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Jim’e ve Nagaraj Dünyası'na





Anadili Edinimi
Küçük çocukların olağanüstü dil edinimi biçimleri, dilbilimcileri ve 
gelişim psikologlarını uzun zamandır büyülemektedir. Dil, karmaşık-
lığına karşın inanılmaz bir kolaylıkla ve hızla üç yaşına kadar üstünde 
uzmanlaştığımız bir beceridir. Bu kitap, doğumdan ilk çocukluk yılla-
rına kadar olan dilsel gelişimi araştırarak çocuğun dil edinimi konusu-
nu tanıtır. Temel kuramsal tartışmaları ortaya koyarak insan anlağının 
dil edinimini olanaklı kılan özelliklerinin ne olduğu; edinimin biyolo-
jik olarak ne ölçüde programlandığı ve çevreden ne ölçüde etkilendiği; 
(yetişkinlikte) ikinci dil öğreniminin anadili ediniminden nasıl 
ayrıldığı ve dil gelişimindeki belli evrelerin diller üstünde evrensel 
olup olmadığı gibi soruları dikkate alır. Kitap dilbilim, gelişimsel psi-
koloji ve bilişsel bilimler içinde yer alan çocuğun dil edinimi konu-
sundaki tüm dersler için temel bir metin olacak biçimde tasarlanmıştır.

BARBARA LUST, Cornell Üniversitesi’nde İnsan Gelişimi Bölümü'n-
de (Department of Human Development) profesördür. Tüm dünyada 
yirmiden fazla dilin edinimine ilişkin çalışmalar için bir dizi ma-
teryal geliştiren Cornell Üniversitesi’nin Dil Edinimi Laboratuva-
rı'nın kuruluşuna katkıda bulunmuştur. Bunun yanında Gelişim-
sel Psikoloji, Dilbilim, Psikoloji ve Bilişsel Çalışmalar alanındaki 
öğrencilere verilen dil edinimi ve bilişsel gelişim konusundaki ders 
programlarını da yapılandırmıştır. Daha önce de Language Acquisition:  
The Essential Readings (2004) adlı çalışmanın editörlüğünü Claire  
Foley ile birlikte yapmıştır.





Önsöz

Bu kitap, Cornell’de “Dil Gelişimi” ile ilgili uzun yıllardır verilen disiplinlerarası 
araştırma dersi sonucunda ortaya çıkmıştır. Farklı dönemlerdeki birçok öğrencinin 
ve onların iz bırakan soruları, karşı çıkışları ve içgörüleri bu kitabın dayandığı temeli 
oluşturmuştur.

Kitap, dayanak aldığı dersler gibi yalnızca disiplinlerarası bir yaklaşımın dik-
kate aldığımız temel gize, yani insan türünün dil için olan yetisinin doğasına ilişkin 
anlayışımızı geliştirmeye başlayabileceği varsayımına dayandığı için temelde disip-
linlerarasıdır. Bu gize, onu bilimsel araştırmalara olanak tanıyan ve bunu destekle-
yen konulara dönüştürme girişiminde bulunarak yönelir. Dolayısıyla ne yalnızca bir 
bakış açısını benimser ne de alandaki tartışmaları göz ardı eder. Dil edinimi çalış-
malarına yönelik yalnızca “mantıksal” ya da “görgül” yaklaşımları da benimsemez. 
Daha çok, bu alandaki bilimsel araştırmaların temelleriyle aynı doğrultuda karşıt 
bakış açılarını sunmaya ve onların temel dayanaklarını ve öngörülerini anlatmaya 
çalışır. Bilimsel araştırmaları temellendirmek amacıyla hem kuramsal hem deneysel 
çalışmaları birleştirir. Bu kitapta verilen kuramsal öncüllerin anlatımı ve görgül ka-
nıtların özeti çerçevesinde alanı betimleyen temel tartışmaların çözümü için gerekli 
olan araştırmalara olanak tanıyarak alanın ilerideki çalışmaların temelini güçlendi-
receği umulmaktadır.



