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ESKişEHiR,DE YAŞAYAN 30-47 AYLAR ARASIN,DAKİ TüRK
çocuKLARININ ALIcI DiL BEcERiLEniniN iNcBı,BNı.rBsi

EbruYÜKSEL ERER I

Nccaıe Bavkaç DÖNMEZ 2

Özet: Çalışmaıın aıa amacı 30-;17 aylık çocuklıırın dili kazınııa süre,cinde. Türkçe'deki b.ızl yapı]arl vc
sözcük]eri iurliuİrada lieçirdiklcn aşamalaİ ve bu aşamalann ka7anlm sürecini ya§. cinsiyet ve annenin eğitim duüTı

mı]nn göre incelemektir. Bu iırl§tümıa içiır Estifhir il Mcrkczi'ndc \c§a\.ln \e herhıngi bir okul öncesi kuruma
devım cıİıcycn. 30 47 ay araslnda ıoplam I08 çocuk (54 krz, 5,+ erkek) ince]enİliİir, Araştlrma sonucunda. 30,,17

aylıır ?ırasındiki ço:uklann sö7aaik dağarcıklalrnln annelerin eğitim durumuna ve cinsiyele göre değiŞmediği tzkal
annelerin eğitim düze],leri vc ç(ruk]ann yeşlan aıltkça çocuklann dil yapılannı anlama]annın alttığı görülmüştür.
30-'17 aylük çGruklinn Allct Dil Konrıol i,islesi'nden aldükl.ırı puan oülala]İraliirınün yi§la birlikle artlş 8östcnncsi vc
bu amşın isutistiksel oliır.rİ rlamlı bu]unmasl nedeniv]e, Alıcl Dil Kontrol t-isıesi'nin alıcı dilgelişimini izlemede
uygun bir araç olduğu görülmüŞtıir.

Anahtar sözcükler| Cinliyet, eğilim durumu. sözcük dağiırcığü, dil yapıları. alıcı dil

An cvaluation of 30-47 month§ children'§ rcceptile language ın Eski§ehir
Abstractı The aim of thc study is 1o cxamine the stages of comprehension of some Turkish smrctults and words

during thc process of language acqusition at childrcn betwccn the months 30 and 47. Thc prffess of acqusition of
üese slages is also cxamined wiü respecl ıo children's age. gender and üeir moüer's educational sıatus. l08
children beıween üe nıonths 30 and 47 (54 ofgirl and 5,1of boy) who were not enfulling any presch«ıl institute;urd
who live in Eskişehir have Paticipateül in üis study. According to thc rcsults of rcscaJch. therc is no diffeıence
bctwecn vocabu]ary delTees of children between üe monüs 30_47 wiü rcsırc.t to moücİ's cducationa] stafus and
children's gender. But. theİe is a positive conelation between children's comprehension of language §tnctuİes itnd

moüher's educational status and childrcn's gcndcr, Iı is also found üat üe nrean of Receptive Lnnguage Checklist
scoİes iıİe significimtly incİeAed wiü age. Therefore. it i§ üough! üat Re,ceptive Liüguage Checklist is an adequate

tool in order rc nlonitor üc dcvelopmenl of ıeceplive language.

Key words: Gender. eülucational stanıs. v(x]abuliuü.- degrcc, lıngue8c strucfure. re.eptive language

1. Gir§
Çocuğun konuşulan dili anlamasını etkiieyen etıncnlerden biri de alıcı dilin gelişmcsidir. McWriter

ve Voltan Acar (l985); alıcı dili. "diğerlerinin konuşfuklıırını ıurlırma yeteneği" olarak tanımJamışlardu
(McWriter ve Voltan Acar:l985).

Özgül dil problcınleıine yönelik olaral yapılaı arEtırmalanı bakıldığında; Baker ve Cantwccl]
(l989) iki çeşit dil tanımlamışlardır: Alıcü Dıl \e İt'ade Edıci Di1, Sözctillcıi ınlamak (compıehcnsion),
dilbilgisi birimlerini an]amak, kelimelerin dizilişini anlamak. konuşmanın anlaşılması ve dil yapılannın
anl4ılması; "Alıcı Dil" başlığı alhnda toplanabiJir (Bayrak:J989). Diğer taraftan, sözcük]eri, grameri ve
dili uygun kullanmaİ ise if'ade edici dil bcccıi]eridir (Bakcr. Cantwcil:l989).

Allcı dil, ifade edici dildcn iince 8elişmektedir. Araştırma]ıır. çiruk gelişiminin ilk aşamalannda,

özel]ikle dc tek sijzcüklü dönemde allcı dil kapasitesinin, ifade edici dil kapasitesinden yaklaşık iki kat
dıüa fazlı olduğunu göSteımcktcdir (Erkin:l998; Pıırisi. Antunucci: l973). Dil gelişiminin ilk
aşamalaİında basit ve kısa cümlelerle iletişim kuımanln, söztl ifade ve kavnmlan açıklamanın. geniŞler
ıncnin ve uyirrıcılann zenginleştiıilmesinin çcrcuğun dil gelişimini destcklcdiği bilinmektedir.

l Uznı. Psik.. Haceütepe Üniversitesi
2 Prof. Dr.. Haccttcpc Üniversitesi,
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Dumtschin (1980). yapılmış çalışmaların ağırlıklı oluak. alıcı dil becerjlerini göz iudı ctmck

suretiyle Ve ifade edici dil bcccrilerini araşırmak amacıyla yapıldığınr beliİtmiştir. Çünkü birçok
ebeveyn vc öğretmenin de bildiği gibi. dil yapılannın an]aşılması, bu yapılann sözcl ifadcye

dönü§mesinden öncc gayct iyi gelişmektedir. Bu ncdcn]e, Dumtshin'e 8öre araştürmalarda alıcı dil
yapısı pek fiula aİaştınlmamıştlr (Collis, Schaffer:l975). Dilin anlamsal özelliğinin zihinsel gelişim

düzeyi ile paralcllik gösterdiği bilinınektedir vc dilin kazanıln,ıası sürecinde de bu özelliğin evrenscl

olduğu düşünülmektedir.
Rhea (l99l); ilk keliıncnin. üretimden (seslendiımeden) yaklaşük üç ay önce anlaşüldığtnt belirt-

mektedir (Dumtschin: l988). Klcin ( l99l )'ın yaptığı çalrşmada da bir ç()cuğun ciddi alrcı dil problemi

olduğu durumda. çcrcuğu geç konuşacağı ifade edilmektedir (Rhea: l99l). Raınsdcn, Donlan ve Grove
(l992). alıcı di] soıunlirnnın, ifade edici dil problemlerine yol açtığını vurgulamııktadırlıu (Baykoç

Dönmez: l986).

