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Bu ara~tlrma, TUrkye konu~an ve Gaziantep ilinde ya~ayan 5:0-8:0 ya~ araSl yocuklarda

durakla~tuma sesbilgisel i~leminin betimlenmesi ve soz konusu bu i~lemin ya~a, cinsiyete

gore farkhhk gosterip gostermediginin incelemesi amaclyla yapllml~tlr.

Ara~tlrmada, Gaziantep ilindeki ilkogretim ve anaokullanndan yanslz atama omeklem seyme

yontemiyle seyilen 305 denek yer alml~tlr. <;ah~mada resim adlandlrmayla ilgili geli~tirilen

bir "Resim Adlanduma Materyali" araclhglyla veriler toplanml~; kaydedilen veri her yocuk

iyin Uluslararasl Sesbilgisel <;eviriyazl (IPA) kullamlarak yoziimlenmi~tir. Sesbilgisel i~lem

yoziimlemesinde durakla~tlrmaya ili~kin sesbilgisel i~lemler ele ahnml~tlr.

Ara~tlrmaya alman yocuklann konu~ma oriintiilerindeki durakla~tlrma sesbilgisel i~leminin

slkhgl, ya~ ve cinsiyet ozellikleri tablolar halinde ortaya konmu~tur. Soz konusu degi~kenler

aylSlndan sergilenen i~lemin toplam i~lemlere oranlan ise istatistiksel verilerle ifade

edilmi~tir.

Durakla~tlrma ses bilgisel i~leminin ya~ aylSlndan farkhhk sergilemedigi, bununla birlikte

cinsiyete gore anlamh bir farkhhk sergiledigi goriilmii~tiir. Tiim deneklerde durakla~tlrma

geryekle~tirme slkhgl %31,8 olarak belirlenmi~tir.



THESIS OF MASTER

THE INVESTIGATION OF THE PHONOLOGICAL PROCESS

OF STOPPING AMONG THE 5:0-8:0 YEAR OLD CHILDREN LIVING IN THE

CITY OF GAZIANTEP

Mehmet Rojda ORUc;

Speech and Language Therapy Program

Anadolu University - The Institute of Health Sciences Department, March 2005

Advisor: Assist. Prof. ilknur Mavi~

The aim of the research was twofold: to investigate the phonological process of stopping

among the children at the age of 5 to 8 living in the city of Gaziantep and to search for the

effects of the variables such as age and gender.

For the study, 305 participants were chosen randomly from the primary and pre-school levels

in Gaziantep; 150 of whom were girls whereas the other 155 were boys. The data has been

collected by "Picture Naming Material" developed for picture naming and the recorded data

has been converted into IPA (International Phonetic Alphabet). For the analysis of the

phonological process of stopping, related phonological procedures were discussed.

The frequency and the distribution according to gender and age of the phonological process

'stopping' among the children participated have been shown in tables. The statistical findings

of the total procedure regarding the variables have been shown in tables. It was observed that

the phonological process of stopping did not show any meaningful significance to age

variable but for the significant differences for the gender variable. The frequency of stopping

process among the participants was determined as %31,8
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BOLUMI

Edinim siireci iyinde, yocuklarda ortaya ylkan sesbilgisel siireyler ve/veya bu

siireylerin ediniminin nasIl gef(;ekle~tigi konusu yok smuh olarak ele

ahnmaktadlf. Tiirkiye'de normal dil geli~imi sergileyen bireylerin dil edinim

siirecine ili~kin yapIlml~ yah~malarm azhgl ve dil ve konu~ma sorunlu 90cuklara

yonelik veri toplama gii9liikleri bu konulann 9ah~Ilmasml olduk9a

smulamaktadlr.

Sesbilgisel yakla~lma dayah olarak yapllan ara~tIrmalar, 90cuklarm anadillerinin

ses dizgesini ne ~ekilde edinip kullandlklarma ili~kin kestirimlerde bulunmamlza

yardlmcl olmaktadu. Bu yah~malardan hareketle elde edilen veriler, alanda

9ah~an ki~ilerin dil ve konu~ma bozukluklanna yonelik degerlendirme, tanIlama

ve terapi giri~imlerine zemin olu~turmasl aylSlndan yarar saglayacaktu.

Ulkemizde bu yakla~lml ornek alan 9ah~malar 90galdlk9a, Tiirkiye'nin farkh

bolgelerinde yerle~ik Tiirkge konu~an 90cuklarda gozlenen sesbilgisel i~lemlerin

betimlenmesi ve bu siirece ili~kin geli~imsel profillerin 91kanlmasma olduk9a

onemli katkllar saglayacaktlr.

Bu 9ah~mada Gaziantep ilinde ya~ayan 5:0-8:0 ya~ araSl 90cuklarda gozlenen

durakla~tlrma sesbilgisel i~leminin incelenmesine yer verilmi~tir.
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1.1. Problem

Sesbilgisel bir yakla~lm, normal ya da sorunlu yocuk dili ara~t1rmalannda, dil

sisteminde sesbilgisel orglitlemenin niteligi; bir konu~ucunun bu orglitlemeye

ili~kin ortlik bilgisi; bu bilginin yocuklukta nasil kazamidigi ve geli~tigi; bu

bilginin sozlli dil liretimini nasll tamamiadigi ve ileti~imsel amaylarda nasll

kullamidigma ili~kin hipotezlerin betimlenebilmesine yah~lf (Topba~,1996). Bir

yocugun sesbilgisine ili~kin bilgisi, onun anadilinin ses sistemi ve i~leyi~i

hakkmda ne bildigini ve bu bilgiyi nasll kullandigmi gosterir (akt: Be~toy, A. D.;

2004)

1994-1995 ogretim Yllmda Anadolu Dniversitesi Egitim Fakliltesi Ozel Egitim

BoWmli Konu~ma Engellilerin Egitimi Anabilim Dah tarafmdan Eski~ehir iii

ilkokullan ile ilkogretim okullannda bulunan anaslmfl vebirinci slmflarda

yapllan bir taramada da gorlildligli gibi, lilkemizde yapilan ara~t1rmalarda

yocuklarda sesletim ve sesbilgisi sorunlan ilk liy konu~ma sorunu iyinde yer

almaktadlf (Konrot, 1998). 1996 yllmda Tlirkiye'nin 25 ilinden alman veriler de

slkhkla rastlanan dil ve konu~ma bozukluklannda kekemelik (%19), gecikmi~

konu~ma (%16), ve artikulasyon (sesletim-sesbilgisi) bozuklugunu (%15) ilk 3

slrayla saptaml~t1r (Topba~, Konrot ve Ba~al, 1996).

