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Çiğden SAĞIN ŞİMŞEK2

Özet: Bu çalışmmın tnacl üç dilli]cr ilc ikidillilerin söZel becerilerin i ince lemek !e eğer vana a]-nlarındakj tark

liıİ ortaya çlkartmaktır. Bu amaçla değişik yöntemlerIe sö7lü Veriler üoplanmaktadır. Bu bildiride çallşmıuıın dayıın

dln]dlğl temcl kuram vc zihinse] sö7]ük. söZlüksc] criŞim 8ibi kavüımIar açıklanmakla ve çahşmaıın ilk sonuçlan

an]alllnıakltdır, ÇalüŞıniuılıı ilk bu]8ularüna 8iire üç di]]ilerin söZel anlatümlannln iki dil]ilcrc göre diüa doğnı. açık
ve Zengin olduğu otavaçıknnŞtüı. GöZlenrlere dayfian !e henüZ kcsinlcşncntiş birdiğer bul8u ise üç dillelin iki dil
lileır: göre dilleır: erişiıı sıriı^ıında dıüa ıv duraksadıklandır,

Anahtır söz.ükler: Üçdillik. sözel be.eriler, /ihinscl sözlük, söZlüksel eriŞim.

1.Gi.§
Bu çalışmanın amacı üç dilliler iie iki dillilerin sözel boccrilcrini iııcclcmck ve eğer vania araiaıında

ki farkları ortaya çıkaıtınaktır. Bu amaçla t'arklı yöntemlerle veri|er toplanmaltadır. Bu bildiride çıılışma-
nın day.mdınldığı temel kuram ve kavrıunlıır açıklanmakta ve ça]üşmanıır ilk sonuçlıırı aıJatılmaktad:r.

2. üç Ditüük
Üç dillilik yıkın bir zamana kadar iki dilliliğin vcya ikinci dil ediniminin aynısı ya da özel bir boyu

tu olarak kabul edilmişlir, Ancak özellikle son yıllarda yapılıuı çalışmalar üç dilliliğin aslında sık rastla

nııı bir durum olduğunu bu yüzdcn dc kcndi başına bir çalışma alıırıı olarık değerlendirilmesi gerektiği-

ni ortaya çık.lrmıştır (Cenoz. Hufeisen & Jessner. 200l ).

iki diüıiüik ile i]giüi çaüışmalar, tek diili bireylerin iki dilli biıeylerden fıırklı olduğunun oıtaya çıkına-
sı ilc başlamışnr. Grosjean'a göre ( l992) iki dilli bir bireyi iki ıım ya da iki yanm tek dillinin toplam1 de-

ğildir. Aksinc iki dilli biı birey kendine özgü vc özcl dilbilimseJ yetilere sahip bir biıeydir. Bu tanımla iki
dilli bir bireyin sa}ıip olduğu özelliklerin. tek dilli biı bireydcn farklı olduğu vurgulınmaktı.ıır. iki .ıılüi

lik nasİl kendine ö7gü, öılel dil durumuysa, üç dil]ilik de kendine özgü vc ijzcl bir durumdur. Hatta kar-

şılaştınldığında üç diltiğiııin iki dilliliktcn d!üa kaımaştk biı yapıya süip olduğu görülmüştür (Cenoz.

2(fi). Bu karmaşıklığın bElıca sebebi üçüncü bir dilin varlığının, dillerin değişik sıra]amalarda edinil
mcsine neden olünasıdır, iki dilliler, dillerini aynı anda ya da sırayla olmak üzere iki biçimdc cdinilır. Üç
dillilerde ise bireyler dilleri aynı aıda ve sırayla edinmenin yanı sra önce birincj di]i edinip sonra ikinci
ve üçüncü dili aynı anda veya birinci ve ikinci dili aynı aıda edinip üçüncü dili soıuadan edinebilirler.

l Dr.. Orta Dogu Teknik ünjversitesi
2 Dr., orta Doğu Teknik Üniversitcsi
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Third Language Acquisition: verbal Abilities in Trilingual and Bilingual Adıılt§
Abstract: The aim of this Study is to investigate verbal abililies of l0 bi lingua] and l 0 lrilingua] adult§. To this

end. sp<ıken data have been collected !ia various lechniques, This papcr cxplains thc miıin üeory of Third lnngua
ge Acqı]i§ilion together with a short se.tion presenting thc preliminafy results of ıhis slurly, 1he iniıial findings re-

