcükleri yapısal bakımdan analiz 
etme becerisini geliĢtirmek için sözcüklerin ekli ve eksiz 
hâllerini tahtaya yazıp aralarındaki farkı buldurabilir. Örneğin; 
parlamento - parlamenter; coğrafya - coğrafî (Öztürk ve 
Otluoğlu (2001: 48). Öğrencilerin daha önce öğrendikleri aynı 
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kökten gelen kelimelerle iliĢkilendirilerek anlamının çıkarılması 
sağlanabilir. Varsa, bilinmeyen kelimeyle aynı kökten türemiĢ 
baĢka bir kelime kök ve eklerine ayrıldıktan sonra eklerin 
iĢlevleri söylenerek kelimenin anlamı buldurulmaya çalıĢılır.  

Arı (2006: 324-325), kelime öğretimi sürecinde 
aĢağıdaki altı aĢamadan söz etmektedir: 

 Kelime öğretimi çalıĢmalarının ilk aĢaması 
anlamdır. Bilinen kelimenin temel anlamından yola çıkarak yan 
anlam, terim anlam, mecaz anlam konuları dört beceri alanına 
(dinleme, okuma, konuĢma, yazma) yayılmalıdır. 

 Kelime öğretiminde ikinci aĢama, kelimelerin 
birbirleriyle olan anlam ilişkileridir. Bu iliĢkiler eĢ/yakın anlama, 
karĢıt anlama, soyut-somut iliĢkisine ve sesteĢ kelimelere 
dayanır. 

 Günlük hayatta sıkça duyulan, gazetelerde 
okunan terimler, edebî ve kültürel değer taĢıyan kelimelerin 
kullanımına ve öğretimine önem verilmesi üçüncü aşamayı 
oluĢturur. 

 Kelime öğretiminin dördüncü aşaması doğru 
seslendirme, doğru yazma ve doğru kullanmadır. Yerel 
söyleyiĢler ve yanlıĢ seslendirmeler bu aĢamada 
düzeltilmelidir. 

 Beşinci aşama dil bilgisi konularından, sözlük 
kullanımından ve bilmecelerden oluĢur. Kelime köklerinden 
yapım ekleri yardımıyla oluĢturulan -yeni- kelimelerin 
öğretimi, oyunlarla, yarıĢmalarla eğlenceli hâle getirilebilir. 
Dinleme ve konuĢma etkinliklerinde kullanılan bilmeceler de 
etkin ve edilgin kelime dağarcığından kavram bulma 
noktasında öğretici özellikler taĢır. 

 Altıncı aşama, yinelemelerdir. Öğretmen sınıf içi 
türlü etkinliklerde kelimenin unutulmasını, yanlıĢ 
kullanılmasını yinelemelerle engellemeye çalıĢır. 

KarakuĢ (2000: 129-134), Kelime dağarcığını 
zenginleĢtirme tekniklerinden bazılarını Ģu Ģekilde 
sıralamaktadır:  
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 Okuma: Ġlgi duyduğu bir konuyu araĢtırmak için 
okuyan her insan, okuduğu metin içinde yeni kelimelerle 
karĢılaĢır. 

 Dinleme: Radyo, televizyon veya bir konuĢmacı 
dinletme. 

 Gözlem: Genellikle somut kelimeler bu yolla 
kazanılır. 

 Bulmaca: Bulmaca çözmenin kelime dağarcığını 
zenginleĢtirmede mühim rolü vardır. 

 Otuz kelime üzerine on artı oyunu: Ġlköğretim 
üçüncü sınıftan itibaren uygulanabilecek bu oyun konuĢma ve 
yazma esasına dayandırılarak öğretmenler tarafından 
yürütülecektir. Öğretmen, seviyeye uygun otuz kelimeyi 
öğrencilere vererek, bu kelimelerle mektup, masal, hikâye, 
hatıra, haber vb. yazdırır. Her hafta kelime sayısı on tane 
artırılır.  

Bu teknik, düĢünmeyi ve doğru karar vermeyi sağlar. 
Yazma ve yazarak ders çalıĢma alıĢkanlığı kazandırır. Okuma 
isteğini artırır. Zihin ve ruha aktivite kazandırır. Tam ve doğru 
cümle kurma yeteneğini geliĢtirir. Sorumluluk duygusu aĢılar. 
Öğrencinin eksik taraflarını görmesine yardımcı olur. 