Teşekkür

Onlar olmadan bu kitabın da var olamayacağı birçok kişi bulunmaktadır. Stephanie Shattu-
ck-Hufnagel, 1970’lerde benimle Dil Gelişimi dersine başladı. Onun düşünsel gücü ve keskinliği 
hem bu ders için olan coşkumuzu hem de bunu içeren bir kitap düşüncesini uyandırdı. Cambrid-
ge Üniversitesi Yayınları’ndan Judith Ayling, 1997 yılında Cambridge Üniversitesi Yayınları ara-
cılığıyla bir teklifte bulunarak bu düşünceyi ileri sürdü. Yıllar içinde dersler ve içeriği geliştikçe 
her bir bölümün taslağı da gelişti. Dil edinimi alanı da incelemelerini genişleterek, gelişimin do-
ğasına ilişkin temel tartışmaları yeniden oluşturarak ve deneysel araştırmalar için yeni yöntemler 
yoluyla görgül bulgularını sürekli biçimde artırarak öyle yaptı. Etkin biçimde yapılmak istenen 
araştırmalarla birleşen bu gelişmelerin genişliği ve kuramsal tartışmaların yoğunluğu bu projenin 
gerçekleştirilmesine yönelik güçlük çıkarırken Cambridge Üniversitesi Yayınları’ndan Christine 
Bartels, bu kitapta bulunan düşünsel ve kılgısal güçlüklerle ilgili yaşamsal bir destek verdi. And-
rew Winnard, “kışkırtıcı” rolünü son güne kadar inanılmaz bir sabırla göstererek sürekli biçimde 
kullanışlı ve destekleyici bir kılavuzluk yaptı.

Helen Barton, çalışmanın önemli evrelerinde yol gösterdi. Son olarak, Neil Smith ol-
masaydı bu kitabın da olmayacağı söylenebilir. Yalnızca her bir bölümün ilk taslaklarını al-
makta ısrarcı olmakla kalmadı; aynı zamanda saatler süren satır satır keskin, ağır yorumlar ve 
düzeltmeler vererek ve sürekli biçimde yeniden yazmaya yol açarak her bir bölümü okudu.

Taslağın hazırlanmasıyla ilgili olarak son biçimin oluşturulması konusunda Margaret Col-
lins’e ve cesur düzeltmeleri ve sonsuz sayıdaki kaynakların elde edilmesindeki yılmaz cesareti 
için Lesley Atkin’e teşekkür ederim. Cornell Üniversitesi Kütüphanesi’nden Bob Kibbee, bu 
ciltteki kaynakların bilimsel geçerliliğini sağlamak için birkaç kez araya girdi. Ona ve önemli 
yardımlarına sonsuz minnettarım. Suzanne Flynn, Claire Foley ve Katherine Demuth önemli 
taslak yorumları sundular. Dizindeki çalışmaları için Soon Park’a teşekkür borçluyum.

Son olarak bu kitaba katkıda bulunan lisansüstü ve lisanstaki tüm öğrencilere dile geti-
rilebilecekten çok daha fazla teşekkür ederim. Onlar artık öğrenci değiller, her zaman olduğu 
gibi öğretmenler.

Elbette Jim Gair olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Konuların ve tartışmaların sürekli kes-
kinleşmesini sağlayarak, dilbilim ile psikolojiyi, kuramsal araştırmalar ile görgül verileri bir-
leştirerek ve bunlar arasında bir dikiş izi olmadan eleştiri ile dayanaklarını bütünleştirerek her 
sözcüğü okudu ve tartıştı.

Teşekkürler ayrıca dile yönelik olağanüstü sezgisi için “Dr. Seuss”a (Theodor Seuss Geisel) 
ve dil ile düşünce arasındaki bağlantılara ilişkin parlak içgörüsü nedeniyle Lewis Carroll’a (Charles 
Lutwidge Dodgson) ve onun “Alice Harikalar Diyarında” adlı yapıtına.

Birçok kişi tarafından sağlanan katkılara karşın elbette hatalar benden kaynaklıdır ve bu 
çalışma yalnızca gelecek için, umarım süregelen bilimsel araştırmalar için daha eksiksiz biçim-
de yapılanmış bir gelecek için temel oluşturur.



Çeviri Editörünün Önsözü
Dil edinimi birçok disiplinin ilgi duyduğu önemli konulardan biridir. Farklı alanları 
ilgilendirmesi nedeniyle dilin edinimine yönelik yapılan çalışmalar ilgili alanın kay-
gılarını önceleyerek gerçekleştirildiğinden konuya ilişkin farklı görüşler ortaya konul-
muştur. Dili kendisi için incelemeye başlayan çağdaş dilbilim bu çalışmaların sorgu-
lanmasına, yöntemlerin gözden geçirilmesine ve bazı güncellemelerin yapılmasına yol 
açmıştır. Dil edinimine yönelik araştırmalar bu yenilenmeyi yaşayan alanlardan biridir.