2000 yllmda Tlirkiye'de liniversite blinyesinde kurulan ilk resmi dil ve konu~ma

bozukluklan merkezirie ba~vurarak degerlendirme ve terapi alan 774 vakamn

demografik ozellikleri ve sorunlan analiz edildiginde, geymi~ ara~t1rmalarl

dogrulayan bulgulara rastlanml~tlr. Sesletim-sesbilgisi bozukluklan, kekemelik

(ritim), ve gecikmi~ konu~ma diger ara~tlrmalara benzer ~ekilde slkhkla gorulen

dil ve konu~ma bozuklugu olarak saptanml~lardlr. Adl geyen sorunlar bu

yah~mada %66 ile temsil edilen 3-12 ya~ grubunda belirlendiler (Mavi~,i.,

Topba~,S., 2005 baslmda).

Ozellikle okul oncesi ve okul yagi yocuklarda durumun ciddiyeti son

ara~t1rmalarda ortaya Ylkml~tlf. Eski~ehir ili Milli Egitim Bakanhgma bagh 10
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devlet ve 1 ozel okulda 77 ogretmen yoluyla degerlendirilen 7-12 ya~ grubundan

2356 ogrenci bulgularma gore konu~ma bozukluklan prevalansl %5.56 olarak

belirlenmi~, en slk goriilen bozuklugun sesletim-sesbilgisi (%3,1), en az gorulenin

ise i~itme sorunu (%0.2) oldugu saptanml~tlf (Dge, 2004).

<;ocuklann ger<;ekle~tirdigi sesbilgisel i~lemler konu~malanm ve dolaylSlyla

anla~I1lfhklanm btiytik oranda etkilemektedir. Erken ya~larda normal olarak kabul

edilen bu i~lemlerin, ileri ya~larda yerini normal sesbilgisi kullanlmma buakrnasl

beklenmekle birlikte, bazl <;ocuklar ilkokul <;agmda ve/veya devammda sorunu

halledemediklerinde bir dil ve konu~ma terapistine ba~vurmak zorunda

kalabilirler. <;ocuklann tistesinden gelemedigi sorunlu sesbilgisel i~lemlerden biri

de durakla~tlrmadlf.

Alanyazma bakI1dlgmda <;ocuklardaki sesbilgisel i~lemlere ili~kin ara~t1rmalar

iilkemizde olduk<;a slmrhdlr (Topba~,1999; Acarlar ve Ege,1996) bu

ara~tlrmalarda durakla~tlfma sesbilgisel i~lemi geni~ kapsamh olarak ele

ahnmaml~tlf. Bu alanda ger<;ekle~tirilme slkhklarl, ya~ ve cinsiyet a<;lsmdan bu

i~lemleri inceleyen <;ah~malara gereksinim duyulmaktadlr.

Ancak yapI1an alanyazm taramasmda Ttirk<;e konu~an <;ocuklara ili~kin olarak soz

konusu stire<;leri kapsayan edinim ve kullamma dayah ara~tlrmalarm ve cinsiyet

faktOrunUn bu duruma ili~kin etkilerinin ele almdlgl ara~t1rmalann slmrhhgmdan

(Topba~, 2004, Topba~ ve Yava~ baslmda) hareketle sesbilgisel yakla~lma dayah

olarak a~agldaki ama<;lar dogrultusunda bu ara~tlfma yapI1ml~t1r.

1.2. Ama~

Bu ara~t1rmanm geneI amacI, anadili Ttirk<;e olan ve Gaziantep ilinde ya~ayan

5:0-8:0 ya~ araSI <;ocuklarda durakla~t1rma sesbilgisel i~leminin slkhgml

betimlemek ve ya~a, cinsiyete gore farkhhk gosterip gostermedigini incelemektir.

3



Ara~t1flnanm geneI amaCI dogrultusunda alt amaylar a~agldaki gibidir:

Gaziantep ilinde ya~ayan 5:0-8:0 ya~ araSI yocuklarda;

I) DurakIa~tIrmasesbiIgisei i~Ieminin kullamima slkIIgI nedir?

2) DurakIa~tlrma sesbilgisel i~Iemi ya~a gore farkIIIIk gostermekte midir?

3) DurakIa~tIrma sesbiIgisei i~Iemi cinsiyete gore farkIIIIk gostermekte

midir?

1.3. Qnem

Dlkemizde sesbiIgisei yakIa~lma dayalI degerlendirme yontemieri dil ve konu~ma

sorunianna yakIa~lmda onemli hale geImi~tir. Bu alanda degerlendirme ve

terapi/egitim programIannm hazlrlanmasma hizmet veren oIyutlere ve normatif

verilere gereksinim vardu. Bu ara~tIrma sonucunda elde edilen veriler ile alanda

yaII~an ki~ilere Olyek hazulama, geli~tirme ve uygulama (terapi) gibi konularda

katkl sagianabilecegi du~uniilmekte, bu amayia hazlrlanan bu yaII~ma dil ve

konu~ma terapistligi alamndaonem kazanmaktadlr.
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BOLUMII

KURAMSAL A<;IKLAMALAR

2.1. ileti~im, Dil, ve Konu~ma

ileti~im, kaynak birim tarafmdan tasarlamp, diizenlenen mesaJm hedef birim

tarafmdan yOziimlenip algllanabilecek bir biyime donii~tiiriilmesi (kodlanmasl) ve

dinleyen ki~iye aktanlmasl sUrecidir (akt: Mavi~, 2000). Bu tammdan hareketle

dii~iiniildiigiinde kaynakbirim, mesaj, algl1anabilecek bir biyim ve kaynak birim

gibi ileti~im siirecinde onem kazanan ogelerle kar~l1a~maktaYlz. Ancak

ara~tlrmamlz ile ilgili olarak dii~iindiigiimiizde ozellikle kodlama bilgisi, yani, dile

ili~kin bilgi oldukya onem kazanmaktadu.