 Resim ve şema çizerek kelime kazanma: Öğretmen 
tahtaya gönüllü 3-4 öğrenci çıkarır, ellerine tahta kalemi verir 
ve tahtayı boĢ bir arazi gibi görmelerini ister. Her öğrenci 
tahtadan bir yer çevirir ve içine ev, kümes vb. yapar. Küçük bir 
köy görüntüsü ortaya çıkar. Bu köye okul, cami, su deposu vb. 
eklenir. Köy yavaĢ yavaĢ büyür, kasaba olur, ilçe olur. Hastane, 
postane yapılması gerekir. Bir ilçede yapılması gerekenler 
yapılır… Burada geçen ev tarla, çeĢme, hastane… gibi 
kelimelerle ilgili yeni kelimeler de ortaya çıkar. 

 Kelime defteri: KarĢılaĢılan yeni kelimeleri 
hafızaya yerleĢtirmek için kelime defterleri tutulabilir. 

 Konuşma ve yazma tekniği: KonuĢma ve yazma 
çalıĢmaları pasif kelimeleri aktif hâle getirmede önemli rol 
oynar. Kelimeler kullanıldıkça sağlamlaĢır ve millîleĢir; aksi 
hâlde ölür giderler. 
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Öğrencilerin kelime dağarcığının geliĢmesi temel dil 
becerilerinin etkin bir biçimde kullanabilmesiyle doğru 
orantılıdır. Çünkü kelimeleri edinme ve öğrenme açısından 
dinleme ve okuma; sahip olunan kelimeleri sözlü ve yazılı 
anlatımda kullanma ise konuĢma ve yazma becerileriyle 
iliĢkilidir. Akyol ve Temur (2007: 197), kelime dağarcığını 
geliĢtirirken alıcı, verici, sözel ve yazılı kelimeler ve okuma, 
dinleme, konuĢma ve yazma becerilerinden oluĢan birbirinden 
ayrı fakat birbiriyle iliĢkili sekiz boyuta dikkatleri 
çekmektedirler. 

Kelime Öğretiminde Başvurulabilecek Diğer Teknikler ve 
Gerçekleştirilebilecek Bütünleyici Çalışmalar 

Kelime öğretimi sürecinde birbirinden farklı teknikler 
kullanılabilir, çok sayıda etkinlik yapılabilir. Bunlardan bir 
tanesi çağrışım haritası oluĢturma etkinliğidir. Sınıftaki 
öğrenciler gruplara ayrılır. Tahtaya yeni öğrenilecek veya daha 
öğrenilmiĢ temel bir kelime yazılarak o kelimenin zihinlerinde 
çağrıĢtırdığı kelimeleri etrafına yazmaları istenir. Her grup 
temel kelimenin etrafına o kelime ile zihinlerinde çağrıĢan 
kelimeleri yazarlar (Temel kelime yerine resim, fotograf da 
kullanılabilir). ÇağrıĢım yoluyla yazılan kelimeler üzerinden 
cümle, paragraf, Ģiir, öykü vb. ürün oluĢturma, kısa konuĢma 
yapma gibi söz varlığını artırıcı etkinlikler yapılabilir. Verilen 
kelime ya da gösterilen resim aynı olmasına rağmen her 
gruptan farklı düĢünce ve ürün çıktığı görülür.  

Kelime çağrıĢımlarının üç temel kuralından söz 
edilmektedir: 1. Benzer kelimelerin çağrıĢımları 2. Zıt 
kelimelerin çağrıĢımları 3. Birbirine yakınlığı (bitiĢikliği) 
bulunan kelimelerin çağrıĢımları; bunları kısaca benzerlik, 
bitiĢiklik, karĢıtlık olarak belirtebiliriz (Çiftçi, 2009: 636). Türkçe 
derslerinde kelime çağrıĢım etkinlikleri yapmak öğrencilerin 
kelime dağarcıklarının geliĢmesine katkıda bulunabilecektir. 

Farklı Ģekillerde gerçekleĢtirilebilecek okuma, 
konuĢma, yazma, dinleme/izleme ve dil bilgisi etkinlikleri 
yapılabilir. Yazma çalıĢmaları anlatılmak istenen düĢüncelerin 
dilin yapı taĢları olan kelimelerle örülerek bir eser meydana 
getirme çalıĢmasıdır. Bu bakımdan öğrenciler yazmaya 
özendirilmelidir. Kelime öğretiminde dil bilgisi etkinlikleri yeni 
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kelime türetme yoluyla yapı ve anlam çalıĢmaları ya da çekim 
eki getirilerek anlam çalıĢmaları yapılır. Örneğin EK 2‟deki gibi 
bir kavram haritasını öğrencilere tahtada yaptırarak göz 
sözcüğünü iĢleyebilir (Arı, 2006: 332-333).  