Dilbilimin dili ele alış biçimi çocukların dil edinimine yönelik süreçlerinin be-
timlenmesiyle ilgili olarak farklı yaklaşımların yapılanmasını sağlamıştır. Saussure 
ve Chomsky tarafından ortaya konulan ilkeler dilin soyut kurallar dizgesi olarak daha 
doğru tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Bu durumda çocukların bir dil toplumuna 
doğduktan sonra kazandığı toplumsal nitelikli dizgenin doğası da daha açık biçimde 
tanımlanabilmiştir. Dilin niteliği, toplumsal boyutu, kişinin bireysel yaşamına ve de-
neyimlerine karşılık gelen yanları bir biçimde ayrıştırılmıştır. Bunların birbirini nasıl 
etkilediği, dilin farklı boyutlarıyla ilgili ne tür süreçlerden geçildiği, toplumsal etki-
leşim sonucunda elde edilen dilsel girdinin farklı yönlerinin çocuk tarafından nasıl 
işlemlendiği o dile özgü yanlarıyla ve evrensel nitelikleriyle betimlenebilmiştir.

Farklı yaklaşımlarla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen birikim 
bilimsel bir yöntemle incelenen nesneye yönelik önemli kazanımlar ortaya koysa da 
bunların kuramsal temeller ve görgül çalışmalarla tutarlı biçimde bütünleştirilmesi o 
alanda daha verimli sonuçlar doğurabilir. Birbirine görece yabancı anlayışlarla yürütü-
len araştırmalardan elde edilen bulguların bütünleştirilmesi bilimsel çalışmaların en az 
diğer gereklilikleri kadar önemlidir. Bütünleştirmedeki duyarlılık, oluşturulan içeriğin 
kabul edilebilirlik düzeyini artırır. Görgül çalışmaların bulguları bir yandan kuramları 
oluştururken diğer yandan onlara ilişkin varsayımları sınayan bir işlev görür. Çeşitli sı-
namalar sonucunda kuramların temelini oluşturan ilkeler doğrulanır ya da eleştirilerek 
gözden düşer. Bilimsel verimlilik çoğu kez bu aşamalardan geçerek yapılanır.

Barbara Lust tarafından Child Language: Acquisition and Growth adıyla yazılan 
ve Türkçeye Anadili Edinimi adıyla çevirdiğimiz bu kitap belirtilen duyarlılığı içe-
ren bir çalışmanın ürünüdür. Çocukların dil kazanımına ilişkin kuramsal ve bilimsel 
araştırmaların bulguları bu kitapta titizlikle bir araya getirilmiştir. Kitap çağdaş dil-
bilimin ilkelerini ve yaklaşımını odağa alırken diğer yaklaşım biçimleriyle yapılan 
çalışmaları da dikkate alarak oluşturulmuştur. Dilin doğasının tanımlanmasında, farklı 
boyutlarının edinilme biçimine yönelik açıklamalarda ve birçok araştırma bulgusunun 
bunlarla ilişkilendirilmesinde bilimsel tavır ve anlayıştan ödün verilmemiştir. Geniş 
bir kaynakçadan yararlanarak dil edinimine yönelik kuramsal ve görgül çalışmaların 
birbirine eklemlenmesiyle ve kafa karıştırıcı ayrıntılardan kaçınılarak alanın genel 
görünümü bir bütünlük içinde sunulmuştur. Böylesi bir iç tutarlılık kitabın değerini 
artırdığı gibi okura da izlenebilirlik konusunda yardımcı olmuştur.



x ANADİLİ EDİNİMİ

Kitap dilin çağdaş yaklaşımlar ışığında nasıl tanımlandığını ve bileşenlerinin ne-
ler olduğunu belirterek başlamıştır. Bu yolla çocuk tarafından edinilen dizgenin ger-
çekte nasıl bir doğası olduğu belirginleştirilmiştir. Ardından çocuğun yetişkinlerle 
olan etkileşimi sürecinde karşılaştığı girdinin niteliği ve bunun edinimdeki işleyişi 
betimlenmiştir. Değişik dillerden verilen örnekler evrensel olarak ve belli bir dile özgü 
olan durumların fark edilmesini sağlamıştır. Sonraki bölümde dil edinimi kuramları-
nın oluşturulma biçimi üstünde durularak konunun kapsamı daha açık duruma getiril-
miştir. Dilin beyindeki yapısı ve beynin biyolojik donanımlarıyla dilin oluşmasına yö-
nelik sahip olduğu olanaklar açıklandıktan sonra dil gelişiminin aşamaları verilmiştir. 
Dil gelişimi sürecinin belli bir noktasında çocukların neyi, nasıl ve ne kadar bildiği; 
edinilen dilin düzeyini belirlemede ve değerlendirmede kullanılan ilginç yöntem-
ler; bu yöntemlerin birbiriyle karşılaştırılması ayrıntılandırılan diğer konulardandır. 
Sonraki bölümler dilin değişik boyutlarına ayrılmış ve sessel, sözdizimsel, anlamsal 
özelliklerin çocuklar tarafından nasıl kazanıldığı ve işlemlendiği betimlenmiştir. Kitap 
gelişimin doğasına ilişkin gözlemleri ortaya koyarak ve konuya bütüncül biçimde bak-
manın önemi vurgulanarak sonlandırılmıştır. Bölümler birbiriyle ilişkili biçimde ele 
alındığında okurun konuyu kavraması önemli ölçüde kolaylaşmaktadır.

