
GİRİŞ: 
dünyada pek çok farklı dil bulunmaktadır.  sadece bir dili bilen birey, diğer dilleri bilmediği ve 
öğrenmediği sürece anlayamaz ve konuşamaz. farklı dillerdeki konuşmalar tercümanlar aracılığı ile 
türkçeye çevrildiğine göre, o dillerde söylenen birçok şey türkçede de söylenebilmektedir. O halde 
söylenenlerin altında yatan benzerlikler ya da farklılıklar nelerdir? Türkçe'yi Almanca'dan, 
İngilizce'den ayıran özellikler nelerdir? Biliminsanları "Dili oluşturan nedir?, Dil neyi simgeler?, Dilin 
öğeleri nelerdir?,Dilin nasıl bir yapısı vardır?, Bulunduğumuz ortamlar dilin kullanımını etkiler mi?" 
gibi sorular sormuşlardır.  
 
DİL GELİŞİMİNDE PROBLEM ALANLARI  
Dil yetersizliği olan öğrenciler, dilin birçok alanında zorluklarla karşılaşabilirler. Her ne kadar bazı 
çalışmalar (Semel & YVrig, 1975), öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin ifade etme ve dili alma 
yeteneklerinde diğer normal öğrencilerden farklılaştığım gösterse de, onların konuşma dilini 
anlamalarından çok, kendilerini konuşma diliyle ifade ermelerinde daha fazla zorluk çektiği görülür. 
Dilin zorluklara neden olacak konulan, fonoloji, sentaks, morfoloji, semantik ve pragmatikdir. Bu 
kurallar ve özellikle dilin toplumsal ağırlıklı öğesi olan pragmatik ku-rallar, her kültür, her dil, hatta her 
lehçe için değişmektedir. Dil öğrenildiği zaman bu kuralların tümünün öğrenilmesi gerekir. Çocuk 
dünyaya geldiği andan itibaren bu öğrenme süreci başlamış demektir (Ege, 1994). Bazı çocuklar, 
bazen işitme özürü, çeşitli hastalıkların beyinde sebep olduğu zararlar, kazalar vb. gibi tıbben 
belirlenebilir nedenlerle, bazen çevresel yoksunluk (yani uygun öğrenme ortamları bulamama 
nedeniyle pek çok zaman da belirlenemeyen birtakım nedenlerle bu yukarıda saydığımız dil öğelerinin 
birini veya birkaçını öğrenmede zorluk çekebilirler (Ege, 1994). 
 
DİLİN BİLEŞENLERİ: 
Bloom ve Lahey (1978) dilin üç bileşenden oluştuğunu kabul ederler: biçim (form), içerik (content), ve 
kullanım (use). biçim bileşeni, ses bilgisi, biçimbilgisi ve söz dizim yapılarını içerir. içerik, dilin anlam 
bilgisini; kullanım ise, dilin iletişim amacına yönelik işlevlerini içeren edimbilgisi (kullanım bilgisini) 
içerir. geleneksel dil bilim, bu bileşenleri dilin anlam bilgisi (semantik), sesbilgisi (fonoloji), biçimbilgisi 
(morfoloji), sözdizim/dizimbilgisi (sentaks) ve edimbilgisi/kullanımbilgisi (pragmatik) ana katmanları 
olarak beş kurallı sistem ve alt-alanlar halinde tanımlanmıştır. bu bağlamda her bileşen dilbiliminde 
kendi alt disiplinini de doğurmuştur. Dili incelerken beş bileşen birbirinden ayrı betimlense de 
birbiriyle çok sıkı, bağlantılı, girişik tek bir sistem olarak algılanır. dil edinimi, kavram gelişimi ve buna 
bağlı olarak, çocuklarda dil ve konuşma bozukluğu gibi alanlarda öncelikle bu ayrımı bilmek önemlidir. 
 