2. Yöntem
Bu araştımla:30,17 aylar ıırasındaki çocuklann cinsiyeti, yaşı vc annenjn eğitim durumuna bağlı

olıırıık dil yapılıırının anlamsa] yönden nasıl değiştiğini belirlen,ıek amacıyla yapılan tanımlıytcı tiptc

bir araşh.madır.
2.1. Elren
Bu irraştırma i2 «J aylar arasındi*i çtıcuklarda Türk dilinin yapısal ijzelliklerinin incelenmcsinc

yönelik çalışmalıırın bir pıuçası olarak planlanm]şttr. Bu ncdcn]e. 30.17 aylar ıuası çtrcuklar bu

irra)ıııma için hcde[ !ruhu olu§ıurmuşıur,
Evıenin bclir]enmesi için aıaşhnlan kaynaklarda çıxuk sayıJarının tamamlanmış yaş]ara 8öre ver-

ilmesi nedeni ile Eskişehir i]'indeki 30 47 ayJık çocuklıırın sayısına ulaşılamamıştır, Ulaşılabi]en 24-

,17 ay ıuasın<iaki çtrcuk sayılan Eskişehir İ) Mcrkezi için ]530,1 kız, 16389 erkek olmak üzerc ttrplam

3]689'dur.
2.2. örnek
Bu .ıraştıma için Eskişehir il Merkezi'ndc yaşayan Ve herhangi bir okul öncesi kurumı devam

etmeyen, 30,,17 ay arasında 54'ü kız 54'ü erkek. toplam l08 çcrcuk incelenmi;tir. Önıck gruhunu

oluşturan çocuk]aİn anneleıinin 6/o8.3'İ ilkoku] mezunu, 7o2.1.1 ortaokul n]ezunu.7146.3'ü lise

mezunu ve o/o21.3'ü üniversite mezunudur. Ömck gıubu. normel 8e]i\im,izclliklcri gösteren ve oıta

Sosy()ekonomik düzcy ai]cIcrinin çocuklanndan oluşmaktadır.
Dil gelişimine yönclik ça]ışmalaıda genellikle çocuklıııın 2,1, aydan sonra üçcr aylık.36. aydan

sorıra ise altışar aylık yaş gruplııra ayrılmasının uygun bir yailaşım olduğu bilinmektedir, Bu ncden]e.

çircuklıırın alıcı dil gelişimle.ini değerlendirmck için ömek grubundaki 30-'17 aylık ç<xuklann üçeı

aylık yaş gnıplanyla incelenmcsi uygun görülmüştür.

2.3. Temel Problem

ÇocukJaın dili kazanım süıeçlerinde alıcı dil becerileri yönünden geçirdikleri aşamaları inceleyen

araştüImaliırın SünıIIı sayıda olduğu bilinıncktcdir, Mevcut çalışma. bu alandaki bulgulan destekleınck

ve bundıırı sonriıki ıuaşhrmalal için bir kaynak oluşturmıü amaçlan iJe planlanmışlr. Bunun yanı sıra.

normal gclişim a§amalannın belirlcnmcsi ilc dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklann dil gelişim

düzeyleıinin saptanabileceği ve bu alandaki gelişimscl düzeyierinin ııevcut bulguliır ışığında ve yaşa

uygun eğitim programlafl planlanarak desteklenebileceği düşünülmektedir,

Bu amaçlarla planlanan çallşmanın teınel problcmi şöyJedir: "30 47 aylık çtıcuklann dili kıızınma
sürecinde, Türkçe'deki bazı yapılirn ve söıcükleri anlıunada gcçirdikleri aşamalar nclcrdir ve bu

aşamalann kir.anım Süreci yaş. cinsiyet vc ırnncnin eğitim durumuna göre dcğişmekte midir?"

|24



2.;1. Alt Problemler
Yukanda sözü edilcn çerçevede cevıp aranan sorular şöyle sınlaıabilir:
30-47 aylar arasındaki çqJuklann dil yapılaünı anlama]arü yAa görc bir değişim göstermekte midir?
30 47 aylar arasındaki çtrukl:rrın dil yapllımnı aıılamirlıırı cinsiyele göre bir değjşiİn göslermektc

midir]
30 47 aylar arasındaki çtıcuklıırın dil yapılannı aılamalirrı annenın eğitim durumuna göre bir değişinı

gijstermekte midir']
30 47 aylar araıındaki çtrcuklıınn sözcük dağarcıklan yaşa göre bir değişim göStermekte midir?
30-47 ıylzır arasındaki çoü.]uklann sözcük dağiucık]irrı cinsiycfe giire bir değişim gösteımekte midir'l
30 47 aylar arasındaki çcruklann sözcük dağarcüklan annenin eğitim dun]muna gijrc bir değişim

göstermekte midiı'l
2.5. sırılrlüRar
Bu.ıraŞtırmanln ömek gı]ıbuna 30-47 aylık vc ııkul öncesi eğitim almavan. nonnal ge]işim ö2rllik

leri gösteren çrcuk]irr alınarak slnırlı tutulmuş Ve dil gelişimlelinin anlamsal (semııntik.} yönü
incelenmiştir-

2.6. Veri Toplama Araçlan, Yöntemi ve Analiz
Bu ııraştırmada 30 47 aylık olan ve herhıuıgi bir okul öncesi kuruına devam etmeyen ofia Sosycko-

nomik düzcydcki çocuklü-,r
Aile Bilgi Formu
D:nver II Gelişimsel Tarama Testi
PeaMy Resim Kclimc Testi (P.R.K.'l.)
Alıcı Dil Kontrol Listesi (A,D,K.L.)
Yapılandınlmış Etkinliklcr (Y.E.)
Yan Yapılıuıdııılmış Oyun İçi Etkinlikler (Y,Y,O.E.), uygulanmıştır,
Araşhrma için. I]skişehir'den oluşan i)mck grubundi*i çocuklıınn evlerine ııraşhrmacı tarafından biz

zat gidilmiş ve uygulamalrır. Mayıs-Temmuz 2ü)3 ıarihlerinde. evin diğer bireylerinin bulunmadığı s.üin
bir odada bire bir gerçekleştirilmiştir,

Her çcıcuk için tüm uygulamalar üç oturum şeklınde 5apılmışnr. ilk oturumda aile ile görüşme ve

tan]şma gerçekleşıniş, Aile Bilgi Formu doldurulmuş ve Denı,el Il Gelişinsel Tarama Tcsti
uygulannxşİr, ikinci ofurumda Peabody Resim Kelime Testi vc Yıuı YapılirnıJırılmlş oyun içl
EtkinlikleI. üçüncü oturumda isc Yapılırndınlmış Etiinlikler uygulaımışhr.

Veıi]er, SPSS l0.0 istatistik paket progıam kullanılaıal değe.lendirilmiş. llırklılıklann istatistiksel
olarak anl.iınlü olup olmadlğı, Varyans Analizi, ı testi, Mann whitncy U Tcsti, Tukey Testi ve Kruskal
wallis Testi ile test ediimiştir, Dağillmlıır Whisker-Plot grafikleri ile göne]leştinlmışıır.