Ana bölümlerden sonra verilen ek bölümler kitabın içeriğinde yansıtılan bilgi-
lerin altyapısını oluşturması açısından son derece işlevseldir. Çoğunlukla gelişimin 
farklı boyutlarındaki dönüm noktalarını kapsayan bu bölümler dil edinimine yönelik 
belli süreçlerin işleyişini ve konunun anlaşılmasında önemli rol oynayan kimi örnek-
leri içerir. Eklerden sonra yer alan Sözlükçe ise dil edinimi disiplininin özerk bir kim-
lik kazanmasını sağlayan yaşamsal nitelikli bir terminolojiyi bütüncül biçimde yan-
sıtır. Sözlükçedeki terimlerin karşılıklarını belirlemede Dilbilim Sözlüğü’ne (Kamile 
İmer, Ahmet Kocaman, A. Sumru Özsoy) ve Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü’ne 
(Berke Vardar) bağlı kalınmıştır. Türkçede dil edinimine yönelik ileride yapılacak 
çalışmaların biçimlenmesinde buradaki terimlerin belirleyici bir rol üstlenebileceği 
düşüncesindeyiz.

Dil edinimine yönelik çalışmalar uzun zaman alan boylamsal araştırmalar sonu-
cunda olması gereken noktaya varabilir. Batı dillerinde bu doğrultuda yer alan araş-
tırmalar çoğunlukla ebeveynlerin kendi çocuklarına yönelik gözlemlerinden oluşan 
kişisel kayıtlarındaki bilgilere dayanır. Diğer türdeki araştırmalara katılan denekler 
için uygulanan yöntemler çoğu zaman çocuklar için geçerliliğini yitirir. Çocukların 
dil gelişimini izlemenin ve ebeveynler dışındaki uzmanların araştırma süreçleri için 
olanak sağlamada yaşadığı güçlüğün yanı sıra en uygun yol ve yöntemlerin belirlenip 
uygulanması da farklı bir sorundur. Bunun için dilin, çocuğun ve gelişimin doğasına 
ilişkin yeterli ve bütünleyici bilgiye sahip olmak gerekir. Dil edinimine yönelik derli 
toplu kaynakların gecikmesinin bir nedeni de bu olmalıdır.



xiÇeviri Editörünün Önsözü

Türkçede çocukların dil edinimini konu edinen yeterli düzeyde kaynağın bu-
lunmadığı görüşü genel bir kabul görür. Belirtilen güçlüklerin yanında konuya ve 
yönteme ilişkin bilgi eksikliği çalışmaların artık belli bir noktadan başlamasını da 
geciktirir. Yetişkinlere yönelik yapılan dil çalışmalarının çocuklara da uyarlanması bu 
boşluğu doldurmada yetersiz görünmektedir. Dolayısıyla bu kitabın çevirisinin ileride 
Türkçede yürütülebilecek çalışmalara temel oluşturabileceği düşünülmektedir. Çocu-
ğun dil ediniminin işleyişi, dilin ve edinimin doğası ve yöntem-teknik bilgisi öğrenilip 
kavranırsa daha doğru ve eksiksiz bir birikim oluşturulabilir. Dil ediniminin evrensel 
boyutları ve Türkçeye özgü durumlar birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınmalıdır. Ana-
dili Edinimi kitabının bu noktada bir katkı sunabileceği öngörülmektedir.

Kitabın çevirisinde güçlük yaratan epey nokta olmuştur. Bunların en başında ge-
leni örneklerin aktarımıyla ilgilidir. Konu dil edinimi süreci olunca kimi durumlarda 
çocuklardan alınan ölçünlü dile uzak, hatta bazen kabul edilemez nitelikli sözceler 
sözkonusudur. Dilde bir hatanın başka bir dile çevrilmesi güç bir iştir. Bu nedenle bu 
tür örnekler orijinal biçimi de verilerek çevrilmiştir. Bununla birlikte örneklere ilişkin 
yapılan çevirinin yaklaşık bir çeviri olduğu dikkate alınmalıdır. Sözgelimi İngilizcenin 
yapısında yer alan yardımcı eylemlerin hatalı kullanımının Türkçede nasıl bir karşılığı 
olabileceği çoğu zaman tartışmalı bir konudur. Ancak kitabın çevrilmiş biçiminin oku-
runa düşen yükü azaltmak için bu hatalı ya da olgunlaşmamış kullanımlara bir karşılık 
vermenin her durumda daha doğru olacağı düşünülmüştür. Buna karşın okur örneklerin 
çevirisine yine de belli bir sakınımla yaklaşmalıdır.

