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ÖZET
Geliþimsel açýdan biyolojik, nörolojik, psikososyal, psikoseksüel
ve biliþsel geliþim birarada ve birbirini yakýndan etkileyerek oluþmaktadýr. Dil geliþimi doðumdan itibaren hýzla baþlayan bu
koordineli geliþim ve öðrenme sürecinin önemli bir parçasýdýr.
Tüm bebekler dili öðrenmeye öncelikle kullanýlan dildeki sesleri
öðrenmekle baþlarlar. Dil geliþimi ile beyin matürasyonunun
yakýn iliþkisi olup 3 yaþ dolaylarýnda belirgin dil kazanýmý beklenir.
Bu yazýda bebek ve çocuklardaki dil geliþimine ait özellikler ve dil
geliþim basamaklarý verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Dil geliþimi, bebek, çocuk.
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SUMMARY
Language Development of Infants and Children
Biological, neurological, psychosocial, psychosexual and cognitive development effects each other in the developmental period.
Language development is an important part of this coordinated
development and learning process which begins after birth. All
babies start to learn language by the means of speech sounds in
their own language. Language development is closely related
with brain maturation and by the age of 3 an almost maturated
language acquisition is expected.
In this paper properties and milestones of language development
in infants and children take place.
Key Words: Language development, infant, child.

