ÇOCUKLARIN DL EDNM, GELM VE
DLE KATKILARI
Yrd. Doç. Dr. Nadir LHAN
Frat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öretim Üyesi

Giri
Hayatla temel balarmzdan biri olan dil, bilindii üzere insanlar aras ilikiyi,
iletiimi salayan çeitli özellikleri dolaysyla pek çok farkl tarifi yaplabilen bir
araçtr. nsan dndaki dier canllar arasnda da çeitli ekillerde bir iletiimetkileimin olduu kabul edilirse de bu daha çok içgüdüsel olarak ortaya çkan ve
deimeyen bir etkileim eklinde görülmektedir.
Bu durum Hall ve arkadalarndan aktarmyla Karacan’n yazsnda da “Hayvan
türleri de sesler ve beden hareketlerinin yardmyla birbirleri ile iletiim kurarlar …
ancak insan dndaki hiçbir tür çkard sesleri insan dilinde olduu gibi açk ve iç
tutarl olan, üreten ve yaratc bir sistem durumuna getirememitir.” (Karacan, 2000:
263) demek suretiyle ifade edilmitir.
Farkllamalar ve özellikleri belli bir zamana kadar takip edilebilmelerine karlk,
dil veya diller temeli bilinmeyen zamanlarda ortaya çkm, kendine özgü kurallar olan
sistemlerdir. lk insan Hz. Adem’den beri insanlar tarafndan iletiim ve etkileim arac
olarak kullanlmaktadr. Diller, ortaya çklar ve farkllamalarnn temeli
bilinmemekle birlikte uzun bir süreç içerisinde milli dil olma özelliini kazanm, kendi
dil mant ve kurallarn oluturmulardr.

Çocuklarda dil geliim basamaklar
Bebekler dil geliimi ve örenimine donanml olarak doarlar. Dünyaya geldikleri
andan itibaren de insan sesini, insan sesleri içerisinde de annelerinin seslerini ayrt
edebilirler. (De Casper ve Fifer 1980, 1175)
Yaratl gerei, bir eksiklik olmad sürece bütün çocuklarn fiziksel ve dilsel
geliiminde belli bir düzen vardr. Ancak bazen bu geliim düzenin bütün çocuklarda
ayn olmad da gözlenmektedir. Çocuun geliimi ile ilgili olarak dris Karaku da
“Çocuk tabiî bir sra ve intizama göre inkiaf eder. Fakat, bütün çocuklarn geliim
oran ve süreci ayn deildir; kimi daha hzl, kimi daha yava bir gelime gösterir. …
Hatta bir milletin ayn ya gurubundaki çocuklarnn biyo-psiko-sosyolojik gelimeleri
de farkldr.” (Karaku 1997, 373-374) demektedir.
Fiziksel ve dilsel geliimin bütün çocuklarda ayn olmadn, bu geliimin
çocuktan çocua farkllk göstereceini Genishi de “Gelimenin dier görünülerinde
olduu gibi dil yetenei de (bütün çocuklarda) ayn deildir. Bir çocuk ilk kelimeyi 10.
ayda dier biri 20. ayda söyleyebilir. Bir çocuk kompleks cümleleri 5,5 yanda dieri 3
yanda kullanabilir.” (Genishi, www.) diyerek açklamtr.
Çocuklarda dil geliiminde bazen farkllklar olmakla birlikte bütün dünya
çocuklarnda ortalama ortak geliim özellikleri de görülebilmektedir. Irk, rengi,
yaad sosyal çevre, tabiat artlar ne olursa olsun yaratl gerei ortak özelliklere
sahip insanolunun çocuklar da dil öreniminde/ediniminde ortak bir takm özellikler
göstermektedir. Konuyla ilgili olarak Mehmet ahin de “a) Dünyann tüm
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kültürlerindeki çocuklar, ilk ylda tüm kültürlere özgü sesleri çkarabilirler. b)
Dünyadaki kültürlerin hepsinde, çocuklar 2-4 yalar arasnda konumay örenirler.”
(ahin 1995, 65) demektedir.
“Ayrca çocuklar üzerinde yaplan dil geliimi çalmalar sonunda, konumay
örenmenin ilk dönemlerinde yaklak olarak tüm dünya çocuklarnn temelde ayn
gramer kurallarn kullandklar saptanmtr.” (Clifford 1980, 57) görüü bizi
çocuklarn doutan ayn dil mantna ve yeteneine sahip olduklarn, ancak içinde
bulunduklar toplumun dil sistemini örenmek ve kullanmak suretiyle topluma
uyduklarn da göstermektedir.
