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ÖN SÖZ

Dil, insanlığı var olduğu andan itibaren tamamen kuşatan ve insanlığın ol-
mazsa olmazlarındandır. Bu açıdan bakıldığında toplumların oluşumunda, kül-
türlerin taşınmasında ve insanlar arası iletişimin sağlanmasında en önemli dizgeli 
araç olma özelliğini korumaktadır. Ne var ki bir dizge olarak ele alınması ve bir 
bilim olarak incelenmesi XX. yüzyılın başlarında F. de Saussure’ün ortaya koyduğu 
çalışmalardan sonra olası hâle gelmiştir.

Dilin edinimi konusundaki çalışmalar ise oldukça yenidir. Bu alanda gerçek-
leştirilen ilk sistemli araştırma örneklerini 1940’lı yıllarda görmek olasıdır. Gecik-
meli olarak da olsa bu konun ele alınması, hem dil araştırmalarının önünü açmış, 
hem de çocuğun gelişim özelliklerini daha iyi tanıma olanağını sağlamıştır.

Gerçekten de dil edinimi araştırmaları, felsefi açıdan asırlardır sorgulanan 
dilin kaynağı konusunda zaman engelini aşmada en etkili unsur olmuştur. İlk di-
lin oluşumunu tanımak için, çocuğun içinde yaşadığı toplumun dilini edinmesine 
bakmak yeterli olmaktadır. Buradan hareketle dilin iletişim ve yorumlama aracı 
olarak kullanılmasını, bir dizge hâline geliş biçimini, sözcüklerin ve tümcelerin 
bağlam içerisinde anlamsal açıdan kullanılış farklılıklarını, dilin gerçeğin yeniden 
oluşturulmasındaki rolünü görmek olası hâle gelmiştir.

Diğer tara= an dil edinim çalışmaları, tarihî süreç içerisinde sosyal açıdan çok 
önem verilmekle birlikte pek dikkate alınmayan “çocuğun” en az yetişkinler kadar 
“bir varlık” olduğunu, onun yetişkinler düzeyine çıkmasını beklemeden yetişkin-
lerin onun düzeyine inip beraberce olgu ve olayları anlamlandırma çalışmalarını 
yapmaları gerektiğini anımsatmıştır. Bu bakış açısından hareketle bu çalışmada 
biz, çocuğun dil edinim süreçlerini‘betimsel olarak incelemeye çalıştık.

Bölüm 1'de, çocuğun dili edinim evrelerini ele aldık. Ceninin  ana karnın-
dan dil ile tanışıklığından, tümce edinimine kadar geçen aşamalar bu bölümde ele 
alındı. Böylece dil edinimin hangi süreçlerden geçtiği ve bu alanda yapılacak olan 
çalışmaların hangi aşamada hangi konu üzerinde odaklandığı verilmeye çalışıldı.

Bölüm 2’de, bir yandan alan yazınında dil edinimiyle ilgili yapılmış çalışmala-
rı ve kullanılan kavramları açıklamaya çalıştık, diğer yandan dil edinimi çalışma-
larında kullanılan kuramlar/yaklaşımlar örneklerle ortaya kondu. Böylece, hem 
dil edinim çalışmalarındaki sorunsalın sınırlarını çizmeyi ve çalışmamızı tarihsel 
perspektif içerisine yerleştirmeyi amaçladık, hem de alanda yapılacak olan çalış-
malarda uygulanan kuramları/yaklaşımları ortaya koymaya çalıştık.



Bölüm 3’de, bir yıl boyunca dil ediniminde geçiş dönemi olarak nitelendirile-
bilecek bir yaşta, 3;00 yaşında olan BB’nin genelde anadil olarak Türkçeyi; özelde 
ise tümce, kiplik-zaman eklerini, olumsuzluk ve soru kullanımlarını edinme bi-
çimlerini, dil edinimiyle ilgili olarak yapılan kayıt verilerinden hareketle ele aldık. 
Elde edilen sonuçlar, Türkçenin edinimiyle ilgili olarak bu zamana kadar yapılan 
çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.