GÝRÝÞ
Dil anlam, üretim ve kullanýmdaki özellikleri ile yalnýzca insan toplumlarýnda bulunan bir yetenektir.
Hayvan türleri de sesler ve beden hareketlerinin
yardýmýyla birbirleri ile iletiþim kurarlar, hatta insan
dilini bir noktaya kadar anlamayý öðrenebilirler ancak, insan dýþýndaki hiçbir tür çýkardýðý sesleri insan
dilinde olduðu gibi açýk ve içtutarlýðý olan, üretken ve
yaratýcý bir sistem durumuna getirememiþtir (Hall ve
ark. 1986). Dilin iki temel bileþeni vardýr:
Reseptif Dil (Alýcý Dil, Anlama Dili): Sözel uyaranlarýn duyu-sinir aðý ve iþitsel-algýsal süreçler aracýlýðý
ile alýnmasý ve anlaþýlmasý olarak tanýmlanýr (Miller
ve ark. 1980, Behrman ve Vaugan 1987, Smolak
1982).
Ekspresif Dil (Anlatým Dili): Duyu-sinir ve motorsinir iþlevler (nefes alma, ses çýkarma, rezonans,
artikülasyon mekanizmalarý gibi) ile zihinsel
kavramýn bir ses imgesi aracýlýðýyla ifadesidir (Miller
ve ark. 1980, Behrman ve Vaugan 1987, Smolak
1982). "Fonoloji", ses sistemi ya da fonem (dilin temel
sesleri), morfem (fonemlerden oluþan anlamlý ses birimleri) ve kelimelerin ses yapýsý; "Sentaks", isim, fiil,
cümle kategorileri, söz dizimi ya da gramer;
"Semantik" kelime ve cümlelerin anlamý ve birbiri ile
iliþkisi; "Pragmatik" ise sosyal iletiþimi saðlamada
dilin kullanýmý için kullanýlýr (Lewis 1982).
Dil Kazanýmý ile Ýlgili Kuramlar:
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Erken dönemde dil kazanýmý deðiþik yaklaþýmlarla
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açýklanmaya çalýþýlmýþ ve bu alanlarda yapýlan çalýþmalar ýþýðýnda dil geliþimi ile ilgili bilgilerde 1950'lerden bu yana önemli deðiþiklikler olmuþtur.
Dil kazanýmýna iliþkin ortaya atýlan baþlýca kuramlar
þunlardýr:
Davranýþcý kuram: Bu kuram dil kazanýmýnda
bebeðin konuþanlarý taklit etmesi ve eriþkinlerin ödüllendirmelerle bebeðin çýkardýðý sesleri desteklemeleri
üzerinde durur.
Biyolojik kuram: Bu kuramda, doðuþtan getirilen
yetenekler ve dil öðrenimine bebeðin bir þekilde programlanmýþ olduðu açýklanýr. Beyin geliþiminin önemi
vurgulanýrken, dilin öðrenilmesinde kritik dönemler
bulunduðuna iþaret edilir, genel biliþsel geliþim ve
olgunlaþmanýn dil kazanýmýndaki en önemli faktör
olduðu üzerinde durulur.
Sosyal etkileþim kuramýnda ise dilin öðrenildiði
sosyal ve kültürel ortamdan etkilendiði belirtilir
(Edgumbe 1981, Whitehead 1990).
1970'li yýllarýn ortalarýndan önce çocuklardaki dil
geliþimi ile ilgili yaklaþýmlarda bir kutuplaþma
"doðaya karþý bakým (nature vs nurture)" dikkati çekmektedir. McLean'in (1990) yaptýðý derlemede
aktarýldýðý üzere; Skinner ve yandaþlarý davranýþcý
analitik yaklaþýmlarý ile dilin çevreden gelen uyaran
ve deneyimlerle kazanýldýðý üzerinde dururken;
Chomsky ve onu destekleyenler ise dil kazanýmýnýn
biyolojik, nörolojik geliþime dayalý bir süreç ile gerçekleþtiðini ve tek tip olduðunu, dilin öðrenildiði çevrenin
özelliklerinden baðýmsýz olduðunu savunmuþlardýr.
1970'li yýllarýn baþlarýndaki bu kutuplaþma, etkileþime önem veren, bebek ve ona bakan kiþi arasýndaki sosyal iliþkiye odaklanýlan gözleme dayalý çalýþmalar ile yumuþamýþ ve bu tür çalýþmalara aðýrlýk verilmeye baþlanmýþtýr (McLean 1990).
Dil Geliþim Basamaklarý:
Dil geliþimi yönünden yaþamýn ilk bir yýlý prelinguistik dönem, okul öncesi yýllar ise temel dil yeteneklerinin kazanýldýðý dönemler olarak tanýmlanýr.
Prelinguistik dönem bebeðin ilk kelimeleri çýkarmadan önce ses ve mimikleri ile iletiþim kurduðu
dönem olup bu dönemin ilk kelime çýkýþý ile baðlantýlý
olduðu düþünülür (Vithman ve ark. 1985, Bee 1992).
Bebekler dil geliþimi için doðuþtan donanýmlý olup
duymaya karþý son derece hassastýrlar. Doðumdan
sonraki birkaç gün içinde bombardýman þeklinde
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gelen tüm sesler arasýndan insan sesini hatta