Çocuklarda dil edinimi ile ilgili farkl görüler olmakla birlikte bunlar be temel
görü çerçevesinde kümelenmektedir. Bunlar “Psikolinguistic Görü, Davranç
Görü, Anlamsal-Bilisel Görü, Sosyolinguistik Görü, Etkileimci Görü”tür. Bu
görüler “Çocuklarn dil kurallarn uygulamaya doutan eilimleri olduunu; sözel
davranlar, çevrelerinde göze çarpan baka kimselerce ödüllendirildii için dil
örendiini; çocuklarn duygusal deneyimlerden söz etmek amacyla; sosyallemek ve
bakalarnn davranlarn yönlendirmek amacyla dil örendiini ve bebeklerin
konumaya hazr olarak dünyaya geldiini ve çevrenin onlara dil örettiini” (Dönmez,
Ar 1987, 37) savunmaktadr. Bu görüler ülkemizde yaymlanan baz dier çalma ve
yazlarda da dile getirilmitir. (Karaku 1997, ahin 1995, Karacan 2000, Özbay
2001)
Bebek ve çocuklarn dil geliim dönemlerini Karacan öyle ifade etmektedir.
“Sonuç olarak tüm bebekler dili örenmeye öncelikle kullanlan dildeki sesleri
örenmekle balar. Dil geliimi ile beyin matürasyonunun yakn ilikisi olup beyin
matürasyonunun 2/3’ünün kazanld 3 yanda belirgin dil kazanm beklenir.
Doumdan sonraki ilk 3 ayda ekspresifik dil geliimi fonem düzeyde deimeler ile
kendini gösterirken, 3-9. aylar morfemik, 9-18. aylar sentaks (cümle) düzeyinde, 18-36.
aylarda ise semantik (anlam) düzeyinde dil kazanm salanr (Paul ve ark. 1996, Bzoch
ve League1991). Dil geliimindeki bu sralama deimezken bu gliimin hz fizyolojik
ve genetik özellikler, cinsiyet… sosyal çevre ve … sosyokültürel etmenlerden
etkilenebilmektedir.” (Karacan 2000, 267-268)

Çocuklarn kulland ilk dil
Bebekler doutan dili kullanmaya ve konumaya hazr olarak dünyaya gelir, dil
kurallarn da uygulamaya doutan eilimleri vardr. Ancak, konuma kabiliyet ve
organlarna sahip olmasna ramen çocuun yannda konuulmad zaman, çocuk öncelikle taklit yoluyla örenmeye dayal olan -konuma yeteneini doal olarak
kullanamayacaktr.
lk insann konutuu dilin hangisi olduu bilinmemektedir. Bunun tespiti için
tarihte bir takm deneyler yaplm, çeitli görüler ileri sürülmütür. Konu ile ilgili
olarak Doan Aksan u bilgileri kaydetmektedir. “.Ö. VII. yüzylda Msr hükümdar
Psammetik, yeni domu iki çocuu, yanlarnda hiç bir söz söyletmeden büyüttürmü,
iki yl sonra çocuklarn ilk sözcüü duyulmutur: bekos. Aratrlnca, bu sözcüün
Frigya dilinde ‘ekmek’ anlamna geldii bulunmutur. Buna benzer deneyler
bakalarnca (Alman mparatoru II. Fredrik (1194-1250), skoç kral IV. Jack) da
yaplmtr.”(Aksan 1987, 95)
nsann dünya hayatnn balangcnn bir milyon yl (Bakan 1968, 143) kadar
önce olduu düünülür ve günümüzde yazl kaynaklarn ancak M.Ö.7-8. yüz yllara
kadar takip edilebildii göz önüne alnrsa insanlarn ilk kulland dil sisteminin
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belirlenmesi doal olarak imkansz olacaktr. Bu sebeple yukarda belirtildii gibi
çocuklarla yaplacak deneylerle de ilk dilin tespiti mümkün olmayacaktr.
Çocuk, dünyaya geldii andan itibaren görme, dinleme ve taklit yoluyla çevresini
tanr, ilk bilgilerini örenmeye balar. Buna bal olarak da dil sistemi geliir. Murat
Özbay da “Çocuk, doduu andan itibaren “dinleme” yoluyla ilk eitimini almaya
balar. Büyüdükçe, dinleyerek örendii kelimelerle “konuma”y gerçekletirir.
Düünürken, fikir üretirken, türlü bilgi ve fikirleri yorumlarken, hayal kurarken yine
dilini kullanr.” (Özbay 2001, 102) demek suretiyle dil geliiminin nasl olduuna
deinmektedir.