Anadili Edinimi kitabı beş farklı uzman tarafından çevrilmiştir. "Dilin Gelişimi" 
adlı 1. Bölüm, "Edinilen Nedir?" adlı 2. Bölüm ve "Dil Edinimi Sorunu Nedir?" adlı 3. 
Bölüm'le birlikte ek bölümler, sözlükçe ve girişteki çeşitli sayfalar tarafımdan; "Bir Dil 
Edinimi Kuramını Oluşturma Biçimi" adlı 4. Bölüm ve "Beyin ve Dil Gelişimi" adlı 
5. Bölüm Mustafa Çetin tarafından; "Gelişimin Doğası" adlı 6. Bölüm ve "Çocukların 
Ne Bildiğini Nasıl Anlarız? Dil Edinimine İlişkin Araştırma Yöntemleri" adlı 7. Bö-
lüm Gizem Berber tarafından; "Sesbilim Edinimi" adlı 8. Bölüm ve "Sözdizim Edini-
mi" adlı 9. Bölüm Funda Ölmez Çağlar tarafından; son olarak "Anlam Edinimi" adlı 
10. Bölüm, "Dil Değişiminin Doğası Üstüne" adlı 11. Bölüm ve "Sonuçlar: Bütünleşik 
Dil Edinimi Kuramına Doğru" adlı 12. Bölüm Ceren Koca tarafından çevrilmiştir.

Bu tür kitaplarda doğrudan çevirinin doğasından kaynaklanan güçlükler vardır, 
ama bir de çevirmenlerin farklı yaklaşımlarından ve kişisel biçemlerinden kaynak-
lanan güçlükler vardır. Bu nedenle Türkçe ve Türk kültürü için yeni olduğunu dü-
şündüğümüz böylesi bir kitapta dil birliğini oluşturmanın önemi tartışılmaz biçimde 
büyüktür. Bu niteliği sağlamak için kitabın çevirisinde yer alan ve yoğun bir çabayı 
esirgemeyen Mustafa Çetin, Gizem Berber, Funda Ölmez Çağlar ve Ceren Koca göz 
ardı edilemeyecek bir özveride bulundular. Alanlarında yetkin olan ve derin bir say-
gıyı hak eden bu uzmanlar ilgili bölümlerin çevirisini tamamladıktan sonra her biri 
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kitaptaki dil bütünlüğünü sağlamak için editörlük sınırlarımın ötesine geçen değişik-
likler yapma hakkı tanıdılar. Bu ayrıcalık kitapta sağlayabildiğimizi düşündüğümüz 
dil, anlatım ve terminoloji bütünlüğünün temel nedenidir. Verdikleri bu sınırsız yet-
kinin yanında çeviri süreci boyunca her türlü dönütümü anlayışla karşılayıp gerekli 
düzeltmeleri titizlikle yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.

Bu çalışmanın tamamlanmasında başka kişiler de önemli roller oynamıştır. Ki-
tabın düzenlenmesinde ve anlaşılırlığının denetlenmesinde verdiği önemli geribildi-
rimlerle çalışmanın niteliğine katkıda bulunan Yusuf Aydın’a sonsuz teşekkür ederim. 
Kimi terimlerin doğru karşılıklarının belirlenmesinde, bunların aydınlatıcı biçimde 
açıklanmasında ve son okumalarıyla kritik değişikliklerin yapılmasını sağlayan Umay 
Hazar Deniz’e de çok teşekkür ederim. Buna ek olarak kitabın düzenlenmesine teknik 
destek veren Havva Bozkurt’u unutmadığımı ve yardımından dolayı duyduğum sem-
patiyi de özellikle bildirmek isterim. Son olarak bu projenin gerçekleşmesine destek 
veren Pegem Akademi Yayınevi'ne, yayıneviyle bağlantılı olarak kitabı dil açı-
sından gözden geçiren Prof. Dr. Kasım Kıroğlu'ya ve emeği geçen tüm çalışan-
larına da ayrıca teşekkür ederim.

Anadili Edinimi kitabının öğrencilere, alandaki uzmanlara ve gelecekte Türk-
çenin anadili olarak edinimine yönelik olası çalışmalara yararlı olmasını dilerim.