annelerinin sesini ayýrt edebilirler (DeCasper ve Fifer
1980, Bertoncini ve ark. 1988). Ses farklýlýklarýna
duyarlý olup, hece gruplarý arasýndaki farklarý, "b" ve
"p", "d" ve "t" ses farklarýný anlayabilirler (De Villers ve
De Villers 1979). 4 günlük Fransýz ve 2 aylýk Amerikan
bebeklerinin alýndýðý bir çalýþmada bebeklerin kendi
dillerine ait sözleri yabancý dilden ayýrtedebildikleri
gösterilmiþtir (Mehler ve ark. 1988).
Yenidoðanýn temel sesli davranýþý olan aðlama,
doðumdan sonraki ilk aydan baþlayarak farklýlaþýr,
aðrý ve açlýk aðlamalarý yaþamýn ilk haftasýnda ayýrtedilmeye baþlar (Lewis 1982, Graham 1991). Hayatýn
ilk 2-3 haftasýndaki sesler nitelikleri ve þiddetleri farklý aðlamalardan ibaret deðildir. Çocuðun bu ara
homurtuyu andýran, esnemeyi ya da iç çekmeyi
andýran bir takým sesler çýkardýðý da olur. Öksürük,
hapþýrýk ve kusma olaylarýna ait sesleri de unutmamak gerekir. Bu seslerin çocuðun nefes alma çabasýna
baðlanabileceði görüþü aðýrlýktadýr. Aðlama ve huzursuzluk seslerinin yanýsýra ilk bir ay içinde hoþnutluk
sesleri belirmeye baþlar. Aðlama þiddet ve sýklýðý
geliþim içinde giderek azalýrken; bebeðin ses
kalitesinde ilk bir yýlda belirgin deðiþimler olur (Bell
ve Ainsworth 1973). Buna göre bebek doðumdan iki
aylýk döneme kadar olan zamanda öncelikle refleks
aðlamalar ve geðirme, öksürme ve esneme gibi vejetatif sesler üretir. Bebeðin aðlamasýnýn onu duyan
eriþkin üzerinde etkisi olmasýna karþýn, bebek henüz
eriþkinlerin dikkatini çekmek amacýyla aðlamayý kullanmamaktadýr. Bu dönemde aðlama daha çok açlýk,
soðuk ya da sýkýntý gibi içsel durumlara verilen
içgüdüsel bir yanýttýr. Yedi haftalýktan küçük bebeklerde açlýk aðlamak için en önemli nedenlerden
biriyken, gürültü ve ýþýk ikinci derecede önemli nedenler arasýnda sayýlabilir. Ýlk üç ayda karýn aðrýsý genel
aðlama nedenidir. Bebek büyüdükçe baþ boyun
anatomisi deðiþmesi ile çýkarýlan ses yelpazesi
geniþler ve konuþma sesine daha yakýn resonansta
ses üretimi baþlar.
2-5 aylar arasýnda bebek, konuþma ve iletiþim
düzeyinde önemli iki davranýþý gösterir. Bunlardan
biri öncelikle sosyal etkileþimde ortaya çýkan hoþnutluk ifade eden konuþma benzeri seslerdir, "gýgýldama"
ya da "hoþnutluk sesleri" olarak bilinir (cooing/comfort sounds). Diðer önemli davranýþ ise gýgýldama ile
eþ zamanlý ortaya çýkan "gülümseme"dir.
4-8 aylardaki diðer dönem Stark tarafýndan "vocal
play (ses oyunu)" dönemi olarak belirtilir. Agulama
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(Babbling) dönemi olarak da bilinen bu dönemde
bebek sesli ve sessiz harfler içeren tek heceler üretir.
Gýgýldama sýrasýnda sesler bebek çoðunlukla uzanýr
durumdayken ve daha çok dilin gerisinden çýkmakta
iken bu dönemdeki sessiz sesler daha çok dilin ön
tarafýndan çýkartýlýr. Sesli oyun gýgýldamadan farklý
olarak temelde sosyal etkileþime yanýt þeklinde
deðildir. Bebek bu ses oyununu eriþkinle iletiþimini
baþlatmak ve yanýt olarak kullansa da genelde bu
oyunu tek baþýna oynamayý tercih eder. Bu durum,
bebeðin yeni ses üretme becerisinin bir pratiði olarak
deðerlendirilebilir (Paul ve ark. 1996). Dördüncü ayýn
tamalanmasý ile birlikte ses kalitesi de deðiþir, artýk
bebek glotis ve uvuladan kaynaklanan ilk sesler yerine konuþma sesleri çýkmaya baþlar.
Ýlk yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren görülen "tekrarlayan
(redublicated) babbling" sesli ve sessiz harfler içeren
ayný hecenin tekrarlanmasý þeklinde (örn. "bababa",
"mamama") olup b, p, t, d, m ve n en sýk kullanýlan
sessizler olarak bildirilmiþtir. Ses oyundakine benzer
olarak tekrarlayan babbling de bebeðin kendi kendine
yapmayý tercih ettiði bir davranýþtýr (Paul ve ark.
1996).
Yaklaþýk 5 aylýk iken sessiz harflerin kullanýmý ve ses
taklidi, 11. ayda ise kelimelerin taklit edilmesi baþlar.
Taklit etme davranýþý bebeðin dil geliþimi ve sosyal