2.6.1. Aile Bilgi Formu
AiIe bil8i fonİu, çeşitli kayniıkliu tarımarak ve ilgilenilen değişkenler göz önünde bulundurulalak,

afqtırmacı tarat'ındaır oluşfuIulmuştur. Bu form. ai]e ve ç(xuk halıkında genel bilgiedinmck ve ömeğe
dıüil cdilecek çocuklan belirlemek için hazırlanmışhr, Çocuğun adı-soyadı. doğum tarihi, cinsiyet, adİes,
telefon. evde ku]lanü]an dil ve ıınne ile ilgilieğitim ve meslek bilgilerini içermektedir,

2.6.2. Denver II Gel§ınsel Tarama Testi (DGT"[)
Denver II Celişimsel Tarama Tcstinin Uygulanüşı:
Test ç@uklann kendi cv ortıuılıırında ve ilgi çekici uyaranlar açısından sadeleştirilmiş sessiz bir

dada uy8ulıınmıştır. Test uygulamada kullanülacak matcrya]lcr (testc ait materyal test kitinde mevcunur.)
ve yönergeler DGTT el kitabünda beliıtilen biçimde, testör eğitimini tamamiamış olan araştıımacı
talaf'ından hazürliınmış ve uygulanmıştır.
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2.6.3. Peabody Resim Kelime Testi
Bu testin tümü rcsiln]erden oluşmııktadır v(r çG]uğun tanıdığı kelimelerle sözcük dağarcığı

ijlçülmektedİ, Testin A ve B firrmlan vardıı. iki formun uyguiama ve yorumlama yönergeleri aynıdır

ve ayn kayıt ve norm tablo]an hazırlıınıııştır. Bireysel olarak uygul:rnan test, her sayfada 4 resim

olmı* üzcre l50 sayfadan oluşmuştur, Testör için yöneİ8edeki her kelimenin doğru tclafIuzunu bilmek
yeterlidir. Peabody Rcsim Kelime Testi. çocuğun, sözcükleri işiterek sözcl zekasını değerlendirmek

üzcrc hai ır]anDtştır. Sıandıırdizasyon ömekleri 2.5-18 yaş ıırasındaki ,1ol2 çcrcuktan oluşmuştur.

2.6.4. Alıcı Dil Kontrol Listesi (A.D.K.I-.)

30-48 aylık ç$uklann alıcı dil gclişimlerinin değerlendiıilmcsi amacıy]a ve çeşitliari§tümalüdan
yaıarlanılarak bu tuaşhnna için geliştirilen hir değcrlenıjırme aracıdır. İki kısımdan oJuşmaktadır:

a. Yapılandınlmlş Etkinlikler (YE)
b. Yıırı Yapılandınlmış Oyun İçi Etkinlikler (YYOE).
A.D.K.L.'nin ilk hazırlanma aşamasındıı sonra, uygulama]ar öncesindc yapılan ön çalışına sonu-

cunda değerlendirme aracında bızı değişiklikler yapılmıştır. Çocuk]aİn s]kılma ve dik](at Süfele.ine

göre bazı ınaddelerin yerJeri değiştiıilmiş vcya kısaltılmış: etkinlikler, bir aktif bir pasif etkinlik

şekJinde sıralanmış; uygulamada pratik olmayan bazı materyalJer yenilenmiş; kullantlan resimli

matcryallerden anlaşılır olmayirn resimler, materyal listesindcn çıkanıJmış ya da başka resimlerle

değiştiıilmiştir vc bıuı maddeler kontrol listesindcn çıkaftılm]şt]r.
Alaşüırmanın ön çalışma kısmına 28 kız ve 30 erkçk olmak üzere toplam 58 çoeuk kaıılmıştır, Ön

çalışmaya katıian çocuklann %8.1'inin ıınncsi ilkokul, %21.6'sının oı,taokul. o/.45'inin lise ve

%25.3'ünün annesi ise ünivcnite mezunudur. Denver II GelişimseJ Tarama Testi uygulanan ve noımal

gelişim özellikleri gösteren bu çocuklara Altcü Dil Kontrol Listcsi uygulanmlştır. Uygulama]al bizzat

ir.aştümacının kendisi tarafından vc çocuklarla bire bir uyguiamalar şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Allcı Dil Kontrol Listesi'nin iç tuttırlılığı (hoınojenJiği) Cıonbach katsayısı hesaplanariık bulun

muştur, A.D-K.L.'nin gcnel iç tutarlıklık katsaylsı 0,78, kızlar için 0.75, erkeklcr için 0.80 olrak
bulunmuştur. A,D.K.L- için hesaplanan Cronbach _ katsayılıırı ycterli düZeydedir. Bir başka ifadeyle

konffol listesindc bulunan maddelerin aynı özelliği yoklayan maddeleldcn oluştuğu ve ölçeğin bu

haliyle güvenilir oiduğu söylenebiiir (Tezbaşaran:l997).

2.6.,l. l. Yapılandınlmış Etkinlikler (Y.lJ.)
Yapılandınlmış Etkinlikler için 6,1 adet eylem bc]irten ve sıralı ola), bildiren .csimli fotograflar. A,1

kağıdına çizilmiş elma resmi. renkli boya kalemleri (mavi. sırrı. kırmlzı, yeşil. Siyah). l adet kümızl
pastel boya ve kurşun kalem.20 adet resimli kart, oyuncak aıaba, bebek, top, mavi ve san renklerde

iki adet küp. kapaklı plastik kova. 3 adet resinrli kitap. saıdalye. l'eüTnuarlı çanta materyal olarak kul

lirnılmıştır.
Yapılandınlmış Etkinlikler, 10 genel başhktan oluşmaktadlr. Genel ba§lıklar altında bulunan stan

dart yöncrgelere çocuğun doğru olıırak vcıeceği her cevap l puauı olıuı* belirlenmiştir. Yapılandııılmış
Etkinliklerden çocuklann alabiJecekleri puanlar hazırlanan kayıt formuna işaret]enmek suretiyle

top]anm]ştır, Toplam puan, 0-197 arasında değişmektedir.
2.6.4. 2. Yan Yapılandırılmrş O1un İçi Dtkinlikler Dizisi (Y.Y.1.1]..)

Araştırmada, çocukların di] yapılannın anlamsal yönden incelenmcsi için 5 adet yarı

yapı]aıdrnlmış etkinlik belirlenmiştiı. Uygulama etkinlikleri genel oJarak beş fiırklı konuyu içermekte

olup standa.rt materyallerden oluşmaktadır, Çocuğun anladığı dil yapılan Y,Y.o.E. Puanlzuna Formu

üzerine yazılmalıdır. Ölçülmck istenen dil yapılanna ilişkin puanlama formunda belirtilen her bir ifade
"l Puan" dır. Toplam puaı,0-44O ıırasında dcğişmektediı. Yan Yapılandınlmış Oyun İçi Erkinlikler
(Y.Y.o,E), 7 alt boyuttan oluşmaktadll



3. Taİt§ma
3.1. Cirısiyete Göre 3047 Aylar Arasındaki Çtrcuklaıın Söz.cük Dağarcıklan
re Dil Yapılarını Arılama Diizel|eri
Ömek gıııbundaki çocuklann ciısiycte, yaşa ve ıuınenin eğitim duı,umuna 8iire bışarı durumunun

dağılımı belirlenirken. ç«juklann PeaMy Resim Ke]imc tcsti ilc Alıcı Dil Kontro] l-istesi vc alt boyut-
lıınndan a]dıklan puanlaİn ortalama puaniarına bıüı]mıştır. Bu ortalama puaırlıuın bir standart Sapma
üstündc olan çcıcuklar Pabody Resim Kelinıe testi ile Aiıcı Dil Kontrol Listesi için başanlı kabul
edilirken, bir Standaı1 sapma altnda kaian çocuklıu bışıırısız sayılmtŞttr. Bu aııştırmada ele alınan ilk
soru 30-47 aylar ıuasındali çıxuklann dil yapılannı anlamasının cinsiyetc giire değişip değişnrediğidir,
Elde edilcn bulgulara göre, Pcakt1- Resim Kelime Testi ile Alıcü Dil Kontro] Listesi ve alt boyutl.ıfında
(Yapılandlnlmış Etkinlikleı ve Yan Yapılandırılmış oyun içi EtkınlıklerdcııJil yapılıırını ıırrlama. cin
siyete göre değişmemektedir. 30-,17 aylar arasındaki çocukların alıcı dil gelişim beceıilerini
dcğeılendimıek amacıyla yapılan bu araştırmada. kızlıuın Alıcı Dil Kontrol Listcsi (ğ=368 28) ve alt
boyutlanndan aldıklıırı puanlann ollalamalıırı, erkeklerin Alıcı Dil Kontrol Listesi G=362.39) ve alt
boyutlarınd,ur a]drklan puaıı ortalamasına göre daha yükscktir.