Çeviri Editörü

Doç. Dr. Nihat BAYAT
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1.1	 Giriş

	 Anadilinin	 edinimi	 sessiz	bir	 başarıdır.	Büyük	olasılıkla	ona	 ilişkin	 anım-
sadığımız	hiçbir	şey	yoktur.	Bu	başarı,	çocuklar	üç	yaşına	geldiğinde	özünde	birçok	
açıdan	tamamlanmış	olur.	Hatta	“kuşkusuz	her	birimizin	gerçekleştirmesi	gereken	en	
büyük	anlaksal	başarıdır	(Bloomfield,	1933:	29;	bkz.	Gleitman	ve	diğ.,	1988).	Bu	ki-
tabın	amacı	(a)	bu	“anlaksal	başarı”nın	kapsamını	ve	doğasını	tanıtmak	ve	(b)	bunun	
başarılmasındaki	anlaşılmazlığa	ilişkin	son	yıllarda	yapılan	yoğun	bilimsel	çalışma-
lardan	elde	edilen	sonuçları	vurgulamaktır.1	Bunu	yapmak	için	(c)	bu	anlaşılmazlı-
ğın	“açıklaması”nı	dikkate	alan	temel	kuramsal	konuları	dile	getirmeye	çalışacağız.	
İlerledikçe	(d)	bir	anadili	edinimi	kuramının	temelini	oluşturacağız.	Bu	kuram	özün-
de	“usçu”dur,	insan	türünde	doğuştan	gelen	güçlü	bir	Dilyetisi	olduğunu	kabul	eder,	
ancak	dilin	gelişimini	 açıklayabilmek	 için	bunu	“dil	gelişimi”nde	yer	alan	zorunlu	
deneyimin	rolüyle	birleştirir.	Dil	ediniminin,	içinde	çocukların	karmaşık	bir	kuramı	
yapılandırdığı	doğası	gereği	anlaksal	bir	başarı	olduğunu	anlayacağız.	Dilin	gelişimi,	
insan	türünde	karmaşık	sembolik	işlemler	aracılığıyla	gerçekleşir.	

Dile	ilişkin	bilgiden	daha	“insana	özgü”	olan	bir	şey	yoktur.	İnsan	türünde	dilin	
nasıl	ve	ne	zaman	oluştuğunu	bilimsel	olarak	belirleyecek	güvenilir	araçlara	sahip	de-
ğiliz.	Bununla	birlikte	kendimizde	ve	doğan	her	çocukta	bu	başarıya	sürekli	biçimde	
tanık	oluyoruz.2

1.2	 Mantıksal-gelişimsel	görüş

	 Burada	incelenecek	araştırmalar	büyük	bir	gize	dayanır:	Gelişimin doğası-
na, özellikle de anlağın gelişimine.	Gelişim	tümüyle	yeni	olan	bir	şeyin	yaratımını	
gerektirdiğinden	bilimsel	araştırma	için	de	zorunlu	bir	alan	içerir.	Dile	ilişkin	bilgi,	

1 Harvard’da	Roger	Brown	 (1973b)	 ve	MIT’de	Noam	Chomsky’nin	 (1965)	 çalışmalarıyla	 geliştirilen	
dil	edinimine	ilişkin	(deneysel	ve	kuramsal)	yoğun	bilimsel	çalışma;	Chomsky’nin		Skinner’in	(1957)	
kitabına	yönelik	1959’daki	ünlü	eleştirisi	doğrudan	dil	edinimi	sorunuyla	ilgilendi.	Lashley’nin	“The	
Problem	of	Serial	Order	in	Behavior	[Davranışta Sıralı Düzen Sorunu]”	(1951)	çalışması	bilişsel	bilim-
lerdeki	dili	içeriyordu.

2 “İnsanoğlu	150.000	yıldan	daha	uzun	bir	süre	önce	anatomik	olarak	konuşmaya	hazır	olduğu	halde...	
bunu	 yaptığını	 gösteren	 açık	 kanıtlar	 daha	 sonra	 100.000	 yıl	 boyunca	 görünmüyor”	 (Holden,	 1988:	
1455;	ayrıca	bkz.	Lieberman,	1992).
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bu	durumda	insan	gelişiminin	en	zorlu	alanlarından	birini	ortaya	koyar.	Bu	yalnızca	
dile	ilişkin	bilginin	biçimsel	karmaşıklığından	ve	sınırsızlığından	dolayı	değil,	aynı	
zamanda	dil	ediniminin	(çevremizin	özelliklerini	yalnızca	kopyaladığımız	ya	da	ona	
öykündüğümüz)	 öğrenmenin	 basit	 tümevarımsal	 kuramlarıyla	 açıklanamayacağını	
bilmemiz	nedeniyledir.	Bu	durum,	dil	ediniminin	içsel	denetimini	imler.	