DİLİN İÇERİĞİ (ANLAMBİLGİSİ/SEMANTİK) 
İçerik, deneyimler sonucu oluşan evren hakkındaki düşüncelerin, soyutlamaların, kavramların belirli 
biçimlerle simgelenmesidir.  doğanın kendine özgü bir düzeni vardır. insan, evrimsel bir süreç 
içerisinde bu düzeni keşfettikçe kendine özgü kümelendirmiş, soyutlamış, sınıflandırmış ve 
düzenlemiştir. dilin içeriği bu sürecin simgelenmesidir. Dolayısıyla içerik; nesne, olay ve nesnelerle 
olaylararası arasındaki ilişkileri simgeleyen sözcüklere, tümcelere, sözcelere karşılık gelen anlam 
bilgisini içerir. bir dilin söz varlığı, dilin içeriğinin göstergesidir. dillerin sözvarlığı Türkçe dilbilgisi 
kitaplarında " anlambilgisi" başlığı altında incelenir. Her dilde söz varlığı belirli kurallarla 
örgütlenmiştir (topbaş 2001) 
dilin içeriğini oluşturan söz varlığı iki genel kategoride betimlenmiştir: Anlam işlevli (içerik)sözcükler 
ve dilbilgisel işlevli sözcükler. Anlamlı işlevli sözcükler, evrene ilişkin bilgiyi temsil eden nesne, insan, 
deneyim ve olaylara karşılık gelen sözcüklerdir. Varlık, yokluk, nitelik, zaman, yer, durum ve neden 
belirtirler. Bir sözlüğü açıp baktığımızda bir anlamı doğrudan doğruya ifade eden sözcüklerdir. bunlar 
ad (ev, kadın), eylem (gel, koş), sıfat (büyük, güzel), zarf (çabuk, yavaşça), adıl (ben, sen) gibi sözcükler 
olabilirler. 
Dilbilgisel işlevli sözcükler, tek başlarına kullanılamayan; ancak cümle içinde anlam kazanan sözcükler 
veya eklerdir.  Çoğul ekleri (-ler,lar), bağlaçlar (ki, fakat, ama , çünkü...), durum (hal) ekleri (-i,-e,-de,-
den), zaman ekleri (-yor,-ecek,-di,-miş...)dilbilgisel amaçlarla sözcükler arasındaki ilişkileri belirtirler. 



bunların genellikle tek bir anlamı vardır. Hatta bazı dillerde anlmaları pek açık değildir; ama önemli 
görevleri vardır. örenğin, İngilizce'de do, am, to, the gibi sözcüklerin anlamlarını açıklamak güçtür 
ama bunların üstlendikleri görev o bağlamdaki gerçekliğin özelliklerine gönderme yaptığı için 
önemlidir. 
Anlam öğrenme karmaşık bir süreçtir. sözcükler her dilde hiyerarşik olarak yapılanır ve anlam ağları 
ile birbirine bağlanır. Nesneler bir araya gelerek nesneler sınıfını oluşturur. örneğin hayvanlar 
denildiğinde, tüm hayvanlardan söz edilir; ama bir köpek belirli bir hayvanı ifade eder. nesne bilgisi 
dilin içeriğine ait bir sınıflandırmadır. nesne ilişkileri iki nesne arasındaki ilişkiyi betimler. " bu top" 
denerek topun kendisine gönderme yapılır. "Kırmızı top, büyük top" nesnenin niteliği hakkında bilgi 
verir. "Elma yedim" tümcesinde nesne ile yapılan bir eylem vardır. Dolayısıyla nesne ile olay arasında 
bir ilişki kurulmaktadır. sözcük dağarcığının genişlemesi kavramsal sınıflandırmalara ve genellemelere 
yol açar. Örneğin kedinin hayvanlar alemine ait olduğunu biliriz.Kedi sözcüğünü duyduğumuzda onun, 
canlı, evcil ya da vahşi, miyavlayan bir nesne olduğunu anlarız. 
okulöncesi dönemdeçocuklara sunulacak yaşantı zenginliği onların dünya ve evren bilgisinin artmasını 
ve sözcük dağarcıklarının genişlemesini sağlar. eş ve zıt anlamlı sözcükleri, çok anlamlı sözcükler, 
mecaz anlam, deyimler, metaforik anlamlar dilin içeriğine ait bilgiyi simgeler. tüm bu sözcükler 
birleşerek tümceleri sonrasında daha büyük metinleri oluşturur. böylece evrene ilişkin kurgulamalar 
farklı tümcelerle anlatılabilir. bütün bu bilgiler çocuklara günlük yaşantıda etkileşim sırasında sohbet, 
anlatı konuları aracılığıyla sunulur. bu süreç zaman içinde öğrenilir (topbaş,2001).  
 
