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      ÖNSÖZ 

İnsanoğlunun en önemli özelliği dili kullanabilmek ve konuşabilmektir. Bu 
mükemmel yeteneğin gelişimi için çevre önemli bir etkendir. 

Okul öncesi dönemdeki çocukların çevre koşullarından etkilendiği çeşitli 
araştırmalarla ortaya konmuştur. Özellikle çocuğun dil gelişimi doğum öncesinden 
başlayarak ailede şekillenmektedir. 

Dil gelişimi insanın kendini ifade etmesi açısından çok önemlidir. İlk çocukluk 
döneminde, iyi bir aile ortamında yetişen, doğru modellerle aynı ortamı paylaşan çocuğun 
gelişimi de sağlıklı olacaktır. 

Okul öncesi dönemin, en zengin uyarıcısı olan ailenin; ekonomik durumu, anne-
babanın eğitim durumu, ailede bulunan kardeşler çocukların dili öğrenmelerinde birer 
unsurdur. Çocuğun ileride güzel bir dil ve anlatım yeteneğine sahip olması bu etkenlerden 
ileri gelip gelmediği çoğu araştırmanın konusu olmuştur. 

Ayrıca çocuğun yaş ve cinsiyet etkenlerinin de dil gelişiminde belirleyici olup 
olmadığı çeşitli araştırmalarda yer almıştır.  

Yapılan bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna gitmeyen 4-5 yaş 
çocuklarının yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne- babanın eğitim düzeyi ve 
ailenin ekonomik durumu faktörlerinin dil gelişimini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. 

Araştırmam süresince; yardımını esirgemeyen ve her konuda destek olan 
danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Nurcan KOÇAK’a, araştırmamın istatiksel 
çalışmalarında yardımcı olan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali 
MEYDAN’a, 

Ayrıca araştırmamın temelini oluşturan; gönüllü olup doğru verilere ulaşmamı 
sağlayan ailelere ve güzel çocuklarına, 

Bu eğitimi almaya başladığım andan itibaren manevi desteğini esirgemeyip, bana 
inanan değerli anneme ve babama; her zaman yanımda olup benimle birlikte çaba 
harcayan sevgili eşim Fatih Serdar’a, sabır gösterip sevgisini her an hissettiren canım 
oğlum Göktuğ Serdar’a 

 Sonsuz Teşekkürlerimi Sunarım. 
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BÖLÜM I 

  GİRİŞ 

Problem 

Konuşma insanın sahip olduğu en kıymetli haberleşme mekanizmalarından biridir. 

Toplumsal bir varlık olarak, hepimizin birbirimizle iletişim kurmaya ve etkileşime 

ihtiyacımız vardır. İletişim kurmanın tek yolu ise duygu ve düşüncelerini karşı tarafa net 

ve açık bir şekilde ifade etmektir. İnsanların birbirine isteklerini anlatıp anlaşabilmeleri 

ancak dil sayesinde mümkün olur. Dil aynı zamanda, hayatın çeşitli problemlerini çözmek 

için en çabuk ve kısa yoldur (Öz, 1997, s.57; Cole ve Morgan, 1975, s.317). 

İnsan yavrunun dünyaya gelişini izleyen ilk yıllarda gerçekten olağanüstü 

sayılabilecek gelişmesi, birinci yaşın sonunda çocuğun, dış dünyayı tanıması için ona 

hareket imkanı sağlayan yürümeyi gerçekleştirebilmesine imkan verir. İki yaşında buna 

eklenen konuşma, sözler aracılığı ile de iletişim kurabilmesini sağlar. Böylece yeni 

doğmuş bebeği diğer yetişkinlere olan bağımlılıktan kurtaran iki temel beceri her gün 

biraz daha mükemmelleşir (Aydoğmuş ve Diğerleri, 1998, s.39). 

İnsanlar, konuşma seslerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı yönünden diğer canlılarla 

karşılaştırılamayacak niteliklere sahiptirler. Bu nitelikler insanoğlunun özel nitelikleridir 

ve onlara özel bir mekanizmanın çok özel işleyişi sonucunda bu farklılığa sahiptirler 

(Seçilmiş, 1996, s.1). 

Dil gelişimindeki farklılaşma insanı diğer canlılardan ayrı kılmaktadır. Bir köpeğin 

bazı duyuları insanın duyularından kat kat gelişmiştir. Ancak dil gelişimi insana özgüdür. 

Bunun için de dil gelişiminin ayrı bir önemle ele alınması, geliştirilmesi için özel bir çaba 

gösterilmesi gerekmektedir. Dilin kendine özgü kuralları ve bu kurallar çerçevesinde 

gelişen bir sistemi bulunmaktadır. Bu kuralların öğrenilmesi bebeklik döneminden 

itibaren başlamakta ve o dilin gramatik yapısı tamamen kazanılıncaya kadar devam 

etmektedir (Bekir, 2004, s.1). 

Toplumsal yapının ve kültürün aktarılması büyük ölçüde dile dayandığı gibi, 

kavram oluşumu, düşünme, ilişkiler kurma, problem çözme gibi alanlarda da dil gelişimi 

ve genel bilişsel gelişim karşılıklı etkileşim içinde ilerler (Fişek ve Yıldırım, 1993, s.4). 
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Dil, çocukların kendilerini ifade etme, sosyal ve kültürel değerlerini kazanma, 

sosyal iletişim ihtiyaçlarını gidermede işlevsel bir göreve sahiptir Okul öncesi dönemde ki 

çocuklar, çevresinde ki yetişkinleri model alarak ana dilini doğal olarak öğrenmektedir. 

Başlangıçta anne-babadan ve yakın çevreden öğrenilen dil, daha sonra çevresinde diğer 

iletişim içinde olduğu kişilerden öğrenilir. Çocukların kendilerin ifade etmede, sosyo-

kültürel değerlerini kazanmada ve sosyal iletişim ihtiyaçlarını gidermede dile ihtiyaçları 

vardır (Mussen ve diğerleri, 1990, ss.220-249). 

İnsanlar, bir toplum oluşturduktan sonra yaşamlarını sürdürmek, birbirlerine istek, 

bilgi, düşünce ya da amaçlarını aktarabilmek için zamanın başlangıcından beri 

birbirleriyle farklı şeklerde de olsa iletişim kurmuşlardır. İlk zamanlar bu iletişim, belki 

taşlara verilen şekillerle daha sonra kayalar üzerine çizilen resimler yoluyla belki de özel 

bir işaret yöntemiyle sağlanıyordu ya da hayvanlarda olduğu gibi ahenkli sesler veya bir 

takım özel amaçlı hareketler yoluyla gerçekleştirilirdi (Ahioğlu,1999,s.18). 

İletişim hayatın başlangıcından bu yana var olmuş, insanlığın evrimi ile 

dinamikleşmiş bir süreçtir. Yaşayan bütün canlılar kendilerine özgü bir iletişim biçimi ile 

bir ileti alış-verişinde bulunmuştur. Bu alışverişte yalnızca insan, olağanüstü büyüleyici 

bir araç kullanmıştır. Ses, sese dayalı çağrı sistemleri pek çok hayvan türünde var; ama 

sesten söze geçiş ve sözle anlatma evrimseldir. İnsanı diğer canlılardan üstün kılan işte bu 

biricik davranış, ‘konuşma yoluyla dili kullanabilme’ ya da kısaca ‘konuşma dili’ dir 

(Topbaş,2006,s.7). 

Dil, insana özgü en güçlü iletişim aracıdır. Çeşitli düşünceleri, duyguları, 

tutumları, inançları, değer yargılarını, anlatma ve öğrenmede görüp algılanan yaşanan 

olaylarla ilgili bilgileri, kültür birikimini aktarma, soru sormak, emir vermek, istekte 

bulunmak gibi işlevleri gerçekleştirmede kullandığımız bir araçtır. 

Dil gelişimi ise; kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve 

dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasının gelişimi olarak tanımlanır. Dilin kendine 

özgü kuralları ve kurallar çerçevesinde gelişen bir sistemi vardır (Güleryüz,1990,s.3). 

Çocuğun dil gelişiminin temelinde iletişim kurma, diğerlerin dikkatini çekme, 

isteklerini, duygu ve düşüncelerini iletme gereksinimi bulunur. Dil çocuğun egosundan 
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uzaklaştırılıp, onun sosyal bir birey olmasını sağlayan, kendisini kontrol ve takip 

ettirebilen, düşüncelerin, duygularını ve davranışlarını yavaş yavaş öğretebilen ve 

kendisini güvenli hissetmesine yardım eden bir davranıştır (Yavuzer,1993,s.46). 

Çocuğun çevresiyle etkin bir iletişim sağlayabilmesi dili kullanmada ki becerisine 

bağlıdır. Çocuğun dili daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlayacak ortamlar, düşünme 

ve iletişim kurabilme yeteneklerinin gelişmesine yol çar. Zengin uyarıcı çevre koşulları, 

dil gelişimini hızlandırmakta ve olumlu yönde etkilemektedir (Çubukçu,1991,s.50). 

Okul öncesi dönem, çocuğun hem o yıllar hem de ileriki gelişimi için kritik bir 

dönemdir. İnsan hayatını belli yaş dönemlerine ayırarak inceleyen araştırmalar, okul 

öncesi yıllarda, tüm gelişim alanlarında gelecek için temel oluşturacak niteliklerin 

kazanıldığını göstermektedir. Dil gelişimi de bu dönemde kazanılmaktadır. Yapılan 

araştırma sonuçlarına göre okul öncesi dönemde dil gelişimi geri kalmış çocukların ileride 

bu eksikliği telafi etmeleri zorlaşmaktadır (Oğuzkan, 1996, s.7). 

Okul öncesi dönem dilin kazanılmasında son derece önemlidir. Dil gelişimi normal 

olmayan çocukların diğer gelişim alanları da geri kalır. Özellikle dil gelişimi geri olan 

çocuk okula başladığı zaman anlatılanları anlamada güçlük çeker ve kendisinden 

beklenenleri yerine getiremediği için başarısız olur. Bu nedenle okul öncesi çocuğunun dil 

gelişiminin sağlıklı olup olmadığı yakından takip edilmeli, aile ve kurumlar bu konuda 

bilinçlendirilmelidir (Öztürk, 1995, s.21). 

Okul öncesi dönemde dil gelişimi diğer gelişim alanlarını, özellikle sosyal ve 

duygusal alanlarının gelişiminde önem taşır. Okul öncesi eğitim kurumlarının çocukların 

dil gelişimini önemli ölçüde etkilediği araştırmalarla ortaya konmuştur. Araştırmalar 

incelendiğinde daha çok okulöncesi eğitime davam eden çocuklarla yapıldığı ve 5-6 yaş 

gruplarındaki çocuklarla çalışıldığı görülmektedir. Okulöncesi eğitim kurumlarından 

yararlanan ve yararlanmayan çocukların dil gelişimleri incelendiğinde okulöncesi eğitim 

kurumlarının çocukların dil gelişimlerini olumlu yönde desteklediği görülmüştür. Ancak 

okulöncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişim 

düzeylerini hangi faktörlerin etkilediğine dair yapılan çalışmalara fazla rastlanılmadığında 

ve Konya örneklemi ile çalışma yapılmadığından okul öncesi eğitim kurumlarından 
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yararlanmayan 4-5 yaş çocukların dil gelişimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine gerek 

duyulmuştur. 

Amaç 

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 

yaş çocuklarının dil gelişimini yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne baba eğitim 

düzeyi ailenin gelir durumu ve yaşanılan kültürel çevrenin etkisi var mıdır sorusuna cevap 

aramaktır. 

Alt Amaçlar 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1) Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan, 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimine yaş faktörünün etkisi var mıdır? 

2) Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan, 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimine cinsiyet faktörünün etkisi var mıdır? 

3) Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan, 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimine kardeş sayısının etkisi var mıdır? 

4) Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan, 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimine doğum sırasının etkisi var mıdır? 

5)Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan, 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimine anne-baba eğitim düzeyinin etkisi var mıdır? 

6)Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan, 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimine ailenin ekonomik durumunun etkisi var mıdır? 

7)Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan, 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimine yaşadıkları kültürel çevrenin etkisi var mıdır? 
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Araştırmanın Önemi 

Okul öncesi dönemde dil gelişimi ayrıca önem taşır. Okul öncesi eğitim 

kurumlarının çocukların dil gelişimini önemli ölçüde etkilediği araştırmalarla ortaya 

konmuştur. Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan çocukların dil gelişimini 

etkileyen faktörlerin belirlenmesine gerek duyulmuştur. Ayrıca ülkemizde yapılan 

araştırmaların çoğu 5-6 yaş gruplarında ve okul öncesi eğitimden yararlanan çocuklardır. 

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan çocukların dil 

gelişimini belirleyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Bu araştırma: 

1.Okul öncesi eğitim kurumundan yararlanmayan 4-5 yaş arası çocukların dil 

gelişimini etkileyen faktörler hakkında istatiksel bir bilgi vermesi, 

2. Okul öncesi eğitim kurumu öğretmenlerine eğitim verecekleri grubu dana iyi 

tanıyabilmeleri için dil gelişimi açısında genel bilgi vermesi,  

3. Ana-baba eğitim programlarını düzenleyecek kişiler kaynaklık etmesi,  

bakımından önemlidir. 

 

Sayıltılar 

1-Araştırma kapsamına alınan çocuklar normal gelişim düzeyindedir. 

2- Ailelerden elde edilen bilgilerin doğru olduğu kabul edilmiştir. 

3.Çocuklar dil gelişim düzeylerine uygun teste cevap vermişlerdir. 
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Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda ki gibidir. 

1. Bu araştırmanın çalışma grubu, Konya’nın Meram, Selçuklu, Karatay ilçelerinde 

alt ve üst sosyo-kültürel çevrelerinde bulunan ailelerin çocuklarıyla sınırlıdır. 

2.Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan çocuklar ile sınırlıdır. 

3.  4-5 yaş çocuklarının dil gelişimi alanının belirlenmesi ile sınırlıdır. 

4. Araştırma, Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testinin ölçtüğü niteliklerle 

sınırlıdır. 

 5. Araştırma Descoeudres Lugatçe testinin Tamamlama İteminin ölçtüğü 

niteliklerle sınırlıdır. 

Tanımlar 

Dil: Düşünce ve duyguları anlatmada ve öğrenmede, algılananları, deneyimleri 

aktarmada; soru sormak, emir vermek, istekte bulunmak gibi fonksiyonları 

gerçekleştirmede kullanılan bir araçtır (Alpöge, 1991, s.64). 

Dil; duygu, düşünce ve isteklerin bir toplumda, ses, anlam yönünden ortak olan 

unsurlar ve kurallardan faydalanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve 

gelişmiş dizindir (Aksan, 1995, s.13). 

Dil Gelişimi: Kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin 

kurallarına uygun olarak kullanılmasıdır (Güleryüz, 1990, s.3). 

Sosyokültürel: Aynı anda bir toplumu ya da toplumsal bir grubu ve kendine özgü 

olan kültürü etkileyen etmenlerdir (Türk Dil Kurumu Sözlüğü). 

Aile: İçinde insan türünün belli bir şekilde üretildiği, sosyalleşme sürecinin ilk 

ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belli kuralları bağlandığı, o güne dek toplumda 

meydana getirilmiş kültürel zenginliklerin nesilden nesile aktarıldığı, biyolojik, psikolojik, 

ekonomik, toplumsal, hukuksal, vb. yönleri bulunan temel bir sosyal birimdir (Kızılçelik, 

Erjen, 1994, s.10). 



 

 

7

BÖLÜM II 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

1.DİL 

1.1. Dilin Tanımı 

İnsana özgü olan, birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan ve en etkili iletişim 

aracı olarak kabul edilen dilin birçok tanımı vardır. 

Dil, bilgi iletmeyi düzenleyen bir dizi kurala göre birleştirilmiş bir dizi karmaşık, 

sözel simge olarak tanımlanabilir (Garden ve Gardiner, 1998, s.171) 

Dil, insanın kendisini ve çevresini ifade edebilmesinde, düşünceler geliştirmesinde, 

görüp algılanan, yaşanan olaylarla ilgili bilgileri, çeşitli kültür birikimlerini aktarmada, 

diğer insanlarla iletişim kurabilmesinde, isteklerini, umutlarını, üzüntülerini, sevinçlerini, 

düşüncelerini, hissettiklerini, anlatabilmesinde ve anlayabilmesinde en güçlü iletişim 

aracıdır (Erdoğan ve diğerleri, 2005, s.232). 

Dil, milli kültürün temel öğelerinin başında gelir ve insanları birbirine yaklaştıran 

en önemli araçtır. Bir toplumda, sözlü ve yazılı anlatma aracı, aynı zamanda düşünme 

aracıdır. Dil insanları birbirine bağlayan bir toplumu gelişigüzel insan topluluğu olmaktan 

çıkaran, millet haline getiren en önemli öğelerden biridir (Kavcar, 1988, s.261). 

1.2.Dilin Önemi 

Dil gelişiminde de, tıpkı öteki gelişim alanlarında olduğu gibi, aynı yaşlarda ki 

çocuklar benzer özellikler göstermektedir. Aynı yaşlardaki çocukların kullandıkları 

sözcüklerin sayısı, kurdukları cümle yapıları hatta ses tonlaması ve vurgulamaları 

birbirlerine benzemektedir. Bu benzerlikleri dikkate alan gelişim psikologları dil 

gelişiminin, bilişsel gelişime paralel olarak ortaya çıktığını kabul etmektedirler (Erden ve 

Akman, 1995, s.62). 

Çocuğun dil gelişiminde hem insan beyninin biyolojik yapısı, düşünme sisteminin 

gelişimi, hem de çocuğun içinde bulunduğu çevre ve kültür etkilidir. Aynı zamanda, dil 

gelişimi de çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. 

Toplumsallaşmada dilin önemli bir yeri olduğu gibi, kavram gelişimi, düşünme, ilişki 
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kurma, problem çözme gibi bilişsel gelişim alanlarında da etkilidir. Dil gelişimi diğer 

gelişim alanlarıyla karşılıklı etkileşim içindedir ve birlikte ilerleme sağlamaktadır. 

Bu nedenlerle okul öncesi yıllarda çocuğun dil gelişimine önem verilmesi, dil 

gelişimini destekleyici öğretme-öğrenme ortamlarının hazırlanması gereklidir. Çocuğun 

bu yaşlarda kazanacağı yaşantıların niteliği ana babanın eğitim durumu, ekonomik 

durumu daha sonraki öğrenmelerini büyük ölçüde etkilemektedir (Senemoğlu, 1989, 

s.21). 

1.3.Dili Oluşturan Sistemler 

Dil gelişimi; ses sistemi(Fonoloji), sıra sistemi ve anlam sistemi olmak üzere üç 

sistemden meydana gelmektedir. 

1.3.1.Ses Sistemi 

Dil insan seslerinin bir araya gelmesinden oluşmuş, belirli bir yapısı olan bir 

sistemdir. Dilin bir anlam farkı meydana getiren birimine fonem (phoneme) adı verilir. 

Her dil fonem adı verilen ses birimlerinden oluşmuştur. Ses birimlerinin bir araya gelerek 

oluşturdukları biçim, birim, anlam olarak üstlendikleri işlevler açısından hiçbir kuruma 

bağlı değildir (Cüceloğlu, 1999, s.204; Alpöge, 1991, s.65). 

Ses sistemi, bir dildeki sesleri ve bu seslerin dağılım sınırlıklarını, bu seslerin 

hangilerinin anlam taşıdıklarını, nasıl bir düzende bulunduklarını inceler. Dillerde pek çok 

değişik konuşma sesi vardır, her dil bunlardan bir kısmını, değişik düzenlemeler içinde 

kullanır (Topbaş, 2006, s.23). 

Fonemler belli bir dilin temel sesleridir ve bütün dil bu sesler üstüne 

kurulmaktadır. Ünlü ve ünsüz ses birimlerinin farklı birleşimler halinde kullanılması ile 

sözcükler oluşur. Çocuk ilk olarak sesin akışını duymalıdır. Sesin akışını algılayan çocuk 

bu sesleri küçük parçalara bölerek kendi dilini oluşturur. Bu işlemlerin bir parçası olarak 

çocuk başlangıç ve sonucu tekrarlanan durumları ve aynı esasa dayalı kelimeler arasındaki 

ilişkileri duyma gücüne sahip olmalıdır (Temiz, 2002, s.14). 
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1.3.2.Söz Sistemi 

 Söz dizimi ve cümle kurma kurallarını kapsamaktadır. Söz dizinsel anlamsal 

öğelerin kesin sınırları belirlenemediğinden ayırmak güç olmaktadır. Söz sistemi, cümleyi 

doğru kurma ve cümlenin yapısı ile ilgilidir(özne, yüklem, tümleç, ad, sıfat, vb.). Cümle 

kuruluşları her dilde farklılıklar göstermektedir. Çocuklar dilde gelişme gösterdikçe yeni 

anlatım yolları, yeni kurallar edinir. Bu kuralların en önemlisi cümle kurmada kelime 

sırasına dikkat etmektir (Poyraz, 1995, s.3). 

Çocuğun birkaç defa tekrar edilen seslerin çıkışını öğrenmesi dili öğrenmek için 

yeterli değildir. Çocuk aynı zamanda ses gruplarındaki sıraya da dikkat etmelidir. Aksi 

halde cümlelerin anlamları değişebilir. Örneğin “Ayşe elma sever” cümlesi sırası 

değiştiğinde “elma Ayşe sever” gibi anlamsız bir biçime dönüşebilir. Cümlede sıfatlar 

isimden önce gelir. Mesela “mavi kalemi ver” dendiğinde vurgulamak istenen kalemdir. 

Ama “kalem maviyi ver” dendiğinde vurgu mavidedir. Sanki birçok mavi objeler var 

bunlardan kalem olanı ver gibi anlaşılır buda pek anlamlı bir cümleye benzemez (Ülgen, 

Fidan, 2000, s.143). 

 

1.3.3. Anlam Sistemi 

Dilin iletişim için kullanımıdır. Sosyal etkileşim için dil kullanımı ile ilgili 

kuralları kapsar. Bu bileşen sırayla konuşma, konuşmayı başlatma, konuşmayı aynı 

konuda devam ettirme ve bitirtme, zaman, durum ve konuya uygun konuşma ve anlatım 

becerileri gibi konuları içermektedir (Bayhan, Artan,2004,s. 127)  

Anlam sistemi diyaloglar kapsamıdır. Bu sistem, dili anlam yönünden ele alan, 

dilin düşünce yorumuyla, sesle ve düşünce arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Anlam biçim, 

özellikle dil ile dünyada ki nesne ve olayların gerçek bilgisi arasında ki bağlantıyı kurar. 

Dil, kavram geliştirmeyle ilgili olarak incelendiğinde, kavramlar geliştikçe sözcüklerin 

daha çok anlam kazandıkları ve dilin bilişsel gelişmeden etkilendiği görülmektedir 

(Alpöge, 1991, s.66). 
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Anlam dili kullanmanın can damarıdır. Seslerin sembol aracılığıyla nesne ve 

olaylarla ilişkisini belirler. Sözcükler, belli bir anlamı ifade etmek için kullanılır. Çocuk 

dili anlamlı kullanmaya başladığında, belirli durumlar ve nesnelerle kendi düşünceleri 

arasında anlamlı ilişkiler kurar. Sözcük ve cümlelerini belli anlamlar oluşturmak üzere 

kullanır. Anlamsal gelişim ile zihinsel gelişim düzeyi paralel bir gelişme gösterir. Çocuk 

bilişsel kavramları kazandıkça dilin anlamsal yönü de zenginleşir (Aral ve diğerleri, 2000, 

ss.129-131;Ülgen ve Fidan, 1991, ss.142-144) 

1.4. Dil Gelişim Dönemleri 

1.4.1. Konuşma Öncesi Dönem 

Bebekler daha annelerinin karnındayken sese tepki verdikleri, anneleri konuşurken 

kalp atışlarının değiştiği bilinmektedir. Çocuğun dil gelişimi, doğumundan itibaren 

incelendiğinde getirdiği bir ses kapasitesinin olduğu gözlenebilir. Çocuğun dili anlama ve 

konuşmasında belli aşamalar vardır (Baykoç, Dönmez, 1986a, s.92) 

1.4.1.1. Ağlama-Refleksif Dönem(0-2 ay) 

Çocuğun dünyaya gelir gelmez çıkardığı ilk ses ağlamaktır. Çocuğun çıkardığı sese 

tümüyle fizyolojik bir olay olarak bakılabilir. Bu ağlama, ilk nefesin ciğerlerinde meydana 

getirdiği fiziksel acının bir ifadesidir. Ağlama dil gelişiminin ilk basamağını teşkil eder. 

Bu nedenle ağlama bir iletişim aracı niteliğindedir. Yeni doğan bir bebeğin ilk ağlaması 

normal dil gelişiminin tabii bir devresidir. Bir bebeğin doğar doğmaz ağlamaması genel 

olarak çocuğun gelişiminde normal dışı bir durum olacağı şüphesini uyandırabilir 

(Yavuzer, 1993, s.69; Okuturlar, 1986, s.124; Altınköprü, 1999, s.20). 

Her çocuk için dil geliştikçe ağlama azalmaktadır. Çocuk yeterli sözcük 

dağarcığına sahip olduğu zaman hemen ağlamayı terk edemez. Bunun için önce çocuğun 

isteklerini konuşarak ne şekilde yerine getirebileceğini öğrenmesi gerekir. Ağlamaya ek 

olarak ilk aylarda bebekler bir takım basit sesler çıkarırlar. Bunlar, açlık ya da 

hoşnutsuzluktan dolayı hırlamaya, aksırmaya, öksürmeye benzeyen seslerdir (Yavuzer, 

1998, ss.68-70). 
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Bebeklerde, kısa ve derin soluk alışverişler konuşmanın temelini oluşturmaktadır. 