Çocuun dili içinde bulunduu aile, okul ksaca toplumdan örendiini ve
gelitirdiini Gürkan da u cümlelerle ifade etmektedir. “Yaamn ilk birkaç ylnda tüm
çocuklar, insanolunun örendii eylerin belki de en karmak olann -konumay ve
ana dillerini kullanmay- örenirler. Genellikle ilkokula balamadan önce de ana
dillerinin temel kurallarn örenirler. lköretim srasnda ise, daha çok, dili deiik
durumlarda nasl kullanacaklar konusunda ustalarlar.” (Gürkan 1986, 27)
Çocuk tarafndan ilk örenilecek ve kullanlacak dilin mensup olduu rkla veya
milletle kesin bir bants yoktur. Çünkü çocuk içinde doduu toplumun dilini
örenecek ve onu kullanacaktr. Eer çocuk kendi millet dilinin kullanld bir toplum
içerisinde domusa kendi milli dilini kullanacaktr. Türk bir anne babadan domasna
karn bir çocuk eer Türkçenin kullanlmad bir yerde örnein Almanyada domu
ise; anne baba da Almanca kullanyorlarsa, çocuklarnn da örenecei ve kullanaca
dil elbette ki Almanca olacaktr. Bu da bize gösteriyor ki çocuun ilk kullanaca dili
belirleyen, içinde bulunduu - iletiim kurduu- toplumdur, tâbi olduu millet deildir.
Bu konuda Bruce D Perry de “Genetik kodlar yoktur, dil örenilir. ngilizce,
spanyolca yahut Japonca konuan bir çocua genetik kodlar öncülük etmez. Biz 40 sesi
çkarabilecek kapasiteyle douruluruz. … lk yllarda çocuklar dinler, pratik yapar ve
örenir. Yetikinler onlarla konuarak çocuklarn dili örenmesinde onlara yardm
ederler. Anne çocuuyla bebekliinde konuarak, baba onun üç yandaki konudan
konuya atlayan, nefes nefese hikâyelerini dinleyerek onun dil geliiminde ona yardmc
olur.” (Perry, www) demek suretiyle çocuklarn dili sonradan içinde bulunduklar
topluma bal olarak örendiklerini ifade etmektedir.

Çocuklarn dili kavray ve dile katklar
Kald ki ayn millete mensup insanlar ve ayn milletin farkl bölge ve sahalara
yerlemi kollar da birbirine tamamen benzeyen tek bir dil sistemini kullanmamaktadr.
Ortak tarihî geçmie gidildikçe ayn kökene bal olan tek yaz dili örnekleri, günümüze
gelindikçe bir aacn dallar, kollar gibi dallanmalara uramakta lehçe, ive, az
farkllklarn ortaya çkarmaktadr. Çocuklar öncelikle içinde bulunduu toplumun,
milletin ses özelliklerini ve söyleyi ekillerini örenmektedir. Farkl ses ve ekil
özellikleri tayan boylarn çocuklar da öncelikle kendi boylarnn dil özelliklerini
kavrar ve kullanrlar. “Car kop.” Cümlesi Elaz yöresi insanna / çocuklarna bir ey
çartrmazken, “Ayahcahdan kortige mozik kimin gndllanim.” cümlesi de Kayseride
yetien bir çocuk tarafndan anlalmayacaktr.
Yine, Özbek Türkçesiyle söylenen “Babam ark, kiçkine gevdesini devarga suyab,
çokkayan; hissesini tizzeleri arasige kadaganö” cümlesi, Uygur Türkçesiyle “Yilana
ssq ötüp tirilip qapdu. U eslige keli bilenla dîhanni çekivaptu.”, Krgz Türkçesiyle
söylenen “-Keçiresiz, keçigip keldim go dep çoçulap yatam. Men erte kelsem dep arakat
casasam de g bolbodu” (Buran 2001, 292, 303, 337) gibi söyleyiler de Türkiye
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Türkçesini kullanan, ancak bu lehçelerle kendi lehçesi arasndaki farkllklar bilmeyen
çocuklar /insanlar tarafndan anlalmayacaktr.
Çocuk dili kelimeleri genellikle ayn hecenin tekrarna dayal olarak ortaya
çkarlan kelimelerdir. cici, mama, meme, ninni, nine, kaka, coco...vb. Çocuk dili
kelimeleri dilin öz kelimeleridir. Yani alnt olmayan, tabii yollarla çocuklarn
ihtiyaçlar ve dilin doal geliim özelliine bal olarak ürettikleri / türettikleri milli dil
ürünleri kabul edilmektedir.