Dil, klsaca, bireyler araSl ileti~imde mesajm yerine geyebilecek bir aray olma

ozelligi ta~lmaktadu (akt: Mavi~, 2000). Dile ili~kin bilgi ise mesajm yerine

geyebilecek bilgiye m~kin yeterliligi kapsamaktadu. Konu~ma, bu bilgi

birikiminin kar~l taraf/taraflarca anla~l1u akustik bir biyime donii~tiirUlmesidir.

Bireyler arasl ileti~imin saglanmasmda en onemli konulardan biri de uzla~madlr.

Uzla~ma oldukya geni~ bir kapsama sahip olmakla birlikte, dilin edinim siirecinde

dogal yollarla geryekle~mektedir.

Edinim evresinde yocuklar, kendi ba~ma bir anlaml olmamakla birlikte anlam

aktarma i~levi iistlenen en kiiyiik birim, yani sesbirim ile tanl~lrlar ve bir yeterlik

kazanmayl hedeflerler. Sesbilgisel yeterlilik, konu~ma seslerini dilin sese ili~kin

kurallara uygun kullanmaYl bilme becerisidir. Konu~mamn temelini olu~turan dil
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kurallarma ait bilgiyi, ozellikle sesbilgisini edinrne gii91Ugii ya~ayan 90cuklarda

sesbilgisel bozukluklar ortaya 91kar (Topba~, 2004).

2.2. Sesbilgisel Edinime Genel BakJ~

Grunwell (1981), konu~ma dilinin anlam, sozdizim ve kullamm bile~enlerine

klyasla sesbilgisi geli~iminin daha karma~lk bir yetenek ve daha ozgiin bir

beceriklilik gerektirdigini ileri siirmektedir.

Sesbilgisel edinim bir90k dilde farkh yonlerden ve yakla~lm a911armdan yola

91kllarak incelenrni~tir. Ara~tumalardan 91kan genel bulgular, 90cuklann dil

geli~iminin ge~itli a~ama ve boyutlarmda ve geli~iminde genel bir evrensellik

olabilecegini dii~iindiirmii~tiir (akt: Be~toy, 2004).

Geli~menin belirli a~amalannda belirli nitelikteki evrensellik ve uzla~ma soz

konusu olmakla birlikte, bireysel farkhhklar ve dillere ozgii etkenler, sesbilgisel

edinimin ki~isel ve dile ozgii yonlerinin de oldugunu gostermektedir. Sesbilgisel

90ziimlemeyi temel alan diller araSl ara~tlrmalar, bu ozelliklerin ilk gergek 50

sozciigiin edinilmesi ile kendini gostermeye ba~ladlgml ortaya koymaktadu (akt:

Be~toy, 2004).

2.3. Sesbilgisel Edinim ve Diller Arasl Kar~Ila~tIrmalar

Jakobson 'a (1968) gore, bir sesin erken edinilip edinilemeyecegi sesin diinya

dillerindeki daglhmma gore a91klanabilir. Kendisinin 'Tersine Dondiiriilemez

Dayam~ma Kurallan 'na (Laws of Irriversible Solidarity) gore hemen hemen her

dilde bulunan genizsi sesler, on iinsiizler ve durak sesler, zltlan olan oral sesler,

geri iinsiizler ve daralmahlara gore daha erken edinileceklerdir. Bu sebeple,

digerlerine gore daha temel ve diinya dilleri i9in daha merkezi olan bu seslerin

diger seslerden daha erken edinilmesi dogaldu. Jakobson' m sesbilgisel edinimi
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aylklaYl~mdaki 'zltlar ya da tersler' baglammdaki gorii~ii yocuk sesbilgisindeki

daha sonraki yah~malar iyin giindemi belirlemi~tir. (akt: Hua ve Dodd, 2000)

Jakobson' a gore (1968), genizsilerin oralardan, duraklarm daralmahlardan daha

erken edinilecegini ifade ettigi bu yakla~lm, Kantonca, italyanca, Tiirkye,

ispanyolca, Japonca ve ingilizce konu~an yocuklar iizerine yah~malar ile de

desteklenmi~tir (akt: Hua ve Dodd, 2000).

C;e~itli dillerde bu dilleri konu~an yocuklann sesbilgisel geli~imindeki benzerlikler

ve farklar incelenmi~, sesbirimlerin edinim SlraSl, oram ve geli~imsel sesbilgisel

hata siireyleri tammlanml~t1r. Pye, Ingram ve List (1987) bir Maya dili olan

Quiche ve ingilizce ogrenen yocuklarda; Jimenez (1987) ve Acevedo (1988)

Meksika-Amerika ispanyolcasl ve ingilizce konu~an yocuklarda, Mowrer ve

Burger (1991) Xhosa ve ingilizce konu~an yocuklarda, So ve Dodd (1995)

Kantonca ve ingilizce konu~an yocuklarda kar~Ila~tlrmah yah~malar yapml~lardlr.

Slobin'in (1985, 1992, 1995, 1997) diller araSl edinim yah~malan, yocuk dili

ara~t1rmalarmda onemli bir yer tutmaktadu. Slobin, bu ara~tlrmalarmdasesbilgisel

edinim v,erilerini betimlemeli olarak kar~I1a~t1rml~ ve diller arasmdaki benzerlik

ve farkhhklar iyin kuramsal yorumlamalanm giindeme getirmi~tir(akt: Be~toy,

2004).

Son yIllarda ara~t1rmaCllar, yocuklann sesbilgisi sistemini belirli stratejiler ve

kurallara gore ogrendikleri iizerine odakla~maktadu. Bu ara~t1rmacI1ar,sesbilgisel

edinimde konu~ma seslerini tek bir birim olarak ayn ayn analiz etmemektedirler.

Sesbilgisel edinimde sesbirimler belirli bir baglamda ele ahnmaktadlr. Bu

yakla~lmlar"DogalSesbilgisi Kuraml" ile geli~mi~tir (Stampe,1979).