Bölüm 4, konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkları ortaya koyduktan sonra 
Türkçenin yazı dili olarak edinimini/öğrenilmesini ele almaktadır. Yazı dili bağ-
lamında okuma ve okuma türleri ile yazı çalışmalarında son derece önemli olan 
çizgi çalışmalarının çoklu zekâ kuramına göre nasıl öğrenileceği ele alınmış, dilin 
beyin fonksiyonları ile bağlantısı gözler önüne serilmiştir.

Sonuç bölümünde ise dil edinim çalışmalarında araştırma perspekti@ eri sun-
mak üzere Türkçenin genel özellikleri verilmiştir.



SUNUŞ

İnsanın kullandığı kültürel araçlar arasında dil çok önemli bir yer tutar. İn-
san fizik ya da matematik öğrenmek için değil, konuşmak ve dil öğrenmek için 
programlanmıştır. Dil, insanın en temel gereksinimi olan iletişim gereksinimine 
yanıt verir. Bu gereksinim yemek yemek, nefes almak, yürümek, uyumak vs. ge-
reksinimlerin aksine “doğal” bir biçimde gerçekleşmez. “Dil”in “söz” olarak ger-
çekleşebilmesi için bir topluluğa ait_ “doğal _ dil” biçiminde, öğrenilmesi gerekir. 
Dile yatkınlık genetik bir özellik olmasına karşın, gerçekleşmesi kültürel bir süre-
ci, yani bir öğrenme sürecini gerektirir.

İnsana özgü dil yetisiyle, bu yetinin farklılaşmasından kaynaklanan Türkçe, 
Fransızca, İngilizce, Çince vs. doğal dilleri ve bu dillerin zaman içinde uğradıkları 
değişimleri, işleyiş biçimlerini inceleyen bir bilime gereksinim duyulmuştur. Bu 
da Ferdinand de Saussure ile bilimsel bir statü kazanan dilbilimdir. Dilbilim ilk 
anda insana son derece basit gibi görünen Dil nedir? sorusuna yanıt bulmaya çalı-
şır. Dilbilimcinin de amacı, bir bilim adamı olarak, bu soruyu yanıtlayabilecek bir 
kuram oluşturmaktır.

Bir gün Bertrand Russel’a felsefenin tanımı sorulur, o da herkesin kabul ede-
bileceği bir tanım, vermenin olanaksız olduğunu, “her tanımın kendi içinde felsefi 
bir tutumu, bir bakış açısını içerdiğini” söyler. Felsefenin ne olduğunu tam olarak 
bilmenin tek yolu “onu uygulamak, onu yaşamaktır” diye ekler. Bu sözler büyük 
ölçüde dilbilim için de geçerlidir. Zaten André Martinet Dilbilimin Alfabetik Kı-
lavuzu adlı yapıtında dilbilimin tanımına yer vermeyi gereksiz bulmuştur. Ama 
biz yine de çok genel bir tanım vermeye çalışalım. Dilbilim, yukarıda belirttiğimiz 
gibi, insana özgü dil yetisiyle bü yetinin farklılaşmasından ortaya çıkan doğal dil-
lerin bilimsel incelemesidir. Aslında dil birbirinden ayrı bilimlerin alanına girme-
sine karşın, dilbilim ne toplumbilim, ne ruhbilim, ne fizyoloji, ne budunbilim, ne 
filoloji, ne de dilbilgisidir. Dilbilim, felsefeden, mantıktan, ruhbilimden, gelenek-
sel dilcilerin kuralcı tutumundan tümüyle farklı, özel bir bilim dalı olarak, bilimsel 
araştırmaların çok yeni bir kazanımıdır.