Erdemir (2u]l)'in 12 30 aylık çtıcuklıınn dil yapllannın ve dildeki siizciik çeŞitliliğinin incelediği
aıİştürmasında da cinsiyctler ıu-.rs]nda anlanh bir i'ark olmırmasına ka§ın. cinsiyet rollcri ile bağlantılr
sözcükleri anlama ve kullaımada bazı farklılıklıır olduğu saptanmıştır (Erdcınir:2O0l). Baykoç l)ijnıncz
(1986) ilk sözcük, ilk iki sözcük bileşimi ve ilk üç sözcük bileşiminin kız çıxuklarda eıtek çtruklaıdan
tince gerçek]eştirildiğini belirlemiş. fakat gcnel olarak cinsiyetler arasünda anlamlı bir farklılık
Saptamamüşİr (Klein:l99l). Mcvcut bulgulıır bu araştırmanın bulguliırıyla paralellik göSteımektcdir.

ozetle. bu araltıımada. dil yapılannı anlama vc stizcük dağ.ırcığ] açıSından cinsiyctler arasında ista
tistiksel açıdan inıliunlı bir fark bulunmiunüştır fıiıt kıziann puan ortalirmaliıfının erkek]eıden daha yük-
sek oiduğu bulunmuştur,

3.2. Yaş Giire 30-47 Aylar Arasındaki Çocuklann Sözctik Dağarcıklan
ve Dil Yap aflnı Aıılama Düe_ı leri
Araşhrmada e]e alüniün bir diğer soru 30-47 ayl:ır ıırasındııki çocuklann sözcük dağıırcıklaın:n yaş

gnıplanna görc değişip değişmediğidir. Bu .uıaçla ömek grubundaki çtruklıuı Peabody Resim Kclime
Testi uygulıuımış ve yaş gnrpltınna göre çocuklann sözcük dağiucıkliınnın istatistiksel olarak anlaml1
biçimde farklılaşığl gijrülmüşttir (F (5.102)=104638, p<0.0l). Bir başka iibdcylc çocuk]aİn sözcük
dağarcıklan yaşla birlikte artmaktadür, 30-32 (E=20.4) ve 33 35 (E=21,5) aylrk yaş "rubundaki ç«:uklann
36 38 (E=23 7) ve 45-17 ayi;ır (ğ=29.2) arasrndaki çocuklara göre daha az SöZcük dağarcığına süip
olduğu söylenebilir. ÇG:uklann heryaş gıubunda sıüip olduklaı sözcük dağarcüklannın, öncekiyaşJarda
edindikleri sözcüklerin de etkisiyle arttığr söylenebilir. Diğer bir deyişlc. çtrcuklımn. daha önce edindik-
leri sözcüklerden yararlanarak sözcük dağarctkla.nü her ya§ grubunda düa da aıtlrdıklan düşünülmek-
tedir. Alan yazında, ç(ruklıırın sözcük dağarcıklıınnın yışla birlikte anması bulgusunu destekleven b4ka
.ıraştırma bulgularına da rastianmıştır (K.ıİabağ: l 995, Erdemir:2üJ l ),

Bu araştırmada ele alınan biı diğer soru 30 47 aylaı arasındaki çocuklımn dil yapılannı anlamalannın
yaŞa göre değişip değişmeıliğidir. Elde ertilcn bulgulıır. Alıcı Dil Kontrol Listcsi'nde ve alt boyutlannda
[Yapılandırılmış Etkinlikler (Y.E.) ve Yan Yanılmdınlmış Oyun İçi ErkJnlikler (Y.Y.O.E)'de] yaşın
f ıırklılık yarattığl yönündcdir.

Araştırma bulgulıırı incelendiğinde, çcuklırnn ııJıcı dil becerilerjnin, ö:ıcllikle 30-32 aylık $uptan
G=290.2) 36-38 aylık y4 gııbuna (x=368.9) kadar artış gösterdiği ve 36-38 aylrk yaş grupla (E=368.9) ve
39-4l aylık _qrupa (E=371.5) bir plato çizdiği,42-1,1 aylık gnıptaı G=398,6) 4_5-,17 ay]ık ya| grubuna
(ğ=437.2) kadar da aıarak değ§tiği giiıülmektedir. 24 36 aylar aıasındaki dönemler. dilbilgisi yeteneğinin
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ve sijzcük dağalclğlnln en hızlı geliştiği dönemler olarak bilinmcktedir. Çocuk, çok Sözciiklü birleşimler

oluŞfururken. dilin teme] yapılıırını da öğrenir. işaret sıfatlan, işaret zirmirleıi. yer-zaman-durum zıırflıuı,

oluınsuz yapılar, soru yapısı ve çekim ekleri biuil düzeyde kullanılmaya başlanır (Dönmez, An:J992).

Bu nedenle. 30. aydan sonra 36. aya kadar ve 42. aydan sonra da 4?. aya kadarki döncmlerin, Türkçc'de,

süfat]an, Zamir]eri, bağlaçlan, ekleri, eylcmleri ve sözdizimini anlama ıçısından özellikle kritik dönemler

olabileceği düşünülmektediI. Nitekim. Bilişsel Y*laşım'a göre de birey anlıun geliştimeyi öğrcndikçe

diJe ilişkin sembollcri daha iyi öğIenmckte ve uzun sürc bellekte saklayabilmektedir (Koscr:l999).

Aiıcı Dil Kontrol Listesi'nin Y.Y.O.E. kısmı incelendiğinde yE grup]anna göre çüjuklaın sıfatları

anlamada fıırklılık gösıerdiği bulunmuştur (X2(5.102)= l9,798, p<0.0l). Ozellik]e 42. ayda (E=46.4) ço-

cuklar sıiılan aı]ıı,nada islatistiksel açıdan anlamlı biçimdc l'arklılaşnıaktadırlar, Bu fıırk 45, ayda

(_E=61.2) dana da belirginleşmektcdir, Mevcut bulgulal inceJendiğindc. 4l , ve 45. aylar ara-slndı*i dö-

ncnrlerin çocuklar için sıhtlan aılıuna açısından kritik dtincmleı olduğu düşünülmektedir. Eldemiİ'in
(200l ) l2-30 aylal alasındııki çiıcuklaın dil yapılannı ve dildeki sijzcük çeşitliliğini içeren araştırmasın

da, 12 30 aylıır ıırasındalıi çocuklıırın sıfatlan tek sözcük]cr olaral anladıkları ve bir-beş ıırasındali sıfal
anlayıp kullandıklıırı bclirlcnmiştir. 2l. aydan son.a ise çocukların sıfatlaı anlama ve kullıurma düzeyle-

rinde hızlı bir aııış olduğu ve sıfatlalr, sözcükleri nitclcüne öze]liği ile ıınlayabildikleri ıcspit edilmi$ir (Er

demir:2m]). Bu ıu-,üştırmada. Acariar ( 199l)'ın çıılışmasıııda yapıldlğı gibi çocuklaın sıfat kullanımlan-

na ilişkin bir bulgu ortaya konmamııkla birlikte, ç<xuklıırın yaşları arttlkça çev.cleıindeki nesncleri nite

leme yoluyla daha iy] sınıflıurdırabildikleri ve bu ncdenle Sıfatl.!.ı iul]ama düzeyle.inin de arttığı fiüat Er

demir (200l)'in çalışmasındaki bulgulala dayanarak. çocuklann Slfat kullıınümlanndaki azalmanln (Efde-

miı:200l).42. aydan sonrı sıfatlan aılamaıın dışında başka şeylcrlc ilişkili olabilcceği söylenebilir.