Stampe (1969) yocuklardaki sesbilgisel geli~imi dogal sesbilgisi kuraml

yeryevesinde aylklamaya yah~maktadlr. Bu kuramm en ilgi yeken yonii

"sesbilgisel Wemler" terimi ile sundugu "stratejiler" olmu~tur (akt: Topba~,1999).
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Stampe'a gore (1969) sesbilgisel i~lem, "insamn konu~ma yeteneginin

smulamalanm bir potansiyel kar~lthk ile diger bir kar~lthk iyinde eritme,

kaybetme, degi~tirme biyiminde zorlaylcl bir siireytir". Ba~ka bir tammda ise:

" ..yocugun konu~ma iiretiminde belirli giiyli.ik sergileyen ses ya da ses dizinleri

yerine gU9liik dereceleri daha az (fakat sesletim yeri,biyimi aylSlndan benzer) ses

ya da ses dizileri ile degi~tirme iyin kullamlan zihinsel siirey" olarak ifade

edilmi~tir (Grunwell,1985). Sesbilgisel edinim stratejileri terimi ise kuramsal

olarak yocuklann konu~ma dili oriinti.ilerinde "basitle~tirme" olarak adlandmlan

strateji egilimine yonelik bir a91klamadlr (akt: Topba~,1999).

Biryok ara~tumacl sesbilgisel geli~imin niteligini aynntlh olarak betimlemek ve

a91klamak iyin normal yocuklar arasmda ye~itli sesbirimlerin edinim ya~larl ile

bunlarm edinili~ suasml ve sesbilgisel i~lemlerin sergileni~ slkhklarml

ara~tlrml~lar ve buna dayanarak geli~imsel profiller olu~turmu~lardu(akt: Be~toy,

2004).

Topba~'a gore (1999) sesbilgisel geli~imde, ki~inin konu~makistedigi dil dizgesi

iyinde seslerin anlamlan degi~tirebilme ozellikleri, diizenleni~leri ve i~levleri

hakkmdaki bilgisi soz konusudur. Bu, zaman iyinde geli~en ortiik bir bilgidir ve

alma, algl1ama, yoziimleme ve iiretme siireyleriyle baglmhdlr. <;ocuklar genellikle

dillerinin sesbilgisi sistemini, i~leyi~ini ileti~im ortamlannda dogal olarak fazla

zorlanmadan kazamrlar. Soz konusu siireyte ustala~ma zaman iyinde a~amah

olarak geli~mektedir. Edinim siiresi 4:0 ya da 5:0 ya~lan gibi sesbilgisel i~lemlerin

baskl1anmaslyla sona eren klsa bir zaman dilimi ise de, yeti~kin dilinin sesyil

kullammma eri~me 6:0 ya da 7:0 ya~larma kadar siirebilmektedir.

2:5 ile 8:0 ya~lan arasmda 145 normal yocukta sesbilgisel i~lemlerin baskl1anma

siirecini izleyen Robert, Burchinal ve Footo (1990) sesbilgisel i~lemlerin en hlZh

2:5 ve 4:0 ya~lan arasmda azaldlgml, diger bir deyi~le baskl1andlgml ifade

etmi~lerdir. Bu siire iyinde en slk son iinsiiz dii~mesi, iinsiiz obeklerinin

indirgenmesi, durakla~tlrma, onle~tirme ve daralmah-aklcl1ann kaymasl i~lemi

ortaya 91kmakta ve bu i~lemler 4:0 ya~a dogru giderek kaybolmaktadu. 4:0
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ya~mdan sonra yalmzca unsuz obegi indirgeme ve aklcl-daralmahlarm kaymasl

i~lemlerinin devam ettigi, diger i~lemlerin ise nadiren gozlendigi ifade

edilmektedir. Turkye 19m sesbilgisel i~lemlerin ya~lara dag111ml ve

baskl1anrnasma ili~kin saptamalar Tablol' de gorulmektedir.

Tablo 1. 0-3:0 Ya~ TUrk <;:ocuklarmda Sesbilgisel i~lemlerin Kronolojik Geli~imi(akt: Topba~,

1996 )

i~lemler / Ya~ (0=22)

Tekrarlama
Seslem Yltiml
A~lk Tek Heceye indirgeme
Cok Hecelileri indirgeme

OnsUz DU~mesi

Hece Ba~lan

Hece Sonlan (·C,C·)
OnlUle~tirme
OnsUz (}be~i indirgemesi
SesAktanml
UnsUz Uyumu
Yumu~ak • damak Uyumu
Dl~ - yuvasll Uyum
Dudaksll Uyum
Genlzsl Uyum

(}nle~tlrme

Art - damaksIlla~brma

Durakla~brma

Aklcllarm Kaymasl
(}tUmlU I (}tUmsUzle~tirme

1:0-1:6 1:6-2:0 2:1-2:4 2:5-2:9 2:10-3:0

.._........._........_........_..-------------.....---....---.._ ..-....---_..........-------
..__........._--_..---------

------------_.-••••_•••_••••_>
--------------_•••_ •••_._._•••_.>

...._ _ _ ..
---------..__ ...._......__...._---
---------_ _ __..---------

-------..-_ ...--......----------_ _ _-_ _------ ................_ _..-------- ......._....__.._--_ .._------_......----------
---------------_._••>

l-> Sesbilgisel i#emlerin ~ocuklarm ~ogunda devam ettigi ya$ diJnemi
(•••••)Sesbilgisel i#emlerin en son baskllanmayU$ diJnemi
(-.» Sesbill!isel i$lemlerin ilerikiYU$ diJnemlerinde devam edebileceltiYU$ diJnemleri

Dodd, Holm, Hua, Crosbie (2003) ingiltere' de ya~lan 3:0 ve 6:11 arasmda

degi~en 687 ingilizce konu~an yocuk uzerinde yaptlklarl normatif yah~mada,

konu~ma seslerinin edinim ya~ml (phonetic acquisition) ve baskl1anml~ hata

oruntUlerinin edinim ya~ml (phonemic acquisition) ara~t1rml~lar ve ya~l daha

bUyuk olan yocuklann konu~malannda daha az hata orunttisu sergilediklerini ve

daha fazla dogru ses Uretimi yaptlklanm bulmu~lardlr. y a~l daha kUyUk olan

gruplarda ise cinsiyet aylSlndan bir fark bulunamaml~tlf. Bununla birlikte, en ya~h

grupta, klz yocuklannm sesbilgisel dogruluk oranlarmm erkek yocuklara gore

daha yuksek oldugu bulgulanrm~tlf(akt: Be~toy, 2004).