Çocuk ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli dudak, çene ve dil hareketlerini 

tekrarlama imkanı bulur, ses ve solunum düzenleme becerisini çalıştırır. Ancak bu 

devrede çocuğu devamlı ağlatmakta doğru değildir. Çünkü devamlı ağlayan bebek belirli 

bazı sesleri çıkarır. Diğerlerini geliştirme imkanı bulamaz. İlk üç haftada çıkarılan sesler 

henüz farklılaşmamış seslerdir. Bu sesler amaçsız, anlamsız ve rast gele çıkarılır. Çocuğun 

soğuk, açlık ve acıya henüz farklılaşmış bir tepkisi yoktur. Dördüncü haftadan itibaren 

çıkarılan sesler uyarıcıyla ilişkilidir ve genellikle açlık ve rahatsızlık ağlamalarıdır. Birinci 

ayın sonunda, ağlamalar farklılaşmaya başladığı için anne, sesin farklılığına göre 

ağlamanın nedenini belirleyebilmektedir (Davaslıgil, 1982, s.30; Baykoç Dönmez, 1986b, 

s. 90; Cole Morgan, 1985, s.316) 

1.4.1.2. Cıvıldama Dönemi (2-4 ay) 

Bu evrede bebekler rahatlık, mutluluk ifade eden seslendirmeler yapar. Ağlama 

sıklığı azalırken, gülücükler artar. /o,a,u,ı/ gibi ünlü seslemelere artdamaksıl /k, g/ benzeri 

seslerin eklenmesiyle ünlü ünsüz sıralamalarını andıran sesler çıkarılır. Ebeveynlerin 

agucuklar olarak tanımladığı seslemelere sık rastlanır. Bu nedenle agulama evresi de denir 

(Topbaş,2006, s.74). 

Bebeklerin ses mekanizması üzerinde kontrolleri artar, memnuniyetlerini belirten 

sesler çıkarırlar ve kendi çıkardıkları bu sesleri taklit ederler. Bu taklit sesler bebek yalnız 

olduğunda görülür. Başkasının karışması durumunda kaybolur. Bebeğin bu dönemde 

çıkardığı sesler refleksif değildir. Ses çıkarma için uyaran çocuğun kendisidir ve ses 

çıkarması için işitmesi önemli değildir. İşitme olmasa da kendi kendine ses çıkarabilir 

(Erkan,1990, s.6; Baykoç Dönmez ve Arı, 1992, s.116). 

Ağlamaya ek olarak hayatın ilk aylarında bebekler birçok basit sesleri de çıkarırlar. 

Buna bebeğin ses mekanizmasında ki değişiklikler neden olmaktadır. Sesler geniş bir 

şekilde ağız yapısının kavisine, nefes borusuna ve havanın ses tellerinden geçişine bağlı 

olmaktadır. Bu sesler evrensel olup, öğrenilmezler. Bebeğin bu sesleri üretmesinde 

herhangi bir bilinç bulunmamaktadır. Bu seslerin bir kısmı rahatsızlık durumunu ifade 

ederken bazıları memnuniyeti ifade etmektedir. İkinci ayın sonundan itibaren bebekler 

kumru gibi sesler çıkarmaya başlarlar. Bu ilkel seslerin çevresel etkenlerden ve işitme 
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algısından bağımsız olarak meydana geldiği görülür. Çok erken bir aşama da, bu 

seslendirmelere o dilin temel taşları gözüyle bakılabilir. Doğumdan iki ay sonrasına kadar 

erken bir dönemde çocuk insan sesinin çıkarabildiği dildeki tüm sesleri çıkarabilir (Çayır 

Çimen, 1999, s.17; Yavuzer, 1993, s.70; Dereobalı, 1994, s.15). 

1.4.1.3. Mırıldanma Dönemi (4-6 ay)  

Bu evre ses oyunları evresi olarak da bilinir. Çocuğun ses denemeleri, ünlü, yarı 

ünlü seslerle yüksek perdeli sıralamalar, tiz veya bas seslemeler içerir. Bu evrenin sonuna 

doğru (ba), (da) gibi ünsüz- ünlü sıralı mırıldanma başlar ancak, bu mırıldanmaların 

zamanlaması yetişkinlerinkine kıyasla yavaştır. Ses değişimleri özellikle gırtlak ve gırtlak 

üstündeki anatomik yapının gelişimine bağlanır (Topbaş,2006, s.74). 

Bu dönemde çıkarılan seslerdeki tonlama biçimleri yetişkinlerin kullandığı tonlama 

biçimlerine benzemeye başlamaktadır. Anlam bakımından farklı tonlama biçimleri, 

çocukların dil açısından ilk algılama ve üretme açılarını sergilemektedir (Piyade, 1990, 

s.11) 

Bu dönemde dil gelişiminde önemli bir devre olarak kabul edilir. Mırıldanma, 

bebeğin ilk konuşmaya benzer sesleridir. Bu devrede bebek sesini dikkat çekmek, 

isteklerini açığa vurmak veya karşı olduğunu belirtmek üzere kullanmaya başlar. Yani bu 

ilkel dilini hem kendini ifade etmek, hem de diğerlerinin davranışlarını değiştirmek için 

kullanır. Bu dönemde bebeğin ses mekanizması üzerindeki kontrolü artar. Dil yuvarlama 

ve ileri uzatma becerisi görülür. Çıkardığı sesler çoğu zaman ana dilinde bulunmaz. 

Başlangıçta refleksif olan bu sesler bu dönemde tamamen amaçlı hale gelir. Bebek “b, m, 

p” gibi dudak sesleri çıkarır. Uzun oyun sesleri, çığlıkları ve seslenmeler geliştirir. 

Çocuğun çıkardığı, seslerin sayı ve türünde artmalar görülür (Temiz, 2002, s.24; Aral ve 

Diğerleri, 2000, s.133; Baykoç Dönmez, 1986 a, s.92).  
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1.4.1.4. Mırıldanma Tekrarı Dönemi (6-10 ay)  

Mırıldanmanın tekrarı diye nitelendirilen bu dönemde çocukta kelime algılama 

olayı başlar. Çok kullanılan sözcüklerin farkına varır. Seçilmiş, işitilen sesleri tekrar eder 

ve tekrarlama için uyarım olarak taklit yapar. Ünlü ve ünsüz sesleri birleştirir. En sık 

rastlananları ma- ma, de-de, ba-ba yapılarıdır. Bu ses birleşimleri algılanan ve taklit 

edinilen hecelerdir (Dereobalı, 1994, s.15; Erkan, 1990, s.6). 

Bu evrede bebekler yetişkin benzeri zamanlamayla ünsüz-ünlü sırasında hecesel 

tekrarlar üretirler. Çıkarılan (dada, babada, mamam)gibi tekrarlı sıralamalar ailelerin 

çocuklarının gerçek sözcükler söylediklerini sanmalarına neden olur. Oysa bu 

seslemelerin belirgin bir göndereni olduğuna dair hiçbir veri bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, bu sözcükler gerçek ilk sözcükler değildir (Topbaş,2006, s.74). 

Altıncı aydan sekizinci aya doğru üretilen gerçek sözcükler çocuğun diline egemen 

olmaya başlar. Yedinci ve sekizinci aylarda çocuğun aynı hece kalıplarını birbiri ardına 

sıraladığı ve tekrarladığı görülür. Heceleme sözlü pratiktir, dile gerekli olan şekilli 

hareketlerin gelişmesi için temeli hazırlar (Yavuzer, 1998, s.71). 

Yapılan bir araştırmada, sesler; yöre, ırk ve dil ayrımına göre kaydedilip sonrada 

bir grup kişiye bu kayıtlar dinletilerek gruplandırılması istendiğinde, bebeklerin ses 

kayıtları arasında bir ayrım yapılmamıştır. Bebeklerin çıkardığı seslerin türü ve miktarı 

bölgeye, ırk ve dil faktörlerinden etkilenmez. Hatta sağır anne babadan doğan ve onların 

çevresinde büyüyen bir sağır çocuk bile diğer çocuklarınkine benzer sesler çıkarır. Çocuk 

doğduğunda değişik insan dillerini konuşabilecek bir ses hazinesiyle doğar, daha sonra 

hızla kendi toplumunun dilinde uzmanlaşmaya yönelir (Cüceloğlu, 1999, s.209). 

1.4.2.Konuşma Dönemi 

Bu dönem; ses- sözcük, tek sözcük, iki sözcüklü ifadeler, üç ve daha fazla sözcüklü 

ifadeler dönemini içine alır. 

1.4.2.1. Ses-Sözcük Dönemi 

Çocukların 9-12 aylık iken çıkardığı sesler artık anadiline ait seslerdir. Bebek 

anadilinin ses örüntülerinin farkına varır ve ses çıkarma sırasında bu sesler üzerinde daha 
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çok durur. Çocuk ilk sözcüklerini söylemeden bu ses sözcüklerden pek çok sayıda 

geliştirebilir. Bunlar anlamdan yoksun seslerdir ve akıcılık özelliği vardır. “ Jargon” diye 

adlandırılan bu sesler anlaşılmayan, düz cümle ya da soruya benzeyen acele mırıltılar olup 

bu dönemde çocuk için sözcük yerini tutmaktadırlar. Bu dönem ses- sözcükler dönemi 

olarak adlandırılır (Temiz, 2002, s.25). 

Çocuklar bu dönemde yetişkinlerin söylediği cümlelerin tümüne değil, yalnızca bir 

kısmına, en çok vurgulanan bölümüne tepki vermektedirler (Slobin, 1972, s.197) 

Sözcüklerin anlaşılması çoğu zaman kolay olmaz. Çünkü bu yaştaki yeni ses 

bileşimleri kullanır ve bunları birbiri ardınca sıralar. Bu sözcüklerin anlaşılması zor 

olmasına rağmen, içerikleri duygusal yönden epeyce yüklüdür (Yavuzer, 1993, s.71). 

1.4.2.2. Tek Sözcük Dönemi(12-18 aylar) 

Çoğu bebek 10-13. Aylarda ilk sözcüklerini kullanmaya başlar. Ancak bebeklerin 

bu ilk sözcükleri ansızın ortaya çıkmaz. Bu aşamaya ulaşmak için bebekler, aylar boyunca 

etraflarında duydukları sesleri sabırla dinlerler. Doğa ve çocuğun donanımı bu ilk 

sözcüklerin başarısına katkıda bulunur. Bebekler konuşulanlardan bir ahenk yakalar, 

kapasiteleri ve duyduklarıyla kendi konuşmalarını başlatırlar. Böylece konuşma dilinin ilk 

basamaklarını oluştururlar. Doğuştan sahip oldukları bilişsel yetenekleriyle sözcükleri 

sınıflandırır ve düşüncelerini dile dökerler. İlk sözcüklerini çevrelerinde işittikleri ile 

oluştururlar (Bayhan ve diğerleri, 2004, ss.132-133). 

Ancak bu tek sözcüklü konuşmaların gerçekten doğru olup olmadığı konusunda 

görüş ayrılığı vardır. Başka araştırmacılar, bebeklerin iki ya da daha fazla sözcüğü 

birleştirmeye başlayıncaya kadar, bildirici, soru sorucu, buyruk verici sözcükleri 

farklılaştırmak için farklı tonlamaları tutarlı olarak kullanmadıklarını bildirmektedirler. 

Genellikle bebekler kendileri cümleleri üretmeden önce başkalarının cümlelerini anlarlar 

(Gander ve Gardiner, 1998, ss:175-176). 
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1.4.2.3. İki Sözcük Dönemi(18 ay -2 yaş)  

Yaklaşık 2 yaşında tamamlanan bu dönemde dil edinimi hızla ilerler. Sesbilgisel 

örüntüler belli sözcüklere bağımlı olmaktan çıkar ve söyleyiş örüntüleri daha sistematik 

ve düzenli biçimler olarak sıralanır. Kestirilebilir özellikler taşıyan bu düzenli görünüm, 

çocukların hedef yetişkin söyleyişine ulaşma çabası içinde olduklarını göstermektedir 

(Topbaş, 2006, s.76). 

18-24 aylar arasında sözcük dağarcığında genellikle bir patlama meydana gelir. 

“Anne ayakkabı”, “Araba gider”, “Ben de atta” gibi çocuklar iki sözcüğü birleştirirler. İlk 

cümleler çoğunlukla ad ve fiillerin birleşmesinden oluşur. Edat, sıfat, zarf gibi diğer 

cümle öğeleri yoktur. Bu nedenle sadece anlam taşıyan sözcüklerden oluşan bu sözcüklere 

telgraf konuşması denir. Sonradan bu tarzda gelişme göstererek ana dilinin gramer 

yapısını öğrenmeye başladıkları görülür (Bayhan ve diğerleri, 2004, s.136). 

2,5 yaş civarında ise çocukta gramer yapısı hızla gelişmektedir. Konuşmalarında 

zamirleri (ben, sen, o) çoğul ve çekim eklerini de kullanırlar. Altında, üstünde 

kelimelerini, geçmiş ve gelecek zamanı kullanabilir. Dil psikologlarına göre çocuklar belli 

bir biliş düzeyine geldikten sonra iki kelimeyi anlamlı olarak bir araya getirebilir (Aydın, 

Bilgin Aydın, 1999, s.15; Ülgen ve Fidan, 1991, s.147). 

1.4.2.4. Üç Ve Daha Fazla Sözcüklü Cümleler Dönemi(3-5 yaş) 

Üç yaşına gelen bir çocuk artık üç sözcüklü cümleler kurmaya başlar. Bu cümleler 

artık daha karmaşık dilbilgisel kuralları içermektedir. Çocuğun dili gittikçe daha çok 

yetişkin dili formuna benzemektedir (Ahioğlu, 1999, s.29).  

Bu dönemde çocuğun sözcük dağarcığı hızla zenginleşmeye devam eder. Anlamsız 

seslendirmelere rastlanmaz. Çocuk yeni sözcükleri öğrenmenin yanı sıra bildiği sözcükleri 

de daha esnek ve doğru kullanmaya başlar. Özellikle kavramsal gelişimle yakından ilişkili 

olarak neden sonuç (de, ondan, diye, onun, için, çünkü), yer (içinde, üstünde, altında, 

arasında), zaman (şimdi, yarın, sonra, önce), sınıflandırma(aynı, farklı), kıyaslamalı ilişki 

(daha uzun, daha çok) kavramlarına değinen sözcüklerin arttığı görülür. Üç yaşına gelen 

çocuğun sözcük bilgisi aşağı yukarı bin dolayındadır. Özne, yüklem ve nesne arasında ki 
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fonksiyonel ilişkileri anlar ve ifade eder (Davaslıgil, 1982, s.33; Fişek, Yıldırm, 1983, 

s.140;  Baykoç Dönmez, 1986b, s.94). 

Dört yaşından sonra ise bağ- zamir cümlecikleri yan cümlecikleri de çocuğun 

rahatlıkla kullanabileceği bileşik tümce türleri olmaktadır. Dört beş yaşında ise, dil kolay 

kullanılan bir araç haline gelir. Kız çocukları dili erkeklerden daha hareketli bir şekilde 

kullanırlar. Ses üretiminde doğruluk oranı artar. Çocuk anne babasının konuşma düzenini 

taklit eder. Cümle yapısı önceki döneme göre daha karmaşıktır. Çoğul kullanımı doğrudur 

ve birleşik sözcüklerin ayrı birimlerden olduğunun farkındadır (Baykoç Dönmez, Arı, 

1992, s.120; Yavuzer, 1990, ss.35-38; Yavuzer, 1998b, s.209; Paycı, 1994, s.28). 

1.4.2.5. Gramer Kullanım Dönemi 

Çocuk bu dönemde kendisini iyi bir şekilde ifade edebilir. Bu yaşlarda dil 

kullanımı çok yönlüdür. Duygularını, düşüncelerini ve ilişkilerini anlatır. Bu yaşta 

kendine yönelik konuşma yapar, yani benmerkezci konuşma görülür. Kelime hazineleri 

1000 civarındadır. Cümlelerin yarıya yakını dilbilgisi kurallarına uygundur (Aral ve 

diğerleri, 2000, ss.135-136). 

Belirli bir olay karşısında kullanılan kelimelerin sayısı, yaşla birlikte büyük bir 

artış gösterir. Ayrıca çocuğun sözcük dağarcığının genişliği ya da darlığın da onu 

çevreleyen durum bağlamının (aile, radyo, televizyon, vb.) yadsınamayacak kadar etkisi 

vardır. Genel olarak kitleyi temsil eden, temsilci niteliği taşıyan ortalama çocuklardan 

derlenmiş gruplar dâhilinde yapılan araştırmaların sonuçları arasında büyük bir tutarlılık 

olduğu söylenebilir. Yüksek zekalı çocuklar arasında yapılan araştırmalarda ise, belli bir 

olay karşısında oldukça uzun cümleler ve birçok kelimenin kullanıldığı görülmektedir 

(Karabağ, 1995, s.21; Jersıld, 1983, s.485). 

5 yaşlarında olayları sırasına göre anlatabilirler. “Dişimi fırçaladım ve uyumaya 

gittim.” Gibi. Bunu bilmeleri yetişkinlerin verdiği iki emri anlamalarına neden olur. 

Olayları “önce- sonra” sırasına dizme, “geçmiş, şimdiki, gelecek” zamanı kullanma 

gelişir. Artık çocuklar 6-7 yaşlarında birlikte yaşadıkları yetişkin gibi konuşurlar (Bayhan 

ve diğerleri, 2004, s.138). 
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1.5. Dilin Öğrenilmesine İlişkin Görüşler 

Çocuklarda dil edinimi ve gelişimi evreleri de, aynı yeteneklerimiz gibi, doğallık, 

eğitim \ etkileşim ve çevre etkileriyle her zaman tartışma zemininde kalmıştır. Bu konuda 

görüşlerini öne süren kuramlar ve bu görüşleri savunanlar birbirlerinden ayrı olarak dilin 

farklı bir boyutunu ele alıp çalışmalarını özellikle o konuya yoğunlaştırmışlardır. Örneğin, 

bazı kuramlar dilin yapısını, bir diğeri işlevini, diğerleri dil ve biliş ilişkisini, ya da 

bazıları dil edinim sürecini etkileyen çevrenin rolünü ele almışlardır. Çocukların dili nasıl 

edindiği konusunda, kuramlardan biri veya diğeri zaman zaman öne çıksa da, her birinin 

sürecin farklı yönlerini açıklamaya çalışması yaklaşımları alan yazına kazandırmıştır 

(Topbaş, 2006, s.31). 

Dilin öğrenilmesi için çocukların doğuştan özel bir mekanizmayla doğduklarını 

kabul eden psikolinguistik görüş (Chomsky 1969), dilin taklit, pekiştirme ve ödüllendirme 

ile kazanıldığını savunan davranışçı görüş (Skinner 1957), dilin bilişsel yeteneklerinin 

gelişmesiyle kazanıldığını kabul eden anlamsal-bilşsel görüş (Bloom 1970), dilde sosyal 

çevrenin son derece önemli etkisi olduğunu savunan pragmatik görüş (Bruner 1974) ve 

dilin kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucu kazanıldığını savunan etkileşimci görüş (Lahey 

1978). Bu görüşler belli bir etkeni diğer etkenlere göre daha önemli kılarak 

savunmuşlardır. Bu görüşler birbirinden farklı olsa da temelinde ya kalıtım ya da çevresel 

faktörlerin önemli olduğu vurgulanmıştır (Öztürk, 1995, s.4; Solmaz, 1997, s.3). 

1.5.1. Psikolinguistik Görüş 

Dilbilimci Chomsky’nin etkisi altında psikologlar dil öğrenmeyle ilgili 

psikolinguistik kuramı geliştirmişlerdir. Bu kuram, insanların doğuştan dil öğrenme 

yeteneğiyle doğduğunu, insanın dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını 

kabul eder. Böylece hangi çevrede, hangi koşullar altında olursa olsun, çevresinde 

konuşan olduğu sürece, insan yavrusu konuşmayı öğrenir. Çocuk dili öğrenirken sadece 

bir dizi kelimeyi değil, bu kelimelerin dizi haline getirmesine olanak veren gramer 

kurallarını da öğrenir. Bu kurallar, her biri denenip doğruluğu ya da yanlışlığı saptanacak 

bir “hipotez” dir. Çocuk deneye deneye, başkalarıyla konuşmalarında bu kuralları 

uygulayarak, bu hipotezleri gramer kuralları haline dönüştürür (Cüceloğlu, 1999, s.212). 
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Bu görüşün temel hipotezi çocukların, dil kurallarını uygulamak için doğuştan 

getirdikleri kapasiteleri olduğudur. Bütün kültürlerde çocuklar aynı şemayı izler. 

Doğuştan dil kapasitesine sahiptirler ve kendi başlarına dil kazanmanın üstesinden 

gelebilirler (Baykoç Dönmez, 1986, s.91). 

Chomsky’ e göre tüm çocuklar dili, yürümeyi öğrendiği gibi, biyolojik olarak 

belirlenmiş ve olgunlaşma gösteren bir şekilde kazanırlar (Güleryüz, 1990, s.127; Uyar, 

1995, s.39). 

Dilbilimci Noam Chomsky, küçük çocukların bile kendi dillerini öğrenmede daha 

fazla sorumluluk aldığını kabul eden ilk kişidir. Chomsky (1963), maymun beyni ile insan 

beynini karşılaştırdığında maymun beyninde duyu ve hareket alanları bulunduğunu insan 

beyninde ise bu alanlara ek olarak konuşmayı üretme, dili kavrama ve şekilleri 

isimlendirme, okuma, yazma ile ilgili önemli alanlar bulunduğunu belirtmiştir (Bayhan ve 

diğerleri, 2004, s.124; Ülgen, 1995, s.134). 

Chomsky dil kazanımında zıtlık ilkesi üzerinde durmuş ve her dilde bu ilkenin 

bulunduğunu savunmuştur. Örneğin dili oluşturan yapılardan ünlü ve ünsüz fonemlerin 

bulunması seslerin ağzın ön ya da arkasında çıkması takıların bazen başa, bazen sona 

gelmesi gibi zıtlıklardır. Chomsky pekiştirme teorisinin sınırlılıklarını da göstererek de 

dikkat çekmiştir. Onun varsayımında her insan dil kazanımı için sihirsel bir yapıyla 

beraber doğar. Bu dil kazanım aygıtı (LAD)’ dır. LAD çocuğun dile ait bilgileri 

çevresinden ayırmasında, dilbilgisini formüle etmesinde ve dil yaratmasında kullandığı bir 

araçtır. Yani çocuğun insanların konuşmasını işittiğinde farkında olmadan kurallar 

çıkarması ve kuralları kendi dilinde formüle etmesidir (Best, 1999, s.23; Solmaz, 1997, 

s.5).  

Çocuğun dili kazanmasında evrensel özellikler olduğu vurgulanmaktadır. Ona göre 

çocuklar dil kurallarını aynı sırayla öğrenmektedir. Bu kuram önemli araştırmalara yol 

açmıştır. Araştırmacılar çok değişik dil topluluklarında dil öğrenen çocuklar arasında ki 

paralellikleri yani dil evrenselliklerini araştırmaya başlamışlardır ve dil kazanımında 

doğal gözlemlerin değerini ortaya koymuşlardır (Dönmez, 1986, s.91).  
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Psikolinguistçilerin kullandıkları önemli bir araştırma yöntemi de insanın 

doğumdan konuşabileceği ana kadar ki sözel anlatımlarını kaydetmeyi ve incelemeyi 

içerir. Bu tür verileri çeşitli kültürlerde elde ettiler. Bu verileri çözümleyerek bütün 

bebeklerin, çocukların karşılaştığı kültürlere bakılmaksızın son derece benzer bir dil 

evreleri sırasından geçtiklerini keşfetmişlerdir. Başka bir deyişle; Rus, Çin, Fransız, 

Etopya bebekleri konuşmayı kazanırken Amerikan bebekleriyle aynı tür basamakları 

geçerler (Gander ve Gardiner, 1998, ss.187-199).  

Konuşmada biyolojik yapının önemli olduğunu destekleyen gözlemler vardır: 

1)Dünyadaki bütün kültürlerde çocuklar,    ilk yılda tüm sesleri üretebilmektedirler. 

2)Dünyadaki bütün kültürlerde çocuklar,   konuşmayı iki-dört yaş arasında 

öğrenebilmektedirler. 

   3)Dünyanın her yerinde genel olarak, anadilini ilk on yılda öğrenemeyenler, daha 

sonra da öğrenememektedirler (Lenneberg, 1967, s. 43). 

 

1.5.2. Davranışçı Görüş 

Skinner(1957) “dilin taklit, pekiştirme ve ödüllendirme ile kazanıldığını” savunur. 

Bu yaklaşım çocuğun dil kazanımında çevresel faktörlerin ve değişkenlerin önemli rol 

oynadığı üzerinde durur. Yetişkinlerin çocuğun doğru söylediği sözcükleri pekiştirmesiyle 

çocuğun ayırt etmeyi ve doğru olan sözcüğü öğrendiğini varsayar (Öztürk,1995, s.3; 

Solmaz, 1997, s.4). 

Bu görüşün temel hipotezi, çocukların sözel davranışları kazanmasında biyolojik 

yapının minimum düzeyde olmasıdır. Çevre etkili ve baskındır. Dil kazanmada taklit, 

alıştırma ve pekiştirmenin önemi vurgulanmaktadır (Dönmez, 1986, s.91). 

Skinner, konuşmanın tıpkı diğer davranışlarda olduğu gibi, işlevsel şartlanma 

yoluyla kazanıldığı görüşünü ortaya atmıştır. Bebek bir takım sesler çıkarırken ebeveynler 

bu seslerden en çok sözcüğe benzeyenlerini gülümseyerek, kucaklayarak ve konuşarak 

pekiştirir (Bayhan ve diğerleri, 2004, s.121). 