becerileri kazanmasý için önemli bir belirleyicidir.
Normal geliþim gösteren bebeklerin ilk anlamlý sözcük
çýkarmayý öðrenmeden önce sesi taklit etme becerisine
gereksinim duyduklarý belirtilmekte, sözel taklidin
övgü ile karþýlanmasýnýn ve model olma davranýþlarýnýn ise benzer sesler çýkartýlmasýný belirgin
olarak arttýrdýðý ileri sürülmektedir (Behrman ve
Vaugan 1987).
Ýlk kelimeler 8-18 ay arasýnda ortalama 12. ayda
çýkarken, 2. yaþ ile çocuðun kelime haznesi 200'e ulaþmaktadýr. Öncelikle isimler, sonra fiil, sýfat ve zarflarýn
kullanýmý baþlar ve tüm bebekler dil geliþim zincirinde
fonoloji, sentaks ve semantik halkalarýna geçiþte ayný
sýrayý izlerler. Bir baþka deyiþle çocuklar dili bir düzen
içinde öðrenirler. Dil geliþimi sembolik oyunlar,
tasarým ve taklit ile içiçedir (Lewis 1982).
Dilin gerçekten anlaþýlmasý 8. ay dolaylarýna rastlar.
Ýlk yýlýn son çeyreðinde bebekler alýþkýn olduklarý
ortamda sürekli duyduklarý bazý sözcüklere yanýt vermeye baþlarlar. Örneðin anne 'haydi cee oynayalým'
dediðinde bebek ellerini çýrpar. Bu erken anlamalar
sözün geliþi ile ilgilidir (contextually bound).
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Champman’a göre bu anlamalar sýklýkla annebabalarýn 8-12 aylýk bebeðin gerçek olandan çok daha
fazlasýný anladýðýna inanmalarýna yol açar (Aktaran
Paul ve ark. 1996). Dilin anlaþýlmasý, kullanýlmasýna
öncülük eder, bir baþka deyiþle çocuklar dili kullanmadan çok önce kelimeleri ve cümleleri anlarlar.
Ýlk yýlýn sonuna doðru çoðu bebek kelime kullanmaya
baþlar. Çocuða özel olan bu kelimeler eriþkinin kullandýðýna benzemez ancak belli durumlar için kullanýlýr (protowords) (Paul ve ark. 1996). Bebeðin
kendine özgü olan ve 4 ya da daha fazla heceli, gerçek
kelime içermeyen cümle benzeri sözler kullanýr
(Jargon / Gibberish dil) (Bzoch ve League 1991). 10-20
aylýk çocuklarýn ses üretimleri ile ilgili bir çalýþmada
çok heceli gerçek kelime üretimine odaklaþýlmýþtýr.
Çocuðun ilk sözlüðünde yalnýz kýsa kelimeler bulunur.
Hatta çok heceli kelimelerin çoðu, 18 aya dek tek
heceler, tek heceli kelimeler þeklinde çýkar. Bu sýnýrlýlýk
yalnýz tek heceli kelime kullanma eðilimi ile açýklanamayan geliþimsel bir sýnýrlýlýktýr. Bu dönemde çocuklar çok heceli kelimeleri de tek hece ile (örneðin, piyano için po) ifade ederler (Johnson ve ark. 1997). Ýki
yaþýna kadar kullandýðý kelimelerin %70'i tek hecelidir.
Çocuklarýn ilk kelimeleri arasýnda genel olarak isimler
baþta gelir. Ýlk kelimeler arasýnda fiiller, sýfatlar, edatlar da görülmektedir. Zamirler genellikle sonraki
dönemde ortaya çýkar.
Çocuðun ilk kelimesi anne-babasý için büyük bir olaydýr. Ancak çocuðun bu ilk kelimesinin ardýndan hýzlý
bir dil geliþimi beklemek de yanlýþ olur. Çocuk bu aþamadan sonra da sesleri birbirinden ayýrma, vurgulama, kelimelerin anlamlarýný kavramaya baþlama ve
yeni kelimeler öðrenmeye devam edecektir. Konuþma
seslerinin ayýrýcý niteliklerini algýlama yolundaki
geliþmesine devam edecek belli seslerin akustik özellikleri açýsýndan farklý olsalar bile ayný anlama geldiklerini anlayacaktýr. Dil geliþimi ilerledikçe çocuk ister
fýsýldansýn, ister yüksek sesle söylensin, ister erkek,
kadýn ve çocuk tarafýndan söylensin belli bir kelimenin hep ayný anlama geldiðini kavrar (Yavuzer
1999).
Her yaþtaki insanda olduðu gibi küçük çocuklarda da
anlaþýlan kelime sayýsý kullanýlan kelime sayýsýndan
fazladýr. Anlama ve anlatma sözel iletiþimde birbirine
baðlý özelliklerdir. Konuþulan dilin anlaþýlmasý söylenen sözcüklerin semantik ve sentaks içeriklerinden
anlam çýkarabilme becerisine karþýlýk gelir. Semantik
düzey kelimeleri ve aralarýndaki iliþkiyi anlama
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Tablo 1. Bebek ve çocuklardaki reseptif ve ekspresif dil geliþim basamaklarý
Reseptif dil