YE gn-ıplıırına göre ç€uklann zamirleri aılıuıada 30 32 aylık dijnemden G=20.6) 3G38 aylık

G=30,7) döneme kadar lark]ılık göstcırtiği lakat 36. aydaı sonla jStatistikscl o]aıa}< farklılaşmadığı bulun-

muştur. Dobrova ( J996). l6-36 ayJar aıasındaki 8 çtıcuğu boylamsal olant incelenıiş ve diJ ediniminde ev

rense] kuıııllıırın biıincil derecede gcçerli olduğunu. daha sonra ise Rus diline özgü kunılliuın kullaııldığını

saptamıştır (Dobrova: 1996), Cole ve Yavuzcı"e göre. ,18. aydan sonİa söz.ük]crin çok]u .mlamlalr öğren

mektedir (iikt, Klein:l99l). Bu bulguya ve mevcut bi]gilere dayanıuak. çocülıırın 3 y4ındaı sonra Tük

çe'deki zamirlerin hcnı evıensel kurır]larını hem de dile iizgü kunllannı (zamirlerin ttimünü) aııladıklan dü-

şünülebilir, Ömeğin çocuğun "Biz " zımiriylc, "Ben. sen ve o" ya da "Ben ve scn" kavramlannın içerdiği

iki anlamı. sözciiklerin çoklu arılaınlannın öğenilııiş olması nedeniyle ayn edebildiği sijylenebiliı.

Yaş gruplarına göre ömek grubundaki 30-47 aylık çocukların zarfları anlama diizeyleri
(F(5,102)=54,808. p<).0l) istatistiksel açıdnn ıınlamlı bir fiirklılık giisüermektedir. Çrcuklann zarfliu,ı an

lama dürcylerine ilişkin onalama]ar ijzeilikle 30-32 aylık gruptan (E=l0.5) 36 ]8 aylık gruba (E=2ü-8)

kadaı belirgin biçimde ırnmaktadtl. Bu bulguyu destekleyen ayrıntılı çalışmalar incclendiğinde yit§ grup

laı bu çalışma ile aynl olmamakla birlikte, yaşa bağlı olalak zamiflerin anlaşılmasını dcstekleyen ııraş-

tırma bulgulaına rastl.nmıştıI. Baykoç-Dijnmez (l986) l2-30 aylık Ttirk ço.ukliırında diIin kiızanı]ma

sı ile ilişkili o]arak yaptığı çalişmada. yer-yiiır zarllannın ve soru za lannın yr§ ilerledikçe arttığünü oı,ta

ya koymuşnır (Klein:l99l ). Bununla birljkte bu çalışmada, ,12 47 aylıır ansında, çocuklann zarflıra iliş-

kin puan ortalama]arının (ğ=27.0) diğerlcrine oranla yüksek olduğu görülmesine karşrn bu tark]ı]ık ista-

tistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Bu çıılışmada çocuklann zaı{lan anlamalarına ilişkin bilgi cdini

lilken zarflara ait bir loplam puandan yola çıkılmıktıdır. DoJayısıyla yaş gruplanndııki çcrcuklann zarf

türlerinden hangilerini ıınladıklan aynnılı olarak bulgulıır içindc yer almtünaktadır. Bu nedenlc,,12. ay

daı sonra çcukların zarflan anlamalanndaki farklülüğın istatistiksel açıdan aılamlı bulunmadığı bulgu-

sunu yorumlayabilmcde , öııellikle .12-,17 ay aralığındaki çojukliir için ztırf'lara öZgü yapılacak düa aynn-

tılı araŞtırmalann gerekliliği düşünülmektedir.
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Yaş grupianna göre ç(rcuklarn bağlaçları anlama düzoyleri (F(5,102)=55.042, p<0,0l) istatistiksel

açidan aniıuılı bir fıırklılık 8östermektedir. YaŞ .ırttıkça çOcuklann bağlaçlıırı ıınlama düzeyleİinin .trtİğı
görü!mektedir. Bu bulgu. Baykoç Dönınez'in 12 30 aylık Türk çocuklannda dilin kazanılması ile i]işki-
li olarak yaplğı çalışma ile de paralellik göstermektedir. Baykoç-Dönmez ( l986)'in çalışmasında, çocuk
lann ilk kivandığı bağlacın "dc-da" bağlacı olduğu giirülmü$ür (Klcin:l99l). Acıırlıır'ın ( l99l ) çalışına-
sında da bağlaçlıirın kullanlmında yaş grup]anna göre anlamlı biı farklrlrk göz]enmiştir. "de da" bağlacı
nın kullanrmı yaş aıltıkça düşüş 8iistcrirken. bunun öşında kalan bağlaçlarün kull.ıİıımında yaşIa birlikte
bir artış görülmektedir. Yine. mevcut bu]gulara göre. özellikle 33 38 aylar (E=l3.]) ve 42 47 aylar
(E=20.8) arasınln bağlaçlan anlama açısündan çocuklar için kitik dajnem]er olduğu göIülmektedir, Alan
yazında bu bulguyu dcstekleyecek Türk diline özgü yaprlmış bir.ıfaştırmaya ıastlanmamaila biflikte bu
araşhrma bulgu]anna göre. çocuklann öZcllik]e 36, ay ciVaİında bağlaçlan anlamalannın hızlandığı dü-

şünülcbilir.
Y4 gıuplanna 8örc ç(f,.^uklıırın eyleııleri iurlarna düzeyleri (F(5. ]02)=(29.566), p<0.0]) islatiİikse1

açıdiur anlirmlı bir farklrlık göstermektedir, Y4la birlikte çocuklann eylemlei an]ama düZeyleli dc aft-

maktadır. Eylcmlcri anlamada. özellikle 42. aydın G=52.2) sonra çııcuklıır belirgin biçimde farklılaş
mııkta: dolayısıyla 47, ayda (E=56.9) çocuklar cylemleri daha iyi anllyor görünmcktcdirler. Bu bulgu Skı-
bin'in çalışmasıyla bcnzcr]ik göstermektedir. Slobin l988'de yaptığı araştırmada. en sık kullanıldığın1
düşündügti dört ulacın ( ıp, ınca, erken, erck) ku]lanımsal öZelliklerini, ço.juklara veldiği bir mctin doğ-