Skinner ve Rochlin dil ile çocuğun diğer davranışları arasında öğrenme yönünden 

hiçbir fark görmezler. Onlara göre, çocuk diğer davranışlarını nasıl öğreniyorsa, dili de 
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aynı öğrenme süreçleri aracılığıyla öğrenir. Tek fark, çocuğun çevresini el ve kollarıyla 

değil sözle etkilemesidir. Örneğin: Kendi ulaşımının dışında bulunan belirli bir nesneyi 

almak isteyen çocuk değişik sesler dener ve sonra tesadüfen “ver” sözüne benzer ses 

çıkarır. Çocuğun çevresinde olanlar çocuğun uzandığı nesneyi alıp ona verirler. Böylece 

çocuk söz aracılığıyla çevresini etkilediğini anlar ve ulaşamadığı bir nesneyi almak 

istediğinde aynı “ver” sözüne yakın bir ses çıkartır. Çocuk zamanla her istediği şeyi elde 

etmek için bu davranışı sergiler ve yeni kelimeler öğrenir. Bu görüşe göre dil öğreniminin 

temelinde pekiştirme, sönme ve genelleme gibi edimsel öğrenmenin temel ilkeleri 

yatmaktadır (Cüceloğlu, 1997, s.211; Gardner ve Gardiner, 1998, s.184; Erden ve Akman, 

1995, s.63). 

Skinner’ den başka bu görüşü destekleyenler, pekiştirmenin yanı sıra dilin 

kazanılmasında taklidinde önemli olduğunu açıklamışlardır. Çocuk ve yetişkin ilişkisinde, 

yetişkin çocuğun söylediklerini düzgün olarak tekrarlarsa hem doğruyu pekiştirme, hem 

de tekrarlarla çocuk yetişkini tekrar edeceğinden daha düzgün cümleler kurabilecektir. 

Çocukların dil gelişimini yalnız taklit, pekiştirme ya da yetişkinin yardımıyla açıklamanın 

yetersiz olduğu da ileri sürülmektedir. Yapılan çalışmalar sonunda taklit, pekiştirme ve 

aile etkilerinin aynı derecede önemli olduğu vurgulanmıştır (Tural, 1979, ss.29-87). 

Bazı kuramcılara göre, dil gelişimini yalnız taklit ya da pekiştirmeyle açıklamak 

mümkün olmamaktadır. Aynı evde yetişen çocukların farklı zamanlarda konuşmaya 

başlaması bunun yanında farklı kültürlerde yetişen çocukların söyledikleri ilk sözcüklerin 

benzer sesleri içermesi, hiç işitmeyen çocukların özel eğitimle konuşmayı öğrenebilmesi 

gibi nedenler dil gelişimine yönelik farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına yol açmıştır 

(Erden ve Akman, 1995, s.63). 
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1.5.3. Bilişsel- Etkileşimci-Anlamsal Görüş 

Bilişsel görüşü savunan Piaget, dil, kalıtım ve çevre etkileşimiyle gerçekleşir. 

Çocuklar dil öğrenme yeteneğiyle dünyaya gelirler ve dili kazanmaya gereksinim 

duyarlar. Dilin kazanılmasından önce çocukta zihinsel faaliyetler vardır. İlk iki yıl 

çocuklar kendilerini duyusal devinim yoluyla ifade ederler (Bayhan ve diğerleri, 2004, 

s.123). 

Piaget, çocukla yetişkinin düşünce süreçlerinde bir değişikliği vurgulayan ilk 

psikologlardan biridir. Bilişsel görüşü benimseyen psikologlara göre dil, bireyin biliş 

düzeyini yansıtmaktadır. Dil önemli bir iletişim aracı olmakla birlikte düşünmenin 

gelişimine elverişli değildir. Yapılan çalışmalar dilin ortaya çıkışında sözdizimi bilgisi 

kadar, daha önceki bilişsel bilginin de önemli olduğunu ortaya koymuştur. Değişik veriler 

kullanılarak yapılan çalışmalarda da aynı sonucun elde edilmesi anlamsal- bilişsel 

yaklaşımı güçlendirmiştir. Bu görüşe göre çocuğun duyu- motor yoluyla düşünceleri 

gelişmekte, gelişen bu düşünceler konuşmalara yansımaktadır. Bu durmda dil gelişiminde 

en önemli faktör düşüncenin gelişimi olmaktadır (Çayır, Çimen, 1999, s.14). 

Vygotsky, Piaget’ nin çocukların benmerkezci konuşma ve ilk etapta sosyal 

olmayan konuşmayı tercih ettikleri fikrine karşı çıkmıştır. Vygotsky, çocukların 

kendilerine yol gösterme, kendilerini yönlendirme için konuştuklarını ifade etmiştir. Dil 

ve düşünceyi birbirinden ayrı olarak görmüş daha sonra bunların etkileşerek anlam 

kazandığını savunmuştur. Çocuklarda ve yetişkinlerde dilin başlıca işlevinin iletişim ve 

sosyal ilişki sağlamak olduğu belirtilmiştir. Her şeyin çocuğun gelişen zihinde bir adı 

vardır. Bu objeleri tarif ederken eylemsel cümlecikler kullanır görünümündedir (Bayhan 

ve diğerleri ,2004,s.123, Davaslıgil, 1985, s.35). 

Bloom (1941), Piaget gibi dilin, söz dizimi bilgisi kadar eşit oranda daha önceki 

bilişsel bilgiye de dayandığını belirtmiştir. O, çocukların erken dil gelişimlerini incelediği 

çalışmalarında, çocuğun kullandığı sözcüklerin birer anlamı olduğunu ve çocuğun bir 

“yapan” ve “yapandan” etkilenen nesne arasında ki ayrımı yapabildiğini bulmuştur. 

Ayrıca çocukların sözcüklerle kurdukları varlık ilişkilerine yönelik kodları “semantik 

ilişkiler” olarak adlandırmıştır. Bununla birlikte, çocuklar söz dizimi hakkında hiçbir şey 
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bilmemelerine rağmen sözcüklerin anlamlarını öğrenebilirler. Bu öğrenmeyi sağlayan şey, 

bilişsel alandaki gelişmelerdir (Ahioğlu, 1999, s.24). 

1.5.4. Sosyolinguistik Görüş 

Bu görüşün temel hipotezi çocukların sosyalleşmek ve başkalarının davranışını 

yönlendirmek için dil öğrendikleridir. Moris “dil” in üç boyut olduğunu belirtmiştir. 

Bunlar söz dizimi(sentaks), anlam bilimi(semantik) ve kullanım bilgisidir(pragmatik) 

(Dönmez, 1986, s.92). 

Bu görüş, dili sosyal durum içinde inceler. Çocukların dili, sosyalleşmede ve 

başkalarının davranışlarını yönlendirmek amacı ile öğrendiğini vurgular. Böyle bir sosyal 

etkileşim içinde çocuklar hangi durumlarda ve ne şekilde dilin kullanılacağını anlamaya 

başlarlar. Anne ile olan etkileşim dilin temelini oluşturur. Bebek daha refleks hareketlerini 

ortaya koyarken anne babanın onun davranışlarına anlam vermek istemeleri ile iletişim 

şekillerinin temelinin atılmasına neden olmaktadır. Burada önemli olan çocuğu belli bir 

amaca yönelik davranışlarda bulundurabilmektir (Güleryüz, 1990, s.8). 

Sosyal etkileşim yaklaşımı, dil edinimin bazı kısımlarının ebeveynler tarafından 

ezber veya taklit yoluyla öğretilebileceğini varsayar. Dilin sosyal kullanımının böyle bir 

öğretim ile destekleneceği düşünülür. Çocuğun dil çevresinin rolü gelişim boyunca artarak 

devam eder. Çocukla birlikte kitaba bakmak, “burnun nerede?”, “ağzın nerede?” gibi 

oyunlar oynama çocuğun kısıtlı koşullarda sözel dil elementlerini öğrenmesinin 

sağlamaktadır.( Örneğin çocuğa aktivitelerde çocuğa daha fazla rol vermek). Bu yolla dil 

öğrenmenin yanı sıra öğrenilen yanıtlar yeni uygulamalarla pratiğe aktarılabilir. Bu tip 

iletişimlerle ebeveyn aynı zamanda yanlışlarını düzeltebilir. Tekrarlarla konuşmaları 

basitleştirebilir ve çocuğun dil edinmesinde gerekli yapının kurulmasında rol oynayabilir 

(Topbaş, 2006, s.55; Çayır Çimen, 1999,s.14). 
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1.6.Yaşlara Göre Dil Gelişimi 

Dil öğrenebilmek için insanlar özel bir mekanizmayla dünyaya gelirler. Bu sayede 

çocuk, çevresinde konuşulan dili içselleştirir, kurallarını anlar, öğrenir ve daha sonra 

öğrendiği bu dili dilbilgisi kurallarına uygun kullanır ve biyolojik bir olgunluğa geldikten 

sonra konuşurlar (Aydın ve diğerleri, 2002, s.97). 

1.6.1. 0-3 Yaşta Dil Gelişimi 

0-3 ay arasında bebek önceleri sadece ağlayarak ses çıkarır fakat sonra yavaş yavaş 

ağlamadan da sesler çıkarmaya başlar (Yavuzer, 1993, s.69). 

Üç aylık olduklarında bebeklerin keyifleri yerinde olduğunu gösteren sesler 

çıkarırlar. Bebek 6 aylık olunca daha uzun süreli sesler çıkartmaya başlarlar. Bu 

seslendirmeleri yalnızken sürdürür ve biri dikkatini çekince kaybolur. İlk anlamlı 

sözcüklerini 12 aylıkken söylerler (Davaslıgil,2001, s.31; Erden ve Akman, 1995, s.63). 

18. aya doğru iki komutu üst üste anlayıp yerine getirir. 18. Aydan sonra 

tekrarlamalar yapar ve bunlar özellikle monolog türü konuşmalardır (Selçuk, 1995, s.76; 

Dönmez ve diğerleri, 2000, s.85). 

2 yaşında; 

-Soruları ses tonuyla ifade etmeye başlar. 

-Kelime hazinesi 200 e yaklaşır. 

-Çevrelerinde gördükleri her şeyi isimlendirmeye başlarlar. 

- Çevresine duyduğu meraktan ve olayların nedenini ve nasılını öğrenmek 

istediğinden dolayı onunla konuşulmasından, sürekli soru sormaktan hoşlanır (Davaslıgil, 

2001, s.33; Başal, 2003, s.106; Oktay, 2002, s.116; Gardner, 1982, s.167). 

1.6.2. 3-6 Yaşta Dil Gelişimi 

Okul öncesi çağ adı da verilen üç ile altı yaş arası, çocukluğun en renkli 

dönemlerinden biridir. Bu dönemde çocuk konuşkan, cıvıl cıvıl ve yaşam doludur. 

Sokulgan ve sevimlidir. Durmadan sorar: “Anne bu ne? Baba bunun adı nedir? Neden? 
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Niçin?” sorularının ardı gelmez. Sık sık büyüklerin sözünü keser; “Baba bana da söyle!” 

diye araya girer. Sonu gelmez bir öğrenme açlığı vardır. Her şeyi bilmek, tanımak ister. 

Ana-babayı bunaltıncaya dek sorar. Söz dağarcığı büyümüş, anlatım gücü artmıştır 

(Yörükoğlu, 1993, s.60). 

Üç yaş çocuğunun öğreneceği pek çok şey olduğu için, sözcük dünyasının bu yaş 

çocuğu için geniş ölçüde önem kazandığı görülür. Kelime bilgisi 1000’e ulaşır. Üç yaşta 

dil gelişiminin desteklenmesi için çocuğun sözel girişimlerine uygun tepki hemen 

verilmelidir. Çocuğun “ niçin?” “nasıl?” gibi sorularına sabırla cevap verilmelidir 

(Davaslıgil, 1982, s.34; Oktay, 2001, s.39; Baykan ve diğerleri, 1994, s.33). 

Üç yaşındaki çocuklarla yapılan bir araştırmada çocukların başlangıçta daha kolay, 

sonra kuralcı ve son olarak da işlevsel bir dil yapısı kullandıkları belirtilmiştir (Ebeling ve 

Gelman, 1990, s.38). 

Çocukların cümleleri gittikçe karmaşıklaşır. 4 yaşına geldiklerinde aralarında 

“neden-sonuç, zaman, şart, yer ilişkileri” bulunan bileşik anlamları tek cümlelerde 

anlatabilirler (Bayhan ve diğerleri, 2004, s.137). 

4 yaşında ki bir çocuk gramer kurallarını bildiği halde, grameri doğru 

kullanamayabilir. Gramer kurallarına uygun konuşma daha ileriki yıllarda gerçekleşir. 

Gelecek zamanı kullanır, birbiri ile ilgili üç emre cevap verebilir. Çoğul kullanmaya 

başlar (Koçak, 2000, s.105). 

5 yaş çocuğu konuşmayı, soru sormayı çok sever. Olayların neden ve niçinleriyle 

ilgilenir. Birkaç kez okunmuş hikayeyi ezberleyip tekrar edebilir. Grup sohbetlerine 

katılır. Sayı sayar. Sıfatları doğru kullanır. Cümle yapısı yetişkinlerinkine çok yakındır. 

İsteklerini ayrıntılarıyla anlatır. Kelime hazinesi zenginleştiği için, karşı diyalogu sürdürür 

(Oktay, 2001, s.41; Koçak, 2000, s.116; Seçilmiş, 1996, s.8). 

6 yaşında ki çocuk zıt kavramları bilir. Kelime hazinesi 3000 yaklaşır. Konuşması 

gramer bakımından doğrudur. Uzun cümleler kurar. Benzerlikleri ve farklılıkları doğru 

kullanır. Sıfat ve zarfları kullanarak tanımlayıcı cümleler kullanabilir (Yavuzer, 2001, 

s.116). 
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5-6 yaş döneminde ki çocukların dil kullanımı bir yetişkine benzemektedir. Daha 

anlaşılır biçimde olan konuşmanın sosyal etkileşimde kullanımı yoğunlaşmakta ve çocuk 

yetişkinleri daha az tekrar etmektedir. Bu dönemde çocukların ses yapısı incelendiğinde 

ünlü üretiminin % 89’ unun, ünsüz üretiminin ise %88’ inin doğru olduğu görülmektedir. 

Çekim kuralları daha düzgün kullanılmaya başlanmıştır (Dönmez ve Arı, 1992, s.121). 

 

2. 4-5 Yaş çocuklarının Dil Gelişimi Özellikleri 

Bu dönemde dil kolay ve doğru kullanılan bir araç haline gelirken, kız çocukları 

dili erkeklerden daha becerikli bir şekilde kullanmakta ve ses üretiminde doğruluk oranı 

artmaktadır. Çocuklar bu dönemlerde ünsüzlerin %90’ nını doğru olarak üretmekte ve 

anne babasının konuşma düzenini taklit etmektedirler. Çocuk sayılarının artışıyla birlikte 

çocuklar egosantirik konuşmaya devam etmekte ve önceki dönemlere göre daha karmaşık 

cümle yapıları kurmaya başlamaktadırlar. Birleşik sözcüklerin ayrı birimlerinden 

oluştuğunun farkında olmamakla birlikte, çoğul kullanımı doğru yapabilmektedirler 

(Dönmez ve Arı, 1992, s.35). 

Dört yaş çocuğu hiç durmaksızın “neden?”, “ne zaman?”, “nasıl?” ve “niçin?” 

sorularıyla sözcüklerin anlamlarını ısrarla sorar. Uzun öyküleri dinler ve gerçekte var 

olanla düş ürününü zaman zaman karıştırarak anlatır. Dört yaş çocuğu son derece açık 

sözlüdür. Hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını rahatlıkla söyleyebilir. Somut düşünür, 

kelimeleri öğrendiği basitliğe göre değerlendirir. Bu da yetişkinlerin dört yaş çocuğu ile 

konuşmalarında kullandıkları sözcüklerin onun anlayabileceği şekilde olmasını, çocuğun 

bulunduğu anda da aralarında yapacakları konuşmalarda dikkatli olmalarını gerekli 

kılmaktadır (Yavuzer,1990, ss.35-38; Yavuzer, 1998b, s.209; Paycı,1994, s.28). 

Dört yaş çocuğu son derece açık sözlüdür. Hoşlandığı ve hoşlanmadıklarını 

rahatlıkla söyleyebilir. 4 yaş çocuğu somut düşünür. Kelimeleri öğrendiği basit 

anlamlarına göre değerlendirir. Örneğin “yüzsüz” denildiğinde, yüzü olmayan bir insanı 

anlamaktadır. Bu da yetişkinlerin 4 yaş çocuğu ile konuşmalarında kullandıkları 

sözcüklerin, onun anlayabileceği şekilde olmasını ve 4 yaş çocuğunun bulunduğu sırada 
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aralarında yapacakları konuşmalarda dikkatli olmalarını gerekli kılmaktadır (Aydoğmuş 

ve diğerleri, 1998, s.42). 

Dört-beş yaşlarında dil kolay ve doğru kullanılan bir araç haline gelmektedir. Dört 

yaşından sonra bağ-zamir tümcecikleri (babamın aldığı bisikleti istiyorum), isim-yan 

tümcecikleri (onu kuruması için dışarı koyduk)gibi çocuğun rahatlıkla kullanabildiği 

bileşik tümce türleri olmaktadır (Özgediz, 1979, ss.55-56). 

5 yaşında konuşma olgun cümlelere kavuşur. Olayların neden ve niçinleri ile çok 

ilgilenir, konuşmayı, soru sormayı çok sever, birkaç kez okunmuş bir hikayeyi ezberleyip 

tekrar edebilir. Widmer’in(1968, s:20) “Bir hareket ve ses senfonisi” olarak tanımladığı 

beş yaş çocuğunu, bir başka yazar kitabında şöyle tanımlar: “Ben nedenciyim, sen 

çünkücüsün”(Ramscy and Bayless, 1980. S:11; akt: Aydoğmuş ve diğerleri, 1998, s:43) 

Grup halinde olan konuşmalara katılır. Hikaye ve masal anlatır, sayı sayar. Kelime 

hazinesi iyice artmıştır. Sıfatları rahat kullanmaya başlar. Bazı sesler hala hatalı çıkarılsa 

da anlaşabilir bir konu mevcuttur. Cümle yapısı ve şekli yetişkinle hemen hemen 

benzerdir. Kendi kelime dağarcığının gelişimine bağlı olarak karşı diyaloğu sürdürebilir. 

İsteklerini ayrıntılarıyla anlatabilir (Altıok, 1971,s.117;Oktay, 2001, s.41; Koçak, 2000, 

s.116; Seçilmiş, 1996, s.8;). 

5 yaş çocuğu genellikle canlı, neşeli ve hareketli bir görünüm içindedir, 

konuşmayı, soru sormayı, hareketli oyunlar oynamayı, masal öykü dinlemeyi ve 

anlatmayı sever. O artık daha çabuk karar verir. Düzenli cümleler ile insanlarla olan 

kişisel ve sosyal ilişkileri artmıştır (Yavuzer, 1990, s.111).  

 

3. Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler 

Her çocuğun dil gelişimi, biyolojik ve çevresel etkilerin karışımından gelişen bir 

doğrultudadır. Çocuğun dil gelişimini etkileyen birçok etken vardır. Çocuğun doğuştan 

getirdiği cinsiyet, genetik, sosyo-ekonomik düzey, fiziksel ve ruhsal durum gibi faktörler 

dil gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Bayhan ve diğerleri, 2004, 

s.139, Dereli, 2003, s.26). Bu bölümde dil gelişimini etkileyen etmenlerden; yaş, cinsiyet, 
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kardeş sayısı, doğum sırası, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin sosyoekonomik düzeyi ele 

alınacaktır. 

3.1. Yaş  

İnsan yavrusu; ilk denebilecek sesleri doğduktan sonra ilk iki hafta içinde 

çıkarmaya başlar. Genellikle bu sesler; ağlama, emme, kusma, nefes alıp verme, gaz 

çıkarma gibi faaliyetler sırasında kendiliğinden ortaya çıkar. Bebek acıktığında farklı, 

altını kirlettiğinde farklı, acı çektiğinde farklı, korktuğunda farklı ağlamakta olduğu 

görülür. Birinci aydan itibaren; seslere karşı olumlu veya olumsuz tutum geliştirmeye 

başlar. 

2-4 ay arasında bebekler ses üretirler. Ses üretimi; içinde bulundukları sosyal 

çevreden bağımsız olarak gerçekleşir. Birinci yılın sonunda hem kendisi ses üretir, hem de 

çevresinden duyduğu sesleri taklit eder. 

Konuşmaya başlamadan önce, bebeklerin kelimeye benzer sözler çıkardığı görülür. 

Ancak kelimeleri çıkaramadığı halde, çocuk bazı kelimelerin anlamını bilmektedir.  

İkinci yıl, genellikle tek kelimeyle başlayarak, ikinci yılın sonuna doğru iki 

kelimeyle devam eder. Kurduğu bu iki kelimelik yapıyı ses tonu, mimik ve jestleriyle 

destekler. 

Üç yaş civarında, kelime hazinesi hızlı bir şekilde genişlemeye başlar. Dilbilgisi 

kurallarına uygun ilk cümleleri bu dönemde kurar. Gramer yapısı olarak oldukça basit 

olan, çoğunlukla iki-üç kelimeden oluşan bu yapılara, çocuk artık anlam yüklemektedir. 

Örneğin, “ne oldu?” gibi, oldukça sıradan görünen, basit bir gramer yapısı oluşturan bir 

cümle, anlam açısından ise, inanılmaz bir derinliğe sahip olabilmektedir. Çocuğun bu 

cümleyi oluştururken zihinsel olarak, önce ki dönemlere göre farklı bir yapı sergilediği 

söylenebilir. 

Beş yaşından itibaren çocuk dilbilgisi kurallarına uygun olarak konuşmaya başlar. 

Düzeyine uygun deyim, deyimsel ifade ve mecazları anlamaya ve konuşmaya başlar 

(Yapıcı, 2004, ss.36-37). 
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Yapılan araştırmalarda, çocuklar bu erken yaşlarda ses uyumunu ve özümsemesini 

doğru şekilde kullanmaktadırlar. Üç yaşındaki çocuklarla yapılan bir çalışmada çocukların 

başlangıçta daha kolay, sonra kuralcı ve son olarak da işlevsel bir dil yapısı kullandıkları 

belirtilmiştir (Aydoğan ve Koçak, 2003).  

Normal çocuğun; bütün gelişim alanlarında olduğu gibi, dil gelişimi de yaş arttıkça 

gelişir. Bu görüşü destekleyen pek çok araştırma mevcuttur. 

Tural(1977), Ankara’da anaokuluna giden 4-6 yaş çocuklarının bildikleri kelime 

sayısını;  yaş, cinsiyet, ailenin eğitim durumu ve anaokuluna devam süresinin etkisi 

incelenmiş ve genel olarak çocukların sözcük bilgilerinde; yaş, cinsiyet, ailenin eğitim 

düzeyi etkili olduğu bulunmuştur. 

Ekmekçi(1992), 4-5-6 yaş çocuklarında gruplama davranışını incelediği 

çalışmasında, çiçek, bitki-gül şeklinde ki karışık sıralamada küçük yaş gurubundaki 

çocukların doğru sıralama yapma yüzdesi düşük, yaş ilerledikçe yüzdenin arttığı 

belirlenmiştir. Gruplama davranışı ile yaş arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Ege, Acarlar ve Güleryüz (1998),Türkçe kazanımında yaş ve ortalama sözce 

uzunluğu ilişkisini incelemişlerdir. Yaş arttıkça sözce uzunluğunun da arttığı saptanmıştır. 

Dereli(2003), okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocuklarının ifade edici dil 

düzeylerinin, çocukların yaşlarına göre farklılaşma gösterdiğini belirtmiştir. Anaokuluna 

devam eden 6 yaşındaki çocukların dil gelişim düzeyleri 4 yaşında ki çocukların dil 

gelişimi düzeylerinden önemli derecede ileri olduğu bulunmuştur. 

Martin ve Morfese(1972) yaptıkları araştırmada, çocukların yetişkinler gibi 

cümlelerinde sıra kullanıp kullanmadıklarını incelemişlerdir. Bu duruma 4 yaş 

çocuklarında, 3 yaşındakilere göre daha fazla rastlanmıştır (Dereobalı, 1994, s.24).  

Lembert(1985), okul öncesi çocuklarının cümleyi anlayış ile ilgili araştırmasında 

yaşla birlikte cümle anlayışının arttığını bulmuştur (Öztürk, 1995, s.26). 
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3.2. Cinsiyet 

Cinsiyete bağlı yetenek farklılıkları konusu günümüzde henüz kesin değerler 

taşımamaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda çocuklarda ilerleyen yaşlarda 

cinsiyete göre önemli bir fark olmadığı görülmektedir (Erdoğan ve diğerleri, 2005, s.238). 

İlk yıllarda cinsiyet farkı bulunmamakla birlikte çocuklar annelerini örnek alarak 

hecelemektedirler. Ancak bir süre sonra kız çocukları anneyi, erkek çocuklar ise babayı 

örnek almaya başlamaktadırlar. Bazı araştırmalar ilk dil gelişiminde konuşma miktarı, 

konuşmada kullanılan kelime çeşidi, cümlenin daha düzgün yapıda olması gibi konularda 

kız çocukların erkek çocuklara göre daha ileri olduğu belirtilmektedir. Çocukluk 

yıllarında sıkı anne kız ilişkileri kızların daha çabuk ve yanlışsız konuşmalarına yardımcı 

olmaktadır. Bu arada babanın işi gereği evden ayrı olması nedeniyle erkek çocuklar 

babalarını örnek almaya daha az olanak bulurlar. Mc Carthy (1953) kız çocuğun annesine, 

erkek çocuktan daha yakın olduğunu bunun aralarında ki ortak ilgilerin daha çok 

olmasından ileri geldiğini ve bu yüzden kız çocuklarda dil gelişiminin daha ileri olduğunu 

öne sürmektedir (Jersıld, 1979, s.497; Yavuzer, 1993, s.93). 