Deyimlerin öğretiminde öğretilecek deyimin ortaya 
çıkıĢını açıklayan deyim hikâyelerini araĢtırma, anlatma 
çalıĢmaların yer verilebilir. 

Verilen bir kavramla ilgili farklı sözcükler bulma; harf 
sayısı fazla olan bir sözcük verip mevcut harfleri kullanarak 
farklı sözcükler oluĢturma vb. etkinlikler yapılabilir.  

Öğrencilerin sıkıldığı ya da dersin erken bittiği 
zamanlarda sözcük bulmacaları içeren çalıĢma yaprakları 
kullanılabilir, bilmeceler sorulabilir. 

Görsellerden Yararlanma Çalışmaları: Ġlköğretim Türkçe 
programlarında „Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.‟ 
kazanımı yer almaktadır. Bu kazanım doğrultusunda 
öğretilecek kelimelerin görselleri kullanılarak anlamları 
kavratılabilir. GöğüĢ (1978: 19), sözcüğün açıklanmasında, 
sözcüğün bildirdiği varlığın gösterilmesi, resmiyle tanıtılması, 
hareketinin yapılması gibi tekniklerin uygulanabileceğini 
söylemektedir.    

Öğrencileri anı yazmaya yöneltmek sahip olunan 
kelime dağarcığını harekete geçirme, zenginleĢtirme ve 
dinamik kılmanın en etkili yoludur. Bu bakımdan ilköğretimin 
her sınıf düzeyinde öğrenciler anılarını yazmaya 
özendirilmelidir. Bu yolla öğrenciler dağarcıklarındaki aktif 
olmayan kelimeleri kullanma ihtiyacı duyacaklar ve daha geniĢ 
bir dağarcık oluĢturabileceklerdir. Kelime dağarcığının geniĢ ve 
dinamik olması öğrencilerin anlatma becerilerinin etkililiğine 
ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasında önemli iĢlev 
görebilir. Anı yazıları yanında zaman zaman yapılan gezileri 
anlatan gezi yazıları yazdırmak da öğrencilerin aktif kelime 
dağarcığının geniĢlemesine yardımcı olabilecektir. 

Öğrencileri Anonim Ürünlerle Tanıştırarak Söz Varlığını 
Geliştirme Çalışmaları  

Tekerlemeler, bilmeceler, fıkralar, masallar vb. dilin 
sunduğu seçkin edebî ürünlerdir. Bu edebî türler çocukların 
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edebiyat dünyalarını oluĢturur. Masalların dıĢında bilmeceler, 
fıkralar ve tekerlemeler çocuklar tarafından yeniden üretilebilir. 
Çocuklar dili iĢleyerek onu edebîleĢtirmeye devam ederler. 
Edebiyat süreci, okul öncesinden, okul hayatına taĢınır (Önal, 
2002: 2). 

Bilmeceler, dilimizin tasarlamaya yatkın anlatım 
özelliğini, dil ve düĢünce arasındaki güçlü iliĢkiyi, Türkçe 
kelimelerin çok anlamlılığını yansıtan dilsel örneklerdir. 
Bilmecelerde çarpıcı benzetmeler ve ilginç buluĢlar dikkat 
çekmektedir. Bilmeceler, Ģiirsel bir anlatımla, çocukları dille 
kurgulanmıĢ bir zekâ oyununa davet eder. Onları, tüm 
bildiklerini sınamaya, olaylar ve olgular ile kavramlar arasında 
anlamsal iliĢki kurmaya yöneltir. „Ġnim inim inlemek‟ gibi 
deyimleĢmiĢ ikilemelerin kullanılması ise, bilmecelerin dilin 
söz varlığını yansıtmadaki iĢlevini somutlar. Çocuklar için 
sözcüklerle üretilmiĢ bir oyun aracı olan bilmeceler, onlara düĢ 
ve düĢünce gücüne seslenen kurmaca bir dünya sunar (Sever, 
2008: 148).  

