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Giriş
Ç o cu k ların k avram ları nasıl o lu ştu rd u k ları, bunların ad larını nasıl
öğrendikleri ve kullandıkları son yıllarda bir çok araştırmanın ve tartışmanın konusu
olm uştur. G elişim kuram ı konusunda iki temel yaklaşım Piaget ve V ygotsky'nin
görüşleriyle özetlenebilen bilişsel ve sosyal-iletişim sel yaklaşım lardır. Piaget'nin
gelişim i üç ana evreye böldüğü tanım ını temel alarak Riley hem Piaget hem de
V ygotsky'nin ilk dönem de kavram oluşturulm adığını kabul ettiğini söylem ekte ve
ancak üçüncü yılda dil ve düşünce arasında en alt düzeyde ilişki olduğunu ileri
sü rm ektedir. Bu iki b ilim ad am ın ın daha sonraki ev relere ilişkin görü şleri
ayrılm aktadır. Piaget'ye göre bilişsel gelişim gelişim in tem elini oluşturur, dil
gelişim inden bağım sızdır ve onun ön koşuludur (H ickm ann, 1990; Riley, 1987;
Carroll, 1986). Vygotsky'e göre ise dil ve konuşma arasındaki ilişki bilişsel gelişime
olduğu kadar deneyim e de bağlıdır. Hickmann (1986:11) Piaget'nin dil kullanım ını
bağımsız gelişmenin ürünleri olan bir çok davranıştan yalnızca biri olarak gördüğünü,
dilin özellikle ilk iki evrede bilişsel gelişim için ne yeterli ne de gerekli olduğunu
ileri sürdüğünü belirtm ektedir. Bu görüşün aksine V ygotsky dil gelişim ini bilişsel
gelişim in çıkış noktası olarak görmekte, bilişsel ve dil gelişiminin sürekli etkileşim
içinde olduğunu ve birbirlerinden ne bağım sız ne de öncelikli olabileceğini ileri
sürmektedir.
B enzer şekilde A nglin de (1986:84) ilk sözcüklerin ö ğ renilm esinin
çocuğun önceki kavram gelişim inin üzerine oluşturulduğunu ve ilk sözcüklerin
öğrenilm esinin de bilişsel ve anlamsal gelişimde önem li değişikliklere yol açtığını
ileri sürmektedir.
Dil edin im i ç a lışm aların a b ak ıld ığ ın d a ço cu k ların dili çev releriy le
etkileşim de, dünyayı kavram akta ve öğrenm ekte bir araç olarak kullandıkları
gözlenm ektedir. Ç ok küçük yaştan itibaren dil yapılarının yanısıra işlevler de
k avranm akta, b ir yapının birden fazla işlevi k ap sar şekilde kullan ıld ığ ı da
görülm ektedir. Bu yapılar arasında çocukların kullandığı soru tüm celerinin etkileşim
ve öğrenm ede, dolayısıyla bilişsel gelişim de önem li rol oynadığını düşünüyoruz.
Şim diye kadarki çalışm alar genellikle yetişkinlerin çocuklara yönelttiği sorulara
çocukların verdiği yanıtların incelenm esi ya da çocukların soru kullanım larının
yapısal gelişim inin tanım lanm ası şeklinde olm uştur (örn. Klim a ve Bellugi, 1966;
E km ekçi, 1979; 1990). Bu çalışm ada, bu nedenle, çocukların kullandığı soru
tümceleri yapı ve işlev açısından incelenecektir.
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Dil ediniminde sözcük sıralaması çok erken edinildiğinden İngilizce edinen
çocuklar genellikle İngilizce dizimi olan özne-eylem-tümleç sıralamasına karşı hassas
dav ran m ak ta bu nedenle erken yaşta kullan d ık ları soru tüm celeri bu sırayı
izlem ektedir (Snow, 1986:73). Soru tüm celeri yükselen tonla, düz tüm celer düşen
to n la sö y len d iğ in d en ço cu k la r b aşla n g ıçta so ru ları düz tü m celerd en to n la
ayırabilirler. Snow çocukların yükselen tonla sonlanan tüm celeri m utlaka bir yanıt
beklediği şeklinde yorumladıklarını ileri sürmektedir.
İngilizce evet/hayır soruları ve soru adılı ile başlayan sorular özneyi soran
"who" ve "what" dışında öğelerin yer değiştirm esini gerektirdiğinden ilk sorular
genellikle düz tüm ce sıralam asında olup ancak özne ve yardım cı eylem in yer
değiştirm esinin öğrenildiği daha sonraki aşam ada yetişkin sorusuna benzer sorular
üretilebilm ektedir (Yule, 1985:144; Parker, 1986:159).
Türkçe'de ise durum İngilizce ve benzeri dillerden farklıdır. E vet/hayır
sorularını oluşturmak için sorulmak istenen öğeden sonra -mi imi eklem ek yeterlidir.
Ö ğelerde bir yer değişikliği söz konusu değildir. Soru adılı ile yapılan sorularda da
durum aynıdır. Yalnızca tümcenin başına soru adılını eklemek yeterlidir. Bu nedenle
soru tüm celeri Türkçe'yi anadili olarak edinen çocuklarca çok çabuk ve düzenli bir
şekilde kullanılmakta, bu konuda çok az hataya rastlanmaktadır. Ömeğin:
MER: Siz üçüncü mü katta oturuyorsunuz? (3;4)
Bu örnekte bile çocuğun -m i iminin işlevini öğrendiği, yani hangi öğeyi
sorguluyorsa ondan sonra soru imi kullanacağını bildiğini görmekteyiz. Ancak,
"üçüncü kat" tamlamasının bölünmemesi gerektiği bilgisinin eksikliği bu tümcenin
söylenmesine yol açmıştır.