Dil	gelişimi,	“genetik	denetim”	izlenimi	uyandıran	biyolojik	programlamayı	açı-
ğa	çıkarır.	En	sıra	dışı	koşullar	dışında	herkes	bir	dili	edinebilir.	Genellikle	düzenli	bir	
edinim	süreci	izlenir;	bu	ne	çevredeki	değişikliklerle	belirlenir	ne	de	“amaca	yönelik	
uygulamayla”	ya	da	anlık	“gereksinimle”	(Lenneberg,	1966:	220;	1967).	En	düşük	dü-
zeyde	girdi	olduğunda	ne	işitme	ne	görme	engeli	ne	de	ikisinin	birleşimi	bunu	önler.3 
Sözlü	araçlardaki	sesli	üretimin	yoksunluğu	bunu	önlemeye	yeterli	değildir.4	İyi	bir	ör-
nekçenin	yoksunluğu	da	bunu	önlemeye	yeterli	değildir.5	Ne	önemli	bilişsel	eksiklikler	
ne	de	önemli	toplumlararası	ve	iletişim	eksiklikleri	bunu	önler.6	Ne	amipler	ne	de	bit-
kiler	bunu	edinir.	Birçok	tür	diğer	olağanüstü	iletişim	araçlarına	sahip	olsa	da	şempan-
zeler	ve	bonobolar	bile	bunu	insan	gibi	edinmez.7	İnsan	türünün	dil	edinimi	için	birçok	
açıdan	bir	gelişim	programının	olduğu	görülür;	bu	program,	genel	gelişim	olaylarının	
sırası	ve	zamanıyla	birlikte	“program”ın	belirli	açık	görünümlerini	de	belirler.

Ancak	“dil	programı”	tümüyle	doğuştan	olamaz.	Çocuklar,	belli	bir	dili	öğren-
mek	 için	 önceden	 programlanmış	 biçimde	 doğmamıştır,	 dünyadaki	 yaklaşık	 7.000	
dilden	herhangi	birini	aynı	biçimde	edinebilirler,8	ancak	bir	dille	karşılaşmayan	ço-
cuklar	 o	 dili	 öğrenemez.	Görünürde	 anlaşılmaz	 duran	 bu	 gelişimsel	 sorun,	 anadili	
edinimi	incelememizin	temelini	oluşturur.	

Günümüzde	dil	edinimi	çalışması	ayırıcı	ve	bazı	açılardan	çelişkili	yaklaşımlarla	
tanımlanır.	Bir	uçta	edinim	sürecinin	zaman	içinde	görgül	biçimde	betimlendiği	“ge-
lişimsel”	çalışma	yer	alır.	Diğer	uçta	dil	edinimi	sorununun	çoğunlukla	çocuk	dilinin	
görgül	gözlemlerinden	bağımsız	bir	anlayışla	biçimsel	olarak	çözümlendiği	“mantıksal”	
yaklaşım	yer	alır.	

Benzer	bir	gerilim,	Piaget’ninki	(1983:	23)	gibi	bilişsel	gelişimi	anlamanın	özü-
nün	 “onun	 salt	 dönüşüm	 süreçlerini”	 araştırmaya,	 yani	 gelişimsel	 değişim	üstünde	
3 Herrmann	(1998),	Keller	(1999),	Landau	ve	Gleitman	(1985);	Meier	ve	Newport	(1990),	Goldin-Mead-

ow	(2003).
4 Kegl,	Senghas	ve	Coppola	(1999),	Lillo-Martin	(1999).
5 Feldman,	Goldin-Meadow	ve	Gleitman	(1978);	Goldin-Meadow	ve	Feldman	(1977);	de	Graff	(1999).	

Sonunda	dil	edinimini	tamamlayan	Helen	Keller	kendisini	görme,	işitme	ve	konuşma	engelli	bırakan	
ateşe	yakalandığında	19	aylıktı	(Hermann,	1998).

6 Sırayla	Smith	ve	Tsimpli	(1995)	ve	Blank,	Gessner	ve	Esposito	(1979).
7 Hauser	(1997),	Hockett	(1977),	Marler	basım	sürecinde,	Terrace	ve	diğ.,	(1980),	Smith	(1999).
8 Grimes	 (1992),	 var	 olan	 dillerin	 kesin	 sayısını	 ortaya	 koymayı	 olanaksız	 duruma	 getiren	 “dil”i	 ve	

“lehçe”yi	ayırmadaki	güçlüğü	belirtmesine	karşın	6.703	dil	listeler	(ayrıca	bkz.	Crystal,	1997;		özellikle	
286-288.	sayfalar).	Michael	Krauss	(1995),	AAAS	yıllık	toplantısında	(Şubat	1995)	sunulan	bir	bildiride	
insanların	tarihöncesi	zamanlarda	10.000-15.000	arasında	dili	konuştuğunun	olası	olduğu;	bu	sayının	
azaldığı	ve	dünya	dillerinin	yüzde	20-50’sinin	şimdi	artık	çocuklar	tarafından	edinilmediği	öngörüsünde	
bulunur	(Gibbons,	1995).	Ladefoged	(1997)	100	yıl	içinde	yalnızca	3.000	dilin	kalacağını	öngörür.	Hale	
(1994)	ise	torunlarımızın	zamanında	yalnızca	birkaç	yüz	dilin	edinilebileceği	öngörüsünde	bulunur.
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çalışmaya	bağlı	olduğunu	savunan	gelişimsel	yaklaşımlar	 ile	bu	alanı	anlamaya	en	
güçlü	yaklaşımın	“Başlangıç	Evresi”	olarak	adlandırılan	şeyin	biçimsel	bir	belirleme-
sine	bağlı	olduğunu	savunan	Noam	Chomsky’ninki	gibi	bir	yaklaşım	arasında	vardır.9