Ekspresif dil

1. ay

Rastgele hareketlerini ses ile durdurur.
Ani ses ya da gürültü ile sýçrar.
Bildik bir ses ile sýklýkla rahatlar.

Aðlar, rastgele sesler çýkarýr
(özellikle sesli sesler).

2. ay

Konuþaný dinliyor görünür, gülümseyebilir.

Acýktýðýnda "özel" bir aðlamasý vardýr.
Hoþnutluk sesleri çýkar ve sosyal
gülümseme baþlar.

3. ay

Konuþana bakar, yerini belirler.

Birlikte oynandýðýnda gülme ve diðer
keyifli sesleri çýkarýr, iki ya da daha fazla
farklý hece çýkarýr, gýgýldar.

4. ay

Kýzgýn ve hoþnut ses farkýný anlar,
Odada görme alaný dýþýndaki konuþanlarý arar

Sosyal uyarana sesli yanýt verir. Sýklýkla
"P", "B" ya da "M" gibi sesleri kullanýr.

5. ay

Düzenli olarak ses kaynaðýný saptar, adýna
tepki verir.

Ses taklidi baþlar. "O" ve "U" ya benzer
bazý kalýn ünlü sesler kullanýr.

6. ay

"bay bay", "mama", "dede" gibi kelimeleri
tanýyor görünür.

Sesli itiraz etme ve keyifle çýðlýk atma
vardýr.

7. ay

"gel", "bay bay" gibi ifadelere jestlerle yanýt verir.

Kelime benzeri sesler çýkarýr.

8. ay

Adý söylendiðinde hareketini durdurur.

Hece tekrarlarý yapar, cee oyunu oynar.

9. ay

Hayýr denince hareketini durdurur.

Sözel uyaranla verilen ses ya da heceleri
ve konuþmanýn tonlamasýný taklit eder.

10. ay

Sýklýkla sözel rica üzerine oyuncaklar ya da
baþka nesneleri ebeveyn ya da baþkalarýna verir.

Ýlk kelimelerini söyler, "uf-uf" gibi bazý
ünlemleri, jargon dili kullanýr.

11. ay

Basit sorularý (köpek nerede? gibi) bakarak ya
da göstererek yanýtlar.

"Cee" oyununu baþlatýr. Yeni duyduðu
kelimeleri tekrarlar.

12. ay

Sözel isteklere jestlerle yanýt verir. Genellikle
uzun bir zaman süresince konuþmaya yoðun
ilgi ve tepki gösterir.

Tanýdýk nesnelere ismiyle hitap eder. Bir
miktar tutarlýlýk ile 3 ya da daha fazla
kelimeyi kullanýr.

12-14. aylar

Her hafta bazý yeni kelimeleri anlar görünür.
Konuþanýn duygusal tonunu daha iyi anlar.
Adlandýrýlan resimlere 2 dakika ya da daha
uzun ilgisini sürdürür.

Belirli bir tutarlýlýk içinde 5 ya da daha fazla
gerçek kelimeyi kullanýr.
Ýþaretle ve beden hareketleri ile birlikte ses
ve bazý kelimeleri kullanarak istenen
nesneleri elde etmeye çalýþýr. Anlaþýlmaz
seslerin yanýsýra anlamlý kelime sýklýðý artar.

14-16. aylar

Bazý tanýdýk nesneleri diðer odadan seçip getirerek
çiftli sözel uyarýlarý anladýðýný gösterir.
Birçok nesneyi (ya da isimlendirildiklerinde nesnelerin
resimlerini) iþaret ederek tanýmlayabilir.
Bedeninin çeþitli büyük parçalarýnýn isimlerini
net olarak algýlar.