Dil gelişimini etkileyen etmenler incelendiğinde, cinsiyet ile dil gelişimi arasında 

önemli bir ilişki olmadığı savunulmaktadır. Bununla birlikte kızların sözel becerilerde 

daha iyi durumda olduğu da bildirilmektedir (Ellis ve Beattile,1986, s.172; akt:Temel, 

2000, s.41). 

Kızlar, kısa cümleleri erkeklerden daha önce kurabilmektedirler. Erken yaşlarda 

telaffuzları daha iyi anlaşılır, yanıtları ise daha az sözle çok anlam taşır. Erkek 

çocuklardan daha az kekemelik, okuma da ise daha az bozukluklara sahip oldukları 

görülmektedir. Yalnız konuşma bozukluğu ve okuma kusurları dışında bütün bu 

konularda daha ileriki dönemlerde erkek çocuklar, kızlara yetişmektedirler (Özgür, 1979, 

s.122; Gövsa, 1998b, s.72).   

Çoğu araştırmalar gösterir ki kızlar sözcük dağarcığının artmasında az da olsa 

erkeklerden önde gider. En yaygın biyolojik açıklama, dili barındıran sol cerebral 

hemisferin fiziksel olgunlaşmasının kızlarda daha hızlı olduğudur. Aynı zamanda 
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annelerin kızlarıyla, erkek bebeklerden daha çok konuşmalarının da bu durumu etkilediği 

bulunmuştur (Bayhan ve diğerleri, 2004, s.139). 

M.C. Carthy, kızın annesine oğlandan daha yakın olduğu, bunun aralarında ki ortak 

ilgilerin nispi çokluğundan ileri geldiğini ve bu yüzden kızlarda dil gelişiminin daha hızlı 

adımlarla ilerlediğini öne sürmektedir (Jersild, 1979, s.497). 

Araştırmalarla kanıtlanmış dili geliştirici ve engelleyici çevresel etkenlerin dil 

gelişimi üzerinde cinsiyetten daha etkili olması nedeniyle kızlar lehine bir sonuç 

çıkmadığı düşünülebilir. Çünkü ilk yaşlarda ki ilk sözcük üretimlerinin erkeklerden önce 

olduğunun belirtilmesi bu durum kızlar lehine devam etmemesi ya da erkeklerle arada bir 

fark olmaması çevresel etkenlerin kızlar için geliştirici olmadığını düşündürmektedir 

(Öztürk, 1995, s.15). 

Araştırmalara göre kızlar erkeklerden daha önce konuşmaya başlamakta, daha çok 

konuşmakta ve dil özürleri daha az görülmektedir. Aynı zamanda kız bebeklerin sözel 

uyaranlara, erkeklerin ise görsel uyaranlara daha fazla tepki verdikleri dikkati çekmiştir. 

Annelerin ise kız çocukları ile daha çok konuşarak, erkek çocukları ile dokunarak iletişim 

kurdukları görülmüştür (Koçak, 2000, s.26; Karacan, 2000, s.41). 

3.3. Kardeş Sayısı 

Dil gelişimini etkileyen etmenlerden biride kardeş sayısıdır. Tek ya da çok çocuk 

olması, çocukların dil gelişimi üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Tek çocuklarda dil 

gelişiminin çok kardeşi olan çocuklara göre avantajlı olduğu bilinmektedir. Tek çocuklu 

ailelerin genelde sosyoekonomik düzeyi yüksektir. Tek çocuğun kardeşi olanlara oranla 

deneyim zenginliği azdır. Tek çocuk ev ortamında yetişkin ile konuşmak ve onu dinlemek 

zorundadır. Kardeş sahibi olmak avantaj gibi görünüyorsa da dil gelişimini etkileyen diğer 

etkenlerin, tek çocuk ya da kardeşli olmak üzerinde daha fazla etkisi bulunmaktadır. 

Çünkü asıl neden kardeş sayısından çok, anne babanın tutumu, ilgilenmesi gibi 

etkenlerdir.  

Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi ile bazı çocuklar çok zorluk yaşayabilmektedir. 

Bu çocuklarla iyi iletişim kurulmadığında konuşma bozuklukları görülebilir. Tek çocukla 

yeterince ilgilenebilen anne babanın çocuk sayısının artışı ile ilgisi bölünmekte, her çocuk 
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için ayrı zamanı ve ilgisi azalmaktadır. Her çocuğun ayrı bir istekte bulunması farklı 

gelişimsel ihtiyaçlarının olması, annenin sinirli ve tahammülsüz olmasına, farklı tutumlara 

girmesine neden olabilir. Bu durum çocukların çok yönlü gelişimleri yanında dil 

gelişimlerini de olumsuz yönde etkiler (Öztürk,1995, ss.15-17).  

Aile içi nüfusun az olması durumunda anne babanın çocuklarına göstereceği ilgi ve 

zaman çok nüfuslu ailelere kıyasla daha fazla olmaktadır. Ancak burada önemli olan 

kardeş sayısından çok gösterilen ilginin ve harcanan zamanın niteliğidir. Ayrıca 

çocuklarda sözcük dağarcığı gelişimi aile ve yakın çevreyle ilgili olduğu kadar, çocuğun 

sahip olduğu kültürel olanaklarla ve zengin uyarıcı bir çevre ile de ilgilidir. 

 Alt sosyoekonomik düzeyden gelen çocukların, dille ilgili deneyim geçireceği 

zengin uyarıcı bir çevrelerinin bulunmaması, ayrıca ailede sözcük dağarcığının kısıtlı 

oluşu, dili kullanan iyi bir modelin olmayışı ve çocuklarla sözlü iletişimin yetersiz olması 

bu çocukların dil gelişiminde geride kalmalarına neden olmaktadır (Erdoğan ve diğerleri, 

2005, s.243). 

3.4. Doğum Sırası 

Yapılan incelemeler çok başarılı insanlar arasında ilk çocuk olma oranının sonra 

doğanlardan yüksek olduğunu göstermektedir. Küçük ve büyük çocuğun ailede özel bir 

yeri olmasına karşın, ortanca çocuklar dikkatten kaçıp iki kardeş arasında bocalayabilirler. 

Doğuş sırası, çocukların dil gelişimi üzerinde doğrudan etkili olmayıp anne baba ve diğer 

yetişkinlerin tavır ve farklı muamelelerin olumlu ve olumsuz etkilerinin sonucudur 

(Öztürk, 1995, ss.18-19). 

Doğum sırasının dil gelişimi ile ilişkisini inceleyen araştırmalarda ilk doğan 

çocukların daha erken konuştukları ve dil gelişim puanlarının yüksek olduğu ortaya 

konmuştur. Bunun nedeni ebeveynlerin ilk doğan çocukları daha çok teşvik etmeleridir 

(Eisenberg ve ark., 1986, s.35; Shaffer, 1985, s.624; akt: Temel, 2000, s.41). 

Ortanca çocuğun, anne babanın bütün ilgisini toplamış bir ağabey ya da ablayla, 

anne babanın sevip, okşayıp oynadığı bir küçük kardeş arasında kalmış olduğu da bir 

gerçektir. Bu yüzden tek olmaya alışmış abla ya da ağabeyinin baskısı ile karşı karşıya 

kalabilir. Ayrıca yeni kardeşin de doğmasıyla ikili sorunlarla baş etmek zorunda kalır. Bu 
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durumun ortanca çocuğun dil gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 

Sonuncu çocuklar aile bireylerince küçük olduğu için çok sevilir, hoş görülür, şımartılır. 

Son çocuğun çevresinde çok kişi vardır ve uyarılardan hiç yoksun kalmaz. Kendisiyle 

konuşan ve kendisini dinleyen birileri sürekli vardır. Böylece alıcı ve ifade edici dilini 

geliştirme fırsatını bulur (Salk, 1993, s.175; Öztürk, 1995, s.19). 

Yapılan bazı araştırmalarda(Dahlback, 1988, ss.12-13; Brown ve Dunn, 1992, 

ss.336-349) çocukların doğum sırasının dil gelişiminde önemli bir etken olmadığı 

belirtilirken, doğuş sırasının zeka üzerinde etkili olduğu, ilk çocukların yetenek testlerinde 

yüksek puanlar aldığı, toplum içinde başarılı kişilerin ilk doğan çocuklar arasından 

çıktığına ilişkin görüş ve araştırmalarda bulunmaktadır. Baykan ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir araştırmada çocukların gelişim maddelerini başarma oranında doğum sırası 

farkı önemsiz bulunmuştur (Baykan ve ark., 1995, s.214; akt: Erdoğan ve diğerleri, 2005, 

s.244). 

3.5. Anne Baba Eğitim Düzeyi 

Yaşamın ilk altı yılını kapsayan, okul öncesi dönem çocuğun bedensel, zihinsel, 

duygusal, sosyal ve dil gelişiminin hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun her 

yönüyle en iyi şekilde yetiştirilmesine özen göstermek ana babaların en büyük 

sorumluluğudur (Savran, Kuşin, 1997,s.181).  

Dil kazanımı temelde aynı sırayı izlese de, bu gelişimin hızı sosyal çevreden 

etkilenmektedir. Çocuğun dil potansiyeli, sosyal çevre tarafından beslenir. Erişkinlerin 

bebekle erken dönemden başlayarak kurdukları sözel iletişim bebeğin anadilini 

öğrenmesinin temelini oluşturur. Çevre ve özellikle anne tarafından çocuğa sunulan sözel 

uyaran zenginliğin dil gelişimini olumlu etkileyeceği bildirilmektedir (Karacan, 2000, 

s.38). 

Anne babanın öğrenim durumu çocuğun dil gelişimini çok yönlü olarak olumlu ve 

olumsuz yönde etkilemektedir. Anne babanın öğrenim durumu çocuk eğitimi konusunda 

ki bilgi tutum ve davranışlarını etkilediğinden çocuğun dili öğrenmesinde ve 

kullanmasında son derece önemlidir. Öğrenim durumu yüksek olan anne baba kendilerini 

geliştirme, kişisel özellikleri, çocuğa bakış açısı ve çocuk eğitimini bilme gibi birçok 
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yönlerden çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyecek davranışlarda bulunacak, 

çocukların alıcı ve ifade edici dil gelişimlerini sağlayıcı ortamlar oluşturacaktır (Öztürk, 

1995, s.16). 

Eğitim düzeyi yüksek ebeveynler genellikle üst sosyoekonomik düzeyde 

bulunmaktadır. Bu düzeyde ki çocuklar, dili öğrenebilecekleri ve kullanabilecekleri uygun 

bir çevreye sahip olmaktadırlar. Eğitim düzeyi düşük ebeveynler ise daha çok alt 

sosyoekonomik düzeyden gelmektedirler. Alt sosyoekonomik düzeyden gelen çocuklar dil 

gelişimim açısından şansızdır. Bunun nedeni ebeveynlerin eğitim durumlarının ve gelir 

düzeylerinin düşük olması, çocuğun dille ilgili deneyim geçireceği zengin uyarıcı bir 

çevrenin bulunmaması, ayrıca ailede sözcük dağarcığının kısıtlı oluşu, dili kullanan iyi bir 

modelin olmayışı ve çocuklarla sözlü iletişimin yetersiz olmasıdır (Temiz, 2002, ss.46-

47). 

Sözel davranışların çocuklar tarafından öğrenilmesinde iletişim kurulan çevrenin 

önemi büyüktür. Anne babanın öğrenim durumu bu çevrenin düzeyini belirlemektedir. Dil 

zihinsel bir süreçtir. Dili algılama ve kullanma düzeyi, öğrenim düzeyinin yükselmesiyle 

artmaktadır. Öğrenim durumu yüksek ebeveynler genellikle üst sosyoekonomik düzeyde 

bulunmaktadır. Bu düzeydeki çocuklar dili, öğrenebilecekleri ve kullanabilecekleri uygun 

bir çevreye sahip olmaktadırlar. Öğrenim düzeyi düşük ebeveynler ise daha çok alt 

sosyoekonomik düzeye mensuptur (Jersıld,1979). 

Dil gelişiminin, yetişkinlerin kullandığı dil, kitap okuma, hikaye anlatma, sorulara 

cevap verme, çocuğun söylediklerini tekrar etme, özel durumlarda çocukla konuşma gibi 

yaşantılarla bağlantılı olduğu savunulmaktadır (Cunningam, 1993, s.167). 

 

3.6. Sosyoekonomik Düzey 

Dil gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen çevre ve şartlarından birisi de 

sosyoekonomik düzeyin dil gelişimi üzerinde etkili olduğu birçok araştırmaların 

bulgularında mevcuttur. Dil gelişiminde ki değişiklikler sözcük dağarcığının sınırı, dilin 

doğru kullanılışı ve ifade etme becerisi çocuk büyüdükçe gelişmekte ve sosyoekonomik 
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durumu iyi ailelerin çocukları erken ve düzgün konuşmaktadırlar (Özgür, 1979, s.123; 

Cantekinler ve ark., 1994, s.264). 

Çeşitli araştırmalar, yüksek bir sosyoekonomik durumu ailelerden çocukların, fakir 

ailelerden gelen çocuklara kıyasla, cümle uzunluğu, soru sayısı, kelimi hazinesi 

bakımından üstün olduklarını göstermektedir. Sosyoekonomik düzeyi ve sosyokültürel 

düzeyi yüksek olan aileler iyi konuşmaya daha çok önem verdiklerinden, çocuklarına daha 

iyi model olurlar ve çocukların çabuk ve düzgün konuşabilmesi için çaba harcarlar 

(Jersild, 1987, s.496; Yavuzer, 1993, s.93). 

Alt sosyoekonomik düzeyde, evin küçüklüğü, çocuk sayısının fazlalığı, çocuklara 

karşı tahammülsüzlük ve ilgisizlik gibi durumlar nedeni ile çocuklarda öğrenme 

güçlükleri daha fazla olmaktadır. Bu durum konuşma ve daha birçok davranışın geç 

öğrenmeye ve sözcük dağarcığının kısıtlı olmasına neden olmaktadır (Öztürk, 1995, s.14). 

Joonston’un çalışmasında orta sınıftan gelen çocukların alt sosyal sınıftan gelen 

çocuklara toplam sözcük sayısının daha fazla olduğu belirtilmiştir (Erkan, 1990, s.32). 

Yüksek sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocukların, alt sosyoekonomik 

düzeydeki çocuklara kıyasla, cümle uzunluğu, soru sayısı, kelime hazinesi bakımından 

daha üstün olduğunu çeşitli araştırmalar göstermiştir. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan 

aileler iyi konuşmaya daha çok önem verdiklerinden çocuklara daha iyi model olurlar ve 

çocuklarının çabuk ve düzgün konuşabilmesi için çaba harcarlar (Eryaşar, Paycı, 1994, 

s.30). 

Toplumsal sınıf ayrılıkları, aile ilişkilerine ve çocuk eğitimine yansımaktadır. 

Yaşamın ilk yıllarında çevresel etkiler zeka gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. 

Sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının zeka düzeylerinin, sosyoekonomik 

düzeyi düşük olanlardan daha yüksek olduğu araştırma bulguları arasındadır. Bloom’a 

göre insan zekasının üçte ikisi ilk altı yılda gelişmektedir. İlk altı yaşta zeka gelişiminin 

hızlı olması bu yıllarda çevre şartlarının önemini ortaya çıkarmaktadır. Zeka ile dil 

karşılıklı etkileşim halinde olduğu için, zengin uyarıcı çevrenin çocuklara sunulabildiği 

üst sosyoekonomik düzeyden gelen çocukların dil gelişimlerinin hızlı olacağı açıktır 

(Öztürk, 1995, s.13). 
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Sosyoekonomik düzey ile dil gelişimi arasında önemli bağlantılar olduğu birçok 

çalışmada ortaya konmuştur. Alt sosyoekonomik düzey çocuklarının sözcük dağarcığı, 

cümle yapısı, ses ayırt etme, eklemleme becerileri, 1-5 yaşlarında üst sosyoekonomik 

düzey çocuklarından daha alt düzeydedir. Bu farklılığın orta ve alt sosyoekonomik 

düzeyde sözel uyarıcıların kalitesinden kaynaklandığı savunulmaktadır (Mussen ve ark., 

1969, s.311; Seifert ve Hoffnung, 1987, s.374; akt:Temel, 2000, s.41). 
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4. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

4.1 Dil Gelişimi İle İlgili Türkiye’de Yapılan Araştırmalar  

Tural(1977), Ankara’da anaokuluna giden 4-6 yaş çocuklarının bildikleri kelime 

sayısını;  yaş, cinsiyet, ailenin eğitim durumu ve anaokuluna devam süresinin etkisi 

incelenmiş ve genel olarak çocukların sözcük bilgilerinde; yaş, cinsiyet, ailenin eğitim 

düzeyi etkili olduğu bulunmuştur. Lise ve lise üstü eğitim düzeyinde anne-babalardan 

oluşan ailelerin çocuklarının aldıkları puanlar, lise ve lise altı eğitim düzeyinde anne-

babalardan oluşan ailelerin çocuklarının aldıkları puanlardan yüksek çıkmıştır. Çocukların 

sözcük bilgilerinde okula devam süresinin ise anlamlı olmadığı bulunmuştur. 

Anlar’ın (1983), 388 çocuk üzerinde yaptığı çalışmasında, ilk 6 yaşta ki dil 

gelişiminde anne-baba eğitim düzeyi ve cinsiyetin etkisi incelenmiştir. Denver Gelişimsel 

Tarama Testi’nin dil bölümü kullanılmıştır. Anne- babaları yüksek eğitim düzeyine sahip 

çocukların, diğer gruptan daha ileri oldukları, arada ki farkın 12-60 aylar arasında 

istatiksel olarak da anlamlı bulunduğu vurgulanmıştır. Bu araştırmada ayrıca 18. Ayda 

kızlar lehine fark olduğu diğer aylarda ise fark olmadığı bulunmuştur. 

Davaslıgil(1985), tarafından alt ve üst sosyoekonomik ve kültürel düzeyde bulunan 

ilkokul birinci sınıfa devam eden 100 öğrencinin dil gelişimine okulun etkisini 

incelemiştir. İki grup arasında sözcük bilgisi bakımından fark olduğu görülmüştür. 

Sosyoekonomik ve kültürel bakımdan düşük öğrencilerin tanıdıkları isimlendirme 

testinde, sosyoekonomik ve kültürel düzeyi yüksek öğrenciler kadar başarılı olmadıkları 

görülmüştür. Ayrıca alt düzey çocukların yılsonu gelişim düzeylerinin, üst düzey 

çocuklarının öğretim yılı başında sahip oldukları dil düzeyine ulaşamadıkları araştırma 

bulguları arasındadır. 

Dönmez ve Baykoç(1986), 12-30 Aylık Türk Çocuklarında Dilin Kazanımı” 

konulu çalışmada ise sözü edilen yaştaki çocukların dil kazanımlarındaki aşamalar 

incelenmiştir. Çalışmada görüşme, gözlem, ses kaydı ve not tutma yöntemleri kullanılmış; 

ifadelerdeki hece sayıları, cümledeki kelime sayıları, kullanılan kelimelerin nitelikleri, 

kelime birleşimlerinin dil bilgisi yönünden dağılımları, eylem kiplerinin kullanımları, zarf 

ve ünlem kazanımı ve çekim eklerinin kullanımı ele alınarak çocukların bunları hangi 
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sırayla ve hangi aylarda kazandıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya orta sosyoekonomik 

düzeyde ki ailelerin çocukları alınmıştır. İlk sözcük kız çocuklarında 7.-8. Aylarda, erkek 

çocuklarında ise 11.-12. Aylarda olduğu bulunmuştur. Çocukların ilk ürettikleri 

sözcüklerin sosyal nitelikli sözcükler olduğu belirlenmiştir.  

Bal(1988), yaptığı araştırmada, anaokuluna giden ve gitmeyen 4-6 yaş arası 

çocukların kullandıkları ifadeleri sözdizimi yönünden incelemiştir. Anaokuluna giden 24, 

anaokuluna gitmeyen 24 çocuk olmak üzere toplam 48 çocuklar aştırmaya dahil 

edilmiştir. Her çocuğun birinci ifadesinden itibaren kullandığı 50 sözel ifade teybe kayıt 

edilmiştir. Anaokuluna giden ve gitmeyen tüm gruplar, kullanım yüzdesi yönünden iki, 

üç, dört sözcüklü ifadeleri yüksek oranda, tek sözcüklü ifadeler ile altı ve daha fazla 

sözcüklü ifadeleri ise daha düşük oranda kullanmışlardır. Anaokuluna giden ve gitmeyen 

kızlar arasında, anaokuluna giden ve gitmeyen erkekler arasında da farklılık istatiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur.  

Yenisor(1989), araştırmasında yuvanın dil gelişimine etkisini incelemiştir. 

Araştırmasında yuvaya devam eden çocukların dil gelişimleri devam etmeyenlerden 

yüksek bulunmuştur. İki grupta da kardeşi olan çocukta gecikmiş dile daha fazla 

rastlanmıştır, tek çocukların dil gelişimlerinde ise fark anlamlı bulunmamıştır. Gecikmiş 

dile sosyoekonomik düzeyi düşük ve okul öncesi eğitim kurumuna gitmeyenlerde daha 

fazla görülmüştür. 

Bayrak(1989), araştırmasında çocukların sosyoekonomik düzeyleri ile dil kullanım 

düzeyleri arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 

Erkan (1990),sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük ailelerin 4-5 yaşlarındaki 

çocukları ile sosyoekonomik ve eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin 4-5 yaşlarındaki 

çocuklarının kullandıkları dil yapısı yönünden inceleme yapılmıştır. Araştırmaya toplam 

48 çocuk dahil edilmiştir. Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen ve 

kardeşi olan çocuklar seçilmiştir. Veriler, aynı cinsiyetteki iki çocuğun oyun 

materyalleriyle karşılıklı oynaması ve çocuğun araştırmacıya öykü kitaplarını anlatması 

yoluyla elde edilmiştir. Çocukların kullandıkları sözlü ifadeler teybe alınmıştır. 

Araştırmada çocukların kullandıkları sözcük sayısı ve çeşitleri incelenmiştir. Çocukların 
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kullandıkları cümledeki sözcük sayısı, sözcük çeşitleri incelendiğinde, üst sosyoekonomik 

düzeyden gelen çocuklar lehine farklılık istatiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Ekmekçi(1992), 4-5-6 yaş çocuklarında gruplama davranışını incelediği 

çalışmasında, çiçek, bitki-gül şeklinde ki karışık sıralamada küçük yaş gurubundaki 

çocukların doğru sıralama yapma yüzdesi düşük, yaş ilerledikçe yüzdenin arttığı 

belirlenmiştir. Gruplama davranışı ile yaş arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Temel(1994), sosyoekonomik düzeyle ilgili yaptığı çalışmalarında, orta 

sosyoekonomik düzeyde ki ailelerin, alt sosyoekonomik düzeye göre, çocuklarına daha 

çok sözel tepkiler, yönergeler, sözel beceri teşvik etmek için özel teknikler kullandıklarını 

saptamıştır. Erken çocukluk döneminde orta ve üst düzey çocukların sözcük dağarcığı, 

cümle yapısı, ses ayrımı ve artikülasyon testlerinde alt sosyoekonomik düzey 

çocuklarından daha yüksek puanlar aldıklarını ileri sürmüştür. 

Öztürk(1995), okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen 100 ilkokul 

birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin 

alıcı dil düzeylerini ölçmek amacıyla “Peabody Resim Kelime Testi”, ifade edici dil 

düzeylerini ölçmek için “Lügatçe Dil Testi” kullanılmıştır. Araştırmasında kız ve erkek 

çocukların alıcı dil düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kardeş 

sayısına göre çocukların alıcı dil düzeyleri arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Alt 

ve üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların alıcı ve ifade edici dil düzeyleri arasında 

anlamlı farklar bulunmuştur. Üst sosyoekonomik düzeydeki çocukların alıcı dil 

düzeylerinin genel olarak yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Annenin öğrenim 

durumuna göre çocukların alıcı dil düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmuştur. 

Sonuçta annenin öğrenim durumu yükseldikçe çocukların alıcı dil düzeylerinin de 

yükseldiğini ortaya koymuştur. 

Baykan ve arkadaşları(1995) tarafından yapılan bir araştırmada çocukların gelişim 

maddelerini başarma oranında doğum sırası farkı önemsiz bulunmuştur. 

Seçilmiş(1996), tarafından yapılan araştırmada anaokuluna giden ve gitmeyen 

erken çocukluk dönemindeki çocukların dil gelişimi ile ilgili becerileri incelemiştir. 

Araştırmaya 37-48 aylar, 49-60 aylar, 61-72 aylar arasındaki 5 özel anaokuluna giden 150 
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çocuk, 5 kurum anaokuluna devam eden 150 çocuk, 3 Ana Çocuk Sağlığı merkezine 

başvuran anaokuluna gitmeyen 162 çocuk olmak üzere toplam 462 çocuk araştırmaya 

dahil edilmiştir. Bu örneklem 231 kız, 231 erkek çocuktan oluşmuştur. Çocuklar, Partage 

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı Kontrol Listesi ile değerlendirilmiştir. 37-72 

aylar arasındaki özel ve kurum anaokullarına devam eden çocukların başarı düzeyleri 

arasında anlamlı farklar bulunmamıştır. Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerine başvuran ve 

anaokuluna gitmeyen aynı aylar arasında farklar önemli bulunmuştur. Kız çocukların 

erkek çocuklarına oranla daha başarılı oldukları bulunmuştur. Ancak bu fark 

değerlendirmeye alınacak kadar önemli oranlarda olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Ege, Acarlar ve Güleryüz (1998),Türkçe kazanımında yaş ve ortalama sözce 

uzunluğu ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, 17-59 ay arası 95 çocukla çalışılmışlardır. 