Deyimler, Türkçenin güzelliğine, kavram zenginliğine, 
anlatım gücünün artırılmasına katkıda bulunur (Özbay ve 
Melanlıoğlu, 2009: 9). Ömer Asım Aksoy, “Deyimler ulusun söz 
yaratma gücünden doğar. Her deyim hoĢ bir buluĢtur. Bir 
küçük söz dağarcığına koca bir anlam sığdırılmıĢtır.” diyerek 
deyimlerin yapısı hakkında bilgi vermiĢtir. Edebî ürünlerde 
geçen deyimleri öğrenen öğrencilerin kelime dağarcığı ve 
anlam evreni geniĢler. Bu nitelik öğrencilerin seçkin edebî 
ürünleri okumaya isteklendirir. Okuyan, okuduklarını anlayan, 
okuduklarında kendinden bir Ģeyler bulan ve anladıklarını 
çevresindekilerle paylaĢan öğrencilerin kelime dağarcıkları 
daha fazla geliĢir. 

Ġkilemeleri, pekiĢtirme sıfatlarını, tezlik, sürerlik ve 
yaklaĢma fiillerini, ses taklidi kelimeleri, deyimleri, atasözlerini, 
duaları, bedduaları ve birbirinden güzel renkli, inceliklerle 
yüklü halk dili söylemlerini anlatım biçimlerinde barındıran 
masallar (Yavuz, 1997: 439), öğrencilere dilin inceliklerini 
gösterir, söz varlığını geniĢletir, anlama ve anlatma 
becerilerinin geliĢmesine yardımcı olur.  
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Öğrencileri Türkçenin Ustalarının Seçkin Edebî Ürünleriyle 
Tanıştırarak Söz Varlığını Geliştirme Çalışmaları 

Bireyler okudukları metinler ve dinledikleri 
konuĢmalardan beslenerek kelime dağarcıklarını geliĢtirme 
fırsatı yakalarlar. Okul öncesi dönemde aile fertlerinin 
konuĢmaları, çocuğun söz varlığının temel kaynaklarından 
biridir. Ġlköğretimin ilk sınıfında okuma ve yazma 
mekanizmasının oluĢmasıyla birlikte okutulan seviyeye uygun 
çocuk kitapları öğrencilerin söz varlığını zenginleĢtiren 
materyaller arasındadır. Bu dönemde öğrencilerin okumaları 
için hazırlanan çocuk kitaplarının kelime kadrosu özenle 
seçilerek oluĢturulması büyük önem taĢımaktadır. 

Çocuk edebiyatının dil geliĢimini kolaylaĢtırdığı bir 
gerçektir. Çocuklar duydukları dili öğrenirler, dili geliĢtirecek 
ne kadar çok ortam olursa, çocuklar da dil öğreniminden o 
kadar çok yararlanırlar. Bu ortamı oluĢturacak en zengin 
araçlar çocuk kitaplarıdır (Kaya, 2007: 117). Dil, doğru ve güzel 
kullanılabildiği ölçüde bireyi zenginleĢtirip donanımlı kılar 
(Dilidüzgün, 2001: 244). Bir dili iyi öğrenebilmek ya da 
öğretebilmek için, o dille ortaya konan ve o dilin konuĢulduğu 
topluma ait kültürü yansıtan eserlerden yararlanmanın önemi 
büyüktür. Farklı anlatım yollarını kullanarak dilin inceliklerini 
gösteren, toplumun kültürünü en iyi yansıtan Ģey, o dilde 
ortaya konmuĢ atasözü, deyim, vecize, masal, Ģiir, ninni, deyim 
vb. ürünlerdir. Bu tür seçkin edebî ürünleri öğrenen 
öğrencilerin dilin inceliklerini görmesi, dilin iĢleyiĢinden 
hareketle kurallarını sezmesi ve kavraması, en önemlisi de dil 
bilinci kazanması önemlidir.  

Huck, Hepler, Hickman ve Kiefer, çocuk kitaplarının 
yararlarını Ģu Ģekilde özetlerler (akt. Kaya, 2007: 118): 

 Çocuklarda okuma yazma farkındalığını 
geliĢtirir. 

 Çocuklara okurken eğlenme ve zevk alma fırsatı 
sağlar. 

 Çocukların iç dünyalarını zenginleĢtirir. 

 Çocukların okudukları ile kendi yaĢamları 
arasında doğal ve güçlü bir bağ kurmasını sağlar. 
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 YaĢam deneyimleri ile iç içe olabilecek kapıyı 
aralar, yeni ve farklı yaĢam deneyimleri ile karĢılaĢma Ģansı 
verir. 

 Kitabın önemini vurgular. 