Yöntem
Bu çalışm anın veri tabanını Türkçe'yi anadili olarak edinen d ö rt kız
çocuğundan 2;0-3;6 yaş arasında uzunlam asına toplanan anlık konuşm a örnekleri
oluşturm aktadır. İkinci yaşgünlerinden itibaren başlanarak çocuklar her ay bir kez
ziyaret edilm iş ve en az bir saat boyunca hem araştırmacının hem de anneleri ya da
evde bulunan diğer kişilerin katılım ıyla gerçekleşen konuşm aları kaydedilm iştir.
D aha sonra çocuk dili analizi için geliştirilm iş C hat M anual (M acW hinney,1991)
program ına göre çeviri yazıya dönüştürülen konuşm alardan yalnızca 2 ;0 , 2 ;3 , 2 ;6 ,
2;9, 3;0, 3;3 ve 3;6 yaşa ait olan kısmı bu çalışm a için incelenmiştir.
A raştırm anın kapsam ındaki kız çocuklarından ikisi (Ç1 ve Ç2) alt sosyo
ekonom ik düzeyde ailelerden gelm ektedir. H er iki ailede de anne baba ilkokul
m ezunudur. B abalar işçi olarak çalışm akta, annelerse evkadınıdır. D iğer iki çocuk
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(Ç3 ve Ç4) orta sosyo-ekonom ik düzeydeki ailelerden gelm ektedir. Bu ailelerde
anne ve babalar üniversite mezunu ve tümü çalışmaktadır.
*

Veri A nalizi
Araştırmanın kapsamındaki çocukların soru kullanma eğilimlerini incelemek
için öncelikle konuşm a örn ek lerin d e soru tü m celerinin düz tüm ceye oranı
h esap lan m ıştır. T ab lo l ’de de gö rü ld ü ğ ü gibi ço cu k lar soru tü m celerin in
kullanım ında bireysel farklılıklar gösterm ektedir. Bu durum da her çocuğun soru
tümcesi kullanım oranının kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Örneğin, Ç 1 ilk aydan başlayarak ortalam aya (% 1 1 .6 ) yakın bir oranda soru
tümcesi kullanmıştır. En yüksek soru kullanım oranı 3;0 yaşta gerçekleşmiştir. Ç2 ise
genellikle Ç l'e göre daha düşük oranlarda soru tümcesi kullandığı halde 2 ;6 yaşında
en yüksek oranda soru kullanımı gerçekleştirm iştir (%27.5).
Tablo 1. Soru tümcelerinin toplam tümcelere oranı.
D enek/Y aş Ç l(% )