Paul ve Shriberg(1982) ise bazl ara~tlrmalann aksine ya~ ile birlikte sesbilgisel ve

sozdizimsel sorunlann azalmasl arasmda bir ili~ki bulamaml~lardlf. Aram ve

Nation(1975), omegin bUytik ya~lardaki yocuklarda ozellikle sesbilgisine ozgu

sorunlara daha slkhkla rastlandlgml ileri surmU~lerdir (akt: Topba~,1999).
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2.4. Sesbilgisel i~lemler

Grunwell (1987) seslerin edinimine yonelik yah~malarda seslerin geleneksel

olarak sozciik ic;inde 'sozciik ba~l, ortas1 ve sonu' gibi iiC; konumda

deger1endirilmesine kar~l y1km1~t1r C;iinkii sozciikler birden c;ok heceden meydana

gelebilmektedir ve seslerin gerek hece yapl1an gerekse sozciik ic;indeki dizimleri

seslerin edinimini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, Tiirkye'nin hece yap1s1 goz

oniine ahnarak sozciiklerde iinsiiz dag111m1 a~ag1daki ~ekilde irdelenmi~tir

(Topba~, .1996):

Hece ba~l-sozciik ba~l (HBSB) Ik! kap1

Hece ba~l-sozciik iC;i (HBSi) Ik! toka

Hece sonu-sozciik iyi (HSSi) Ik! ekmek

Hece sonu-sozciik sonu (HSSS) Ik! bebek

Biti~ik iinsiizler -C,C- yap1lar Ik! ask1

Sozciik ba~l-Unsiiz-obekleri Itrl tren

Sozciik sonu-Unsiiz obekleri Irk! Tiirk

Bu konumland1rmanm yam Slra neredeyse tiim ara~tlfmalarda ara~tlfmacl1arm

sesbilgisel edinimine ili~kin donemlerden bahsettigi goriilmii~tiir. Soz konusu bu

donemler a~ag1daki gibidir:

Donemler Yas arahg;l

Diloncesi 0:9-1:3

I. Donem 1:3-1:5

II. Donem 1:6-2:0

III. Donem 2:1-2:5

IV. Donem 2:6-3:0

Sesbilgisel i~lemler 'bir parc;a ya da parc;alar birle~iminin basitle~tirilme stratejisi'

olarak tammland1gmda, yocuklann konu~ma oriintiilerindeki olu~umlar iki yonde
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smIf1andmlml~tIr; dizimsel/yaplsal basitle~tirme ve dizisel basitle~tirme

(Grunwell, 1982; 1985).

DizimselNaplsal basitle~tirme: Sesyil birimlerin, sozcUklerin ya da seslemlerin

yaplsal orUntUsUnU etkileyen basitle~tirme i~lemleridir.

Dizisel Basitle~tirme: Aymcl ozellikli birimlerin baglam iyindeki anlam farkhhgl

i~levini, ba~ka deyi~le kar~lthk ve yer degi~tirebilme bagmtlslm betimleyen

basitle~tirme i~lemleridir.

Topba~ (1996), TUrk yocuklannm sesbilgisel geli~imlerine ili~kin bulgulan bu

smIf1andlrmaYl dikkate alarak a~agldaki gibi irdelemi~tir.

2.4.1. DizimselNaplsal Basitle~tirme i~lemleri

2.4.1.1. Seslem yitimi ve Tekrarlama: 'Seslem yitimi'ni Ingram (1976),

Grunwell (1985) ve diger ara~t1rmacI1ar ingilizce' de ilk donemlerde gozlenen

vurgusuz seslemin dU~UrU1mesi i~lemi olarak aYlklamaktadlrlar. TUrk

yocuklannda bu i~lem, 1:3-1:5 ya~ (birinci donemde) ilk 50 sozcUk iyinde ortaya

ylklp, genellikle tekrarlama i~lemi ile birlikte gorlilmektedir (Topba~, 1996).

2.4.1.2. Unsiiz, Dii~iiriilmesi: ingilizce'de yapI1an ye~itli ara~tlrmalarda,

genellikle geli~imin ilk a~amalannda, hemen tUm Unsuz-unlu-Unsuz (CYC) seslem

yapI1annda son UnsUzUn dU~urU1mesi olarak belirtilmi~tir. Turk yocuklarmda

sozcuklerde UnsUz dU~mesi smlf1andmlmasl a~agldaki gibidir (Topba~,1996):

i: Aylk hece ile sonuylanan son unsUz dU~mesi

ii; Hece ba~l-sozcUk ba~l Unsuz dU~mesi

iii: Hece ba~l-sozcUk iyi unsUz du~mesi

iv: SozcUk iyi-hece kav~aklan UnsUz birle~melerinde unsuz dU~mesi

(-C,C-yapllan)
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2.4.1.3. Unliile~me: Onltile~me, tinstiz dti~mesi ile baglmh olarak Irl ve /11

seslerinin uzun tinltilere donti~mesi biyiminde gozlenmi~tir.

2.4.1.4. Unsiiz Obegi Daralmasl: Onstiz obegi daralmasl 4. donemin

sonuna (3 ya~a) kadar devam etmektedir. Daralma, obek iyinde belirtey (marked)

durumunda edinilen ses yontine dogru geryekle~mekte ancak obekten obege de

farkhhk gosterebilmektedir.