 Okuma yazma etkinliklerine kaynak oluĢturup 
okuduğunu anlayabilme ve düzgün dil kullanımını sağlar. 

Yazınsal yapıtların okunmasıyla ulaĢılabilecek pek çok 
kazanım vardır. Bunlardan bazıları Ģöyle belirtilebilir: Mantıklı 
düĢünme, açıklama biçimlerini geliĢtirme, çözümleme-bireĢim 
yeteneği kazanma, bir metni eleĢtirebilme yetisini kazanma, 
aynı durumu ya da olayı farklı yorumlayabilmek için akıl 
yürütme yetisini, sezgisel düĢünme yeteneğini kazanma, 
okunan ve dinlenen bir metinde önemli olanı önemsiz olandan 
ayırabilme ve cümle düzeyini aĢan okuma yeteneklerini 
geliĢtirme (Günay, 2007: 17; Aras, 2007: 101). 

6. Sonuç ve Öneriler 

Ġlköğretim okullarında Türkçe dersleri, önceden 
belirlenmiĢ dinleme, okuma ve anlama etkinliğine yönelik bir 
metin iĢlenmesi biçiminde yürütülmektedir. Öğrencilerin 
becerilere yönelik kazanımlara sahip olabilmeleri, dinleme, 
okuma ve anlama çalıĢmalarında kullanılan metni tam ve 
doğru bir Ģekilde anlamalarına bağlıdır. Metinlerin anlaĢılması 
ise kelime dağarcığının geniĢliğiyle doğru orantılıdır. 
Ġlköğretimin ilk sınıfından itibaren öğrencilerin Türkçeyi iyi 
kullanan ustaların eserleriyle tanıĢmaları sağlanarak onların 
kelime dağarcıklarını geliĢtirmelerine, metinlerden anlam 
kurma ve oluĢturulan bu anlam evreninden yapılacak 
çıkarımlardan hareketle düĢüncelerini sözlü ve yazılı olarak 
ifade etmeleri büyük önem taĢımaktadır.  

Anama ve anlatma becerilerinin iĢlevselliğinde sahip 
olunan söz varlığının büyük önemi vardır. Bu açıdan öğrenme 
ve öğretme sürecinde kelime öğretimine gereken önem 
verilmelidir. Ülkemizde kelime öğretimi çalıĢmaları genel 
olarak geleneksel anlayıĢla yürütülmekte, bilinmeyen 
kelimelerin öğretimi sözlüğe bakmak ve görülen anlamı 
cümlede kullanmak gibi mekanik bir uygulama yaygın bir 
Ģekilde devam etmektedir. Öğretmenler Türkçe derslerini 
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geleneksel uygulamalarda bir an önce vazgeçip öğrencilerin 
etkin olduğu iĢlevsel öğrenme ortamlarında yürütmelidirler. 

Her öğrencinin bulunduğu sınıf seviyesine göre 
Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü, Ģairler ve 
yazarlar sözlüğü, eĢ ve zıt anlamlılar sözlüğü ve yazım 
kılavuzu edinmeleri sağlanmalıdır. 

Öğrencilere yeni öğrenilen kelimeleri yazacakları bir 
sözcük defteri tutturulabilir. 

Hedef kitlemiz olan öğrencilerimize kültürümüzün 
göstergeleri olan kelimeleri kazandırmak, kültürümüzü 
aktarmak, Türkçeyi en iyi biçimde öğretmek istiyorsak her yaĢ 
grubuna -her sınıf seviyesine- hangi kelimeleri vermemiz 
gerektiğini tespit etmeliyiz. Bu konuda Türk Dil Kurumu, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler iĢbirliği yapmalıdır 
(Kırkkılıçve UlaĢ, 2003: 92). 

Sözcükler öğretilirken sözcüğün sadece metindeki 
anlamı değil, bütün anlamları üzerinde mümkün olduğu 
ölçüde durulmalıdır. Sözcüğün metin dıĢındaki anlamları, 
metindeki anlamıyla iliĢkilendirilerek öğretilmelidir 
(Çetinkaya, 2005: 76). Öğretimi gerçekleĢtirilen kelimeler metin 
içi, metin dıĢı ve metinler arası anlamları kavratılmaya 
çalıĢılmalı, öğrencilerin metinler arası anlam kurma becerileri 
geliĢtirilmeye çalıĢılmalıdır. Bu beceri sayesinde sözlü ve yazılı 
anlatım becerilerinin geliĢeceği anlatılmalı; verilecek 
performans görevleri ile ilgili çalıĢmaları sınıf ortamında 
sergilemelerine fırsat tanınarak bizzat bunu görmeleri 
sağlanmalıdır. 