DİLİN BİÇMİ 
Biçim anlamı aktarmaya yarayan bir koddur.düşünceleri karşı tarafın alıp, algılayıp 
değerlendirebileceği bir şekle, şifreye dönüştürmek için biçime gerek vardır. konuşmaya dayalı dilde 
sözcelerin biçimi akustik, sesçil biçimleriyle kodlanır. yani konuşmanın hammaddesi, konuşma sesidir. 
işarete dayalı dilde biçim, görsel ve şekilsel hareket özellikleri ile kodlanır. bu yöntemde el işaretlerine 
gerek vardır. yazılı dilde ise biçim, görsel, grafiksel hareket özellikleriyle tanımlanabilir. yazının 
hammadesi harftir. mesaj hangi kanalla gönderilecekse, o biçme dönüştürülmelidir (topbaş 2001). 
biçim bileşeni konuşma dilinin yapısal düzenlenişini oluşturur . Biçim 3 katmandan meydana 
gelmektedir. Ses bilgisi, biçimbilgisi, söz dizimi/dizinbilgisi. 
 
SESBİLGİSİ (FONOLOJİ) 
Belirtildiği gibi, bebeklerin çıkardığı ilk sesler, ağlama ve an-lamsız seslerdir. 
Konuşmacıların, sesleri çıkarmada ve kullanmadaki varışları fonolojinin alanıdır. Kısaca doğumdan 
soma, bebekler, sesler arasındaki frekansı, yoğunluğu ve sürekliliği ayırt edebilirler, birkaç ay sonra, 
konuşma ve konuş-mama arasındaki farkı, iyi veya körü ses arasındaki farkı ayırt edebilirler (Hallahan, 
1989). İnsanların konuşmalarına bakarak herhangi bir dilde var olan sesleri belirleyebilirz. sesbilgisi 
bilimi, genel anlamıyla dilbilimin bir alt alanı olarak konuşma seslerini bildirişimdeki işlevleri açısından 
inceleyen bilim dalıdır. sesbilgisi, bir dildeki konuşma seslerinin dizisel ve dizimsel ilişkilerini belirleyen 
kuralları içerir. 
insanın ses sistemi ve konuşma düzeneği pek çok farklı ses üretebilecek kapasitededir. Ancak  bu 
seslerden yalnızca bir kısmı konuşmada kullanılan seslerdir. Uluslararası Ses Birliği insanların 
konuşmada kullandıkları sesleri söyleyiş ses bilimi açısından (seslerin çıkarıldığı yer, biçim ve 
ötümlülük değişkenliklerine göre) betimlenmiş ve her bir betimlemeyi göstermek üzere bir semboller 
listesi oluşturulmuştur. sesbilimciler insanların kullandığı konuşma seslerini sınıflandırırken ve bunu 
yazıya dökerken Uluslar arası Seçil Yazım (İnternational Phonetic Alphabet) olarak tanımlanan bir 
alfabeden yararlanmaktadırlar. 
sesbilgisi (fonoloji) bir dildeki sesleri ve bu dildeki dağılım sınırlılıkların, bu seslerin hangilerinin anlam 
taşıdıklarını, nasıl bir düzende bulunduklarını inceler. Dillerde pek çok konuşma sesi vardır. her dil 
bunlardan bir kısmını, değişik düzenlemeler içinde kullanılır. sözgelimi her dilde 40-50 arasında 
değişen konuşma sesi kullanılmaktadır. İngilizcedeki /th/ sesi Türkçede yoktur, /t/ her iki dilde de 
vardır. 
 