Tutarlý biçimde 7 ya da daha fazla
(20'ye kadar) gerçek tek kelimeleri kullanýr.
T, D, N, H gibi sessiz harfleri daha sýk
kullanýr. Bazý gerçek kelimeleri sýk kullanýlan
mimiklerle kullanarak daha fazla iletiþimde
bulunur.

16-18. aylar

Basit sorularý kavrar ve bir top ya da baþka bir
nesne ile iliþkili birbirini izleyen iki yönergeyi
yerine getirebilir.
Her hafta geniþ kategorideki yeni kelimeleri
öðrenir ve hatýrlar (yeni yiyecek, giysi, hayvan vb)
150 kadar kelimeyi anlar.
Tek bir istek ile bildik nesneler arasýnda iki ya
da daha fazlasýný tanýr (ör. Top ve saati bulur).

Ýstekler ve gereksinimlerini ifade etmek için
mimikler yerine kelimeleri kullanmaya
baþlar. Konuþmada sýk iþittiði.
kelimeleri kullanmaya baþlar.
Kelime daðarcýðýnda sürekli ve aþamalý bir
artýþ gösterir (her ay 3-4 yeni kelime).

18-20. aylar

Sözel istek üzerine büyük resimlerde bedenin
çeþitli parçalarý ve giysilere iliþkin çeþitli
maddeleri gösterir.
"otur", "buraya gel", "yapma" fiilere uygun
tepkiler verir.

Sýk iþittiði bazý 2 kelimelik ve 3 kelimelik
cümleleri taklit eder.
Oyun sýrasýnda çevresel sesleri (motor,
hayvanlar vb) taklit eder.
En az 10-20 kelimeden oluþan kelime
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Kiþisel zamirlerdeki farklýlýklarý ("onu ona
ver", "onu bana ver" gibi) bir ölçüde anlar

daðarcýðý vardýr.

20-22. aylar

Basit ancak iliþkili 3 sözel emir/isteði yerine
getirir.
Ýsimlendirilen genel nesneleri ve genel
nesnelerin resimlerini fark eder.

2 ya da 3 kelimeyi cümle içinde biraraya
getirir (ben gidiyorum bay bay vb).
Gerçek kelime sayýsý artar.
Anlaþýlmaz dil ve gerçek kelimeleri birlikte
kullanarak yaþantýlarýný anlatmaya çalýþýr.

22-24. aylar

Sözel istek üzerine 5 ya da daha çeþitli madde
arasýndan birini seçebilir.
Sadece kelimelerin deðil uzun cümlelerin
anlamýný ve mantýðýný anlýyor görünür.
Eklemeleri (sana, ona vb) ve bazý karmaþýk
cümleleri anlar (ör. Pastaneye gidince sana bir
külah dondurma alacaðým).

Zaman zaman 3 kelimeli cümleler kullanýr.
Zaman zaman kendi adýný kullanarak
kendini kasteder.
Bazý zamirleri kullanmaya baþlar.
Kelime sayýsý ortalama 22'dir.

24-27. aylar

Sorulduðunda bedenin 3 ya da daha fazla küçük
parçasýný gösterir (çene, dirsek, göz kapaðý vb).
Aile içi konum belirleyici isimler öðrenir
(amca, büyükanne gibi).

Genellikle 2 ya da 3 kelimeli cümleleri
kullanýr.
Bazý kiþisel zamirleri doðru olarak kullanýr.
Bazý kiþisel gereksinimleri için sözel olarak
yardým ister.

27-30. aylar

Ýþlevsel baðlantýlarý anlar (ne ile yiyorsun gibi
sorularý yanýtlar). Nesneleri niteliklerine göre tanýr
(büyük, küçük).

En azýndan bir rengi doðru biçimde
adlandýrýr ve tanýr.
Ýki ya da daha fazla sayýyý sýrasýyla doðru
olarak sayabilir ya da tekrarlayabilir.

30-36. aylar
(2.5-3 yaþ)

Ekmeðin, simidin yarýsýný ver denildiðinde
yarýmýn ne demek olduðunu bilir.

2-3 gün önceki olaylarý hatýrlayýp anlatýr.
Ýsmin ne diye sorulunca söyler.
Anlamadýðý bir kelime duyarsa "ne demek"
diye sorar.