Vca]cd üat in comparison to üc bilingual participitnts. üe tdlinguals developed beller verbal abilitics. For instancc.

the mlinguals' speech prduction wi§ morc accuınte. cleal and creative than the bilinguals, Another findin!]. bascd

on our obseıvaıions. wıı that the trilinguals paused ]ess than üc bilinguiils during specch pmduction,

Key words: Trilingualisnr. verbal abilities. nrental lcxicon, lexiciıl access.



Üç dilliğinin kendi başına bir alan olaral kabul edilmesinin biı nedeni de. üç dilli bircylerin dil öğ

rcnınc ve kuilırnma becerilcrinin tek dilli bireylerden ve iki dilli bircylerden da}ıa gelişmiş olduğunun dü-

şünülmesinden kaynaiIanmaitadır. Şimdiye kadıır yapılıuı çıüışmıılıır iki dillilcrin tek dillilere göre düa
çok dil öğrcnmc avantajlanna sahip olduklannı gösteümiştir, Bu avantajın fazladaı birdildaha biliyorol-
maktan kaynaklaıdığı kabul edilmektedir. Bu düşünceden yola ç*ariü üç dillilcrin de iki dillilere göre

dili öğrcnmc vc kullanmada diüa başanlı olduklan düşünülmektedir.

Aruştırma sonuçlımyla üç dillileıin özelliklerini sıralamıık gcıekinc öncelikle Gibson. Hufeisen ve
Libben (20Ol ) yapmış olduklıın çıılışmada üç dillilerin yabancı dil cdiniınlcri sırasında (aynı ya da fark-
lı dil yapılanna sahip) başka dilleri dc biliyor ve kullanıyor olmalarından kaynaklanan deneyimlerine da-

vanarak iki dillilerde görülmeyen çeşitli ögrenme st atelileri üİettiklerini saptım]şhr. Aynca çalışmaya
kahlan üçdillilcrin gcniş bir üstdilbilim bilgisinc sahip olduklan görülmüştiir, Bu özelliklerin üç dilli bi-

reylere diğer bireylerde olmayan yeni bir dili daha iyi öğrenme iınkanı sağladığı vaısayıınını kuwetlen
dirdiği belirtilmiştir, Bu görüşü destekleyen bir diğer ça]üşma Thomas (J988) tarafından yapılmüştür. Ça-
lışmaya katılan üç dillidencklcrin gcliştirdiklcri üstdilbilim liirkındalıklan sayesinde herhangi bir yeni di-
li daha koJay ve çabuk öğrendiği ve dillerini da}ıa başıırılı kullıırıdığı saptirnmüşhr.

Çok dilli kişiicrin özcllikteri ile i]gili yaptlan bir diğer aJaşlırma da Zobl (l992.} tarafındarı yürütül-

müştü. Bu ç.ılışma da tek dilli bircylcr ilc çok dilli bircl lcrc bazı [ngilizce ıünLeler gösterilmiş ve bu

tiiıncelerde kullanılaı yapılaının dilbilimsel doğruluğu ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Çalışınantn sonuç

lanna göre çok diililer daha önce edindiklei dii deneyinıleri ile daha güçlü bir dilbilgisi yapı]iurdırmııkta

ve dilbilgisel açldaı bozuk olıuı tümce]eri dıüa çabuk fiuk eİnektedirlcr. Bu ncdcnle. çok dil]iler tek dil
lilere byasla yeni bir diJ öğıenmede dalıa başanlı o]duklaı savunulmuştur.