İnsan	dilinin	ediniminin	asıl	gizi	çözülecekse	bu	yaklaşımlar	birleştirilmelidir.	Bu	
kitapta	bunu	hem	dil	gelişiminin	görgül	bulgularını	açıklayarak	hem	de	bunları	dilin	doğa-
sıyla	ve	anlakla	ilgili	bu	önemli	kuramsal	konularla	ilişkilendirerek	yapmaya	çalışacağız.

1.3	 Güncel	araştırma	soruları

	 Gelişimsel	dil	edinimi	sormacamız	birçok	 laboratuvardaki	araştırmacıların	
etkin	biçimde	izlediği	dil	gelişimi	ile	ilgili	birkaç	soruya	gönderimde	bulunmaya	ola-
nak	sağlar.	 İnsan	anlağında	dil	edinimini	olanaklı	kılan	şey	nedir?	Dil	programının	
hangi	 görünümleri	 biyolojik	 olarak	 programlanmıştır?	 Erken	 dönemlerde	 özellikle	
hangi	dilsel	bilgi	belirgindir?	Çocuklarda	ve	yetişkinlerde	görülen	dil	edinimi	arasın-
daki	belirgin	farklılıkların	altında	yatan	nedir?	Birinci	ve	ikinci	dil	edinimini	önemli	
ölçüde	ayıran	bir	“kritik	dönem”	var	mıdır?	Başlangıç	Evresinin	biyolojik	program-
lanmasına	dayanarak	belli	bir	dilin	“son	durumu”nun	edinimi	nasıl	ortaya	çıkar?	Ço-
cuklar,	dilbilgisel	bilgiyi	karşılaştıkları	sınırsız	veriden	nasıl	“alır”?	Dilin	seslerinin	
ve	 yapılarının	 ediniminde	 belli	evrensel dönemler	 var	mıdır?	Çocuklar	 büyüdükçe	
onların	dilsel	bilgilerinde	görülen	değişikliği	belirleyen	şey	nedir?	

1.4	 Dil	edinimi,	dil	kuramı	ve	bilişsel	bilim

	 Dilbilim	 kuramı,	 biyolojik	 olarak	 programlanan	 Dilyetisine	 (Chomsky,	
1986;	1988a,	b;	1999;	2000)	 ilişkin	varsayımlar	sağlar.	Bilişsel	bilimde	“bilgi	 işle-
me	dizgesinin	 temel	 tasarım	özellikleri	 onun	yapısı	 olarak	 adlandırılır”	 (Simon	ve	
Kaplan,	1989).	Dilyetisinin	dilbilimsel	kuramının,	dilsel	bilgi	ve	bunun	edinimi	için	
bilişsel	bir	yapı	kuramı	olduğunu	varsayabiliriz.

Bir	Dilyetisi	varsa	onun	içeriği	nedir	ve	bu	önce	anlakta	ve	sonra	da	beyinde	na-
sıl	sunulur	(Matthews,	1991;	Pylyshyn,	1991)?10	Bu	kuram	dil	edinimi	ve	gelişimini	
anlamamıza	nasıl	katkıda	bulunur?	Dilyetisinin	yapısı	diğer	bilişsel	bileşenlerden	ve	
dilin	gelişimi	bilişsel	gelişimin	diğer	görünümlerinden	ne	ölçüde	bağımsızdır?	Dil-
yetisi,	deneyimi	nasıl	sınırlar	ve	yönlendirir?	Dil	yetisinin	kendisi	de	zaman	içinde	
gelişir	mi?

9 Bu	“Piaget-Chomsky”	tartışmasını	Piattelli-Palmarini	(ed.)	(1980)	yansıtır;	ayrıca	bkz.	Mehler	ve	Dup-
oux	(1994).

10 “Bir	yapıya	eklemlenen	ayrıntıların	miktarı,	incelenen	dizgenin	gerçekte	nasıl	yapılandırıldığıyla	birlik-
te	hangi	soruları	yanıtlama	çabasında	olduğuna	bağlıdır”	(Simon	ve	Kaplan,	1989:	7).
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