ılltusunda oılaya koymaya çalışmıştır.
Bu çıılışmanın bulgulanna göİe, eylemsiler olarak biljnen " üp, ınca, Jrken" u]açlannın ku]lanım]a-

nnın, 36. ayda baş]adığı vc 60. ayda ıırtış giisterdiği ytinündedir (Boltıh, Chıı,npaud: l993), Bu araştlrma-

da da çocuklırrın eylemleri anlama düzeylerinin 36, ay (ğ=,19,6) civannda artış gösterdiğj bulgusu destek-
lenmektedir, Erdemir (200l)'in iıraşlrmasında. l2-30 aylıır ıuasındiüi çocukların eylem kiplerini aılama
ve ıuılamıı&ullırnma düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuşfur, l5 23 ay arasındaki yaş $uplarında
anlaınh bir fıırklılık göZlenmemişi bu döncünlcrde çcrcuklann larklı eylem kiplcrini içercn cümlclcri şiın-
diki zaman kipi ve emir kipi olarıık algılayıuıık uygulırmırlıırından kaynaklandığı belirtilmiştif (Erde-

mir:2001). İncelenen yaş gnıplan aynı olmamakla biılikte bu bulgular da; çocuklann yaş anışına paralel

olarak eylemleri düa iyi an]adıklan bulgusunu destekler niteliktedir, Ç(rcuklann yaş aıltüça cylemlcli
daha iyi aııladığı vc özclliklc 36-47 aylar arasında, çmuklıırın cylemleıi ıurlamıılımnın hızlandığı söyle
ncbilir.

Yaş gnıplanna göre çıruklann ek]eri itrılama düzeyleıi (X2(5,102)= 13,,15l, p<0.0l) istatistikscl açı-
dan anlamlr bir faİkllllk göstermcktcdir. Acarlar'ün (l99l ) ckleli kullanmayla ilgili aynntılı çalışmasında
ç(xukların en aZ 2, çoğul kişi iyclik ekini kullandığı belirtilmektedir (Acar]ar: l99]), Baykoç-Dönmez
(l986), her iki cinste de çoğuleklerinin [retiminin genellikle 20 23. aylara rasıJadığı ve bazı çüuklalda
24 27. ay veya en geç 28 30. aylarda üretildiğini bcliülmiştir (Klein:l99l). Bu çalışma, cklcre ilişkin bu

derece aynntülü bilgi vermemektedir. Faiat. özellikle 30-32 ay grubundan (x=20.8) 36-38 ay gnıbuna
(x=24.2) kadar çocuklann genel o1arak ekleri an]ama düZ.eyleri aİLıındaki l'alklıllğın belirginleştiği gö-

rülmektediı. Bu bulguya ve önccki araştürma bulgulanna dayanarak. ya§ aillşüyla birlikte çocukların ck-
leıi daha iyi ıuıladığı ve 30-38 aylıır zırasında ekleri anlamalıınnın hızlıuıdığ söylenebilir.

Çocuklaın söz dizimine göre cümieleli anlama düZeylei yaş $uplan açıstndan değellendiildiğindc
(F(5.102)=23, l78, p<0.0l) istıtistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Bir başka de-
yişle, bu araştlrmada yaş aİttıkça çocuk]ann söz diZimine göre cümleleri anlama düzeyleri de a(makta
dır, Önceki ar4tırma bulguları, bu araştırmada ortıya kon.ura yaşla birlikte söz dizimine göre cimleleri
anlama düzeyindeki aftışı destekler göIünmektedir. Bu alaştımada da öZellikle 30 ay (E=l5.4), 36 ay

G=20.7) arasındıüi yaş gruplıırında söz dizimini ımlıuıada hızlı bir ıırtış olduğu 8örülmektedir, Bu bul-
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gulara ve önceki araştıüma bilgileıine dayanarai. yaş ilerlcdikçe ve ö7ellikle 30-36 ay aralıklannda ço-
cukların, dile ilişkin Söz dizimi özelliklcrine daha çck 4inalık kazıuımalan nedeniyle söz dizimine göIe

farklı biçimde sıralanmış cümleleri dalıa iyi anladıkları düşünülebilir.

3.3. Aruıenin Eğitim Durumuna Giire 30-47 Aylar Arısındaki Çocuklann
Sözciik Dağarcıklan ve Dil Yapılanru Aıılana Düzeyleri
fu§tıımada e]e allnan bir diğcr sonr 30-,17 aylar ıırısındııki çcıcuklann Sö7cük dağıırcüklannın anne

nin eğitim durumuna göıe değişip değişmediğidir, Bu aınaçla ömek gıubundaki çocuklara Peabo<ly Rc,
sim Kclinıe Testi uygulanmış ve annclerin cğitim durumlanna göre çocukların sözcük dağıırcıklıuınıı is,

tatistiksel ol.ırrü anlamlı biçinıde farkJılaşmadığl görülmüştüI.

Bu bulgu. mevcut bazü araştimra bulgulanyla çelişir giirünmektedir. Sonuç olariık,30,47 aylar an
sündaki çocuklann alrcı diI becerilerinin dcğellcndiildiği bu iiraştırma srınuçlannın aİsine. iurncnin cği-

tin,] durumunun. anncııin cv oıli]mında çocukla oltüı ilctişim tarzını ve çocuğa ilişkin tulum ve davmnlş

lannı belirlediği düşünülmck€dil. Buradan yo]a çıkıuıü, çcrukla iletişim sıklığının vc ilctişim sıraslnda

kullanılan söZcüklerin çeşitliliğinin çtıcuğun dilgelişiminin hemen hcmcn lüm alanla. ü7€rindc ctkiliola-
bileceği söylencbilir.

DiJ geJişimine il(kin yapılmış ilk çalışmalarda. ç<xuklann yışlırrına göre sözıük dağarc*lıırını iııceJe

ycbilınck için gözJem. kayıt ve İİ-nm.üar yapülnrış ve aynntılt "ya§ nonıliırı" geliştililmiştir. Küçük y.ı§lar-

da bu normlar, güvcnilir kabul ediJebilirken ıinştınnacılar. 36, aydaı sonnı tiim dağiırcıkla değiJ onu ten,ı-

sil edecek bir ömek gnıbu clc almak zoruırda kalmışlırdır. Bu ılı 36. aydan sonra söz.ü dağırrcığının hız

}a a(masındaI kaynal(lanaı bir zrırunluluk olınaktadıL Bu nedenle yış nonı]larının genellenebiliıliği üze-

rindeki taıışmıılıır siiımektedir. Aynca, ç(]ctıkların sözcük dağarcıklannı belirleyen etıncnler sadece ya-ş. an

nenin eğitim dıırumu ya dı çmuğun içinde ya5adrğr sosyffkonoınik aile oı,tamı değildir. Ç(.-uğun anladığı

sijzcük Saylsını kestirebi]mek için çı..^uğun çcvrcsinde kul]anı]an sözrüklerin sıklık sııasının elde edilmesi

önemli görülmektedir. Bunun için sö7.ük sıklığ çizelgeleıi iincrilmektedir, Türkiye'de bu tip çilelgele.in
bulunmadığı belinilmektedir (Öncül:l989). Nitekim. an§tırmada kulliuıılaıı Peabody Resim Kclimc Tcs,
ti'nin de daha gcniş bir ömek grubu üzeıinde ve stjzcük dağalcıklaını değerlendirocck diğer başka ölçüm

araçlanyla bir ıırada değcılcndirilmesinin da}ıa farklı sonuçlıır vercbilcceği: sadece annenin eğitim dluumu

na göıE çocuğun sörcük dağarclklıırını dcğcrlcndiımenin yeterli olnııdtğı düşünülmektedir.