2.4.1.5. Benze~im i~lemleriIfJnsiiz Uyumu: Benze~im i~lemleri, bir sesin

soz zincirinde kendisinden once ya da soma gelen bir ba~ka sesle birlikte

bulunmasmdan dogan ve ozellik aktarlml yoluyla geryekle~en degi~im olarak

tammlanmaktadlr (TDK, 1989). Topbafa gore benze~im i~lemleri 3 ba~hk altmda

toplanabilir(akt: Topba~, 1996)

i: Damak/yumu~ak-damak uyumu

ii: Dudaksl1/di~yuvasll uyum

iii: Genizsi uyum

Benze~im i~lemlerinin 3. donemden itibaren baskl1anmaya ba~ladlgl ancak

bireysel farkhhklar dikkate ahnarak ileri donemlere kadar devam edebilecegi

gortilmti~ttir.

2.4.1.6. Diger Dizimsel Basitle~tirmei~lemleri

Ses ve Seslem Aktarlml:

Bu i~lemler sozctik iyinde bir sesin ya da seslemin diger bir ses ya da seslemle yer

degi~tirmesi olarak tanlmlanmaktadlr. C;ocuga ozgti farkhhklar gostermekle

birlikte, tiytincti donemde baskllanmaktadlr.

2.4.2.Dizisel Basitle~tirme i~lemleri

2.4.2.1. Onle~tirme hlemleri: Alanyazmda Ik, gI gibi damak ve

yumu~ak damak seslerinin agzm on klsmmda ylkartl1an seslerle yer degi~tirmesi
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olarak tammlanan bu i~lemlerin evrensel nitelikler ta~ldlgl one siiriilmii~tiir.

2.4.2.2. Art-DamaksIlla~ma: Bazl seslerin yumu~ak damak sesm

donii~mesi i~lemi olarak tammlanmaktadlr.

2.4.2.3. Siirtiinmelilerin kaymasl: Bazl siirtiinmeli seslerin daralmah

ve aklcl seslere donii~mesi i~lemi olarak tammlanmaktadlr.

2.4.2.4. AkIcIlarm Farkhla~tlrIlmasl: Ara~tlrmalarda aklCl-SlZlCl, yan

daraltlh seslerin Ij, r, 11 kaymasl (gliding) olarak ifade edilmektedir.Dizisel

basitle~tirme i~lemleri iyinde stirttinmelilerin durakla~tmlmasl ve aklCl1arm

farkhla~tmlmasl dordtincii doneme kadar (3 ya~) devam edebilmekte, Irl sesinin

edinilmesi ise oldukya uzun stirebilmektedir.

2.4.2.5. Baglam Duyarh Otiimliile~me/Otiimsiizle~me: Ozellikle

padamah sesleri etkileyen bu i~lemin diger bazl sesleri de baglam ko~ullu olarak,

seslem ba~l, sonu ya da tinltiler arasmda etkiledigi gortilebilmektedir.

2.4.2.6. Durakla~tIrma: Stirttinmeli ve yan kapantlh durak

stirttinmelilerin durakla~tmlmasl i~lemidir. Edinim stirecinde bu strateji ilk

donemlerde padamah sesler yoniine dogru uygulanmakta ve yocukta 0 ses slmfma

ait kar~lthk i~levi tam olarak geli~inceye kadar ye~itli a~amalarda i~lem

gormektedir.

2.4.2.6.1. Di~-dudak siirtiinmelilerin durakla~tlrIlmasl

Di~-dudak siirttinmelilerin durakla~tmlmasl sesbilgisel i~lemi; di~-dudak

stirttinmeli seslerinden Ifl, lvi' mn [b], [p]'ya donti~mesi i~lemidir. Bu i~leme

ili~kin ornekler a~agldaki gibidir:

Ifarel [pAj£ ]

Ifill [pIll

Ivazol [bAZ0]
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2.4.2.6.2. DamaksI1-di~ardl siirtiinmelilerin durakla~tIrI1masl

Damaksl1-di~ardl slirtlinmelilerin durakla~tmlmasl sesbilgisel i~lemi; damaksl1

di~ardl slirtlinmeli seslerinden IS ,z,q,zl' nm [d] [d] [q,z]'ya ve Is,S ,t Sl'nm [t] [t]

[t S]'ya donli~mesi i~lemidir. Bu i~leme ili~kin omekler a~agldaki gibidir:

luyuyor, uytul [utu]

Iyocuk/ [q,aq,u]

Isevmiyorl [SeIl)Ij.a]

Iyok/

Iyirkin/

Icamil

[tak]

[q,ZICI]

[q,AIl) I]

2.4.2.6.3. Siirtiinmelilerin durak siirtiinmeliye donii~mesi

Slirtlinmelilerin durak slirtlinmeliye donli~mesi sesbilgisel i~lemi; siirtlinmeli

seslerden lSI, ve lsi' mn durak slirtlinmeli [t S] sesine donli~mesi i~lemidir. Bu

i~leme ili~kin omekler a~agldaki gibidir:

I~u/

IsaC;11

/ba~ka/

[t Su]

[tSAtSA]

[bAt SA]

2.4.2.6.4. Durak siirtiinmelilerin siirtiinmeliye donii~meleri

Durak slirtlinmelilerin slirtlinmeliye donli~mesi sesbilgisel i~lemi; durak

siirtlinmeli seslerinden It SI' nm [8] ve [S] olarak iiretilmesi i~lemidir. Bu i~leme

ili~kin omekler a~agldaki gibidir:

Ic;ic;ek/

Iyekmel

/iytim/

[sI8ec]

[8ECIl)e]

[IStIIl)]

14



2.5. Durakla~hrma i~leminin Genel Ozellikleri ve Tiirkc;e'deki Yeri

Topbafa gore(1991), di~-dudak stirttinmelileri ile di~-damaksl1 (di~ardl e~igi)

stirttinmelileri durakla~tmlmakta; ya da di~-damaksll (di~ardl e~igi) stirttinmeliler

dogrudan yan kapantlh durak stirttinmeli seslere donti~ebilmekte veya tersi bir

i~lem de soz konusu olabilmektedir. Durakla~tuma i~lemleri dordtincu donemin

sonlannda baskl1anmaktadu.