36-54. aylar
(3-4.5 yaþ)

Ön takýlarý (edat) anlar (altýnda, arkasýnda vb).
3500-5000 kelimeyi anlar.
Neden-sonuç iliþkisini anlar (acýktýðýnda ne
yaparsýn gibi). Benzerlikler kurabilir.

Telaffuz oldukça düzelmiþtir.
Geçmiþten konuþabilir.
Zamanlarý düzgün kullanýr.
Çoðul, tekil, soru, ünlem cümleleri kurar.
Konuþmasýnýn %90'ý anlaþýlýr.

4.5 yaþ üstü

Hýz, sayý, zaman gibi kavramlar geliþir. Sað,
sol ayýrýmý yapar
Anlamlarýna göre sýnýflandýrma yapar.

Düþünceleri, öyküleri rahat olarak anlatýr.
Cümleyi deðiþik biçimlerde kurabilir.
Kendi yanlýþlarýný kendisi düzeltir.

becerisini ifade eder. Örneðin "baba" denildiðinde
erkekleri, "köpek" denildiðinde hayvanlarý algýlar.
Semantik kategorilerin geliþimi çocuðun kelime geliþimi ve biliþsel geliþim düzeyi ile yakýndan iliþkilidir.
Sentaksýn anlaþýlmasý ise kelimelerin dizilimi, yanyana geliþi ve bunlarýn anlam farklýlýklarýnýn anlaþýlabilmesidir (örneðin "Çocuk köpeði arýyor" ve "Köpeði
çocuðu arýyor" cümleleri arasýndaki farkýn anlaþýlabilmesi gibi). Küçük çocuklarýn kelime birleþtirmeleri
ya da iki kelimeden oluþan cümleleri, iletiþimsel özellik taþýmakla birlikte çoðunlukla söz dizimi kurallarýna uymaz. Çocuk sentaks kurallarýný 2-3 yaþýndan
itibaren kazanmaya baþlar. 18 aylýktan itibaren görebildiði nesneler için kullanýlan tek kelimeleri ya da
adlandýrmalarý anlayabilirse de çocuðun iki kelimenin
ifade ettiði anlamý kavramasý 2. yýlý bulur, böylece
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örneðin "kamyonu it" denildiðinde o nesneye bir eylem
uygulayacaðýný anlayabilir (Wilson 1996).
Tablo 1'de bebek ve çocuklardaki reseptif ve ekspresif
dil geliþim basamaklarý gösterilmiþtir (Lewis 1982,
Paul ve ark. 1996, Bzoch ve League 1991, Þener ve
ark. 1995, Savaþýr ve ark. 1993, Vaugan ve Litt 1990).
Sonuç olarak tüm bebekler dili öðrenmeye öncelikle
kullanýlan dildeki sesleri öðrenmekle baþlarlar. Dil
geliþimi ile beyin matürasyonunun yakýn iliþkisi olup
beyin matürasyonunun 2/3'ünün kazanýldýðý 3 yaþýnda belirgin dil kazanýmý beklenir. Doðumdan sonraki
ilk 3 ayda ekspresif dil geliþimi fonem düzeyde
deðiþimler ile kendini gösterirken, 3-9. aylar morfemik, 9-18. aylar sentaks (cümle) düzeyinde, 18-36.
aylarda ise semantik (anlam) düzeyde dil kazanýmý
saðlanýr (Paul ve ark. 1996, Bzoch ve League 1991).
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Dil geliþimindeki bu sýralama deðiþmezken bu
geliþimin hýzý fizyolojik ve genetik özellikler, cinsiyet,
algýsal, biliþsel ve nörolojik geliþim, sosyal çevre ve
etkileþim, aile-çocuk arasýndaki sözel iletiþim düzeyi,
sosyoekonomik ve sosyokültürel özellikler gibi etmenlerden etkilenebilmektedir (Lewis 1982, Paul 1996).

Geliþimsel açýdan biyolojik, nörolojik, psikososyal,
psikoseksüel ve biliþsel geliþim birarada ve birbirini
yakýndan etkileyerek oluþmaktadýr. Dil geliþimi
doðumdan itibaren hýzla baþlayan bu koordineli
geliþim ve öðrenme sürecinin önemli bir parçasýdýr.
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