Ç2(% )
7.5
4
27.5

2;9
3;0
3;3

5.5
10.5
8.3
13.3
21.3
11.5

3;6
X

1 0 .8

7.2

1 1 .6

1 0 .6

2 ;0

2;3
2 ;6

10

8.4
9.6

Ç3(% ) Ç4(%)
0 .6
13
3.8
15.9
2
29
27
6.5
23.7
10
36.8
5.9
34
25.6

9.3
5.4

Dört çocuk içinde Ç3 en yüksek oranda soru tümcesi kullanm aktadır. 2;6
yaştan itibaren ortalam asının (25.6) üzerinde olduğu gözlenm ektedir. Ç4 ise en az
soru kullanan çocuk olm uştur. Ç 4'ün anne ve babasının çocuğa sürekli soru
yöneltm ekte olduğu göz önüne alındığında çocuğun soru sorandan daha çok soru
yanıtlayan durum unda olm asının böyle bir strateji geliştirm esine neden olduğu
düşünülebilir. A nne babanın çocuğa sürekli açıklam alar sağlayarak da fazla soru
sorulmasına gerek bırakmadığı gözlenmiştir.
D ört çocuğun da ilk veri toplam a zamanı olan iki yaşında soru tüm cesi
kullanıyor olm ası soru tüm celerinin erken dil gelişim i dönem inde edinilm eye
başlandığını gösterm ektedir. Önce hangi tür soruların görüldüğünü incelediğim izde
aşağıdaki tablo ortaya çıkm aktadır (Tablo 2). Soru kullanım oranında karşılaştığımız
bireysel farklılıklar burada da göze çarpmaktadır.
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Tablo 2. Yapılarına göre soru tümceleri:
S eher(Ç l) :

tonlam a ( 2 ;0 )
soru adılı + tümce (2;3)
sözcük + -m i? (2;3)

İlknur(Ç2):

soru adılı + tümce ( 2 ;0 )
sözcük + -m i? (2 ;6 )
tonlam a ( 2 ;6 )

Ba§ak(Ç3) :

sözcük + -m i? (2 ;0 )
soru adılı + tümce (2 ;0 )
tonlam a (2;9)

Ecem (S4) :

sözcük + -m i? ( 2 ;0 )
soru adılı + tümce (2 ;0 )

T ürkçe'de çok yaygın olm am akla birlikte bazen soru şekli kullanm adan
yükselen tonla soru sorulabilir (B anguoğlu, 1990). B enzer şekilde, çocukların
konuşm a örneklerinde de özellikle şaşkınlık ifade ederken yükselen ton kullanarak
soru oluşturdukları gözlenm iştir. A ncak, bu soru tüm celeri her üç çocuğun
konuşm asında da tek sözcüklük ya da eksiltili tüm celerle sınırlıdır (Ö rnek 1). Bu
bakım dan bu çalışm adaki soru örnekleri, soru kullanım ının ilk aşam asında yükselen
tonla düz tüm cenin soruya dönüştürüldüğü, İngilizce edinim örneklerinden farklıdır.
(Ö rn .l) Ann: baban geliyor.
Ç3 : babam? (2;9)
A raştırm anın kapsam ındaki çocukların kullandıkları diğer soru türleri -m i
imi kullanm a ve soru sözcüğü ile yapılan sorulardır. Türkçe'de sorular herhangi bir
sözdizim i değişikliği gerektirm ediğinden soru tümcesi edinimi düzenli ve kolaydır.
Bu çalışm ada incelenen konuşm a örneklerinde de çok erken yaşta hem evet/hayır
sorularına hem de soru adılı ya da önadı ile yapılan sorulara rastlanm aktadır. Soru
tüm celerinin yapısal çeşitliliğine ilişkin sayısal bir çözümleme yapılmamıştır. Ancak,
çocukların veri toplam a sürecinin ilk aylarından başlayarak "ne", "kim", "nerede",
"nasıl", neden/niçin", "nasıl" soru önad ve adıllarını kullanabildikleri gözlenmiştir.
Soru tüm celerine işlevleri açışından baktığım ızda yetişkin dilinde soruların
her zaman yalnızca bilgi alm a işlevine yönelik olarak kullanılm adıklarını görürüz
(A ğakay, 1952; B olulu, 1997). A ğakay soru tüm celerini "gerçek sorular" ve
"kuruluşları soruya benzeyen ancak doğrudan fikir ileri sürmeğe yarayan cüm leler"
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olarak sınıflandırmıştır. "Böyle şey olur mu?" örneğinde olduğu gibi "tersine sorulu
anlatış", "hikaye etm e”, "dilek", "ikileme" gibi anlatım çeşitliliği sağlayan işlevleri
gerçekleştiren tüm celerin aslında soru tüm cesi olm ayıp soru şekilli an latışlar
olduğunu ileri sürm ektedir (1952:683-4). Bolulu tüm soru ve soru görünüm lü
tüm celer yerine -m i imi ile oluşturulan soruları incelemiştir. Bu imin her tüm cede
öğrenm e, bilgi alma, m erak giderm e gibi işlevlere yönelik olarak kullanılm adığını,
bazı soru görünüm lü tüm celerin pekiştirm e, zaman, şaşırm a, yadsım a, koşul, vb
değişik işlevler gerçekleştirebileceğini ileri sürm ektedir. Ç ocuklar da bu imin ve
diğer soru tüm celerinin bilgi alm a, öğrenm e dışındaki farklı işlevlerinin ayırdına
erken yaşta varıp yetişkinlerinkine benzer bir kullanım göstermektedirler.
Tablo 3. İşlevlerine göre soru tümceleri:
İlknur
Seher
İşlevler:
(Ç2)
(Ç D
2;0
bilgi isteme
2;0
yansılama
2;0
2:0
onaylatma
2;0
2;6
açıklama isteme
2:0
3;3
seslenme
2;3
izin isteme
2;3
2;6
gösterme/
dikkat çekme
öneri
olumsuzlama/zıtlık
tanıtma
karşılaşürma
hatırlatma
şaşırma
istek
yakınma
düzeltme
sosyal beceri
konuşma başlatma