Acarlar ve Ege'ye gore (1996); tUm bu bulgular gozden gec;irildiginde normal

fonolojik(sesbilgisel) geli~im gosteren yocuklarda stirec; kullammmm ya~ ile

ili~kili oldugu, kullamlan sureylerin tip ve oran baklmmdan ana dili ingilizce olan

c;ocuklann kullandlklan sureylerle benzerliklerinin yanl Slra Turkye' ye ozgU

oldugu d.u~untilen bazl farkhhklann da oldugu gOrUlmu~tur. Normal sesbilgisel

geli~im gosteren 2:0-6:0 ya~lar arasmdaki yocuklarda kullamlan fonolojik

stireylerin toplam saylsmm ya~lara gore daglhml incelendiginde, ya~ bUyfidukye

stirec; kullammmda azalma oldugu bulunmu~tur. Ozellikle 2:5-4:0 ya~ arasmdaki

stirey kullammmda dikkati yeken bir azalma oldugu gortilmu~tUr.

Sozu gec;en yah~manm bulgulanna paralel bir ~ekilde, fonolojik surec;lerin

kullamml ile ilgili yapl1an ttim diger yah~malarda ya~ buyudtikc;e sfuey

kullammmda azalma oldugu ve 4 ya~mdan soma stirec;lerin c;ogunun yocuklann

repertuarmdan c;lktlgl saptanml~tlr (Ingram, 1976; Stoel-Gammon ve Dunn,

1985). Ya~ btiytidtikye surey kullammmda bir azalma oldugu, ancak bazl

stireylerin kullammmm slk olmamakla beraber 3 ya~mdan soma da devam ettigi

gozlenmi~tir.

Acarlar ve Ege (1996), Topba~'m kullandlgl sm1f1andlrmadan (1996) daha farkh

bir sm1f1andlrma kullandlklan gibi alanyazmda "stopping" diye geyen

durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi iyin 'kapantlhla~tlrma' ifadesini kullanml~lardlr.

Acarlar ve Ege, "Kapantlhla~tlrma" i~lemini stirtunmeli ve yan kapantlh seslerin

yerine kapantzh veya surtfinmeli seslerin yerine yan kapantzh bir ses konmasl

~eklinde tammlamaktadular. Bu c;ah~mada, sesbilgisel i~lemler ~oyle

slralanml~tlr:
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• Ortadaki tinstiztin atllmasl

• Hece saylSlnm azaltl1masl

• Unstiz ktimesinin sadele~tirilmesi

• Benzetme stireyleri

• Titre~imsizle~tirme

• Kapantlhla~tuma (Durakla~tlrma)

Aym yah~mada (Acarlar ve Ege, 1996), stireylerin kullamm slkhgl da gozlenmi~

ve ya~ gruplarma gore farkhhklar saptanml~tlr; yine de, toplam say!

incelendiginde 2:0-6:0 ya~lar arasmda normal fonolojik geli~im gosteren

yocuklarda stireylerin gortilme slkhgma gore ~u suaYl izledikleri soylenebilir:

I. Benzetme stireyleri

2. Ortadaki tinstiztin atl1masl

3. Unstiz ktimesinin sadele~tirilmesi

4. KapantIhla~tIrma

5. Titre~imsizle~tirme

6. Yan tinltile~tirme

7. Son tinstiztin atl1masl

Bu sualamaya gore, "kapantlhla~tlrma" yocuklarda slkhkla gortilen bir sesbilgisel

i~lem olarak belirtilmektedir.

Yine; Topba~ (1996), sesbilgisel sorunlu bir yocukla yaptlgl yah~masmda

durakla~tlrma i~lemlerini yogun olarak saptaml~ ve bu i~lemlerin rum stirttinmeli

ve durak-stirttinmeli seslerin patlamah-durak sesleri olarak geryekle~tigini, sadece

aklcl/daralmah /r/'nin durakla~tmlmasmm benze~im etkisiyle geryekle~tigini

vurgulaml~tlr.

Topba~ ve Yava~ (2005, baslmda) yaptlklarl bir ara~tlrmada 665 normal geli~im

gosteren ve 70 fonolojik sorunlu yocukla yaptlklan ara~tlrmada Ttirkye konu~an
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yocuklardaki fonolojik edinimi ve hatalanm incelemi~lerdir. Soz konusu

ara~tlrmada durakla~tlrma i~lemi 4:0 ya~a kadar gozlenmi~tir. Ancak ozellikle 2:0

ya~ civarmda yogunla~ma ve ardmdan ya~ ilerledikye i~lemi geryekle~tirme

slkhgmda ciddi bir dU~U~Un saptandlgl gorUlmU~tUr.

Topba~ (1996) ya~lan 1:0, 3:0 araSl olan ve normal geli~im sergileyen 22 vaka,

5:0 ya~mda sesbilgisel sorunlu 1 vaka ile yaptlgl sesbilgisel edinim ile ilgili

ara~tlrmasmda yocuklarm sUrtUnmeli seslere 2:4-2:8 ya~ civannda hakim

olduklanm, Irl sesinin gey edinildigini ve omeklem grubunda durakla~tlrma

sesbilgisel i~leminin gozlemlendigini saptaml~tlr.

Acarlar (1995) ya~lan 2:0-6.0 araSl olan ve normal geli~im sergileyen 20 vaka ve

sesbilgisel sorunlu 20 vaka ile yaptlgl ara~tlrmada, sesbilgisel sorunlu yocuklarm,

normal geli~im sergileyen yocuklara oranla daha fazla sesbilgisel sUrey

geryekle~tirdiklerini ve aklCI1ann durakla~tlfllmasl i~leminde gozlenen sesbilgisel

i~lemler oldugunu tespitetmi~lerdir.(Akt: Topba~ ve Yava~ 2005, baslmda)

Acarlar ve Ege (1996) ya~lan 2:0-6:0 araSl olan ve normal geli~im sergileyen 20

yocukta yaptlklan ara~tlrmada sesbilgisel i~lemlerin bir klsmmm 3 ya~ civarmda

baskI1andlgml, ancak bazl sesbilgisel i~lemlerin durakla~tlrma i~lemi de dahil 3

ya~tan sonra da gozlemlenebildigini tespit etmWerdir (Akt: Topba~ ve Yava~

2005, baslmda).
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BOLUM III

YONTEM

3.1. Ara~tIrmamn Modeli

Durakla~tlfma sesbilgisel i~leminin slkhgml betimlemek ve ya~a, cinsiyete gore

farkhhk gosterip gostermedigini ara~tlrmak amaclyla yapl1an bu ara~tlrmada

betimsel ve bagmtlsal yontem kullamlml~tlr.