Ayrıca, Chıuı Yin Fung (200l) binncı dili Çinec ıc ikinci dılı İngi]iıce olan Hong Kong'lu ögrenci-
lcrin üçüncü dil oleırı* i)ğrendikleri Almanca üzcrinc yaptığı bir çirışmada üç dilliler yeni ögrenilen bir
dilde yapı ve işlev ara_sındaki bağlanlyı daha iyi kontrol edebilmekte ve daha iyidiltiğrcnınc ve üretme

StrateJileri uyguliuıakta olduğunu saptamüştır,

Değinilmesi gereken bir diğer çalışma da Klein (l995) tarafindan tamamlanmşltr. Bu çallşmada bir
den fazla dil biliyor olmanın başka bir dilin edinimini hızlındınp hızlıurdırmadığı Evıcnscl Bilgisi kura

]nü çerçevesinde araştınlnlıştır. Bu çaltşmanın sonucunda çok dillilerin tek dillileıe göre dahı geniş bir zi-
hinscl siizlüğe süip olduğu ve ycni iiğrcnilcn bir dilin yapısını düa kısa bir zamanda doğru olarat kul
lanmaya bEladığı ortaya çükmlşhr.

3. Ustdilbilin§€l Farkındalılük
Bu yeti dil hakkında Soyut ve esnek düşünebilmektir. Bu veti kişilerin sadece bir dili biliyor olmııla-

rının gcrektirdiği dilsel iizellikleri fıırkında olmalarını dcğil aynı zamanda kendi ürcttik]eri di] üzerine yo
rum yapabilmeyi gerektirir (Thomas. l992: 53l),

4. Sözel Beceri
Sözel beceri ile ilgili yapılan araştırmalar genellikle dilin doğal ortamda kullanımı sırasııda değil la

boratuval ortar nda alaştu]lmıştır. Ömeğin, laboratuvar ortamında deneklerden kendilerine gösterilen

objeleri adlıuıdıımalıırı. sijzcükleri tıınımiamıı]ıırı, fıuklı dillcrde sözcüklcrin zıt-eş anlamlılannü Söy]eme

leri veya eşsessJi keJimeyi buJmalan gibi yöntemlerle veri toplaımııktadlr. Ancıtk bu yijntcmler bireyle-
rin bir dili nasıl öğrcndiği vc nasıl kullandığı ile ilgili yeterli bilgi Sunamamaktadıı.

Bu nedenle, bu çalışmada sözel beceri doğal konuşma ortiüıında istenilen dili doğıı vc akıcı olaı,ak

kullanabilme, başarılı ve anlamlı bir dinleyici,konuşmacı iletişimi kuıabiJme olarak tanımlanmış ve bi-
reylerin birbirlerinin kurduğu tiimcelerini ıınlavabilme. sorulıırını y.ırııtlayabilmc, yanütlarken doğru söz

l98



cük scçebilme. tiimceleri doğıu ve akıcı kurabilmc ve yanlrş dil kullaııımını fıuk cdip hatalannı düz.elte

btlme ) eıjlerini Jraııtrınak hedellenmışıir.

6. Sözliiksel erişim
Sözlüksel erişim bir dilin bir bütün olarali aktive edilınesinden çok, o diie ait sözcüklere erişimdir

(Dı.ıkstra & Hell, 2003: 2)

7. Aktivasyon Eşiğ Varsalımı
Paradis'in (2004) varsayımına göIe yeterince pozitifnörona] düülü]erin beyindeki alt katmıuılara ulaş-

maslyla öğelerin eütivısyonu gerçckleşmektedir. Aktivasyon için gcrekli diinülerin toplam], aktiVasyon

eşiğini oluştuümaktadır, Biröğenin her akiivasyonunda eşik düşmekte ve onu tekrar aktive etnrek için ge

reken dürtülcr aza]maktadır, Öğe. bir Süre için aktive edilmemiş ise, aİtivasyon eşiği yüksclmcktc vc

unutma meydaıa 8elmektedir.
Bir dilin aktivasyonunu erkileyen faİtörler:

7.1. Dillerin yapısal beruerlikleri
Üç dillilerin bildiklen dillerin özelliklerinin onlann dil kullıuıınını etkilcdiği düşünü lmek ıedir. Özel-

likle diller ıuasında bcnzerlik gösteren sessel ve yapısal bcnzerlikler varsa bu dilleıin konuşma sırasında

birbirini olumlu ya da olumsuz etkilcdiği (özellikle di] seviyeleri arasında faıklılıklar olaı üç dillilerde)

görülmüştür (weinreich. ]953l Cenoz. 2ül0; Clync, l997: Ringbom. l987).