BİÇİMBİLGİSİ (MORFOLOJİ) 
biçimbilgisi, sözcüklerdeki kök ve ekleri, bunların kurallı düzenleniş biçimleri ile türetilişlerindeki 
özellikleri içerir. Türkçe'nin sözcük üretme kuralları buna örnek olarak gösterilebilir. biçimbilgisinin 
temeli biçimbirimidir. tüm dillerde belirli yapı ve uzunlukta dizilen sözcükler temelde 
biçimbirimlerden oluşur.  sesbirimler belirli bir düzen halinde yanyana gelerek dillerde kendi başına 
anlam taşıyan en küçük birimleri oluşturular. işte bunlara biçimbirim (morfem) denir.  biçimbirim 
(morfem),  bağımlı ve bağımsız biçimbirim olarak 2'ye ayrılırlar (Topbaş,2001). 
"Oya et ye" tümcesindeki kelimelerin her biri biçimbirimdir. Örnekteki sözcükler gibi kendi başına 
anlamlı kullanabilen biçimbirimlere bağımsız biçimbirim denir.  biçimbirimler, bir anlamı aktarmada 
kullanan ekler de olabilir. bunlar kendi başlarına anlamı olsa da tek başına kullanamayan 
biçimbirimler olduğundan bağımlıdırlar. 
örnek: 
Oya et ye-me  /  Oya-nın et-i-ni köpek-ler ye-di 
-me eki olumsuzluk, -(n)i eki aitlik, -i eki durum (hal),-ler eki çoğul, -di eki ise gecmiş zaman ekleridir. 
bu biçimbirimlerin dilbilgisel işlevleri vardır. her dilde bağımlı ve bağımsız biçimbirimler birbirine 
eklenerek değişik anlamda sözcükler oluşturulabilir.  Kısaca; bağımsız biçimbirimler kök halinde bile 
anlamı olan, bağımsız biçimbirimler kök halindeki sözcüklere eklenebilen birimlerdir. 
bazı diller eklemeli dillerdir. Latince,Rusça,Macarca ve türkçe bu dillere örnektir. Böyle dillerde pek 
çok biçim birim yanyana gelerek oldukça uzun sözcükler oluşturulabilir. Çekoslovakya-lı-laş-tır-a-ma-
dı-k-lar-ım-ız-dan mı-sını-z? buradaki her bir ek biçimbirimdir. 
 
 SÖZDİZİMİ (DİZİNBİLGİSİ/SENTAKS) 
sözdizimi ya da dizinbilgisi sözcüklerin kurallı bir biçimde dizilişlerini ifade eder. Bunlar; sözcük sırası, 
sözcüklerin cümle içerisinde örgütlenmeleri, sözcükler arası bağlantılar, tümce türleri,sözcük 
gruplarının ya da öbeklerinin cümle türlerine göresıralanmaları gibi kurallardır. Söz dizimi, bir dilde 
hangi sözcük sıralamalarının kabul edilebilir ya da edilemez, dilbilgisel açıdan doğru ya da yanlış 
olduklarını betimler. her dilin kendine özgü sözcük diziliş kuralları vardır. 
Türkçe'de tümce yapılan "özne-tümce-eylem" temel alınarak kurulur. İngilizce'de ise " özne-eylem-
tümleç" sıralanışı hakimdir. 
Söz dizimi, hangi sözcük gruplarının ad öbeği olarak kurulabileceğini, hangi sözcük gruplarının eylem 
öbeği olarak kullanabileceğini belirler. Her tümcede ad ve eylemöbekleri bulunur. Sözcüklerin bu 
tümceler içindeki işlevleri yine kurallarla belirlenir. Hangilerinin özne, hangilerinin eylem, hangilerinin 
nesne işlevi görebileceği bellidir. Her dilde değişik tümce yapıları ve dizimleri olabilir. Düz tümce, soru 
tümcesi, etken-edilgen tümce, dolaylı-dolaysız tümce, devrik tümce yapıları sözdizilimi başlığı altında 
incelenir. 
Sentaks, insanların kelimeleri cümle yapmak için biraya getirip kullandıkları ve gramare yakın bir 
bölümdür. Sentaks çalışmaları, insanoğlunun doğuştan getirdiği yetenek olarak dilde etkilenir 
(N.Chamsky's 1965). Bu görüşe göre, insanlar kendilerine aynı şeyleri söylemek için farklı cümleler 
kurma yeteneği ve farklı şeyleri söylemek için aynı cümle yapısını kullanma yeteneği veren esaslı bir 
dil anlayışına sahiptirler. 
 