Araştırmada doğal ortamda, doğal konuşma örneği çocuk merkezli bir anlayışla 

oluşturulmuştur. Araştırmada ortalama sözce uzunluğu hesaplaması kullanılmıştır. Yaş 

arttıkça sözce uzunluğunun arttığı araştırma sonucunda yer almıştır. 

14 kız, 14 erkek bebeğin 6, 9, 12. Aylarda 4 dakikalık serbest oyun sırasında 

anneleri olan etkileşimleri gözlenmiş, annelerin yanıtlılığı ve bebeklerle ilişki başlatma 

atak sayılarında yaş ya da cinsiyet farkı bulunamamıştır. Oyuncak aracılığı ile kurulan 

iletişimde cinsiyet farkı saptanmazken annelerin yalnızca konuşarak kurdukları iletişime 

kızların yanıtlarının daha fazla olduğu ayrıca kız bebeklerin sözel uyaranlara, erkeklerin 

ise görsel uyaranlara daha fazla tepki verdikleri dikkati çekmiştir. Ayrıca annelerin kız 

çocukları ile daha çok konuşarak erkek çocukları ile ise dokunarak iletişim kurdukları 

görülmüştür (Karacan, 2000, s.41). 

Temel(2000), 0-72 ay çocuklarının, dil gelişimi ile sosyoekonomik düzey ilişkisini 

saptamak amacıyla araştırmasını yürütmüştür. Araştırma örneklemi 2520 çocuktan 

oluşmuştur. Dil gelişimini değerlendirmek amacı ile Gazi Erken Çocukluk Gelişimi 

Değerlendirme Aracının (GEÇDA) dil alt testi kullanılmıştır. Bulgular, dil gelişimi ile 

sosyoekonomik düzey arasında önemli ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Çocukların dil 

gelişimi ile cinsiyeti arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Dereli(2003), okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş çocuklarının ifade edici dil 

düzeylerinin, çocukların yaşlarına göre farklılaşma gösterdiğini belirtmiştir. Anaokuluna 
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devam eden 6 yaşındaki çocukların dil gelişim düzeyleri 4 yaşında ki çocukların dil 

gelişimi düzeylerinden önemli derecede ileri olduğu bulunmuştur. Aynı araştırmada 

cinsiyetin önemli bir farklılığa neden olmadığı sonucu bulunmuştur. 

Taner (2003) okul öncesi eğitimi alan ve almayan farklı sosyo-ekonomik 

düzeylerdeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerini cinsiyete göre 

karşılaştırmıştır. Araştırmaya Bursa iline bağlı 10 resmi ilköğretim okulunun birinci 

sınıflarından 120’si kız, 120’si erkek, 80’i alt sosyoekonomik, 80’ orta sosyoekonomik ve 

80’ide üst sosyoekonomik düzeyde olmak üzere toplam 240 öğrenci oluşturmuştur. Veri 

toplama aracı olarak Peabody Resim Kelime Testi kullanılmıştır. Okul öncesi eğitim alan 

öğrencilerin dil gelişimlerinin okul öncesi eğitimi almayan öğrencilere göre daha iyi 

olduğu saptanmıştır. Orta ve üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin dil gelişimlerinin 

alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. Erkek 

öğrencilerin dil gelişimlerinin kız öğrencilere göre daha iyi oyduğu görülmüştür. 

Aydoğan ve Koçak(2003), tarafından resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden 204 çocuk üzerinde araştırmayı yürütmüşlerdir. Çocukların dil gelişimini 

etkileyen faktörler incelenmiştir. Descoedures’in Lügatçe Testinin Tamamlama İtemi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların yaşı arttıkça tamamlama iteminde 

başarılarıda artmıştır. Cinsiyetin dil gelişiminde etkili bir faktör olduğu saptanmıştır. 

Çocukların devam ettiği kurumun resmi oluşunun ve devam süresinin uzunluğu başarıyı 

artırdığı gözlenmiştir. Anne-baba eğitim düzeyinin etkili olduğu bulunmuştur. Çocukların 

sahip olduğu kardeş sayısının cevaplar üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır. 

Erdoğan ve arkadaşlarının(2005),alt sosyoekonomik bölgelerde anasınıfına devam 

eden 5-6 yaş grubundaki çocukların dil gelişimlerin düzeylerine cinsiyet, ana sınıfına 

devam süresi, anne eğitim düzeyi, anne mesleği, kardeş sayısı ve doğum sırasının dil 

gelişimi üzerinde etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezinde alt 

sosyoekonomik düzeyde olan 5-6 yaş grubu, anasınıfına devam eden 110 kız, 122 erkek 

olmak üzere toplam 232 çocuk oluşturmuştur. Verileri toplamak amacı ile 

“Descoeudres’in Dil Testi”, “Peabody Resim Kelime Testi” ve “Lügatçe Dil Testi” olmak 

üzere üç test kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyete göre dil gelişimi puanları 

arasında ki farkın istatiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür. Anne eğitim durumuna 
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göre, elde edilen puanların ortalama değerleri karşılaştırılmış ve gruplar arasında ortalama 

değerlere göre fark olmasına rağmen bu farkın önemli olmadığı saptanmıştır. Kardeş 

sayısına ve doğum sırasına göre, değerler karşılaştırıldığında, gruplar arasında farkın 

önemli olmadığı bulunmuştur. 

Koçak ve Dereli(2005), okul öncesi eğitime devam eden 4-6 yaş arasındaki 

çocukların ifade edici dil düzeylerini bakım tarzı ve anne-baba eğitim düzeyi açısından 

incelemişlerdir. Araştırmaya 4-6 yaş arasında 265 çocuk katılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda bakım tarzı ve anne eğitim düzeyinin önemli bir farklılığa neden olduğu, baba 

eğitim düzeyinin önemli bir farklılığa neden olmadığı bulunmuştur. 

İpek(2006),  araştırmasında ilköğretim öğrencilerinin kelime dağarcığı gelişimine 

sosyoekonomik düzey, cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisini incelemiştir. Araştırmanın 

evrenini, 2004-2005 eğitim öğretim yılında Bursa ili sınırları içerisinde bulunan resmi 

ilköğretim okulu birinci, üçüncü ve beşinci sınıflarına devam eden öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Bursa İli sınırlan içerisinde 7 resmi 

ilköğretim okulunun birinci, üçüncü ve beşinci sınıflarından 120 kız ve 120 erkek öğrenci 

olmak üzere toplam 240 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin 

kelime dağarcığı gelişimini ölçmek için, Peabody Resim-Kelime Testi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda; elde edilen bulgulara göre üst sosyoekonomik düzeydeki 

öğrencilerin kelime dağarcığı gelişimlerinin alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere 

göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Kız öğrencilerin kelime dağarcığı gelişimleri ile erkek 

öğrencilerin kelime dağarcığı gelişimleri arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin kelime dağarcıkları gelişimlerinin de arttığı 

gözlenmiştir. Araştırma bulguları; sosyoekonomik düzey ile öğrencilerin kelime dağarcığı 

gelişimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

4.2. Konu İle İlgili Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Mc. Carthy(1953), kız çocuğunun annesine, erkek çocuktan daha yakın olduğunu 

bunun aralarında ki ortak ilgilerin daha çok olmasından ileri geldiğini ve bu yüzden kız 

çocuklarda dil gelişiminin daha ileri olduğunu öne sürmektedir (Temiz, 2002). 
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Morgan ve Cole(1968), göre çocuğu ile beraber mırıldanan ve konuşan bir annenin 

çocuğu, bunları yapmayan bir annenin çocuğuna göre daha erken konuşmaya 

başlamaktadır (Temiz, 2002). 

Martin ve Morfese(1972) yaptıkları araştırmada, çocukların yetişkinler gibi 

cümlelerinde sıra kullanıp kullanmadıklarını incelemişlerdir. Araştırmacılar beş sıfat 

seçmişler ve bunları ikişer ikişer bir isimden önce gelecek şekilde sıralamışlardır. 

Yetişkinlerin kullandıkları sıra doğrultusunda on cümle kurmuşlardır. Ayrıca sıfatları ters 

kullanarak bu cümleleri tekrarlamaları istenmiştir. Sonuç olarak sıra ters olarak verildiği 

zaman çocukların bunu doğru sıraya çevirerek tekrar ettikleri görülmüştür. Bu durumu 4 

yaş çocuklarında, 3 yaşındakilere göre daha fazla rastlanmıştır (Dereobalı, 1994, s.24).  

Bernestein(1975), farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının konuşma 

yeteneği üzerinde yaptığı araştırmada, deneklere dört resimden oluşan bir seri verilerek bu 

resimler hakkında bir öykü anlatmaları istenmiştir. Orta sosyoekonomik düzeyde olan 

deneklerin öykülerinde daha kesin ifadeler kullanıldığı ve farklı sosyoekonomik çevreden 

gelen çocukların konuşmalarında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür (Acarlar, 

1991, s.27). 

Johston(1977), tarafından yapılan bir araştırmada 5 yaş çocuklarının sosyal 

sınıflarına göre dil gelişimleri karşılaştırılmıştır. Orta ve alt sınıftan gelen 36 çocuk 

araştırmaya alınmıştır. Öncelikle çocuklara Peabody Dil Gelişim Testi uygulanmıştır. 

Çocuklar sosyal sınıf düzeyi, cinsiyet, yaş ve sözel becerilerine göre gruplandırılmıştır. 

Uygulama dört renkli resimli öyküyü içermektedir. Çocuklar öykülerini anlatırken, 

konuşmaları teybe kaydedilmiştir. Araştırma sonucunda her iki grup arasında dil 

öğelerinin kullanım sıklığı yönünden istatiksel bir fark bulunmamıştır. Buna karşılık orta 

sınıftan gelen çocukların toplam sözcük sayısı diğer gruba oranla daha fazla sayıdadır. 

Ayrıca zarfların kullanımında kız ve erkek çocukları arasında farklılık göstermiştir. Erkek 

çocukları kızlara oranla daha çok zarf kullanmıştır. Orta sınıftan gelen çocukların özne 

pozisyonunda isimleri, buna karşılık alt sınıftan gelen çocukların ise zamirleri daha çok 

kullandığı ortaya çıkmıştır (Temiz, 2002, ss.81-82). 
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Schacter, Shore, Hoclaap, Chalfin ve Bundy(1978), yaşları 23-28 ay arasında 

değişen 130 çocukla çalışmışlar ve elde ettikleri sonuçlara göre kız çocuklarının dili erkek 

çocuklardan daha önceki bir dönemde kazandıkları bulunmuştur (Ahioğlu, 1999, s.47). 

Esposito(1979), tarafından yapılan bir araştırmada ise çocukların cinsiyet farklılığı 

olup olmadığı ve olduğu durumlarda bunun ne zaman meydana geldiği incelenmiştir. 40 

okul öncesi çocuğu rastgele gruplara ayrılmış ve oyun oynarken konuşmaları 

kaydedilmiştir. Konuşmalarında söz araları, söz yanlışlıkları, başkalarının sözüne karışma 

olayı ve bunların miktarı incelenmiştir. Erkekler kızlara oranla başkalarının sözünü iki kat 

fazla kesmiştir. Konuşmada cinsiyet farklılıkları genel konuşma yetenekleriyle gelişerek 

yaşamın ilk dönemlerinde edilmiş görülmektedir (Acarlar, 1991, s.27). 

Lembert(1985), okul öncesi çocuklarının cümleyi anlayış ile ilgili araştırmasında 

3-3,5- 4- 4,5 ve 5 yaş seviyesinde bulunan 105 çocukla araştırma yapmıştır. Yaşla birlikte 

cümle anlayışının arttığını bulmuştur. 3 yaşındaki çocuklar pasif cümleleri daha az 

anlayabilirken yaş büyüdükçe pasiflerin anlaşılması artmaktadır (Öztürk, 1995, s.26). 

Kenny ve Prather(1986), 2,5-5 yaş arası 180 kız ve 180 erkek çocukta fonemlerin 

kullanılışı ile yaş ve cinsiyet arasında fark aramışlar, kızlarda ve erkeklerde fonemlerin 

kullanılışı ile yaş arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır (Öztürk, 1995, s.26). 

A.B.D.’da (1986) yapılan araştırmada annelerin kız çocuklarına duygularını erkek 

çocuklarına göre daha fazla aktardıkları bulundu. İki yaş civarında kızlar kendilerini nasıl 

hissettiklerini erkeklerden daha fazla ifade ettikleri bulunmuştur (Pope, 1996, s.258).  

Reznick ve Gold Smith(1989) 11-24 aylar arasındaki 25 çocuk üzerinde yaptığı 

geçerlik çalışmasında 123 sözcük içeren 5 adet dil üretim ölçüm listesi kullanılmıştır. 14 

aylık çocukların çoğu 5 listenin her birinden 5’den az sözcük üretebilmişken 20 aylık 

çocuklar 5 listeden toplam 94’ün üzerinde puan toplamışlardır. Her liste için sözcük sayısı 

ve yaş anlamlı bulunmuştur. 16 aydan küçükler toplam 50’den fazla kelime üretemezken, 

18 aylıklar 50’den az kelime üretebilmişlerdir (Öztürk, 1995, s.26). 

Brown ve Dunn(1992), doğuş sırası üzerine yaptıkları bir araştırmada büyük 

kardeşlerin, yeni doğan kardeş ile, birinci yılın sonuna kadar anne-bebek iletişimi 

şeklinde, 2 yaşındaki kardeş ile daha kısa ve anlaşılır bir dil ile, 4 yaşındaki kardeş ile 
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uzun ifadelerle karşılıklı olarak ilgi çekici ve oyun niteliği taşıyan davranış ve ifadeleri 

daha yoğun kullanarak, iletişimi sürdürdükleri bulunmuştur (Poyraz, 1998, s.37). 

Lutzer(1991), okul öncesi çocukların genel mecazları yorumlama kabiliyetleri ile 

yaş cinsiyet arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. 35 tanesi 3-4 yaş, 31 tanesi 5-6 

yaşlarında olup toplam 66 çocukla çalışılmıştır. Çocuklara 8 tam cümle mecazın anlamı 

sorulmuştur. Alınan cevaplar doğruluk derecesine göre dört kategoriye ayrılarak 

puanlanmıştır. Sonuçta yaşça büyük olan çocuklar küçüklere oranla daha az mecazı doğru 

yorumlamışlardır. Kızlar erkeklere göre daha çok mecaza doğru cevap vermişlerdir 

(Öztürk, 1995, s.27). 

Whitehurst ve diğerleri(1991), “erken ifade dil gelişiminin tedavisi” adlı 

araştırmaları belirgin bir dil gelişimi gösteren 27 yeni yürüyen okul öncesi yaştaki 

çocuklar üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda evde sürekli çocukların 

konuşmalarının düzeltilmesinin çocuklarda kelime yeteneklerini hızlandırdığını fakat ses 

problemlerini azaltmadığını ortaya koymuştur (Temiz, 2002, s.84). 

Huttenlocher(1991) ve arkadaşları, tarafından 14-26 aylar arasında çocuklar 

üzerinde yapılan bir çalışmada sözcük dağarcığının gelişiminde kalıtsal faktörlerden çok 

ebeveynin(özellikle anne konuşmasının) etkili olduğu saptanmıştır (Temel, 2004, s.102). 

Hampson ve Nelson(1993), 14-20 ayları arası 45 çocuk ve anneleriyle yaptıkları, 

çocuklarda dil gelişimine annenin katkısını incelediği çalışmalarında anne ilgisi ve anne 

çocuk etkileşiminin çocuğun anlama ve sözcük üretmesini çabuklaştırdığını bulmuşlardır 

(Öztürk, 1995, s.31). 

Walker ve arkadaşları (1994), sosyokültürel ve biyolojik faktörlerin çocuğun dil 

gelişiminde etkisini incelemek amacıyla 10 yıl sürdürülen bir araştırma yapmışlardır. 

Araştırmaların ilk 5 yıllık döneminde bu araştırmanın özelliği olan çocuklar arasındaki 

farklılıkların çocukların etnik ve kültürel kökenine değil sadece sosyoekonomik 

faktörlerce elde edilen veriler çerçevesinde çalışılmıştır. Bulgulara göre alt 

sosyoekonomik çevrelerde dil gelişimi yönünden zayıf olan ailelerden gelen çocukların 

ilkokul yılları boyunca da dil gelişimi ve okuma alanlarında zayıf bir performans 

sergilemeye devam ettikleri gözlenmiştir. Böylece çocukların erken dönem dil 
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deneyimlerine ebeveyn kaynaklı ortamlarda konan sınırlamalar nedeniyle çocukların 

izleyen dönemlerde de okuma becerisini etkilediği gibi dil gelişimini de tehlikeye soktuğu 

bulunmuştur (Poyraz, 1995, s.77). 

Poe, Burchinal ve Roberts(2004), kelime dağarcığı zengin olan çocukların okuma 

becerilerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çevre ve çocuk bakımının çocukların dil 

gelişiminde önemli rol oynadığı saptanmıştır.   

Journal of Applied Developmental Psychology’de(2007) yayınlanan bir 

araştırmaya göre benzer aile ortamına rağmen düşük kaliteli çocuk bakımı olan 

çocukların, daha yüksek kaliteli bakımı olan çocuklara göre lisan gelişiminin daha geride 

olduğu ve daha yavaş seyrettiği araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Araştırmaya dahil 

olan çocukların tümü, çalışan anne babaların çocukları olup hem ekonomik hem de 

eğitimsel olarak kendilerini lisan gelişim gecikmeleri açısından düşük risk grubuna sokan 

avantajlara sahip çocuklardı. Bu çocuklar, bakıma girdikleri yaklaşık 4 aylıktan 3 yaşına 

kadar izlenmiş ve diğer araştırmalardan farklı olarak öğretmen değerlendirmeleri ve 

standardize testlere bağımlı kalınmaktansa doğal ortamlarında değerlendirilmişlerdir. 

Araştırma boyunca yapılan tüm ölçümlerde daha yüksek kaliteli kabul edilen merkezlerde 

bakımı devam eden çocuklar, daha düşük merkezlerdeki yaşıtlarına göre daha başarılı bir 

performans sergilemişlerdir. Dahası bu başarı uzun vadede kendini daha fazla hissettirmiş, 

bu çocuklar lisan açısından önemli kilometre taşlarını yaşıtlarına göre daha hızlı ve daha 

erken öğrenmişlerdir. Bu özellikle kelime haznesi alanında çok bariz bir fark olarak 

değerlendirilmiş zira daha yüksek kaliteli bakıma sahip olan çocuklar 3 yaşında daha 

düşük kaliteli bakıma sahip olan yaşıtlarına göre 2 misli daha fazla kelime kullanır 

duruma gelmişler. 
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         BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni örneklemi ve veri toplama araçları ile 
toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel analizler yer almaktadır. 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş 

çocuklarının dil gelişimini etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik tarama 

modelindedir. Araştırmanın bağımsız değişkenlerinin sonuç üzerindeki etkisini test etmek 

amacıyla ilişkisel tarama yapılmıştır. 

Tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu biçimi ile 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay birey ya da 

nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 1998,s.77). 

Evren Ve Örneklem 

 Araştırmanın evreni araştırma sonuçlarının genellemek istediği elemanlar bütünü 

olup genel ve çalışma evreni olarak iki türlüdür. Genel evren tanımlaması kolay fakat 

ulaşılması güç hatta çoğu zaman olanaksız bir bütündür (Karasar, 1998, ss.109-110). Bu 

nedenle bu araştırmada çalışma evreni alınmıştır.  

Araştırmanın genel evreni; Konya ili Meram, Selçuklu, Karatay ilçelerinde okul 

öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarıdır. 

İl merkezinden küme örnekleme yoluyla üç ilçe merkezi ve her merkezden alt ve 

üst sosyo kültürel düzeyi belirleyen bölgeler, tesadüfî örnekleme yoluyla seçilmiş ancak 

bölgenin özelliğini yansıtmayan çocukların verileri araştırmaya dahil edilmemiştir. 

 Bu çalışmanın evrenini; 

-Meram ilçesinde, Meram Yeni yol ve Meram Yaka semtleri üst sosyo kültürel 

çevre olarak kabul edilmiştir. Meram Yeni Yol ve Meram Yaka semtlerinden 50 çocuk 

(25 çocuk 4 yaş, 25 çocuk 5 yaş olmak üzere), alt sosyo kültürel çevre olarak kabul edilen 

Meram Dere ve Lalebahçe Semtlerinden 50 çocuk (25 çocuk 4 yaş, 25 çocuk 5 yaş olmak 

üzere) alınmıştır. 
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- Selçuklu ilçesinde, üst sosyo kültürel çevre olarak kabul edilen Nalçacı semtinden 

50 çocuk (25 çocuk 4 yaş, 25 çocuk 5 yaş olmak üzere), alt sosyo kültürel çevre olarak 

kabul edilen Hocacihan Semtinden 50 çocuk (25 çocuk 4 yaş, 25 çocuk 5 yaş olmak 

üzere) alınmıştır. 

-Karatay ilçesinde, üst sosyo kültürel çevre olarak kabul edilen Beşyol semtinden 

50 çocuk (25 çocuk 4 yaş, 25 çocuk 5 yaş olmak üzere), alt sosyo kültürel çevre olarak 

kabul edilen Yediler Keçeciler Semtinden 50 çocuk (25 çocuk 4 yaş, 25 çocuk 5 yaş 

olmak üzere) alınmıştır. 

Tablo 1. 

Çocukların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  n % 

Cinsiyet 
Kız                                          
Erkek                                      
Toplam 

154                         
146                         
300                         

51,33                      
48,67                      
100,0                      

Yaş 
4 Yaş                                      
5 Yaş                                      
Toplam 

150                         
150                         
300 

50,0                        
50,0                        
100,0  

Doğum Sırası 

İlk                                           
İkinci                                      
Üçüncü                                 
Toplam 

157                         
82                           
61                           
300 

52,33                      
27,33                      
20,33                     
100,0 

Kardeş Sayısı 

Tek Çocuk                            
Bir kardeşi olan                     
İki kardeşi olan                     
Üç kardeşi olan                    
Toplam 

48                           
159                         
73                           
20                           
300 

16,00                      
53,00                      
24,33                      
6,67                        
100,0 

Gelir Düzeyi 

0-750 Ytl                                
750-1500 Ytl                          
1500 Ytl ve Üstü                   
Toplam 

134                         
61                           
105                         
300 

44,67                      
20,33                      
35,00                      
100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya dahil edilen çocukların %51,33’ü kız, 

%48,67’si erkek çocuklarından oluşmaktadır.  

Çocukların %50,0’sini 4 yaşındaki , %50,0’sini 5 yaş çocukları oluşturmaktadır. 
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Araştırmaya katılan çocukların doğum sırasına göre; %52,33’ünü ilk çocuklar, 

%27,33’ünü ikinci çocuklar, %20,33’ünü üçüncü çocuklar oluşturmaktadır. 

Araştırmaya dahil edilen çocukların kardeş sayısına göre, % 16’sını tek çocuklar, 

%53’ ünü bir kardeşi olan, %24.33’ ünü iki kardeşi olan, % 6.67’ sini üç kardeşi olan 

çocuklar oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan çocukların ailelerinin gelir düzeyine göre %44.67’ si 0-750 ytl 

arası, % 20.33’ünü 750-1500 ytl, % 35’ ini 1500 ytl ve üstü olan ailelerin çocukları 

oluşturmaktadır.  

Tablo 2. 

Çocukların Anne- Babalarının Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

ANNE BABA Eğitim Durumu           
  n % n % 

        
142 47,33 130 43,33 

5 1,67 14 4,67 
72 24.0 54 18.0 
81 27.0 102 34.0 

 
 İlkokul                                   
Ortaokul                                
Lise                                       
Üniversite                              
Toplam 

300 100.0 300 100.0 
 

         Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan çocukların anne eğitim durumuna göre; 

%47,33’ünü anneleri ilkokul mezunu olan çocuklar, %1,67’sini anneleri ortaokul mezunu 

olan çocuklar, %24,0’ını anneleri lise mezunu olan çocuklar, %27,0’ını anneleri üniversite 

mezunu olan çocuklar oluşturmaktadır. 

         Baba eğitim durumuna göre; %43,33’ünü babaları ilkokul mezunu olan çocuklar, 

%4,67’sini babaları ortaokul mezunu olan çocuklar, %18,0’ını babaları lise mezunu olan 

çocuklar, %34,0’ını babaları üniversite mezunu olan çocuklar oluşturmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları 

 

Araştırma da, okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş 

çocuklarının ve ailelerinin niteliklerini saptamak amacıyla; kişisel bilgi formu, çocukların 

dil yeteneğini ve kelime hazinesinin zenginliğini ölçmek için hazırlanmış “Limbosh ve 

Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Descoeudres lugatçe testinin Tamamlama İtemi” 

kullanılmıştır 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırma kapsamına alınan çocukların ve ailesinin niteliklerini belirlemek 

amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi 

formunda, çocuğun yaşı, cinsiyeti, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, doğum sırası, 

annenin mesleği, babanın mesleği, ailenin oturduğu semt, sosyo ekonomik durumuna 

ilişkin bölümlere yer verilmiştir. 

Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi  

4,5-7 yaş çocukları için düzenlenmiş olan bu test, çocuğun dil yeteneğini ve kelime 

hazinesinin zenginliğini, deneğin kendisine sorulan sorulanlara ne oranda tam, kesin ve 

doğru olarak cevap verdiğini belirlemeye yaramaktadır. 

Testte materyal olarak nesne resimlerini gösteren dört karton ve çocuğun verdiği 

her cevabın araştırmacı tarafından kayıt edildiği bir değerlendirme kağıdı kullanılmıştır. 