KonuĢma becerisi söz varlığından kuvvet alan bir 
beceridir. Öğrenciler söz varlığının önemi konusunda 
bilinçlendirilmelidir. Öğrencilerin kelime dağarcıklarını 
zenginleĢtirmek amacıyla hazırlıklı ya da hazırlıksız konuĢma, 
oyunlaĢtırma vb. çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Ders kitabı hazırlayıcıları kitaplarda yer verecekleri 
metinlerin sahip olduğu kelime kadrosuna dikkat etmeli, 
metinler seçilirken sınıf seviyesi, öğrencilerin özellikleri, daha 
önce sahip olunan kelime dağarcığı vb. özellikler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Ders kitaplarının hazırlanmasında her sınıf düzeyinde 
öğrencilerin öğrenmeleri gereken kelimeleri içeren metinlerin 
yer almasına özen gösterilmelidir. Ayrıca, kelime öğretiminde 
ders kitaplarındaki metinler dıĢında seviyeye uygun, 
öğrencilerin duygu, düĢünce ve hayal dünyalarını 
zenginleĢtirecek edebî metinlerden yararlanılmalıdır. 

Ders kitabıyla eĢgüdüm içerisinde ve ilköğretimin her 
sınıf düzeyine ait sözlükler hazırlanmalıdır. Sözlükler 
hazırlanırken o sınıf seviyesi için hazırlanan ve okullarda okutulması 
amacıyla Talim ve Terbiye Kurulunca izin verilen kitaplar taranmalı, 
ondan sonra ilköğretimin her sınıfı için hazırlanacak sözlüğün söz 
varlığı oluşturulmalıdır (Göçer, 2001: 401). 
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EK 2. Kelime türetme yoluyla söz varlığını geliĢtirme etkinliği 
(Arı, 2006: 333) 

 

 

 

EK 3. Söz varlığını geliĢtirmeye yönelik örnek etkinlik (Sever, 
Kaya ve Aslan, 2006: 104) 

SÖZCÜK AĠLESĠ OLUġTURMA 

Öğretmen bir kök sözcük vererek ya da tahtaya 
yazarak  „Bu sözcük yalnız kalmıĢ. Yakınlarını, ailesini yitirmiĢ. 
Siz ailesini bulup onların bir araya gelmesini sağlar mısınız?‟ 
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vb. bir sözle oyunu baĢlatır. Öğrenciler verilen kökten türeyen 
sözcükleri bularak defterlerine yazarlar. Bu etkinlik kiĢi ya da 
küme çalıĢması olarak yapılabilir. Belirlenen sürede daha çok 
sayıda sözcük bulan öğrenci ya da küme yarıĢmayı kazanır.  

Bu etkinlikte temel amaç öğrencilerin sözcüğün 
yapısını kavraması, Türkçenin sözcük türetme gücünü 
sezmesini sağlamak -ve sözcük dağarcığını zenginleĢtirmektir.- 

Örnek Etkinlik: Öğretmen „seç-‟ sözcüğünü tahtaya 
yazar ve uygulamayı baĢlatır. Öğrencilerden aĢağıda 
örneklendirilen sözcükleri bulmaları beklenir: seçim, seçki, 
seçkin, seçme, seçmen, seçmeli, seçmece, seçtirmek… 

EK 4. Söz varlığını geliĢtirmeye yönelik örnek etkinlik 
(Sever, Kaya ve Aslan, 2006: 93) 

ÇAĞRIġIM BALONLARI YA DA KAVRAM AĞI 
OLUġTURMA, METĠN YAZMA VE KONUġMA YAPMA 

Öğretmen tahtaya büyükçe bir daire içine bir anahtar 
sözcük yazar ve öğrencilerden bu sözcüğün düĢündürdüğü, 
çağrıĢtırdığı sözcükler söylemelerini ister. Söylenen sözcükleri 
bu dairenin çevresine yazar, her birini ayrı bir küçük daire içine 
alır. Daha sonra öğrencilerden bu sözcükleri de kullanarak ana 
kavrama iliĢkin duygu ve düĢüncelerini sözlü -veya yazılı- 
olarak anlatmalarını ister. 

Soyut Anlamlı Sözcükle Örnek Uygulama 

 

 