Başak

Ecem

(Ç3)
2;0

(Ç4)
2;3
2;0
2;6

-

2;3
-

2;0

-

2;6
2;9
2;9
3;0
3;3
3;3

.

2;9

-

-

-

-

-

3;6

-

-

-

2;0
2;0
2;9

2;3

-

-

-

-

-

-

2;0
3;0

2;6
-

2;3
2;3
3;3

.
3;0
3;3
2;9
2;9

-

Tablo 3'te dört çocuğun soru tüm celeri kullanarak amaçladıkları işlevler ve
bunların ilk kez gözlendiği ay belirtilm iştir. Çocuklar iki yaşında soru tüm celerini
bilgi isteme işlevinin yanısıra yansılama, onaylatma, açıklama isteme, izin isteme, bir
şey isteme, hatır sorma gibi işlevleri de gerçekleştirmek için kullanmaktadırlar.
Ç ocuklar arasında bireysel farklılıklar burada da gözlenm ektedir. Ö rneğin,
Sİ en fazla sayıda işlevi yerine getiren soru tümceleri kullanırken S2 en az sayıda
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işlev gerçekleştiren soru tümceleri kullanmıştır. Bilgi isteme, yansılam a, istek, izin
istem e, onaylatm a gibi işlevleri yansıtan soru tüm celeri tüm çocuklar tarafından
kullanılm aktadır. Ö rneğin "Bu benim olsun mu?" en sık kullanılan izin istem e
tümcelerinden biridir.
Çocuklar zaman zaman yanıttan emin olmadıklarında ya da yeni edindikleri
bir yapıyı çalışırken yansılama stratejisini kullanmaktadırlar (Ömek 2 ).
(Ö rn.2) Ann
Ç3
Ann
Ç3

: sen o ablaya ne götürdün?
: ne götürdüm ? (2;3)
: ne verdin?
: ne verdim?

Onaylatma işlevi genellikle "değil mi?" sözcüğünün kullanılması ile
gerçekleştirilm ektedir (Örnek 3). Ancak, aynı işlevi gerçekleştiren farklı örneklere de
rastlanmaktadır (Örnek 4).
(Ö rn.3) Ç4 : siz yatıyorsunuz, değil mi? (2;6)
(Ö rn.4) Ç3 : öyle mi diyor ağaçkakan? (2;3)
Tüm çocukların ortak olarak kullandıkları işlevlerin yan ısıra tek tek
çocuklara özgü bireysel kullanım lar da gözlenm ektedir. Ö rneğin, seslenm e ve
karşılaştırm a işlevlerini yalnız Ç l'in konuşm a örneklerinde görm ekteyiz (Örnek 5).
Annesi büyüklere kahve, çocuğa çay ikram ettiğinde çocuğa büyüklerin fincanında
da çay olduğunu söylem iştir. B üyüklerle birlikte kahve içm ek isteyen çocuk
hoşnutsuzluğunu karşılaştırma yaparak ifade etmişür.
(Ö rn.5) Ç1
Ann
Ç1

: bu çay m ı? (3;3)
: neci ya?
: kayfe o.