7.2. Dil s€viyesi
Üç dillilerin bildikleri dillerdc dil seviyeleıi arttıkça diller arasında daha rüat geçişler yaptıklan gö-

rülmüştür. Aynca yine dil seviyesi arftlkça üç dillilerin ana dillerine daha az bağlı kaldık]an, zor durum-

da kaldıklan zamın bildikleri diğcr ditlerdeki deneyimlerinc dayanank istenen dilde düa yaratıcü çij-
züm]el ürettikleri görülmüştiir (Dewaele. l998).

7.3. Dillerin kullanım sıkiğ
Günlük hayafta aktif oldritk ya da sıklıkla kullanılan dilin üç dillilerce düa kolay erişildiği ortaya çık

mıştrr.

7.4. Yakm zamanda kullanılan dilin etkisi
Üç diJlilerin dillere eıişimleri incelendiğinde yalın zamıuıda ya da son olaıai kullanılan dile diğeıbil-

dikleri fakat yı*ln zamanda kullanmadıklan dillere göre düa kolay erişebildiği görülmüşttiı (Dewaele,

1998 :Rjngbom.200l).
Daha önce beliftildiği gibi bu çalışmıuıın ıımacı üç dilliler ile iki dillilcrin sözel becerilerini incelemek

]99

5. Zihins€l sözliik
Zihinsel Sözlük, uzun süreli bellekte dil(lcl)e ait Sözcüklerin zihinscl caniandrrımının gerçekleŞtiği

sistemdir. Bu sistemdc sözcüklerin teme] anlamı ile birlikte bu SöZcüklerin örtiilü sesbilimscl, biçimbi

limsel ve yapısal özellik]eri de saklanmı*tadn (Paradis. 2N4). Çok dillilerin zihinsel sözlüğü iJe ilgili ba,

z] genel sorular oftaya atıimış ve ala§tıımalaı bu çerçevede sürdürülmektediı. Ancıü, bu sorulann hcnüz

çok sünırlı bil kısmı yanıtlanmı§t]r- Bu sorular şiiyle sıralanabilir:
l Çok dillileı konuşma sırasında biIdikleri diJleri nasıl ayııl cdebilınektedirler']

ı Çok dillilelin konuşma Sıraslnda bildikleri dillcrc eıişimlerini geıçekleştiren mekanizmalar nelerdir'l

l Çok dillileıin zihinsel sözlüğü vc Dil Ürelım Sırtemi ne tur bir )apıya sal,]ıptil?

l Çok dilliler, o anda kullanmadıklan dil(ler)i nasıl basktlayarak, yalnızca o ıında konuşulan dili ak

tive edebilmcktedirlcr?
l Dil Üretim Sistemi. dilJerin ııktivasyonu sırasında oluşan 'eşitsizliği' nası) denge]emektedir?



ve eğel vaı§a falklannı oıuya çıkartmaktür. Bu çalışmada özellikle iki temel soruya yanıt aranmıştır;
(l) İki ve üç dillileıin sözlü ifadelerinde tiimce kuruluşlan. sözcük seçimi ve dilbilgisel yanlışlar açı-

sından farklılık var mıdır?
(2) İki ve üç dillilerin sözlü ifadeleri sırasında bildikleri dillere erişimleri ve dillerini kontrol edebil-

me becerilcri arasında fıuklılık vıır mıclır|'

Bu amaçla iki dilliler ve üç dillilerden oluşan iki denek gnıbu oluştuıulmuş ve standartlaştınlmış so,

ru yanıt görüşmesi. açık uçlu görüşme ve standaft]4tırülmü§ hız]ı soı!,yanı görü§mesi yöntemleriyle ve

ri toplanmıştrı. Devam etmekte olan bu çalışmanın ilk bulgulanna göre üç dillilerin sözel anlahmlannln
iki dillilere görc diüa doğıu, açık ve zengin olduğu ortaya çıkmıştür. Gözlcmlcrc dayanan ve henüz ke

sinlcşmcmiş bir diğcr bulgu üç dillerin iki dillilere göre dilleıe erişiın sırasında dıiha ıu dur:ıksadıkleırıdır.
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