 Gelişme => 3-4 yaşlarından önce yani temel dilbilgisi yapılarını öğrendikleri zaman, çocuklar, 
sentaks gelişimlerinde iki farklı basamaktan geçerler. Bazen, tam bir cümle için bir kelime kullanırlar. 
(Mc Nell, 1970). Sonra, gereksiz kelimeleri kullanmadan eksik cümlelerde kelimeleri bir araya 
getirirler. Örneğin, bir çocuk, "ayakkabılar burada değil" yerine '"ayakkabılar gitmiş" diyebilir. 
Sentaks'ın bu başlangıç şekilleri genellikle, çocuk okula başlamadan önce daha karmaşık şekillerde 
olabilir ve büyüdüklerinde, çocuklar ve yetişkinler daha uzun cümleler kullanmayı öğrenirler. 
 
DİLİN KULLANIMI (EDİMBİLGİSİ/KULLANIMBİLGİSİ/PARAGMATİCS) 
Edimbilgisi, dilin sosyal bağlamda belli bir amaca yönelik işlevi ve iletişim amacına uygun kullanımına 
ait bilgidir. Dilin kullanımı, edimbiliminin inceleme alanıdır. bireylerin dilin bu işlevine ait bilgisine 



edimbilgisi denir. Bu tanımlamadaki anahtar sözcükler; sosyal bağlam ve dilin işlevleri ya da iletişim 
amaçlarıdır (Topbaş,2001) 
dilin işlevleri, iletişim amacına ya da isteğine uygun olarak insanların konuşma nedenleri ve 
gereksinimlerini içerir. dilin işlevleri, insanların niçin konuştukları ile ilişkilidir. günlük yaşamda 
istekleri bildirmek, sevgimizi söylemek bilgi aktarmak, öğrenmek, başkalarını kontrol etmek gibi pek 
çok amaçla dil kullanılır. O halde, dilin işlevleri iletişim amaçlarımıza hizmet eder. 
sosyal bağlam, insanların aynı ya da değişik amaçlara ulaşmak için dilin biçimsel seçenekleri arasından 
nasıl seçim yaptıklarını belirtir.Dili kullanma başkalarıyla etkileşimde bulunarak oluşagelen sosyal 
içerikli bir süreçtir. bu süreçte anlamı paylaşma, paylaşımda etkili olma önemlidir. bu da dilsel ve 
dilsel olmayan bağlamı, bağlamda yer alan konuşmacıları,durumları dikkate almayı gerektirir. dinleyici 
hakkında bilgi, onların gereksinimlerini göz önüne alma, dinleyicinin konu hakkında bilgisnin olup 
olmadığını anlama mesajın biçimlenmesine yol gösterir. dinleyicinin kafa sallaması göz kontağı kurma 
ve diğer fiziksel hareketleri mesajın sürdürülmesinde etkilidir.  o halde, iletişim sürecinde göz kontağı 
kurma, konum,dinleyenin yüz ve devinsel ifadelerini yorumlayarak dikkate alma, konu sürdürme ve 
bunlara göre mesajı yeniden düzenleme, dil kullanımının dilsel olmayan diğer yönüdür. Dilsel 
olmayan kurallar, sözsüz iletişim biçimleri, dillere,kültürlere, sosyal konuma,rollere hatta cinsiyetlere 
göre farklılık gösterir. Türkler arasında selamlaşırken öpüşme önemlidir ancak İngilizler çoğunlukla 
sadece el sıkışırlar.   
Samimi bir kişiyle kullandığımız konuşma biçimiyle, resmi bir kişiyle konuşurken kullandığımız biçim 
arasında fark vardır. Söz gelimi dilin kibarlık imlerinin nerede, ne zman ve nasıl kullanılacağına dair 
bilginin kazanılması gerekir.  Ne zman ve nerede sen ya da siz diye hitap edileceğinin bilinmesi 
gerekir. Biçim dendiğinde sadece sözcükler ve yapıları değil, farklı söyleniş ve anlatım türleri de akla 
gelmelidir. Konuşmacı mesajını gönderirken, hangi bağlamda hangi biçmi kullanırsa daha işlevsel 