Resimleri İsimlendirme 

Kartona yapıştırılmış olan nesne resimlerinin adlarını söylemesi çocuktan 

istenmiştir. Çocuğun resmi tanıması yeterli olmayıp ismini tam ve doğru söylemesi 

gerekir. Her doğru cevaba (1) puan verilmiştir. Azami puan sayısı 42 dir. Cevap yeteri 

kadar olup, esas elemanları içermelidir. Çocuk cevapta yanlış terim kullanmamalıdır. 

Yanlış veya çok belirsiz bir cevaba (0) puan verilmiştir. Çocuk 42 nesnenin ismini bilse 

de bilmese de ikinci kısma geçilmiştir. 
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Resimleri İşlevlerine göre Tanımlama 

Bu kısımda çocuğa; ok, tekerlek, makas, lokomotif, kova, kürek, kazma, tırmık, 

kaşık, şemsiye resimleri tekrar gösterilip, bunların nerede,  nasıl kullanıldıkları ve ne işe 

yaradıkları sorulmuştur. Bu testten daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için teşvik 

niteliğini aşmayan yan sorular sorulmuştur. Bu kısımda cevabın niteliğine göre itemlerin 

her birine (0-3) puan verilmiştir. Bu bölümde azami puan 30 dur.  

Ölçekler bölge özelliğini yansıtan ve istekli olan ailelerin çocuklarıyla boş bir 

odada uygulanmıştır.  

Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testinin Güvenirliliği Ve Geçerliliği 

İyi bir ölçme aracında bulunması gerek iki önemli temel nitelik  

1.Güvenirlik 

2. Geçerliktir. 

Güvenirlik aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır. Güvenirlilik şu 

yada bu şekilde hesaplanmış bir korelasyon katsayısı ( r )  ile belirlenir ve 0 ile 1 arasında 

değişen değerler alır. Değer 1 ‘e yaklaştıkça güvenirliğin yüksek olduğu kabul edilir 

(Karasar, 2000, s.150). Araştırma uygulandıktan sonra toplanan veriler üzerinden 

Cronbach Alpha değerlerine de bakılmıştır.  

Cronbach  Alpha ölçek içinde bulunan maddelerin iç tutarlılığının bir ölçütüdür. 

İlgili ölçeğin Cronbach  Alpha  katsayısı ne kadar yüksek olursa “bu ölçekte bulunan 

maddelerin o ölçüde bir birleriyle tutarlı ve aynı özelliğe öğelerini yoklayan maddelerden 

oluştuğu ya da tüm maddelerin o ölçüde birlikte çalıştığı “ yorumu yapılır (Alpar,  2001, 

s.284). Cronbach  Alpha katsayısı 0.80 –1.00 arası yüksek güvenirlilik, 0.60 – 0.80 arası 

oldukça güvenilirdir. 

Bu çalışmada, uygulamış olduğumuz ölçme aracı öğrenci gruplarına sadece bir kez 

uygulanabildiği için Cronbach alpha yöntemi ile testin iç tutarlılığı hesaplanmıştır. Ölçme 

aracı için Cronbach alpha değeri 0.76 olarak bulunmuştur. 

İçerik geçerliliği, ölçme aracında bulunan soruların ölçme amacına uygun olup 

olmadığı, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği ve sorun ile ilgili olup “uzman 
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görüşüne göre “ saptanır (Karasar, 2000, s.151). Bu ölçekler alana ilişkin pek çok yüksek 

lisans ve doktora tezlerinde kullanılmış olup konu ile ilgili uzman görüşü de alınmıştır. 

Descoeudres  Lugatçe  Testi Tamamlama İtemi 

Descoeudres’in Lugatçe Testinin “Tamamlama İtemi” kullanılmıştır. Descoeudres 

tarafından geliştirilen Lugatçe Testi Refia Uğurel-Şemin tarafından Türkçe’ye 

çevrilmiştir. Çocukların dil yeteneğini, kelime bilgisini ölçen ve bireysel olarak uygulanan 

bu test dokuz bölümden oluşmaktadır. 

Esas metin; havadan, gezmeğe çıkan çocuklardan bahsetmektedir. Fakat metnin 

orijinal konusu Türk çocuklarının ilgisini çekmemiştir. Bu durumda metnin konusu 

değiştirilmiş, Boncuk isminde bir kedi ile ilgili küçük bir öykü çok daha fazla ilgi 

çekmiştir (Davaslıgil,1985). 

Bu testin uygulanmasında çocuğa “Bir öykü anlatacağım, beni çok dikkatli 

dinlemen gerekiyor. Anlatacağım öyküde bazı eksiklikler var bakalım bu eksiklikleri 

bulabilecek misin?” denir. Bundan sonra öykü, boşluklarda durularak tane tane okunur. 

Deneğe telkinde bulunulmamalıdır. Deneğin verdiği cevaplar not edilmelidir. 

Bu testin puanlanmasında boşluklarda yer alması gereken kelime sayısına göre 

verilen cevaplar puanlanır. Her doğru cevap için (1) puan verilir. 

Güzel 

İsmi, adı 

Beyaz, temiz 

Kuyruğu, tüyleri, bıyıkları 

Yemek, ekmek 

Süt, çorba 

Geldi, koştu, gitmiş 

Bağırdı, seslendi, miyavladı 

Aç, acıktı, ağrıyor 

Oynadı 
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Verilerin Toplanması Ve Analizi 

Verilerin Toplanması  

Okulöncesi eğitim kurumlarından yaralanmayan 4-5 çocuklarına ev ev gidilerek 

evde diğer yetişkinlerden ayrı boş bir odada birer birer uygulanmıştır. Ölçekler 2007 

Haziran -Temmuz-Ağustos aylarında uygulanmıştır. Her bir çocuk için yaklaşık 30-35 

dakika zaman harcanmıştır. Demografik bilgiler için bilgi formları da annelerden alınan 

bilgiler doğrultusunda araştırmacı tarafından doldurulmuştur. 

 

Verilerin Analizi 

Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının kendileri ve 

aileleri hakkında ki bilgileri içeren “kişisel bilgi formu” değerlendirilerek analiz edilip 

yüzdelik oranlar halinde dağılımları bulunmuştur.  

Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişim 

düzeylerini ölçmek amacıyla uygulanan “Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve 

Descoeudres Lugatçe Testi Tamamlama İtemi”nden aldıkları puanlar bilgisayara 

aktarılarak, analizler SPSS 12,0 paket programıyla değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılan çocukların, “Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve 

Descoeudres  Lugatçe Testi Tamamlama İtemi”nden aldıkları puanların; anne- baba 

eğitim durumu, kardeş sayısı, doğum sırası, ailenin gelir durumu, çocukların yaşı, 

cinsiyetleri ve yaşadıkları sosyo- kültürel çevreye göre farklılık gösterip göstermedikleri 

incelenmiştir. Anne-babanın eğitim durumu, kardeş sayısı, doğum sırası, ailenin gelir 

durumunun dil gelişimindeki etkisini görebilmek için varyans analizi; yaş, cinsiyet, 

yaşadıkları çevrenin etkisini görebilmek için t Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan anlamlı 

farkın kaynağını bulmak için Tukey HSD Testi kullanılmıştır. İstatiksel karşılaştırmalarda 

anlamlılık düzeyi. 05 olarak kabul edilmiştir. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

Okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen 4-5 yaş çocuklarının dil gelişimlerine 

etki eden faktörlerin belirlenmesi ile ilgili yapılan bu çalışmada elde edilen bulgulara bu 

bölümde yer verilmiştir. 

1) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Yaş Faktörünün Etkisi  

Alt amacına ilişkin bulgular tablo 3.a.b.c tablolarında verilmiştir. 

 

Tablo 3a. 

Çocukların Yaşlarına Göre Resimleri İsimlendirme Testinin  n,x,ss,t  Değerleri  

Yaş n  ss t p 

4 yaş 150 17.12 4.6 Re
sim

 
İs

im
le

nd
irm

e 

5 yaş 150 22.44 6.03 -8,57 .00 
 

Tablo 3a’da çocukların yaşlarına göre resimleri isimlendirme testinden ortalamaları 

incelendiğinde, 4 yaşındaki çocuklar 17.12,  5 yaşındaki çocuklar 22.44’tür. 

Tablo 3a incelendiğinde, 4 ve 5 yaş grubundaki çocukların resimleri isimlendirme 

testinden aldıkları puanlar “t testi” sonucunda karşılaştırılmış ve farkın istatiksel olarak 

önemli olduğu sonucu bulunmuştur.(p<0.05) 

4 yaşındaki çocukların resimleri isimlendirme testinden aldıkları puanlar ile 5 

yaşındaki çocukların aldıkları puanlara bakıldığında (resimleri isimlendirme 4 yaş 17.12, 

5 yaş 22.44) 5 yaşındaki çocuklar 4 yaşındaki çocuklara göre daha yüksek puanlar 

almışlardır. 

 

 

 X 
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Tablo 3b. 

Çocukların Yaşlarına Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama Testinin 

n,x,ss,t  Değerleri 

Yaş n  ss t p 

4 yaş 150 7.28 4,91 Re
sim

 
işl

ev
le

rin
e 

gö
re

 
ta

nı
m

la
m

a 

5 yaş 150 12.14 8,57 -6,02 .00 
 

Tablo 3b’de çocukların yaşlarına göre resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinden aldıkları ortalamalara bakıldığında 4 yaşındaki çocuklar 7.28, 5 yaşındaki 

çocuklar 12.14’tür 

Tablo 3b incelendiğinde, 4 ve 5 yaş grubundaki çocukların resimleri işlevlerine 

göre tanımlama testinden aldıkları puanlar “t testi” sonucunda karşılaştırılmış ve farkın 

istatiksel olarak önemli olduğu sonucu bulunmuştur.(p<0.05) 

4 yaşındaki çocukların resimleri isimlendirme testinden aldıkları puanlar ile 5 

yaşındaki çocukların aldıkları puanlara bakıldığında (resimleri isimlendirme 4 yaş 7.28, 5 

yaş 12.14) 5 yaşındaki çocuklar 4 yaşındaki çocuklara göre daha yüksek puanlar 

almışlardır. 

 

Tablo 3c. 

Çocukların Yaşlarına Göre Descoeudres Tamamlama İtemine Doğru Cevap 
Verme Sayıları Ve Yüzdeleri 

Yaş Grupları n 
Çocuk Sayısı     

X               
Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

4 Yaş 150 1500 540 36 
5 Yaş 150 1500 870 58 

 

Tablo 3c’de çocukların tamamlama iteminden aldıkları doğru cevaplar 

incelendiğinde, 4 yaşındaki çocuklar %36,  5 yaşındaki çocuklar %58 oranında doğru 

 X 
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cevaplar vermişlerdir. Araştırmada sözcüklere doğru cevap verme oranları yaşla birlikte 

artış göstermektedir.  

 

2) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Cinsiyet Faktörünün Etkisi  

Alt amacına ilişkin bulgular tablo 4.a.b.c tablolarında verilmiştir. 

 

Tablo4a. 

Çocukların Cinsiyetlerine Göre Resimleri İsimlendirme Testinin  n,x,ss,t  Değerleri  

 

Cinsiyet n  ss t p 

Erkek 146 19.78 6 Re
sim

 
İs

im
le

nd
irm

e 

Kız 154 19.77 5,98 0,002 0.99 

 

P>0.05 
 
      

Tablo 4a’da çocukların resimleri isimlendirme testinden aldıkları ortalamalar 

cinsiyetlerine göre incelendiğinde erkekler 19.78, kızlar 19.77’tir.  

Tablo 4a incelendiğinde erkek ve kız çocuklarının test puanlarının ortalamaları “t 

testi” yapılarak karşılaştırılmış ve cinsiyete göre dil gelişimi puanlarının arasındaki farkın 

istatiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür. (p>0.05) 

Kız ve erkek çocukların resimleri isimlendirme testinden aldıkları puanlara 

bakıldığında (kız çocuklar 19.77, erkek çocuklar 19.78) aradaki farkın cinsiyete göre 

önemli olmadığı görülmüştür. 

 

 

 X 
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Tablo 4b. 

Çocukların Cinsiyetlerine Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama Testinin  

n,x,ss,t  Değerleri  

 

 

Cinsiyet n  ss t p 

Erkek 146 9.8 7,15 Re
sim

 
işl

ev
le

rin
e 

gö
re

 
ta

nı
m

la
m

a 

Kız 154 9.62 7,63 0.208 0.835 
 P>0.05      

 

Tablo 4b’de çocukların cinsiyetlerine göre resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinde aldıkları ortalamalar şöyledir: Erkek çocuklar 9.8, kız çocuklar 9.62’dir. 

Tablo 4b incelendiğinde erkek ve kız çocuklarının test puanlarının ortalamaları “t 

testi” yapılarak karşılaştırılmış ve cinsiyete göre dil gelişimi puanlarının arasındaki farkın 

istatiksel olarak önemli olmadığı görülmüştür. (p>0.05) 

Kız ve erkek çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama testinden aldıkları 

puanlara bakıldığında (kız çocuklar 9.62, erkek çocuklar 9.8) aradaki farkın cinsiyete göre 

önemli olmadığı görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 X 
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Tablo 4c.  

Çocukların Cinsiyetlerine Göre Descoeudres Tamamlama İtemine Doğru 
Cevap Verme Sayıları Ve Yüzdeleri  

Cinsiyet n 
 Çocuk Sayısı    

X               
Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

Kız 150 1500 729 47.3 
Erkek 150 1500 681 46.6 

 

Tablo 4c’de çocukların cinsiyetlerine göre tamamlama iteminden aldıkları doğru 

cevaplar incelendiğinde, kız çocuklar %47.3, erkek çocuklar %46.6 oranında doğru 

cevaplar vermişlerdir. Tamamlama iteminde cinsiyete göre doğru cevap verme 

yüzdeliklerine bakıldığında farkın önemli olmadığı görülmüştür. 

3) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Kardeş Sayısının Etkisi  

Alt amacına ilişkin bulgular tablo 5.a.b.c tablolarında verilmiştir. 

Tablo 5a. 

Çocukların Kardeş Sayısına Göre Resimleri İsimlendirme Testinin n, x, F Değerleri 

Kardeş 
Sayısı n  Sd F p Gruplar Arası 

Fark 

Tek 
Çocuk(1) 48 24.16       

Bir kardeşi 
olan(2) 159 21.67 3     

İki kardeşi 
olan(3) 73 14.08 296 66.61 .00 

   
   

   
 R

es
im

   
 İs

im
le

nd
irm

e 

Üç 
kardeşi 
olan(4) 

20 15       

1-2                      
1-3                      
1-4                      
2-3                      
2-4                      

 
P<.05 

 

 

 X 
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Tablo 5a’da çocukların resimleri isimlendirme testinden aldıkları ortalamalar 

kardeş sayısına göre incelendiğinde; tek çocuk olanlar 24.16, bir kardeşi olanlar 21.67, iki 

kardeşi olanlar 14.08, üç kardeşi olanlar 15’tir. 

Tablo 5a’da görüldüğü üzere resim isimlendirme testinde kardeş sayısının anlamlı 

bir farklılaşmaya yol açtığı görülmüştür. Yapılan ANOVA testinde “p=,00” çıkmıştır. 

Farkın kaynağının tespiti için yapılan çoklu karşılaştırma testi “TUKEY HSD” sonucunda 

tek çocuk olan çocuklar ile bir, iki, üç kardeşi olan çocuklar arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. Bir kardeşi olan çocuklar ile iki ve üç kardeşi olan çocuklar arasında anlamlı 

fark bulunmuştur. 

Tablo 5a’da kardeş sayısına göre üç kardeşi ve iki kardeşi olan çocukların resimleri 

isimlendirme testinden aldıkları puanlar incelendiğinde ( üç kardeşi olanlar 15, iki kardeşi 

olanlar 14.08) aralarında önemli bir fark olmadığı görülmüştür. 

Üç kardeşi ve iki kardeşi olan çocuklar ile bir kardeşi olan çocukların resimleri 

isimlendirme testinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (üç kardeşi olanlar 15, iki 

kardeşi olanlar 14.08, bir kardeşi olanlar 21.67) aradaki farkın önemli olduğu 

görülmüştür. 

Üç kardeşi ve iki kardeşi olan çocuklar ile tek çocuk olanların resimleri 

isimlendirme testinden aldıkları puanlara bakıldığında (üç kardeşi olanlar 15, iki kardeşi 

olanlar 14.08, tek çocuk olanlar 24.16) aradaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

Bir kardeşi olan çocuklar ile tek çocuk olanların resimleri isimlendirme testinden 

aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (bir kardeşi olanlar 21.67, tek çocuk olanlar 24.16) 

farkın önemli olduğu görülmüştür. 
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Tablo 5b. 

Çocukların Kardeş Sayısına Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama Testinin n, 
x, F Değerleri 

Kardeş 
Sayısı n  Sd F p Gruplar Arası 

Fark 

Tek 
Çocuk(1) 48 14.62       

Bir kardeşi 
olan(2) 159 11,86 3     

İki kardeşi 
olan(3) 73 3,42 296 49,99 .00 

   
   

   
 R

es
im

le
ri 

  İ
şle

vl
er

in
e 

G
ör

e 
Ta

nı
m

la
m

a 

Üç kardeşi 
olan(4) 20 3,75       

1-2                       
1-3                       
1-4                       
2-3                       
2-4                       

 p<,05       
Tablo5b’de çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama testinden aldıkları 

ortalamalar kardeş sayısına göre incelendiğinde; tek çocuk olanlar 14.62, bir kardeşi 

olanlar 11.86, iki kardeşi olanlar3.42, üç kardeşi olanlar 3.75’tir. 

Tablo 5b’de görüldüğü üzere resimleri işlevlerine göre tanımlama testlerinde 

kardeş sayısının anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı görülmüştür. Yapılan ANOVA 

testinde “p=,00” çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için yapılan çoklu karşılaştırma testi 

“TUKEY HSD” sonucunda tek çocuk olan ile bir, iki, üç kardeşi olan, bir kardeşi olan ile 

iki ve üç kardeşi olan arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

Tablo5b’ de kardeş sayısına göre üç kardeşi ve iki kardeşi olan çocukların resimleri 

işlevlerine göre tanımlama testinden aldıkları puanlar incelendiğinde ( üç kardeşi olanlar 

3.75, iki kardeşi olanlar 3.42) aralarında önemli bir fark olmadığı görülmüştür. 

Üç kardeşi ve iki kardeşi olan çocuklar ile bir kardeşi olan çocukların resimleri 

işlevlerine göre tanımlama testinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (üç kardeşi 

olanlar 3.75, iki kardeşi olanlar 3.42, bir kardeşi olanlar 11.86) aradaki farkın önemli 

olduğu görülmüştür. 

 X 
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Üç kardeşi ve iki kardeşi olan çocuklar ile tek çocuk olanların resimleri işlevlerine 

göre tanımlama testinden aldıkları puanlara bakıldığında (üç kardeşi olanlar 3.75, iki 

kardeşi olanlar 3.42, tek çocuk olanlar 14.62) aradaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

Bir kardeşi olan çocuklar ile tek çocuk olanların resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (bir kardeşi olanlar 11.86, tek 

çocuk olanlar 14.62) farkın önemli olduğu görülmüştür. 

Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan çocukların resimleri 

isimlendirme ve resimleri işlevlerine göre tanımlamada kardeş sayısının (p<.05) önemli 

bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur.                                                     

                                                                               

Tablo 5c. 

Çocukların Kardeş Sayısına Göre Descoeudres Tamamlama İtemine Doğru 
Cevap Verme Sayıları Ve Yüzdeleri  

 

Kardeş Sayısı n 
 Çocuk Sayısı    

X               
Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

Tek Çocuk 48 480 307 64 
Bir kardeşi olan 159 1590 869 55 
İki kardeşi olan 73 730 177 24 
Üç kardeşi olan 20 200 57 28,5 

 

Tablo5c’de çocuklar kardeş sayısına göre tamamlama iteminden tek çocuklar 

%64, bir kardeşi olanlar %55, iki kardeşi olanlar %24, üç kardeşi olanlar %28,5 

oranında doğru cevaplar vermişlerdir. 
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4) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Doğum Sırasının Etkisi 

Alt amacına ilişkin bulgular tablo 6.a.b.c tablolarında verilmiştir. 

Tablo 6a. 

Çocukların Doğum Sırasına Göre Resimleri İsimlendirme Testinin n,x,F 

Sonuçları 

 

Doğum 
Sırası n  Sd F p Gruplar Arası 

Fark 

Birinci 157 22.2       

İkinci 82 19.29 2     

   
   

   
 R

es
im

   
İs

im
le

nd
irm

e 

Üçüncü 61 14.19 297 53,61 .00 

1-2                       
1-3                       
2-3                       

  

p<,05 
 
 
 
 

           

Tablo 6a’da çocukların doğum sırasına göre resimleri isimlendirme testinden; 

birinci olan çocukların ortalamaları 22.2, ikinci olan çocukların ortalamaları 19.29, 

üçüncü olan çocukların ortalamaları 14.19’dur. 

Tablo 6a’da görüldüğü üzere resimleri isimlendirme testinde doğum sırasının 

anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı görülmüştür. Yapılan ANOVA testinde “p=,00” 

çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için yapılan çoklu karşılaştırma testi “TUKEY HSD” 

sonucunda birinci doğan çocukla, ikinci ve üçüncü sırada doğan çocuklar arasında anlamlı 

fark bulunmuştur.  

Üçüncü doğan çocuklar ile ikinci doğan çocukların resimleri isimlendirme 

testinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (resimleri isimlendirme üçüncü sırada 

 X 
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doğan çocuklar 14.19, ikinci sırada doğan çocuklar 19.29) aradaki farkın önemli olduğu 

görülmüştür. 

Üçüncü doğan çocuklar ile ilk doğan çocukların resimleri isimlendirme testinden 

aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (resimleri isimlendirme üçüncü sırada doğan çocuklar 

14.19, ilk doğan çocuklar 22.2) aradaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

İkinci sırada doğan çocuklar ile ilk doğan çocukların resimleri isimlendirme 

testinden aldıkları puanlara bakıldığında (resimleri isimlendirme ikinci sırada doğan 

çocuklar 19.29, ilk doğan çocuklar 22.2) aralarındaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 6b. 

Çocukların Doğum Sırasına Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama Testinin 
n,x,F Değerleri 

 

Doğum 
Sırası n  Sd F p Gruplar Arası 

Fark 

Birinci 157 12.03       

İkinci 82 9.91 2     

   
   

   
 R

es
im

le
ri 
İş

le
vl

er
in

e 
 

Ta
nı

m
la

m
a 

Üçüncü 61 3.44 297 53.61 .00 

1-3                       
2-3                       

 p<,05   
 
    

 

Tablo6b’de, çocuklar doğum sırasına göre resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinden, birinci olan çocukların ortalamaları 12.03, ikinci olan çocukların ortalamaları 

9.91, üçüncü olan çocukların ortalamaları 3.44’tür. 

Tablo6b’de görüldüğü üzere resimleri işlevlerine göre tanımlama testinde doğum 

sırasının anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı görülmüştür. Yapılan ANOVA testinde 

 X 
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“p=,00” çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için yapılan çoklu karşılaştırma testi 

“TUKEY HSD” sonucunda birinci çocuklar, ikinci ve üçüncü çocuklara göre daha yüksek 

puan almışlardır. 

Üçüncü doğan çocuklar ile ikinci doğan çocukların resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (resimleri işlevlerine göre 

tanımlama üçüncü sırada doğan çocuklar 3.44, ikinci sırada doğan çocuklar 9.91) aradaki 

farkın önemli olduğu görülmüştür. 

Üçüncü doğan çocuklar ile ilk doğan çocukların resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında (resimleri işlevlerine göre 

tanımlama üçüncü sırada doğan çocuklar 3.44, ilk doğan çocuklar 12.03) aradaki farkın 

önemli olduğu görülmüştür. 

İkinci sırada doğan çocuklar ile ilk doğan çocukların resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden aldıkları puanlara bakıldığında (resimleri işlevlerine göre tanımlama 

ikinci sırada doğan çocuklar 9.91, ilk doğan çocuklar 12.03) aralarındaki farkın önemli 

olmadığı görülmüştür. 

 

Tablo 6c. 

Çocukların Doğum Sırasına Göre Descoeudres Tamamlama İtemine Doğru 
Cevap Verme Sayıları Ve Yüzdeleri  

 

Doğum Sırası n 
 Çocuk Sayısı    

X               
Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

Birinci 157 1570 867 55 
İkinci 82 820 393 48 

Üçüncü 61 610 150 25 
 

Tablo 6c’de çocuklar doğum sırasına göre tamamlama iteminden birinci 

çocuklar %55, ikinci çocuklar %48, üçüncü çocuklar %25, oranında doğru cevaplar 

vermişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde, doğum sırasının dil gelişimi üzerinde etkili 
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olduğu görülmektedir. İlk doğan çocukların, ikinci ve üçüncü doğan çocuklara göre 

tamamlama iteminde doğru cevap oranları daha yüksektir. Diğer araştırmalarla 

ortaya konan, ilk çocuklarda dil gelişimini diğer ikinci ve üçüncü doğan çocuklara 

göre daha avantajlı olduğu sonucu bu araştırma sonucunda da yer almıştır.  

 

5)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Anne-Baba Eğitim Düzeyinin Etkisi  

Alt amacına ilişkin bulgular tablo 7.a.b.c ve 8a,b,c tablolarında verilmiştir. 

 

Tablo7a. 

Çocukların Anne Eğitim Düzeylerine Göre Resimleri İsimlendirme Testinin n, x, F 
Sonuçları 

Anne 
E.Düzeyi n  Sd F P Gruplar Arası 

Fark 

İlkokul(1) 142 15.52       

Ortaokul(2) 5 16.80 3     

Lise(3) 72 21.45 296   .00 

Re
sim

le
ri 
İs

im
le

nd
irm

e 

Üniversite(4) 81 25.93   120.54   

1-3                       
1-4                       
2-4                       
3-4                       

 p<,05       
 

Tablo7a’da anne eğitim düzeyine göre çocukların resimleri isimlendirme testinde 

ortalamaları; ilkokul mezunu annelerin çocukları 15.52, ortaokul mezunu annelerin 

çocukları 16.80, lise mezunu annelerin çocukları 21.45, üniversite mezunu annelerin 

çocukları 25.93’tür. 