Çocuklar çevreyi tanma ve kendilerini ifade etmenin sihirli arac olan dili
kullanmnda oldukça titiz davranrlar. Çevrelerinde kullanlan dil yanllarn hemen
fark eder ve onlar düzeltmeyi hedeflerler. Söz gelimi, henüz üç yandayken Gözde,
Elaz azn kullanan, kendi yat arkadann konumalarn kendince düzeltme ve
ona kendi dil mantn kavratmaya çalmaktayd. Elaz azyla söylenen “ellerim
gohi ‘ellerim kokuyor’, bahan ver ‘bana ver’, yuhum geli ‘uykum geliyor’” gibi
söyleyilerin kendisinin örendii standart dilin söyleyi özellikleriyle uyumadn
fark etmekteydi.
Çocuklarn dili kullanmdaki titizlii ile ilgili olarak Nermi Uygur unlar dile
getirmitir. “Nasl açklamal Pnar’n bu titizliini ? Salt Pnara özgü bir tutum gözüyle
baklamaz buna... nsan akl üengeçtir yenilii sevmez, çocuklar bile gelenekçidir
çeidinden kestirip atmalar, gerçeklie hakszlk etmektir bence. Tam tersine bebekle,
tala, çamurla oynar gibi seve seve dille oynuyor, sözcükleri birbirine çatarak yepyeni
birleimler kuruyor çocuklar. Bunu da zor bir i yaparm gibi deil kolayca
gerçekletiriveriyorlar. Kurala sarlmalarysa örenci tutumlarndan çok oynama
olanaklarn snama özgürlükleriyle aydnlatlabilir.” (Uygur 1988, 96)
Konuma yeti ve yetenei ile dünyaya gelen çocuk çevresini, dünyay içine
doduu toplumun dil sistemi ile alglar. Kendisini de mensup olduu toplumun diliyle
ifade eder. Kendini ifade edi esnasnda da örenmi olduu anadilinin dil mantn en
saf ve üretici bir ekilde kullanr.
Örnein Gözde’nin, boyna taklan nesneye (kravat) takma adn vermesi, su gibi
içilebilen bir sv olmas dolaysyla, kola isteini ifade için kolasadm demesi, kolann
köpürerek tamas veya sütün kaynarken tamas srasnda ortaya çkan olayla balantl
olarak köpürcük gibi bir kelimeyi kullanmas, anadilin kelime türetme ve kelimeleri
kullanmadaki dil mant ve gücünün çocuk saflyla birleen bir göstergesidir.
Yine Gözdenin, oyunda kaybetmi, yenik veya yenilmi yerine kaybedik, souk
yenmesi gereken bir yiyecein snm halini, “ben bu scamlar yemem.” diye
reddetmesi srasnda kulland scam kelimeleri çocuk mantyla üretilmi
kelimelerdir. Souk isminin de türetildii sou- fiilinden türetilen soumu sfat fiiline
benzetme yoluyla, scak isminin sonundaki –k atlarak sca- fiili düünülmü ve soufiilinin sonuna eklenen –m eki getirilerek scam ekli ortaya çkarlmtr. Yenfiilinden yenik türetildii gibi kaybet- birleik fiilinden de kaybedik oluturulmutur.
Benzer kullanmlardan ve ifadelerden Recep Nas da eserinde bahsetmektedir.
“Dört- be yalarndaki çocuk “Elektirii söndür” diyordu ama, “söndür”den yola
çkarak “yak” yerine “yandr” diyordu. Oysa çevresinden “yandr” sözcüünü hiç
duymamt. Ayn çocuk “hepsini” yerine “hepleri” diyordu.” (Nas 2003, 25)
Mehmet ahin de yazsnda “Çocuklar, kullandklar dil ne olursa olsun,
yetikinlerinkine benzemeyen belli kurallar üretir.” (ahin 1995, 65) demek suretiyle
çocuklarn standart dilin kurallar dna çkan bir takm kullanmlar, ekilleri
türetebildiklerini belirtmektedir.