D iğer taraftan, şaşırm a ifade etm ek için soru tüm cesi kullanan tek çocuk
Ç2'dir. O turduğu koltuktan kalkan Ç2 altında oyuncağının olduğunu gördüğünde
şaşkınlığını soru görünümlü bir tümce ile belirtmiştir (Ö m ek 6 ).
(Ö rn. 6 ) Ç2 : aa altım da ne vardı? (3:6)
Ç3'ün kullandığı farklı işlevli soru tüm celeri ise yakınm a ve düzeltm edir.
Araştırmacı ile evcilik oynayan Ç3 kahvesinin gecikmesinden yakınarak sorar:
(Ö rn.7) Ç3 : kahve nerde kaldı? (2;0)
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Aynı çocuk annesi ile birlikte fotoğraflara bakarken anne bilerek yanlış bir
adlandırma yapar ve çocuk tarafından bir soru tümcesi ile düzeltilmek istenir
(Örnek 8 ).
(Örn. 8 ) Ann : şu kargalara nasıl bakıyorsun sen?
Ç3 : ördeklere mi?
Ç4 diğer çocuklara oranla az sayıda soru tüm cesi kullandığı halde işlev
açısından sosyal beceri ve konu başlatm a işlevlerini kullanan tek çocuktur.
A raştırm acı ile konuşm ayı sürdürm ek isted iğ in d e kendisi konuşm a konusu
oluşturm ak için soru tüm celeri kullanm akta ve yanıtını da kendisi verm ektedir
(Örnek 9-10).
(Örn.9) Ç4 : nereye gidiyoruz yarın biliyor musun? (3;3)
Arş: nereye?
Ç4 : pikniğe.
(Öm.lO)Ç4 : benim doğumgünüm oldu mu annem bana ne alacak
biliyor m usun?
(3;3)
Örnek 10'da Ç4'ün -m i imini soru imi olarak değil de zaman belirtm ek için
kullanarak Bolulu'nun tanımladığı yetişkin kullanım ına da yaklaştığını görm ekteyiz.
A yrıca, Ç4 2;0 yaşında hatır sorm ak için "iyi misin?" ifadesini kullanm aktadır. Bu
aşam ada bu sorunun kalıpsal bir söyleyiş olduğu söylenebilir. A ncak, daha sonraki
aylarda bu ifade diğer soru tüm celerinin o rtaya çık m asın a koşut olarak da
kullanılmaya devam edildiğinden Ç4'e özgü bir işlev olarak listeye geçirilmiştir.
Veri tabanını oluşturan konuşm a örneklerinde çok az hatalı kullanım a
rastlanmıştır. Örneğin, en çok soru tümcesi kullanan Ç3'ün zincirleme soru tümceleri
kullandığı 2 ;6 yaş örneklerinde bu tür hatalı sorular vardır (Örnek 1 1 ).
(Ö rn.l 1) Ç3 : bu bisikletin var mı? (2;6)
Arş: var.
Ç3 : nerde?
Arş: evde.
Ç3 : nasıl gibi?
bunun gibi mi?
Arş: hıı.
Ç3 : kocaman mı?
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Yapı açısından bir başka hata yine aynı çocuğun 3;3 yaşında kullandığı bir
soru tümcesinde göze çarpm aktadır (Örnek 1 2 ).
(Örn. 12) Ç3 : hızlı mı da mı alıyor? (3;3)
Ç3'ün daha önceki aylarda toplanan konuşma örneklerinde soru tümceleri
doğru kullanıldığı halde 3;3 yaşında bir çok soru örneğinde gerek -m i iminin gerekse
soru adılı kullanımının hatalı oluşu dikkat çekicidir (Örnek 13-14).
(Örn. 13) Ç3 : oyuncak olsa oynarım mı? (3;3)
(Örn. 14) Ç3 : annesi de var mıydı?
Ann: annesi de vardı.
Ç3 : adı kim?
Ancak, hatalı örneklerin doğru örneklere göre sayıca çok az olm ası bu
yapının öğrenilm em iş olm asından daha çok girdi yoğunluğuna bağlanabilir. Bu
örneklerde de görüldüğü gibi, yeni tüm ce kalıpları ve sözcükler edinildikçe daha
önceden doğru kullanılmakta olan yapılarda da hata yapılabilmektedir.

Sonuç
Ç alışm anın kapsam ındaki çocuklar hem yapı hem de işlev olarak çeşitli soru
tüm celerini veri toplam a sürecinin başlangıcı olan 2 ; 0 yaşından itibaren çok az
hatayla kullanm aktadırlar. T ürkçe'nin yapısından kaynaklanan düzenlilik soru
tüm celerinin erken edinim ini sağlam aktadır. Soru tüm celerinin çocuklar tarafından
kullanılan toplam tümce içindeki yeri konusunda bireysel farklılıklar gözlenm ekle
birlikte işlev açısından çeşitliliği çocukların soru tüm celerini etkin bir araç olarak
kullandıklarını gösterm ektedir. Ö zellikle, soru önad ve adıllarının erken yaşlarda
yaygın olarak kullanım ı çocukların çevreleriyle iletişim kurma, dünyayı anlam a ve
bilgi dağarcıklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.
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