olacağına karar verir. Bu durum etkileşimin dinamiğini belirler. Anne babamızla konuştuğumuz gibi 
öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla konuşamayız. Sevgimiz belirtirken bile çocugumuza, annemize, 
babamıza, eşimize farklı biçimler kullanırız (Topbaş,2001).  
Toplumun belirli kesimlerinde kullanılan dili kullanma biçimlerinin, çoğunun öğrenme yaşamında 
belirli bir yeri vardır. Kişinin toplumda yerini alabilmesi kendine güven, kendini ifade, düşünme, analiz 
etme, nedenleri araştırma,mantık yürütme, bir işe girişmeden önce karar verme, sonuçları hakkında 
tahminde bulunabilme, kendi sorunları ile başa çıkabilme gibi süreçlere katılımı ile değerlendirilebilir. 
O halde toplumsal kurallar, nasıl dil kazanacağımızı belirler. Bunların gelişmesi için dili kullanmaktadır 
ve çocukları için yetişkinlerin bu konuda rolü büyüktür.  Dolayısıyla dilin kullanımı, sosyal becerilerin 
gelişimi ile yakından ilgilidir. Dili bilmek demek, o dille neler yapılabileceğini bilmek demektir.  
Özetle, edimbilgisi günlük yaşam dilimizdir. Bu, konuşmanın amacına ve ortamın bağlamına uygun 
olarak sosyal ve bilişsel düzeyde davranışların seçimi ile etkili olur. Sıra alma, söyleşiyi başlatma, 
sürdürme, konu açma ve düzeltme kuralları edimbilgisnin konusudur. Nerede, ne zaman, 
kiminleiletişim kuracağımıza göre seçim yapar, dinleyiciden aldığımız dönüt doğrultusunda dil 
kullanımımızı yönlendiririz (Topbaş,2001).   
Bir çocuğun çıkarabildiği ilk fonetik sesler söylenmesi kolay olanlardır ve bunlar genellikle p,b,m.n,d,t 
ve sesli harf olan a'dır. Genelde ilk bakışta bunlar-dan yalnızca 3 tanesini kullanabilir. Bunlar çevresel 
etkenlere bağlı olarak çocuktan çocuğa değişir. Fakat çevresel etkenlere bağlı kalmaksızın çocuklar 
ge-nellikle ilk başlarda aynı sesleri kullanma eğilimi göstermektedir. Bu nedenledir ki anne ve babalar 
için kullanılan isimler genelde her ilk öğrenilen sesleri taşı-maktadır. Kuzey Amerika'da çocuklar ilk 
başta "mama" ve "dada", daha sonraysa "mum" ya da "mom" ve "dad" sözcüklerini kullanmakladır. 
Alman çocuklar genelde "papa" ve "mama", sonra "vati" ve "mum" ve en son olarak ta "vater" ve 
"mutter" demektedirler. Büyükannelelerini "opa" ve "oma", sonra "grossvater" -"grossmutter" diye 
çağırmaktadırlar. Çinlilerde bu "pa" ve "ma" dır. Bir süre sonra çocuk k, g, f, w, s sessizlerini 
kullanmaya başlar. 4-5 yaşın-dan sonra j, e, r, h gibi daha zor sessizleri kullanırlar. Bu daha zor fonetik 
sesleri kullanmayı başaramayan 2-3 yaşındaki çocuklar daha kolay seslere yönelirler. Bütün 
çocuklarda kortikal gelişmeler renkle ırk fark etmeksizin benzerdir ve ilk çıkardıkları sesler de 
benzerlik taşır. Bu, Lenreberg'ün "davranışsal kesinlik" dediği kavramın bir örneğidir. Bazı davranışlar 
benzerken bazıları bireyseldir. Kesin olma özelliği genel seslerin kazanılmasıyla sonuçlanır. 



Lenreberg dilin onaya çıkışı konusunda dikkate değer bir düzenin olduğu-nu göstermiştir. Tek tek 
sözcükler 8. veya 9 aylarda başlar ve çocuk İngiltere'de, Avusturya'da ya da Amerika'da büyüse dahi 
aynı gelişim çizgisi gözlenir (Gaddes, 1985). 
 
 