Günümüzde dil konusunda yapılan çalışmalardaki farklı yaklaşımlar pek çok 
kişiye şaşırtıcı, hatta anlaşılmaz gelebilir. Özellikle dilbilimle ilgisi olmayanlar, bu 
dilbilimsel çalışmaları çok itici ve zor bulabilirler. Ancak bu zorluğun dilin daha 
önceki ele alınış biçiminden çok daha karmaşık bir nesne olarak kabul edilme-
sinden kaynaklandığını da unutmamak gerekir. Michel Foucaulfnun Sözcükler 
ve Şeyler adlı yapıtında belirttiği gibi, dillerin tarihsel evrimini inceleyen kesin 
yöntemlerin ortaya konulabilmesi İçin yirminci yüzyılın başlarını beklemek ge-
rekmiştir. Kuşkusuz insan kendi dilinin işleyişini, özelliklerini ve zaman içindeki 



evrimini incelemek için “insan dilinin ve dil yetisinin bilimsel incelenmesi” olarak 
tanımladığımız dilbilim teriminin ortaya çıkmasını beklememiştir. Her dönem, 
her uygarlık dili kendi düşünce yapışma, inançlarına ve bilgisine göre farklı biçim-
lerde ele almıştır.

Günümüz dilbiliminin temellerini atanlar, kuşkusuz W. D. Whitney (1827-
1894), Ferdinand de Saussure (1857-1913), Edward Sapir (1884-1939) olmuştur. 
Bu dilbilimciler ile kendilerinden öncekiler arasındaki en büyük ayırım, yöntem 
konusundaki tutumlarından kaynaklanır. Yirminci yüzyılda en önemli yapıtlarım 
veren bu dilbilimciler, on dokuzuncu yüzyılın tarihsel yaklaşımını yeteri kadar bi-
limsel bulmazlar. Onlara göre, dilin incelenmesinde önemli olan şu ya da bu dilin 
tarihsel evrimini, ses ya da biçimsel değişimlerini en ince ayrıntısına dek saymak 
değil, dilin yapısını kuramsal bir biçimde kavramaya çalışmaktır. Tüm yirminci 
yüzyıl dilbilimi, bu dilbilimcilerin ve Prag Okulu’nun çalışmalarından beslenir. 
Yirminci yüzyılda bu dilbilim okulları kimi zaman birbirinden çok uzaklaşan 
yönlerde gelişir. Dilbilim öncelikle biçimci denilebilecek bir bakış açısıyla kendi-
ni hissettirir. Bu da dilbilimin genellikle dillerin ve dil yetisinin, fen bilimlerinde 
olduğu gibi, biçimsel betimlemesinin amaç edinilmesiyle açıklanabilir. Bu amaç, 
Saussure’den esinlenen Fransız yapısalcılığında (İşlevsel dilbilim) olduğu kadar, 
özellikle Amerikan yapısalcılığında (Dağılımcılık ve üretici dönüşümsel dilbilgisi) 
kendini gösterir. Öte yandan, dilbilim edimbilimi ve sözcelem kuramı alanında 
gerçekleştirilen çalışmalardan etkilenir. Bu çalışmalar dillerin yapısından çok, 
"söz" ve “söylem” sorunlarıyla ilgilenir. Böylece, dilbilim dillerin kuru bir Çözüm-
lemesinden, dilin kullanıldığı durumlar içinde incelenmesine yönelir. Bugün dil-
bilimin inceleme birimi, artık yirmi ya da otuz yıl önceki birim değildir. Dilbilim, 
toplumbilim, budunbilim, ruhbilim, ruhçözümlemesi, bilisel bilimler gibi, komşu 
bilimlerle bir etkileşime girmiştir. Dilbilim alanında gerçekleştirilen en yeni çalış-
malar genellikle dallar arası bir işbirliği sergilemektedir.