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Çocuklarn standart dilde olmayan mantkl dil hatalaryla ilgili olarak Çocuk
Geliimi ve Psikolojisi adl kitapta da u bilgiler yer almaktadr. “Ayrca çocuun
yapt çok mantkl dil hatalar da, dili kazanma sürecinde sadece konuulanlarn taklit
edilmesi deil, çocuun düünme ve yaratclnn önemli bir göstergesidir. Örnein;
meslek bildirmek için sözcüe taklan “c” eki “ayakkabc” gibi ar genellenerek
“manavc” “bakkalc” gibi sözcükler de türetilir. Bu durum, çocuklar düünme ve
yaratcln ve kurallar ar genellemesinin bir göstergesidir.” (Can 2000, 134)
Bu ekilde standart dilde olmayan baz söyleyileri kullanmak yalnzca bizim
toplumumuzun çocuklarna ait bir özellik deildir. Bu durum, çocuun geliimi ve dil
edinim mantna uygun olarak bütün toplumlarda, milletlerde görülebilecek bir
özelliktir. ngilizceyi örenen çocuklarda da standart d kullanmlarla ilgili olarak
Clifford u bilgileri aktarmaktadr. “Yaklak 4 yalarnda, doru olan “himself” yerine
tipik olarak “hisself” terimini kullanrlar. Hatta “hisself” kullanan hiç kimseyi
duymadklar halde bile bu kelimeyi kullanrlar. Böylece kendi bildikleri kurallardan
doru olmasa da bir kelime türetirler. “My”, “your” ve ”her” kelimelerini “self” ile
bir araya getirerek “myself”, “yourself” ve “herself” gibi kelimeleri yapmay
örenmilerdir. Daha sonra ngilizcenin burada bir istisna olarak düzenli kuraldan
ayrldn örenene kadar kural uygularlar ve “hisself” kelimesini türetip
kullanrlar.” (Clifford 1980, 181)
Celia Genishi de Genç Çocuklarn Dil Geliimi adl makalesinde konuyla ilgili
unlar kaydetmektedir: “Bununla birlikte çocuklar etraflarnda olan eyleri yalnzca
taklit yoluyla örenmezler. Biz biliriz ki çocuklar kendilerince dil kurallar üzerinde
çalrlar, çünkü onlar yetikinlerin asla kullanmadklar ekilleri kullanrlar. Örnein
“I goed there before” yahut “I see your feets” derler. Ama çocuklar sonuçta “went” ve
feet” gibi geleneksel ekilleri örenirler.” (Genishi www)
Yukardaki örnekte de olduu gibi ngilizce “go” fiilinin geçmi halleri went ve
gone olmasna karlk, ngilizceyi kullanan çocuk düzenli fiillerde olduu gibi fiilin
sonuna –ed ekini getirmek suretiyle bütün fiillerin kullanlabileceini düünmekte ve
goed eklini ortaya çkarmaktadr. Foot kelimesinin çoulu olan feet ekline de
ngilizcede isimlerin çoul eklini oluturmak için kullanlan –s taksn getirerek
standart dile uymayan bir kullanm ortaya çkarmaktadr.
Yine ana snfna giden çocuunun yanan bir mum üzerine bardak kapatlmas
sonucu mumun söndüünün gösterilerek sebebinin sorulmas üzerine “mum nefessiz
kald.” demesi de çocuun alglay ve ifade tarzn göstermektedir.

Sonuç
Doutan konuma yeteneine ve organlarna sahip olarak dünyaya gelen çocuk,
içinde bulunduu toplumun dilini taklit yoluyla örenir ve toplumla da bu dille iletiim
kurar. Bu iletiim srasnda bazen kulland dilin kelimeleriyle kendi kavray ve
üretim gücüne bal olarak oynar. Bir ksm farkl kullanmlar- ifadeler katmak suretiyle
dili kullanr, standart dilin kullanm ekillerinden baz sapmalar gösterebilir. Ancak
zaman içerisinde, çocuk mantyla üretilen bu saf kullanmlar, dilin standart kurallar
çocua öretildikçe çocuun dil dünyasndan çkarlmakta, çocuk da çevrenin standart
dilini kullanma mecburiyetinde braklmaktadr.
Çocuun dil geliimi, balangçta onun ile ilk iletiimde bulunan ailesinin diliyle
paralellik gösterecektir. Bu nedenle çocuun salam bir dil yapsna sahip olabilmesi
için onunla konuurken, çocuk gibi konumak yerine kelime ve cümleleri dilin
kurallarna uygun olarak kullanmak gerekir.
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Çocuun kiilii, duygu dünyas bu ilk örendii dilin malzemesiyle geliip
olgunlaacaktr. Bu sebeple çocuklar için anadili öretimi önemlidir. Bir milletin
geleceinin temel teminatlarndan ikisi, olmazsa olmaz ikilisi dili ve çocuklardr. Millî
gelecein devamlln garantiye almak için her ikisinin de korunmas ve gelitirilmesi
ailelerin, eitimcilerin, devletin ksaca toplumun temel görevidir.
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