 X 
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Tablo 7a’da anne eğitim durumuna göre resimleri isimlendirme testinden elde 

edilen puanların değerleri karşılaştırılmış anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. 

ANOVA testinde P=0.00 çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için çoklu karşılaştırma testi 

“TUKEY HSD” sonucunda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu annelerin 

çocukları arasında fark olduğu görülmüştür. Anneleri ilkokul mezunu çocuklar en az 

puanı alırken, en yüksek puanı anneleri üniversite mezunu olan çocuklar almıştır.  

Tablo 7a incelendiğinde, , anneleri ilkokul ve ortaokul mezunu olan çocukların 

resimleri isimlendirme testinden aldıkları puanlar incelendiğinde (ilkokul mezunu 15.52, 

ortaokul mezunu 16.80) önemli bir fark yoktur. 

Anneleri ilkokul mezunu ile anneleri lise mezunu olan çocukların resimleri 

isimlendirme test puanları arasında(resimleri isimlendirme ilkokul mezunu 15.52,  lise 

mezunu 21.45) önemli fark vardır.  

Anneleri ilkokul mezunu olan çocuklar ile anneleri üniversite mezunu olan 

çocukların resimleri isimlendirme puanları (resimleri isimlendirme ilkokul mezunu 15.52, 

üniversite mezunu25.93,) karşılaştırıldığında anneleri üniversite mezunu çocukların 

resimleri isimlendirme puanları anneleri ilkokul mezunu çocuklarınkinden yüksek 

bulunmuştur. 

Anneleri ortaokul mezunu çocuklar ile anneleri lise mezunu olan çocukların 

resimleri isimlendirme test puanları arasında (resimleri isimlendirme ortaokul mezunu 

16.80, lise mezunu 21.45) önemli fark yoktur. 

Anneleri ortaokul mezunu çocuklar ile anneleri üniversite mezunu çocukların 

resimleri isimlendirme test puanları arasında (resimleri isimlendirme ortaokul mezunu 

16.80, üniversite mezunu 25.93) arasındaki fark önemli bulunmuştur. 

Annesi lise mezunu ile üniversite mezunu olan çocukların resimleri isimlendirme 

test puanları (resimleri isimlendirme lise mezunu 21.45, üniversite mezunu 25.93) 

karşılaştırıldığında anneleri üniversite mezunu çocukların resimleri isimlendirme 

puanlarının annesi lise mezunu olan çocuklarınkinden yüksek ve aradaki farkın önemli 

olduğu saptanmıştır. 
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Tablo7b. 

Çocukların Anne Eğitim Düzeylerine Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama 
Testinin n, x, F Değerleri 

Anne 
E.Düzeyi n  Sd F p Gruplar Arası 

Fark 

İlkokul(1) 142 3.85       

Ortaokul(2) 5 4.00 3     

Lise(3) 72 12.27 296   .00 

   
   

   
 R

es
im

le
ri 
İş

le
vl

er
in

e 
gö

re
 

ta
nı

m
la

m
a 

Üniversite(4) 81 18.04   212.17   

1-3                      
1-4                      
2-3                      
2-4                      
3-4                      

 
p<,05 
       

Tablo7b’de anne eğitim düzeyine göre resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinde çocukların ortalamaları; ilkokul mezunu annelerin çocukları 3.85, ortaokul 

mezunu annelerin çocukları 4,0, lise mezunu annelerin çocukları 12.27, üniversite mezunu 

annelerin çocukları 18.04’tür.  

Tablo7b’de anne eğitim durumuna göre resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinden elde edilen puanların değerleri karşılaştırılmış anlamlı bir farklılığa yol açtığı 

görülmüştür. ANOVA testinde P=0.00 çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için çoklu 

karşılaştırma testi “TUKEY HSD” sonucunda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu 

annelerin çocukları arasında fark olduğu görülmüştür. Anneleri ilkokul mezunu çocuklar 

en az puanı alırken, en yüksek puanı anneleri üniversite mezunu olan çocuklar almıştır.  

Tablo 7b incelendiğinde,  anneleri ilkokul ve ortaokul mezunu olan çocukların 

resimleri işlevlerine göre tanımlama puanları incelendiğinde önemli bir fark yoktur. 

 Anneleri ilkokul mezunu ile annesi lise mezunu olan çocukların resimleri 

işlevlerine göre tanımlama puanları arasında(resimleri işlevlerine göre tanımlama ilkokul 

mezunu 3.85, lise mezunu 12.27) önemli fark vardır.  

 X 
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Anneleri ilkokul mezunu olan çocuklar ile anneleri üniversite mezunu olan 

çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama puanları (resimleri işlevlerine göre 

tanımlama ilkokul mezunu 3.85, üniversite mezunu 18.04) karşılaştırıldığında anneleri 

üniversite mezunu çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama puanları anneleri 

ilkokul mezunu çocuklarınkinden yüksek bulunmuştur. 

Anneleri ortaokul mezunu olan çocuklar ile anneleri lise mezunu olan çocukların 

resimleri işlevlerine göre tanımlama puanları(resimleri işlevlerine göre tanımlama 

ortaokul mezunu 4.0, lise mezunu 12.27) karşılaştırıldığında aradaki farkın önemli olduğu 

bulunmuştur. 

Anneleri ortaokul mezunu olan çocuklar ile anneleri üniversite mezunu çocukların 

resimleri işlevlerine göre tanımlama puanlarına bakıldığında (resimleri işlevlerine göre 

tanımlama ortaokul mezunu 4.0, üniversite mezunu 18.04) aradaki farkın anlamlı olduğu 

saptanmıştır. 

Annesi lise mezunu ile üniversite mezunu olan çocukların resimleri işlevlerine göre 

tanımlama puanları (resimleri işlevlerine göre tanımlama lise mezunu 12.27, üniversite 

mezunu 18.04) karşılaştırıldığında anneleri üniversite mezunu çocukların resimleri 

işlevlerine göre tanımlama puanlarının annesi lise mezunu olan çocuklarınkinden yüksek 

olduğu saptanmıştır.Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan çocukların 

resimleri isimlendirme ve resimleri işlevlerine göre tanımlamada anne eğitim 

düzeyinin(p<.05) önemli bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur 

Tablo7c. 

Çocukların Anne Eğitim Düzeyine Göre Descoeudres Tamamlama İtemine 
Doğru Cevap Verme Sayıları Ve Yüzdeleri  

        Annelerin      
Öğrenim Düzeyi n 

 Çocuk Sayısı    
X               

Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

İlkokul 142 1420 408 29 
Ortaokul 5 50 28 56 

Lise 72 720 418 58 
Üniversite 81 810 556 67 
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Metinde aranan 10 sözcüğe üniversite mezunu annelerin çocukları %67, lise 

mezunu annelerin çocukları %58, ortaokul mezunu annelerin çocukları %56, ilkokul 

mezunu annelerin çocukları %29 oranında doğru cevap vermişlerdir. İlkokul mezunu 

annelerin çocuklarının doğru cevap oranları diğer gruptaki annelerin çocuklarına daha 

azdır.  

Tablo 8a. 

Çocukların Baba Eğitim Düzeylerine Göre Resimleri İsimlendirme Testinin n, x, F 
Sonuçları 

Baba 
E.Düzeyi n  Sd F P Gruplar Arası 

Fark 

İlkokul(1) 130 14.98       

Ortaokul(2) 14 20.21 3     

Lise(3) 54 21.46 296   .00 

   
   

   
 R

es
im

  İ
sim

le
nd

irm
e 

Üniversite(4) 102 24.94   119.07   

1-2                       
1-3                       
1-4                       
2-4                       
3-4                       

 p<,05       
Tablo 8a’da baba eğitim düzeyine göre resimleri isimlendirme testinde çocukların 

ortalamaları; ilkokul mezunu babaların çocukları 14.98, ortaokul mezunu babaların 

çocukları 20.21, lise mezunu babaların çocukları 21.46, üniversite mezunu babaların 

çocukları 24.94’tür.  

Tablo8a’da baba eğitim durumuna göre resimleri isimlendirme testinden elde 

edilen puanların değerleri karşılaştırılmış anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. 

ANOVA testinde P=.00 çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için çoklu karşılaştırma testi 

“TUKEY HSD” sonucunda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu babaların 

çocukları arasında fark olduğu görülmüştür. Babaları ilkokul mezunu çocuklar en az puanı 

alırken, en yüksek puanı babaları üniversite mezunu olan çocuklar almıştır.  

 

 X 
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Tablo8a’da babaların eğitim düzeylerine göre çocukların resimleri isimlendirme 

testinde aldıkları puanlar incelendiğinde, babaları ilkokul ve ortaokul mezunu olan 

çocukların puanları (ilkokul mezunu 14.98, ortaokul mezunu 20.21) arasında fark önemli 

bulunmuştur. 

Babaları ilkokul mezunu çocuklar ile babaları lise mezunu olan çocukların 

resimleri isimlendirme test puanları arasında(resimleri isimlendirme ilkokul mezunu 

14.98, lise mezunu 21.46) önemli fark vardır.  

Babaları ilkokul mezunu çocuklar ile babaları üniversite mezunu olan çocukların 

resimleri isimlendirme test puanları arasında (resimleri isimlendirme ilkokul mezunu 

14.98, üniversite mezunu 24.94) önemli fark vardır. 

Babaları ortaokul mezunu çocuklar ile babaları lise mezunu çocukların resimleri 

isimlendirme puanları arasında (resimleri isimlendirme ortaokul mezunu 20.21, lise 

mezunu 21.46) fark görülmemiştir. 

Babaları ortaokul mezunu olan çocuklar ile babaları üniversite mezunu olan 

çocukların resimleri isimlendirme test puanları (resimleri isimlendirme ortaokul mezunu 

20.21, üniversite mezunu24.94) karşılaştırıldığında babaları üniversite mezunu çocukların 

resimleri isimlendirme testinden aldıkları puanlar babaları ilkokul ortaokul mezunu 

çocuklarınkinden yüksek bulunmuştur. 

Babası lise mezunu ile üniversite mezunu olan çocukların resimleri isimlendirme 

test puanları (resimleri isimlendirme lise mezunu 21.46, üniversite mezunu 24.94) 

karşılaştırıldığında babası üniversite mezunu çocukların resimleri isimlendirme testinden 

aldıkları puanların, babası lise mezunu olan çocuklarınkinden yüksek olduğu saptanmıştır. 
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Tablo8b. 

Çocukların Baba Eğitim Düzeylerine Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama 
Testinin n, x, F Değerleri 

Baba 
E.Düzeyi n  Sd F p Gruplar Arası 

Fark 

İlkokul(1) 130 3.52       

Ortaokul(2) 14 6.07 3     

Lise(3) 54 11.87 296   .00 

   
  R

es
im

  İ
şle

vl
er

in
e 

G
ör

e 
Ta

nı
m

la
m

a 

Üniversite(4) 102 16.95   190.82   

1-3                       
1-4                       
2-3                       
2-4                       
3-4                       

 

p<,05 
 
        

 

Tablo 8b’de baba eğitim düzeyine göre resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinde çocukların aldıkları ortalamalar incelendiğinde; ilkokul mezunu babaların 

çocukları 3.52, ortaokul mezunu babaların çocukları 6.07, lise mezunu babaların çocukları 

11.87, üniversite mezunu babaların çocukları 16.95’tir 

Tablo8b’de baba eğitim durumuna göre resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinden elde edilen puanların değerleri karşılaştırılmış anlamlı bir farklılığa yol açtığı 

görülmüştür. ANOVA testinde P=.00 çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için çoklu 

karşılaştırma testi “TUKEY HSD” sonucunda ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu 

babaların çocukları arasında fark olduğu görülmüştür. Babaları ilkokul mezunu çocuklar 

en az puanı alırken, en yüksek puanı babaları üniversite mezunu olan çocuklar almıştır.  

Tablo8b’ de resimleri işlevlerine göre tanımlama testinde ise babaları ilkokul ve 

ortaokul mezunu çocukların puanları (ilkokul mezunu 3.52, ortaokul mezunu 6.07) 

karşılaştırıldığında fark bulunmamıştır. 

 X 
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Babaları ilkokul mezunu çocuklar ile babaları lise mezunu olan çocukların 

resimleri işlevlerine göre tanımlama test puanları arasında(resimleri işlevlerine göre 

tanımlama ilkokul mezunu 3.52, lise mezunu 11.87) önemli fark vardır.  

Babaları ilkokul mezunu olan çocuklar ile babaları üniversite mezunu olan 

çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama test puanları (resimleri işlevlerine göre 

tanımlama ilkokul mezunu 3.52, üniversite mezunu 16.95) karşılaştırıldığında babaları 

üniversite mezunu çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama puanları babaları 

ilkokul mezunu çocuklarınkinden yüksek bulunmuştur. 

Babaları ortaokul mezunu çocuklar ile babaları lise mezunu olan çocukların 

resimleri işlevlerine göre tanımlama test puanları arasında(resimleri işlevlerine göre 

tanımlama ortaokul mezunu 6.07, lise mezunu 11.87) önemli fark vardır.  

Babaları ortaokul mezunu olan çocuklar ile babaları üniversite mezunu olan 

çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama test puanları (resimleri işlevlerine göre 

tanımlama ortaokul mezunu 6.07, üniversite mezunu 16.95) karşılaştırıldığında babaları 

üniversite mezunu çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama puanları babaları 

ortaokul mezunu çocuklarınkinden yüksek bulunmuştur. 

Babası lise mezunu ile üniversite mezunu olan resimleri işlevlerine göre tanımlama 

puanları (resimleri işlevlerine göre tanımlama lise mezunu 11.87, üniversite mezunu 

16.95) karşılaştırıldığında babası üniversite mezunu çocukların resimleri işlevlerine göre 

tanımlama puanlarının babası lise mezunu olan çocuklarınkinden yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan çocukların resimleri 

isimlendirme ve resimleri işlevlerine göre tanımlamada baba eğitim düzeyinin(p<.05) 

önemli bir farklılık oluşturduğu bulunmuştur. 
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Tablo8c. 

 

Çocukların Baba Eğitim Düzeyine Göre Descoeudres Tamamlama İtemine 
Doğru Cevap Verme Sayıları Ve Yüzdeleri  

 

 

        Babaların      
Öğrenim Düzeyi n 

 Çocuk Sayısı    
X               

Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

İlkokul 130 1300 347 26,7 
Ortaokul 14 140 67 48 

Lise 54 540 300 56 
Üniversite 102 1020 696 68 

 

Tablo8c’de ilkokul mezunu babaların çocukları %26,7, ortaokul mezunu babaların 

çocukları %48, lise mezunu babaların çocukları %56, üniversite mezunu babaların 

çocukları %68 oranında doğru cevaplar vermişlerdir. 

Tablodan da anlaşıldığı gibi anne eğitim düzeyi sonuçlarında olduğu gibi, 

babaların eğitim durumları da çocukların dil gelişimleri üzerinde de etkisi vardır. Bu 

sonuçların artık çocukların eğitimlerinde anneler kadar babalarında rol aldığını 

göstermektedir. 

6)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Ailenin Ekonomik Durumunun Etkisi  

Alt amacına ilişkin bulgular tablo 9.a.b.c tablolarında verilmiştir. 
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Tablo9a. 

Çocukların Ailelerinin Gelir Durumuna Göre Resimleri İsimlendirme Testinin n, x, 
F Sonuçları 

Gelir n  Sd F P Gruplar Arası 
Fark 

0-750 
Ytl(1) 134 15.31       

750-1500 
Ytl(2) 61 20.68 2     

   
   

   
 R

es
im

 İs
im

le
nd

irm
e 

1500 Ytl ve 
Üstü(3) 105 24.95 297 158.41 .00 

1-2                       
1-3                       
2-3                       

 p<,05       
 

Tablo 9a’da çocukların ailelerin gelir durumuna göre resimleri isimlendirme 

testinden aldıkları ortalamalar incelendiğinde 0-750 ytl arası geliri olanlar 15.31, 750 ytl 

ve 1500 ytl arası geliri olanlar 20.68, 1500 ytl ve üstü geliri olanlar 24.95’tir. 

Tablo 9a’da görüldüğü üzere çocukların ailelerinin gelir durumuna göre resim 

isimlendirme testinde aldıkları puanların anlamlı bir farklılaşmaya yol açtığı görülmüştür. 

Yapılan ANOVA testinde “p=,00” çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti için yapılan çoklu 

karşılaştırma testi “TUKEY HSD” sonucunda üst gelir grubundaki çocuklar, alt gelir 

grubundaki çocuklara göre daha yüksek puanlar almışlardır.  

750 ytl ve daha az gelire sahip ailelerin çocuklarının resimleri isimlendirme 

testinden aldıkları puanlar ile 750 ytl ile 1500 ytl arası gelire sahip ailelerin çocuklarının 

aldıkları puanlar incelendiğinde(0-750 ytl geliri olanlar 15.31, 750ytl ve 1500 ytl arası 

geliri olanlar 20.68) aradaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. 

750 ytl ve daha az gelire sahip ailelerin çocuklarının resimleri isimlendirme 

testinden aldıkları puanlar ile 1500 ytl ve üstü gelire sahip ailelerin çocuklarının aldıkları 

puanlara bakıldığında(0-750 ytl geliri olanlar 15.31, 1500 ytl ve üstü gelire sahip olanlar 

24.95) aradaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

 X 
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750  ytl ile 1500 ytl arası gelire sahip ailelerin çocuklarının resimleri isimlendirme 

testinden aldıkları puanlar ile 1500 ytl ve üstü gelire sahip ailelerin çocuklarının aldıkları 

puanlara bakıldığında(750ytl ve 1500 ytl arası geliri olanlar 20.68, 1500 ytl ve üstü gelire 

sahip olanlar 24.95) aradaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

Tablo 9b. 

Çocukların Ailelerinin Gelir Durumuna Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama 
Testinin n, x, F Değerleri 

Gelir n  Sd F P Gruplar Arası 
Fark 

0-750 
Ytl(1) 134 3.61       

750-1500 
Ytl(2) 61 10.67 2     

   
  R

es
im

 İş
le
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ev

le
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e 
   

  
G
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1500 Ytl ve 
Üstü(3) 105 16.93 297 268,93 .00 

1-2                       
1-3                       
2-3                       

 p<,05       
 

Tablo 9b’de çocukların ailelerin gelir durumuna göre resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden aldıkları ortalamalar incelendiğinde 0-750 ytl arası geliri olanlar 3.61, 

750 ytl ve 1500 ytl arası geliri olanlar 10.67, 1500 ytl ve üstü geliri olanlar 16.93’tür 

Tablo9b’de görüldüğü üzere çocukların ailelerinin gelir durumuna göre resimleri 

işlevlerine göre tanımlama testlerinde aldıkları puanların anlamlı bir farklılaşmaya yol 

açtığı görülmüştür. Yapılan ANOVA testinde “p=,00” çıkmıştır. Farkın kaynağının tespiti 

için yapılan çoklu karşılaştırma testi “TUKEY HSD” sonucunda üst gelir grubundaki 

çocuklar, alt gelir grubundaki çocuklara göre daha yüksek puanlar almışlardır.  

750  ytl ve daha az gelire sahip ailelerin çocuklarının resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden aldıkları puanlar ile 750 ytl ile 1500 ytl arası gelire sahip ailelerin 

çocuklarının aldıkları puanlar incelendiğinde(0-750 ytl geliri olanlar 3.61, 750ytl ve 1500 

ytl arası geliri olanlar 10.67) aradaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. 

 X 
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750 ytl ve daha az gelire sahip ailelerin çocuklarının resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden aldıkları puanlar ile 1500 ytl ve üstü gelire sahip ailelerin 

çocuklarının aldıkları puanlara bakıldığında(0-750 ytl geliri olanlar 3.61, 1500 ytl ve üstü 

gelire sahip olanlar 16.93) aradaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

750  ytl ile 1500 ytl arası gelire sahip ailelerin çocuklarının resimleri işlevlerine 

göre tanımlama testinden aldıkları puanlar ile 1500 ytl ve üstü gelire sahip ailelerin 

çocuklarının aldıkları puanlara bakıldığında(750ytl ve 1500 ytl arası geliri olanlar 10.67, 

1500 ytl ve üstü gelire sahip olanlar 16.93) aradaki farkın önemli olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 9c. 

Çocukların Ailenin Gelir Durumuna Göre Descoeudres Tamamlama İtemine 
Doğru Cevap Verme Sayıları Ve Yüzdeleri  

 

Gelir n 
 Çocuk Sayısı    

X               
Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

Az-750 YTL 134 1340 382 28.5 
750-1500 YTL 61 610 298 49 

1500YTL ve Üstü 105 1050 730 69.5 
 

 Tablo 9c’de çocukların ailelerin gelir durumuna göre tamamlama iteminden 

çocukların doğru cevap oranları incelendiğinde 0-750 ytl arası geliri olanlar %28.5, 750 

ytl ve 1500 ytl arası geliri olanlar %49, 1500 ytl ve üstü geliri olanlar %69.5 oranında 

doğru cevaplar vermişlerdir. Tamamlama iteminde üst gelir durumundan gelen çocuklar 

diğer grupta bulunan çocuklara göre daha çok doğru cevap vermişlerdir. 

 

7)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Yaşadıkları Kültürel Çevrenin Etkisi  

Alt amacına ilişkin bulgular tablo 10.a.b.c tablolarında verilmiştir. 
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Tablo 10a. 

Çocukların Yaşadıkları Çevreye  Göre Resimleri İsimlendirme Testinin  n,x,ss,t  
Değerleri  

 

Çevre n  ss t p 
 Alt 
Sosyokültürel 
Çevre 150 15.62 3,98 

Re
sim

 
İs

im
le

nd
irm

e 

Üst 
Sosyokültürel 
Çevre 150 23.93 4,61 -16,67 .00 

 

p=0 
 
 
 

 

 
 
     

Tablo10a’da yaşadıkları çevreye göre çocukların resimleri isimlendirme testinden, 

alt sosyokültürel çevrede yaşayan çocukların ortalamaları 15.62, üst sosyokültürel çevrede 

yaşayan çocukların ortalamaları 23.93’tür. 

Tablo 10a incelendiğinde, alt sosyokültürel ve üst sosyokültürel çevrede yaşayan 

çocukların resimleri isimlendirme testinden aldıkları puanlar “t testi” sonucunda 

karşılaştırılmış ve farkın istatiksel olarak önemli olduğu sonucu bulunmuştur.(p<0.05) 

Alt sosyokültürel çevrede yaşayan çocukların resimleri isimlendirme testinden 

aldıkları puanlar ile üst sosyokültürel çevrede yaşayan çocukların aldıkları puanlara 

bakıldığında (resimleri isimlendirme alt sosyokültürel grup 15.62, üst sosyokültürel grup 

23.93) üst sosyokültürel çevrede yaşayan çocuklar alt sosyokültürel çevrede yaşayan 

çocuklara göre daha yüksek puan almışlardır. 

 

 

 X 
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Tablo 10b.  

Çocukların Yaşadıkları Çevreye Göre Resimleri İşlevlerine Göre Tanımlama 
Testinin n,x,ss,t  Değerleri  

ÇEVRE n  ss t p 
Alt  
Sosyokültürel 
Çevre 150 3.86 2,28 Re

sim
le

ri 
İş

le
vl

er
in

e 
G

ör
e 

Ta
nı

m
la

m
a 

Üst 
Sosyokültürel 
Çevre 150 15.56 5,95 -22,47 .00 

 p=0      
Tablo 10b’de çocukların yaşadıkları çevreye göre resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testinden; alt sosyokültürel çevrede yaşayan çocuklar 3.86, üst sosyokültürel 

çevrede yaşayan çocukların ortalamaları 15.56’dır. 

Tablo 10b incelendiğinde alt sosyokültürel çevrede yaşayan çocuklar ile üst 

sosyokültürel çevrede yaşayan çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama test 

puanlarının ortalamaları “t testi” yapılarak karşılaştırılmış ve farkın istatiksel olarak 

önemli olduğu görülmüştür. (p<0.05) 

Alt sosyokültürel çevrede yaşayan çocukların resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testinden aldıkları puanlar ile üst sosyokültürel çevrede yaşayan çocukların aldıkları 

puanlara bakıldığında (resimleri işlevlerine göre tanımlama alt sosyokültürel grup 3.86, 

üst sosyokültürel grup 15.56) üst sosyokültürel çevrede yaşayan çocuklar alt sosyokültürel 

çevrede yaşayan çocuklara göre daha yüksek puan almışlardır. 

Tablo 10c. 

Çocukların Yaşadıkları Çevreye Göre Descoeudres Tamamlama İtemine 
Doğru Cevap Verme Sayıları Ve Yüzdeleri  

Çevre n 
 Çocuk Sayısı    

X               
Kelime Sayısı 

Doğru Cevap    
N 

Doğru Cevap    
% 

Alt Sosyokültürel 
Çevre 150 1500 448 30 

Üst Sosyokültürel 
Çevre 150 1500 962 64 

 

 X 
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Tablo 10c’da çocukların yaşadıkları çevreye göre tamamlama iteminden aldıkları 

doğru cevaplar incelendiğinde alt sosyokültürel çevrede yaşayan çocuklar %30, üst 

sosyokültürel çevrede yaşayan çocuklar %64 oranında doğru cevaplar vermişlerdir. 

Tamamlama iteminde çocukların yaşadıkları çevreye göre doğru cevap verme 

yüzdeliklerine bakıldığında farkın önemli olduğu görülmüştür. 
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BÖLÜM V 

TARTIŞMA VE YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde, okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 

yaş çocuklarının anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, doğum sırası, sosyo-ekonomik 

düzey, yaş ve cinsiyet faktörlerinin dil gelişimine etkisi ile ilgili alt problemlere ait 

bulgular sunuluş sırasına göre tartışılıp yorumlanmıştır. 

1) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Yaş Faktörünün Etkisi  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, yaş faktörünün, çocukların 

resimleri isimlendirme, resimleri işlevlerine göre tanımlama testlerinden aldıkları 

ortalamalara ve Descoeudres Tamamlama İtemine doğru cevap verme sayıları ve 

yüzdelerine bakıldığında, yaş faktörünün dil gelişimi düzeyleri arasında farklılığa neden 

olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır..  

Yaşın dil gelişimi üzerinde etkili bir faktör olduğu gözlenmiştir. Sözcük kullanımın 

yaşla birlikte arttığı sonucunu destekleyen diğer araştırmalar aşağıda verilmiştir. 

Tural(1977) yaptığı çalışmasında, anaokuluna devam eden 4-6 yaş çocuklarında, 

yaş faktörünün dil gelişimi üzerinde etkili olduğunu bulmuştur. 

Lempert(1985), araştırmasında, okul öncesi çocukların cümleyi anlayışı incelenmiş 

ve yaşla birlikte cümleyi anlama oranının arttığı bulunmuştur. 

Baykoç ve arkadaşları(1992), tarafından yapılan çalışmalarda sözcük kullanımın 

yaşla birlikte arttığı sonucunu destekler niteliktedir. 

Aydoğan ve Koçak (2003) çalışmalarında, anaokuluna devam eden 204 çocuk ile 

yaptıkları çalışmalarında, yaşla birlikte çocukların dil gelişimi puanlarının arttığını 

saptamışlardır. 

Araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere sözcüklere doğru cevap verme ve 

sözcükleri tanımlama yaşla birlikte artış göstermiştir.  
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2) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan, 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Cinsiyet Faktörünün Etkisi  

Cinsiyet faktörünün, çocukların resimleri isimlendirme, resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testlerinden aldıkları ortalamalara ve Descoeudres Tamamlama İtemine doğru 

cevap verme sayıları ve yüzdelerine bakıldığında, cinsiyet faktörünün dil gelişimi 

düzeyleri arasında farklılığa neden olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Araştırmalarda 

dil gelişimini etkileyen etmenler incelendiğinde, cinsiyet ile dil gelişimi arasında önemli 

bir ilişkinin olmadığı savunulmaktadır. Bununla birlikte kızların sözel becerilerinin 

erkeklere göre daha iyi olduğu bildirilmektedir.  

Temel(2000) yaptığı çalışmada, çocukların dil gelişimleri ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı sonucunu bulmuştur.  

Erdoğan ve arkadaşlarının(2005) araştırmalarında, alt sosyo-ekonomik çevreden 

gelen çocukların cinsiyete göre dil gelişimi puanları arasındaki farkın istatiksel olarak 

önemli olmadığı sonucunu bulmuşlardır. 

Öztürk(1995), okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen 100 ilkokul 

birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri karşılaştırılmıştır. 

Araştırmasında kız ve erkek çocukların alıcı dil düzeylerini karşılaştırmış ve anlamlı bir 

fark bulmamıştır. 

Seçilmiş(1996), araştırmasında anaokuluna gitmeyen çocukların dil gelişimlerinde 

cinsiyet farklılığı açısından yüzde dağılımlarında kız çocuklarının erkek çocuklara oranla 

daha başarılı oldukları saptanmıştır. Ancak bu başarı oranındaki farklar değerlendirmeye 

alınacak kadar önemli olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Aydoğan ve Koçak(2003),anaokuluna giden çocuklar üzerinde yaptıkları 

araştırmalarında cinsiyete göre dil gelişiminin kızlar lehine anlamlı sonuç ortaya çıkmıştır. 

Taner(2003), okul öncesi eğitim alan ve almayan farklı sosyo-ekonomik 

düzeylerde bulunan öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmasında cinsiyete göre, kızlar lehine 

anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
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Bu araştırma sonucuna göre 4-5 yaş çocuklarında  dil gelişim düzeyini etkilemede 

cinsiyetin önemli bir faktör olmadığı söylenebilir. 

3)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Kardeş Sayısının Etkisi  

Kardeş sayısına göre çocukların resimleri isimlendirme, resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testlerinden aldıkları ortalamalara ve Descoeudres Tamamlama İtemine doğru 

cevap verme sayıları ve yüzdelerine bakıldığında, kardeş sayısının dil gelişimi düzeyleri 

arasında farklılığa neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aile içinde nüfusun az olması, anne 

babaların çocuklarına ayıracağı zamanın, çok nüfuslu ailelere göre daha fazla olduğunu 

düşündürmektedir. 

Yenisor(1989), araştırmasında yuvanın dil gelişimine etkisini incelemiştir. Yuvaya 

devam eden çocuklar araştırma kapsamına alınmıştır. Kardeşi olan çocukta gecikmiş dilin 

daha çok görüldüğünü belirtmiştir. Yenisor’un araştırması, yapılan bu araştırmayı 

desteklemektedir. 

Öztürk(1995), araştırmasında okul öncesi eğitim kurumlarına giden ve gitmeyen 

100 ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin alıcı ve ifade edici dil düzeyleri karşılaştırılmıştır. 

Kardeş sayısının çocukların alıcı dil düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

 Erdoğan ve arkadaşlarının (2005, s:243) yaptığı çalışmada alt sosyo-ekonomik 

çevreden gelen çocukların kardeş sayısına göre gruplar arası farkın önemli olmadığını 

saptamışlardır. 

Ailelerin demografik özelliklerine bakıldığında, anne-baba eğitim düzeyi yüksek 

ailelerin tek çocuk sahibi olduğu görülmektedir.  Tek çocuk olanlarda dil gelişimleri, 

kardeşi olanlara göre daha avantajlıdır. Çocuk sayısı az ailelerde çocukların yeterli ilgi ve 

sevgi görebildiği çocuklara daha kaliteli zamanın ayrıldığı söylenebilir 

Aydoğan ve Koçak (2003) anaokuluna giden çocuklar üzerende yaptıkları 

çalışmalarında kardeş sayılarının dil gelişim puanları üzerinde etkili olmadığını 

saptamışlardır. 
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Bu araştırma sonuçlarına göre 4-5 yaş çocuklarında  kardeş sayıları çocukların dil 

gelişim düzeylerini belirlemede önemli bir etkendir. Tek çocukların dil gelişim düzeyleri 

kardeşleri olan çocuklara göre daha yüksek bulunmuştur. 

 

4)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Doğum Sırasının Etkisi  

Doğum sırasına göre çocukların resimleri isimlendirme, resimleri işlevlerine göre 

tanımlama testlerinden aldıkları ortalamalara ve Descoeudres Tamamlama İtemine doğru 

cevap verme sayıları ve yüzdelerine bakıldığında, doğum sırasının dil gelişimi düzeyleri 

arasında farklılığa neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bazı araştırmalarda, çok başarılı 

insanların arasında ilk çocuk olanların oranı sonra doğanlardan yüksek olduğu yer 

almaktadır(Öztürk, 1995, s:18).  

Doğum sırasının dil gelişimi ile ilişkisini inceleyen araştırmada ilk doğan 

çocukların daha erken konuştukları ve dil gelişim puanlarının yüksek olduğu ortaya 

konmuştur. Bunun nedeni ebeveynlerin ilk doğan çocukları daha çok teşvik 

etmeleridir(Eisenberg ve ark., 1996, s:35; Shaffer, 1985, s:624; akt: Temel, 2000, s:41). 

Araştırma, yapılan bu araştırmayı destekler durumdadır. 

Anne-babaların ilk çocukta yaşadıkları heyecan ve ayırdıkları zamanın diğer doğan 

çocuklara ayrılan zamandan daha fazla olması nedeniyle ilk doğan çocukların dil 

gelişimlerinin diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu sonucunu çıkardığını 

söyleyebiliriz. 

Bazı araştırmaların sonucunda ise doğum sırasının dil gelişimi üzerinde etkili 

olmadığı görüşünü savunmaktadır. 

Erdoğan ve arkadaşları (2005),  yaptığı çalışmada alt sosyo-ekonomik çevreden 

gelen çocukların doğum sırasının dil gelişim puanları üzerinde etkili olmadığı 

saptamışlardır. 

.Öztürk (1995), araştırmasında, ilk, ortanca ve sonuncu olan tüm çocukların, 

alıcı dil düzeyleri ile doğuş sırası arasında istatiksel olarak fark bulunmamıştır. 
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Araştırma sonucuna göre ilk doğan çocuklar ikinci ve üçüncü doğan çocuklara 

göre dil gelişimi açısından daha avantajlıdır 

5)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Anne-Baba Eğitim Düzeyinin Etkisi  

Anne ve baba eğitim düzeyine göre çocukların resimleri isimlendirme, resimleri 

işlevlerine gere tanımlama testlerinden aldıkları ortalamalara ve Descoeudres Tamamlama 

İtemine doğru cevap verme sayıları ve yüzdelerine bakıldığında, anne ve baba eğitim 

düzeyinin dil gelişimi düzeyleri arasında önemli farklılığa neden olduğunu ortaya 

çıkarmıştır.. Bu durumda üniversite mezunu anne ve babaların nesnelerin isimlerini doğru 

olarak kullandıkları ve çocuklarının kullanmalarına da özen gösterdikleri söylenebilir 

 Bu araştırmanın sonucunu destekleyen bazı araştırmalara yer verilmiştir.  

Whitehurst ve diğerleri(1991), araştırmalarında evde sürekli çocuğun 

konuşmasının düzeltilmesinin çocuklarda kelime yeteneklerini hızlandırdığı sonucunu 

bulmuşlardır. 

Öztürk (1995), araştırmasında, annenin öğrenim düzeyinin çocukların alıcı dil 

düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bulmuştur. Sonuçta annenin öğrenim durumu 

yükseldikçe çocukların alıcı dil düzeylerinin de yükseldiğini ortaya koymuştur. 

Jersıld (1979), araştırmasında öğrenim durumu yüksek ebeveynler genellikle üst 

sosyo-ekonomik düzeyde bulunmaktadır. Bu düzeydeki çocuklar, dili öğrenebilecekleri ve 

kullanabilecekleri uygun bir çevreye sahip olmaktadırlar. Öğrenim düzeyi düşük 

ebeveynler ise daha çok alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunmaktadır. 

Tural (1977), araştırmasında, anaokuluna devam eden 4-6 yaş çocuklarının 

bildikleri kelime sayısına yaş, cinsiyet, ailenin eğitim durumu ve anaokulunun etkisi 

incelenmiştir. Ailenin öğrenim durumu ile çocukların bildikleri sözcük sayısı arasında 

ilişki olduğunu bulmuştur. 

Anlar’ın (1983) yaptığı çalışmada, anne babaları yüksek eğitim düzeyinde olan 

çocukların diğer gruptan daha ileri olduklarını, aradaki farkın 12-60 aylar arasında 

istatiksel olarak anlamlı bulunduğu vurgulanmıştır. 
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Yetişkinlerin konuşma özellikleri okul öncesi dönem çocuklarının dil kullanımı ile 

yakından ilişkilidir. Anne babaların, öğrenim durumunun yükselmesi ile kendilerini 

geliştirme ve çocuk eğitimi konusunda bilinçli olmaları, çocuklarının gelişimlerini olumlu 

yönde etkiler. Ayrıca bu araştırma da, baba eğitim düzeyinin de çocukların dil gelişimi 

üzerinde farklılığa yol açtığı sonucu, artık sadece çocukların eğitiminde annelerin değil 

babalarında çocukları yetiştirme sürecinde aktifleştiği, anneye destek olduğu sonucunu da 

söyleyebilir. Anne- baba eğitim düzeyi düşük ailelerin çocukların dil gelişim puanlarının 

düşük olmasının; ailede sözcük dağarcığının kısıtlı oluşu, dili doğru kullanan iyi bir 

modelin olmayışı, çocuklarla kurulan sözlü iletişimin kalitesiz olması gibi nedenler 

söylenebilir. 

Bu araştırma sonucunu desteklemeyen araştırmalarda mevcuttur. 

Aydoğan’ın  anaokuluna giden 4-6 yaş çocuklarının dil gelişimlerine etki eden 

faktörlerin saptanması amacı ile yaptığı araştırmasında, anne eğitim düzeyine göre 

çocukların tamamlama iteminden aldıkları puanlarda, ilkokul mezunu annelerin çocukları 

dışındaki gruplarda, annelerin eğitim düzeylerinin artışına paralel olarak başarıda da bir 

artış gözlenmekle birlikte annelerin eğitim düzeyinin çocukların dil gelişiminde önemli bir 

faktör olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır (Aydoğan,2000, s:40).  

Sonuç olarak  ana babanın eğitim düzeyi 4-5 yaş çocukların dil gelişim düzeylerini 

belirlemede önemli bir etkendir. Ana babaların eğitim düzeyi yükseldikçe çocuklarının 

aldıkları puanlarda yükselmektedir. 

 

6)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Ailenin Ekonomik Durumunun Etkisi  

Ailenin ekonomik durumunun çocukların resimleri isimlendirme, resimleri 

işlevlerine göre tanımlama testlerinden aldıkları ortalamalara ve Descoeudres Tamamlama 

İtemine doğru cevap verme Sayıları ve yüzdelerine bakıldığında, ailenin ekonomik 

durumun dil gelişimi düzeyleri arasında farklılığa neden olduğu ortaya çıkarmıştır. Dil 

gelişimini ailenin ekonomik durumunu olumlu ya da olumsuz etkilediği birçok araştırma 

sonucunda yer almıştır. Ekonomik durumu düşük ailelerde; zengin çevre uyaranlarının 
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olmayışı, çocuğa ayrılan zamanın yetersizliği, çocuk sayısının fazla olması nedeniyle 

ilgisizlik, doğal olarak çocukların kelime dağarcıklarını etkilediği düşünülmektedir. 

Ekonomik durumu iyi olan ailelerde, anne-babanın çocuğuna kitap okuması, oynadığı 

oyunların etkisi büyüktür. 

Bu araştırmanın sonucunu destekleyen araştırmalar mevcuttur. 

Razon(1976), araştırmasında, okuma bozukluğu olan çocukların en fazla sosyo-

ekonomik ve kültür düzeyi düşük ailelerden geldikleri saptanmıştır. 

Jersıld(1979), alt sosyo-ekonomik düzeyde ve zeka seviyesine sahip olan çocuklar 

üzerinde yapılan araştırmada; cümle uzunluğu, soru sayısı ve sözcük dağarcığı 

bakımından üst düzeydekilerin lehine sonuç ortaya çıkmıştır. 

Erkan(1990), araştırmasında, sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük olan ailelerin 

4-5 yaşlarındaki çocukları ile sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerin 4-5 

yaşlarındaki çocukların kullandıkları dil yapısı yönünden incelenmiştir. Alt sosyo-

ekonomik düzeyden gelen çocukların ev ortamların dil kazanımını engellediğini 

belirtmiştir. 

Temel(2000), 0-72 ay çocuklarının, dil gelişimi ile sosyoekonomik düzey ilişkisini 

saptamak amacıyla araştırmasını yürütmüştür., dil gelişimi ile sosyo-ekonomik düzey 

arasında önemli ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

İpek, (2006), araştırmasında ilköğretim öğrencilerinin kelime dağarcığı gelişimine 

sosyoekonomik düzey, cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisini incelemiştir. Araştırma 

sonucunda; elde edilen bulgulara göre üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin kelime 

dağarcığı gelişimlerinin alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere göre daha iyi olduğu 

saptanmıştır. 

Bu araştırma sonucuna göre ailelerin ekonomik durumu 4-5 yaş çocukların dil 

gelişim düzeylerini belirlemede önemli bir etkendir.ailelerin ekonomik düzeyi 

yükseldikçe çocuklarının dil gelişim puanları yükselmektedir. 
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7)Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Yararlanmayan 4-5 Yaş Çocuklarının 

Dil Gelişimine Yaşadıkları Kültürel Çevrenin Etkisi  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, çocukların yaşadıkları kültürel 

çevrenin, çocukların resimleri isimlendirme, resimleri işlevlerine göre tanımlama 

testlerinden aldıkları ortalamalara ve tamamlama iteminden doğru cevap verme oranlarına 

bakıldığında, yaşadıkları kültürel çevre faktörünün dil gelişimi düzeyleri arasında 

farklılığa neden olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.  

Bu araştırmanın sonucunu destekleyen araştırmalar mevcuttur. 

Davaslıgil(1985), tarafından alt ve üst sosyoekonomik ve kültürel düzeyde bulunan 

ilkokul birinci sınıfa devam eden 100 öğrencinin dil gelişimine okulun etkisini 

incelemiştir. İki grup arasında sözcük bilgisi bakımından fark olduğu görülmüştür. 

Sosyoekonomik ve kültürel bakımdan düşük öğrencilerin tanıdıkları isimlendirme 

testinde, sosyoekonomik ve kültürel düzeyi yüksek öğrenciler kadar başarılı olmadıkları 

görülmüştür.  

Johston(1977), tarafından yapılan bir araştırmada 5 yaş çocuklarının sosyal 

sınıflarına göre dil gelişimleri karşılaştırılmıştır. Orta ve alt sınıftan gelen 36 çocuk 

araştırmaya alınmıştır. Çocuklar sosyal sınıf düzeyi, cinsiyet, yaş ve sözel becerilerine 

göre gruplandırılmıştır. Araştırma sonucunda her iki grup arasında dil öğelerinin kullanım 

sıklığı yönünden istatiksel bir fark bulunmamıştır. Buna karşılık orta sınıftan gelen 

çocukların toplam sözcük sayısı diğer gruba oranla daha fazla sayıdadır. Orta sınıftan 

gelen çocukların özne pozisyonunda isimleri, buna karşılık alt sınıftan gelen çocukların 

ise zamirleri daha çok kullandığı ortaya çıkmıştır (Temiz, 2002, ss.81-82). 

Sonuç olarak ailelerin yaşadıkları kültürel çevrenin 4-5 yaş çocuklarının dil gelişim 

düzeylerini belirlemede önemli bir etken olduğu söylenebilir .Üst sosyokültürel çevreden 

gelen çocukların aldıkları puanlar alt sosyokültürel çevreden gelen çocuklardan yüksektir. 
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BÖLÜM VI 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Konya’nın alt ve üst sosyo-kültürel çevrelerinde okul öncesi eğitim 

kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil gelişim düzeylerine, yaş, cinsiyet, 

kardeş sayısı, doğum sırası, anne-baba eğitim düzeyi, ailenin gelir durumu etkisi 

araştırılmıştır. 

Araştırmadan  elde edilen sonuçlara göre okul öncesi eğitim kurumlarından 

yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının Limbosch ve Wolf’un lügatçe dil testi ile 

Descoeudres Lugatçe testinin Tamamlama İtemininden aldıkları puanlarda yaş, kardeş 

sayısı, doğum sırası, anne-baba eğitim düzeyi ve ailenin ekonomik durumu faktörlerinin 

etkili olduğu (p<0.05), cinsiyet faktörünün ise etkili olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler geliştirilebilir. 

1. Aileler çocuklara nesnelerin isimlerini doğru söylemeli, çocukların kendilerini 

ifade etmelerine fırsat vermeli, sorularına yaşına uygun ve doğru cevap vermeli, 

yaşantılarını paylaşmalarına imkân sağlanmalıdır.Evde dil gelişimini destekleyici 

ortamların oluşturulmasında anne babalar gerekli özeni göstermelidir. Aileler 

çocuklarına kitap okumalı , çocuklarla ilgili yayınları takip etmelidirler. 

2. Çocukların dil gelişimlerini belirlemede kardeş sayısı ve doğum sırası önemli bir   

faktör olarak bulunduğuna göre ana babaların ikinci ve diğer çocuklarıyla daha  

yakından ilgilenmeleri düzenlenecek  ana baba eğitim programlarında 

vurgulanmalıdır. 

3. Sosyoekonomik düzey çocukların dil gelişimlerini etkilemede önemli bir faktör 

olduğuna göre ailelerin ekonomik düzeylerini attırıcı düzenlemeler (özellikle 

ailenin ekonomik güce katılımı konusunda) merkezi yönetim ve yerel yöneticiler 

tarafından yapılmalıdır. 

4. 2. Alt sosyokültürel çevrede yaşayan çocukların dil gelişimleri, üst sosyo-kültürel 

çevrede yaşayan yaşıtlarından daha geridedir. Bu farkın en aza indirilmesi için,  

Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler, Üniversiteler, Başbakanlık Sosyal Hizmetler 
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Ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri ve 

TRT alt sosyo-kültürel çevrede yaşayan ailelerin dil gelişimi konusunda 

bilgilendirilmeleri için programlar hazırlayabilirler. 

5. Yetersiz çevre koşullarında bulunan ailelere, okul öncesi eğitim hizmetleri yaygın 

olmadığı için ev merkezli eğitim ve uzaktan eğitim hizmetleri verilebilir.. 

6. Okul öncesi eğitim çocuklarına ve ailelerine çocuğun gelişimine yönelik 

programlar kitle iletişim araçları yoluyla ulaşması sağlanmalıdır.  

Bu araştırmanın sonuçları dikkate alınarak bundan sonra yapılacak araştırmalara 

ışık tutması için geliştirilen öneriler ise şunlardır; 

1. Bu araştırmada,  alt ve üst sosyokültürel çevrede yaşayan okul öncesi eğitim 

kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarından oluşmuştur. Bundan sonra 

yapılacak bir çalışmada alt ve üst sosyokültürel çevrede yaşayan okul öncesi 

eğitim kurumuna devam eden çocuklarla karşılaştırmalı bir çalışma yapılabilir. 

2. Farklı evren ve örneklem gruplarıyla benzer araştırmalar yapılıp sonuçlar test 

edilebilir. 

3. Dil gelişimi ile diğer gelişim alanları arasındaki ilişkiler inceleyen araştırmalar  

    yapılabilir. 

4. Ana babalara düzenlenen eğitim programlarının çocukların dil gelişim  

    düzeylerinin etkisini belirlemeye yönelik araştırmalar planlanabilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş 
çocuklarının; yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, doğum sırası, anne- babanın eğitim düzeyi, 
ailenin ekonomik durumu faktörlerinin dil gelişimini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. 

Araştırmanın genel evreni; Konya İline bağlı olan Meram, Selçuklu ve Karatay 
ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen 4-5 yaş çocuklarıdır. Her ilçeden 100 
çocuk olmak üzere toplam 300 çocuk araştırmaya alınmıştır. Bu üç ilçe kendi içinde, alt 
ve üst sosyokültürel semtlere göre gruplandırılmıştır. Alınan bölgelerin sosyokültürel 
özelliğini taşıyan çocuklar araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmada çocuklarının ve ailelerinin niteliklerini saptamak amacıyla; kişisel 
bilgi formu, çocukların dil yeteneklerini ve kelime hazinesinin zenginliğini ölçmek için 
“Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in Tamamlama İtemi” 
kullanılmıştır. 

Çocukların “Limbosh ve Wolf’un Lügatçe Dil Testi ve Refra Şemin Uğurel’in 

Tamamlama İtemi”nden aldıkları puanlar bilgisayara aktarılarak, analizler SPSS 12,0 

paket programıyla değerlendirilmiştir. Anne-babanın eğitim durumu, kardeş sayısı, doğum 

sırası, ailenin gelir durumunun dil gelişimindeki etkisini görebilmek için varyans analizi; 

yaş, cinsiyet, yaşadıkları çevrenin etkisini görebilmek için t Testi yapılmıştır. Ortaya çıkan 

anlamlı farkın kaynağını bulmak için Tukey HSD Testi kullanılmıştır. İstatiksel 

karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi. 05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

1. Okul öncesi eğitim kurumlarından yararlanmayan 4-5 yaş çocuklarının dil 

gelişimlerinde anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, doğum sırası, ailenin gelir durumu 

ve yaş faktörlerinin etkili olduğu (p<0.05) bulunmuştur. 

2. Cinsiyet faktörünün ise etkili olmadığı (p>0.05) bulunmuştur. 

Bulgularda elde edilen sonuçlar tartışılmış ve buna bağlı olarak öneriler 

geliştirilmiştir.  
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ABSTRACT 

In this study, whether the education level of parents, the economic condition of the 
family, number of siblings, birth order, age and gender affect the language development of 
4-5 year-old children who don’t benefit from pre-school education.  

The general spectrum of the study is 4-5 year-old children who don’t attend pre-
school education facilities in Meram, Selçuklu and Karatay districts in Konya. 100 
children on per districts were taken into the study which equals to 300 children totally. 
These three districts were grouped within themselves according to top and sub 
sociocultural smaller locations. Children who bear the characterictics of the sociocultural 
region taken were included in the study. 

In order to determine the characterictics of children and their families in the study, 
personal data form is used, “Limbosh and Wolf’s Language Test and Refra Şemin 
Uğurel’s Completion Item” (is used) to measure language skills and vocabulary of 
children. 

The scores children received from “Limbosh and Wolf’s Language Test and Refra 
Şemin Uğurel’s Completion Item” were loaded into computer and analyses were 
evaluated by SPSS 12,0 packet program. Variance analysis (anova) is conducted to see the 
affect of education level of parents, number of siblings, the economic condition of the 
family, birth order in the development of language and t test is used to see the affect of 
age, gender and environment. To detect the source of significant variation Tukey HSD 
Test is conducted. The significance level of statistical comparison is considered .05. 

The findings emerged in the study can be summed up as follows: 

1. The factors of education level of parents, number of siblings, the economic 
condition of the family, birth order and age found to be effective (p<0.05) for 
4-5 year-old children who don’t benefit from pre-school education facilities. 

2. It is also found that the gender factor is not effective(p>0.05). 

Results obtained by the findings were discussed and suggestions are put forward 
accordingly. 
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