Yazar Dr. Mehmet Baştürk, tüm bu kazanımlardan yola çıkarak dil edinim 
kuramları çerçevesinde Türkçenin Anadil olarak edinimine katkıda bulunmakta-
dır. Yazarın da belirttiği gibi, dil aynı dilsel topluluğa ait bireylerin kullandıkları 
bir iletişim aracıdır. Dilbilimciler dili bir düzgü (kod), yani mesajları iletmeye ya-
rayan çi=  eklemli bir göstergeler dizgesi olarak kabul ederler. Ama dil toplumsal 
koşullara, ekonomik ve politik rastlantılara, insanlık tarihinin geçirdiği evrimlere 
de bağlı olan bir dizgedir. Bu anlamda, dil toplumsal bir kurumdur; onu kulla-
nanlar iletişimi tehlikeye sokmayacak biçimde dili değiştiren bireyin dışında bir 
kurumdur. Topluluğa aittir ve aym dilsel topluluk üyeleri arasında oluşmuş bir 
uzlaşma sonucu varlığını sürdürür. Doğal dil kendisini öteki iletişim sistemlerin-
den benzersiz kılan özelliklere sahiptir. Az önce belirttiğimiz gibi, toplumsal bir 



kurumdur; belirtik ya da örtük bir yığın kurallara bağlı, toplumsal yaşamın koşulu 
olarak, onu konuşacak olan bireylerden önce vardır. Dinsel, kültürel ve toplumsal 
değerleri sonraki nesillere aktarılmasını sağlar. Tarihin bir ürünü olarak, içinde 
onu konuşanların deneyimlerini barındırır. Üreticidir, sınırlı sayıda kuralla son-
suz sayıda tümce üretmemize ve üretilen tümceleri anlamamızı sağlar. Üçüncü-
sü dil bir üst-dil kullanımına olanak sağlar. Kısacası, biz dili genel olarak dil-dışı 
nesnelerden, kavramlardan söz etmek için kullanırız. “Ali Bodruma gitti.” sözcesi, 
“Ali” adlı biriyle “Bodrum” şehri hakkındadır. Ancak kimi durumlarda dil-dışı 
nesnelerden değil de bir takım dilsel terimlerden, deyimlerden söz etmek için de 
kullanırız. Örneğin “ ‘BodıumJ altı har= en oluşur” sözcesinde dili dil ile anlatırız. 
İşte bu dili dille anlatma işlevine üst-dil işlevi deriz.

Görüldüğü gibi, dil son derece karmaşık bir ilişkiler ağıdır. Nasıl oluyor da 
çocuk, böylesine karmaşık bir dizgeyi ediniyor. İşte Dr. Mehmet Baştürk, bu ya-
pıtında çocuğun dil edinim süreçlerini, betimsel olarak incelemeye çalışıyor. Bu 
yapıtında yazar, birinci ve ikinci bölümlerde hem dil edinim çalışmalarındaki so-
runsalın sınırlarını çizmeye ve çalışmasını tarihsel perspektif içerisine yerleştir-
meyi amaçlıyor, hem de alanda yapılacak çalışmalarda izlenmesi gereken yöntem-
leri ortaya koymaya çalışıyor. Üçüncü bölüm, tümüyle deneysel olup, elde edilen 
sonuçlar Türkçenin edinimiyle ilgili olarak o güne dek yapılan çalışmaların sonuç-
larıyla karşılaştırıyor. Son bölümde ise, konuşma ve yazı dili arasındaki ayırımları 
ortaya koyan yazar, Türkçenin yazı dili olarak edinimini/öğrenilmesini ele alıyor.

Sonuç bölümünde ise Dr. Mehmet Baştürk, dil edinim çalışmalarında araştır-
ma konularına temel oluşturabilecek Türkçenin genel özellikleri üzerinde duruyor.

Dil edinim konusundaki çalışmalar oldukça yeni olmasına karşın, yazar özel-
likle Türkçenin Anadil olarak edinimi konusunu ele alarak, bu alandaki dil araş-
tırmalarının önünü açmış, bize çocuğun gelişim özelliklerini daha iyi tanımamıza 
olanak sağlamıştır.

Açıklamak ve anlamak gerçeğin büyüsünü yok etmez. İnsan dilin bir edim, 
gerçekliği dönüştüren bir güç olduğunun bilincine varınca dil büyüsünü yitirir 
mi?

      Prof. Dr. Zeynel KIRAN
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