Arıştırmiınııı bir diğeı,soıusu. çcuklıırın dil yapılarıni anlamalaında annenin cğitim durumunun et-

kisine ilişkindir. Bu arıştınnada anneııin eğitinr dunımuna göre çcuklann dil yapılirrını iurlamalarında

(F(3.10,1)= l2.695. p<),0l.) anlamlı bir fıırklılık gözlenmiştir, Araştı.ma bulguliuünda. diJ yapılannı ıuıla-

ına ile Alıcı Dil Kontro] l,istesi ve alt bo),utlan iüras]nda anlam]ı bir farklılık ortaya çıkmışlır. Bir başka

deyişle. çocuklıırın ıuınelcrinin cğitim duüTımlan arttıkça ılıcı dil h;celi]eri de ınmtütıtdır. Anneieri ilko
kul (E=298,4), ortaoku] (_E=3.15.0) vc lisc (E=367,9) meıunu olan çocuklara göre. anne]e.i üniversite mc-

zunu oİıuılıırın (ğ=4o8.9) Alıcı Dil Kontrol Listesi'nden düa yüksek puanlar aldık]arı gijİülmektedir.

Bebeklik ve çocukluk döneııindc. en yakın kişi olması nedeniyle ırnnclcrin çocuğun dil gelişiminc

önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Annenin eğitim düzcyi yükseldikçe normal gelişiın gösteren ço
cuklaıın dildeki yapılıu-ı kullıınmada düa yetkin olduklan yapılıur ıırıştımralaıla da ortaya konınuştur
(Poyraz:l995: Esposito:l979: Ternel: l999: De Tcmplc, Beals:l99] : Huttenlochcr. Haigh. Bryk, set7er,

Lyons:l99l ). Annelerin eğitim duılmu alttıkça çocukların alıcı dil becerilerini arttlğr bulgusu. cğitim du-

rumlarınün anneleİin ev ortan]ında çocuklıırıyla kurduk]arı iletişimin kalitesini aıttırdığınü düşündürmek-

tedir. Nitekiıı okul öncesidönemde annenin çocukla birliktc oyun oynanıa ve kitap okuma aktivjteleri

ne katılımı, yine çocuğa uyguladığı disiplinle bağLanolı olarat uygulanan ccza ve ödül davran]şl.ırınün sii
zel açlklirmıılırnnın olması. ç<ruğun dil gelişimi),]e birliktc bilişsel ve kişisel-sosyiıl gclişim beceıi]erini

de etkilivor olabilir.
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Ara§tırma bulgulaına görlj, annclcrin eğitim duıumlımna göre. çcruklann eylenleri anlamaları aıı-
sında istatistikse] açıdan aılamlı biı farklılık görülmemektedil. Bu bulgu Erdemir'in çalışmasıyla da pa
ralellik göstermektedir. Erdemil (200l )'in l2-30 aylar arasındaki çıruklann dil yapıiannl ve dildeki söz-
cük çeşitliliğini içcren trraştırmasında; aınelerin eğitim duı,umlan ile çocukların cylcmleri anlamaları ara
sında istatistiksel açldaı anlamlı bir farklılık olmadığı fıkat yaşla birlikte eylemlere ilişkin ortalama]arın
da aıltığı oıüya konmuştul (Erdemir:20O]). Erdemir'jn araştınna bulgularüyla paritlel olarak; bizim araş
tırmamızda da, annelerin eğitim durumu yükseldikçe Alıcı Dii Kontrol Listesi'nin eylem]er alt boyutuna
ilişkin oıtalaınalann da iırttığı görülmektedir. Çevresel yaklaşümü benimseyen psikolog ve cğitimcilere
göre. dilin kıuıüıılması modelleme yoluyla, iki uyarıcı aıaıında ilişki kurma ve pekiştiıeç devamlıJığının
kullanımına dayalıdır (Koser:1999). Eylemler hareket bi]diren söz-cüklerdil Eğitim durumları her ne

olufta oIsun anneleİin. oyun içinde ya da diğcr ctkin]iklcr sırasında ç«:uklımyla konuşurken, kullanı]an
eylemler için birer ınodel o]uşfurduklan ve çocuklaın yaplklan eylemleri de isim]endiımck suretiyle pe-

kiştirdikleri: bu yolla da bu iki uyancı (yapılan cylcm-cylcmi bildiren sözcük) iırasında çocuklannın iliş-
ki kurmasını SağIadıkliuı düşünülmektedir. Bu nedenle. mevcut bilgileı, annclcrin cğitim düzeylerinin,

çocukların cyiemleri anlama]annın ötesinde. diğcr dil yapılarını anlırma ve sözcük dağarcığında daha et-

kili olduğ,ınu düşündiiımektcdir.

4. Sonuç ve Öneriler
Dil insan hayatının her 4ırmasında oldukça büyük bir öneme süiptir, Çocukta alıcı dil ifade edici

dilden öncc gclişmektedir. okul öncesi dönemdc çcuklann a]ücı dil düzeylerinin ve bunu etkileyen er
menleıin bilinmesi, di] gelişimi alıınındı çocuklarda görülebilecek gelişimsel problemlere yönc]ik ön]eıı-
lerin erkcn dijnemde alınması ve okul önceli eğitim prcgramiarının ila buna göre düzenlenmesi açtsın-
dıın önemli görülmektedir. Ara§tınna bulgulartnün. konuŞııa özürlü çocuk]ar için hazırlanacak dil eğitim
programlanna da ışık tutması beklenmektedir,

Bu ıınaçlı 1.ıpılaı ç:ılışmanın \onuçlınna lJre:
1. Araştırmada yer alan 30,47 aylük ç(f,.^uklnrın Alıcı Dil Kontrol Listesi'nden a]dıklan puan oüfula-

malaının yEla birliktc ıutlş göstermesi ve bu artıştn istatistikse] o]arak anlamlı bulunmilsı nedeniyle. Alı
cı Dil Kontrol Listesi'nin alıcı dil gelişimini izlemede uygun bir araç olduğu düşünülmektedir. Nitekim
A]ıcı Dil Kontrol Listesi' ne ilişkin yapılan iin ça]ışma bulgulıırı da bu düşünceyi desteklemektcdir.
Araştırma Sonrasında, Aiıcı Dil Kontrol Listesi'nin güvenirlik ve geçerlik katsayıl,ırı bir kcz dıüa hesap
laürmüşhr, Yapülirn aniiıiz sonucunda, Alıcı Dil Kontrol Listcsi'ndcn Yapılıuıdınlmış Etkinlikler kısııı çı_
kartıldığında ölçeğin gcıi kalırn kısmlnın (Y.Y_o.E.'in) daha güvenilir ( :0.91, p<0.01) olduğu bulun-
muştuı. Ötc yandan Alıcı Dil Kontrol Listesi'nden Yarı Yapılandınlmış Etkinlikler kısmı çıkartıldığnda
ölçeğin geri kalan kısmrnın (Y,E,'niüı) güvcnilirliği :0,82'ye düştiiğü 8örülmüş; çocuklann dil ge]işim-

lerinin doğal onamda değerlendirilmcsi dıüa büyük bir önem kazanmışhr. Bundan yola çüka.ak bundiüı
sonraki al4tıımalar için, çcıcuk|aın alıcı dil becerilerinin doğal oyun oılamda değerlendirilmesinin bu
biJgiye yönelik dıüa güvenilir sonuçiar vereceği söy]enebilir,

2. Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgularda. 30-47 ayIık çrrcuklann dil yapllannı anlama ve sözcük da-

ğarcrklannın, kız ya da crkek oluşa gö.e değişmediği görülmektedjl. Alan yii,,ında yapılmış a.aştırma bul-
gulan da bu konuda fırklılaşmaktadır. Bu araştırmada, Alıcı Dil KontJoI Listesi'nin özellikle Yan Yapı
landınlmış oyun içi Etkinlikler alt boyutunda her iki cinsiyete hitap edeceği düşünülen etkinliklere ycr
verilmiştt. Fiüat .ıraştırmacı çıxuğun ilgi alanına göIe herhangi bir etkiıiiktcn ba§lama ya dı gerektiğin

de etkinliklerin tiimünü uygul:ımadıuı Yııı Yapılarıdınlmış oyun içl Etkinlıkler alt boyufunda uygulııma-
ları bitiıme esnekliğine Saiiptir. cinsiyetlerc özgü bir farklılık oıtalam.ı]ara bı*m.!k suretiyle görülebil
mesine karşın bu larklılığın hangi alanlarda belirginleştiğini anlayabilmek için etkinliklerin tamamının
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uy8ulanması ve heretkinlikten alınacak puanlıırın ayrı ayrı hesaplanmısının gerekeceği düşünüIcbilir, Bu

nedenle, bundan sonra yapılacak çaIışmalıir için. çocukla.n kültürc özgü olaraİ bu diincmde edinmiş ol-

dukları cinscl kimliklerinin de gijz önüne alınmısı ve mcvcut değeılendinnedc kullanılacııl etkinliklcrin

buna göre plaılanması vc puanlanması öncrilcbilir,

3. Arixrtüma sonı,ıçlirrına sörc. ç«]uklaİın Sözcük dağarcıklıırı yaşla birliktc aılmaktadrr. 30-32 ve 3]

35 ay grubund.ıki çtıcuklann 36 47 aylıu iırasındaki çocuklara giirc düa az sözcük dağiırcığına süip ol-

duğu göıülmektedir. Alan yuında. ç(^-uklann sözcük dağarcık)arının yaşla birlikıe artması buJgusunu

destekleyen başka araştlıma bu]gularına da ıotlanmışır. Bu bulgulara göıt. çirııklann her yaşııüi söz-

cük dağarcıklannın, önccki yaşlarda edindikleri sijzcük dağafcıklaİının da etkisiyle arttığı söylenebilir.

Çocuklıırın. düa önce edindikleri keiime]eıden yıJarliuriıri* sijzcük dağıırcıklıuıı her y-aşta düa da art

tı.dlklaİ düşünülmcktcdir.
4. Mevcut bulgulıır incclcndiğinde. çocukl.ırrn alıcı dil becerilerinin gclişiminin, özelliklc 30, aydan

36. aya kadıır vc,12, aydan ,17. aya kadar hızla geliştiği göıülmcktcdir, Bu bulgu. Türkçe'de sözü edilen

dönem]ein allcı di} beceıiicri açlsından kritik dijncmleı o]duğunu düşündüİnektedir. Alıuı yazında, bu

bulguyu destckleyecek bir çalışmaya rastlanmamıştır: bundan soıua yapılacal araştımıalann bu bulgu,

nun genelJenebilirliği açısından kritik olduğu düşünülmekledir.

5. Yaş gruplaına göre çocuklann sıfatliirı .mlamada lark]ülık gösterdiği vc bu farkın kırk dördüncü

aydan sonra dıüa da belirginleştiği bulunınuştur, Bazl ,ıraştınna bulgulaİ ise bu diincmde çocuklıırın sı
1al kullanım]nda bu dijncmde bir artış olmadığ!nü söylemektedir. Sonuç olalak. çocukliırın yaşlan ıırttık-

ça sıfatları aürlama dü7€ylerinin dc aıltığı fakat çırcukların sılat kullanımlıuındaki azalmııırın. ,12, aydan

sonra sıfatları iınlama ile iJişkili olmayabileceği söylenebilir.

6. Araştırma bulguları çcrcuklann zamirleıi ırnlaına düzeyleİinin yaşla birlikte artış göstcrdiğini. fakat

36-,17 aylar aıasında çocuklırrın zamirleri aılıuna düzcyleri ara_sında istıtistikse] açıdım anlamlı bjr fark

l1lık bulunmadığını ortaya koymaktadür. Bu bulguya dayıınıuak, çocuklann. 36. aydan sonra Türkçc'de

ki zamirlerin tümünü anladık]aı düşünülcbilil.

7. Araştırma sonuçlıınna görc çocukların zarflirrı anlaına düzeyleri yaş itıltıkça artmiüladır. Yq grup

lanna göre çcuklaıın zarflan ıuılıuıa düzeyleli özellikle 38. aya kadar belirgin biçimde farklılık giistcr-

mektedir. Bu bulgu alan yazındaki diğer ıuaştıümalarla da destekleırmcktedir, Yaş gruplıırına göre çOcuk-

lıırın zırmirleri anlama düze),lerindeki aftı§ 42,17 ay]ar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamış

ır. Özellikle ],5 ya§ sonrası için çocukların zarflaı anlama düzeylerine ilişkin yapılacak daha aynntılı

ara§tırma]ann gerekliliği düşİnülmektedir.
8. Araştııma bulgultırı. yaş gruplarına göre çcıcuklıırın bağlaçlan anl.üna dizeyleri istatistiksel açıdan

anlamJı bir farklılık gtistermektedir. Mcvcut bulgulara göre, özellikle 33 38 ve 42-,17 aylar aras]nın bağ-

laçlan an]ama açısından çocuklar jçin kritik diincnı]er olduğu söylenebi]ir, Bu bulgunun genc}lenebilme

si için yine, boylamsal çalışmalıırla desteklenmesi gerekmcktcdiı.

9. Araştırma bulgu]an. yaş grupl.irına giire çocuklaın eyleınleri anlama düzeylerinin y4la birlikte ıır-

tlş göSterdiğini oftaya koymuştur. Özellikle ,12. aydan sonra çocuklal eylemleri daia iyi anllyor görün-

mektcdiIler. Bu yaŞ döneminin cylemleri daha iyi ıurlaııaya başlama açısından kriıik olduğu düşünülebi

Jir. Alaıdaki bazı çalışmalarla panılellik göstene de bu düşünccnin konuya ilişkin yapılacai daha ayrın-

tı]ü ala§ümalar]a desteklcnmesi gerekli görülmektcdil.

10. Ydş gruplanna göre çocukların ekleıi anlama düzeylcri istatistiksel açıdan anlamlı bir fırklılık
göstermektedir. Özcllikle 30. 38. ve 4l.-,17, aylal araslnda, çocukların ekleri anlama düzcyleıi arasında-

ki farklılığın belirginle$iği görülmektediı. 4]. aydıırr sonra o(aya çrkaı bu fıırklılaşmanın açıklıuıabilme

si için konuyla ilgili yapılacak dalıa ayrınllı araşttrmalarla desteklcnmesi gereklidir.

ll. fuaştlrma Sonucunda, yaş arttıkça ç(rukliuın söZ dizimine göre cümleleıi anlama düzcylerinin de
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