3.2. Ara~tlrmanm Orneklemi

Ara~tlrmada, Gaziantep ilinde ya~ayan 341i erkek 35i klZ 5 ya~, 49u erkek 5li klZ 6

ya~, 35i erkek 341i klZ 7 ya~, 30u klZ 37si erkek 8 ya~ r;:ocuklanm ir;:eren 305 denek

yer alml~tlr.

Denekler, Mustafa Kemal ilkogretim ve Anaokulu, Hacl Bekta~ Anaokulu, Nuri

Pazarba~l ilk Ogretim Anaokulu, Zeynep Genr;:tan Anaokulu, Ser;:kin Anaokulu,

Ahmet <;elebi ilk Ogretim ve Anaokulu'ndan yanslz atama omeklem ser;:me

yontemiyle ser;:ilmi~tir. Deneklerin ya~ ve cinsiyet ozellikleri Tablo 2 ve Tablo 3 de

gosterilmi~tir.

Tablo 2. Deneklerin Ya~lara Gore Daglhml

y A~ GRUPLARI Denek SaYlsl

5YA~

6YA~

7YA~

8 YA~
TOPLAM

69
100
69
67
305
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Tablo 3'te gorUldugu gibi 305 yocugun aglrhkh dag111ml 100 yocuk ile 6 ya~

grubundadu (% 32,7). Diger ya~ gruplan frekans ve yuzdeler aylsmdan benzer

dag111m gostermektedir.

Tablo 3. Deneklerin Cinsiyetlere Gore Dagillml

CiNSivET Denek SaYlsl

KIZ
ERKEK
Toplam

150
155
305

49,1
51,9
100

Tablo 3'te gorUldugu gibi, 305 yocugun cinsiyetleri, klzlar (%49,1) ve erkekler

iyin (%51,9) frekans ve yUzde daglhmml gostermektedir. Deneklerin cinsiyet ve

ya~lanna gore dag111ml Tablo 4'de verilmektedir.

Tablo 4. Ara~tlrma Kapsammdaki Deneklerin Ya~ ve Cinsiyet Dagl1Jml

CiNSivET

ERKEK

KIZ

Va~ n %

5ya~ 34 %11,1
6.ya~ 49 %16,1
7 ya~ 35 %11,5
8 ya~ 37 %12,1
Toplam 155 %50,8

5 ya~ 35 %11,5
6.ya~ 51 %16,7
7 ya~ 34 %11,1
8 ya~ 30 % 9,8
Toplam 150 %49,1

Toplam 5 ya~ 69 %22,6
6.ya~ 100 %32,8
7 ya~ 69 %22,6
8 ya~ 67 %22,0
Toplam 305 %100

Yukandaki tabloya gore, yah~maya katllan deneklerin, cinsiyet fark etmeksizin, 6

ya~ grubunda digerlerine gore daha fazla oldugu gorulmektedir. Degi~kenler

aylsmdan deneklerin normal daglhm gosterip gostermedigi Kolmogorov Smimov (K

S) Testi ile degerlendirilmi~tir. Test sonuylarma gore denekler, degi~kenler aylSlndan

normal dagtllm gostermemi~tir.
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3.3. Ara~tIrmada Kullamlan Veri Toplama Aracl

<;ah~mada, okul ve okul oncesi <;ocuklann kolayhkla adlandlrabilecegi, TUrk

Dilinin sesbilgisi sistemini olabildigince yansltan, <;ocuklarm a~ina olduklan

sozctikleri i<;eren ve renkli olarak basl1ml~ 67 adet resimli karttan(resmedilebilir

sozctik) olu~an "Resim Adlandlrma Materyali" (Bkz. Sozctik Listesi i<;in Ek.l)

kullamlml~tlf.

3.4. Ara~tlrmada Kullamlan Veri Toplama Siireci

Veri toplama stirecinde, Gaziantep'te bir Ozel Egitim kurumunda <;ah~an ve veri

toplama konusunda egitimli iki uzman yer alml~t1r. <;ocuk denekler hakkmdaki

ya~, cinsiyet vb. sosyo-demografik ozellikler ile ilgili bilgiler veri toplama

oturumlannm dl~mda birimlerde gorevli uzmanlar ve ogrenci dosyalanndan

almml~tlr.

Uygulama i<;in, deneklerin toplandlgl okullarda, gtirtiltti ve diger <;elici

uyaranlann en az oldugu, yalmzca uygulaylcl ve denegin bulundugu, iki sandalye,

bir masa ve kaydedici cihazlann yer aldlgl odalar tercih edilmi~tir. Verilerin

toplanmasl tek bir oturum <;er<;evesinde ger<;ekle~tirilmi~tir. Oncesinde, gtinltik

konu~malarla <;ocugun rahatlatl1masl ve ortama ah~masl saglanml~tlf.

Deneklere resimli kartlar aym slrada sunulmu~tur. Deneklere resimde gordtigti

nesnenin ne oldugu sorulmu~ ve yamt beklenmi~tir. Yamt ahndlgmda bir sonraki

resimli karta ge<;ilmi~tir. Ancak deneklerin yamt vermemesi ya da hedef <;lktmm

ahnamamasl durumunda anlamsal (semantik) ipucu verilmi~ ve 5 saniye

beklenmi~tir. Yine yamt almamadlgmda ise bir sonraki resimli karta ge<;ilmi~tir.

Yonergeler, her bir <;ocuk i<;in aym sozcelerle verilmi~tir.

Ara~t1rmada ses kaylt araCl olarak Creative Sound Blaster Live (D 800) marka ve

modelli dijital kaylt sistemi kullanl1ml~tlr.
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Kaydedilen Yen, her yoeuk 1ym Uluslararas1 Sesbilgisel <;evriyaz1 (IPA)

kullamlarak yoziimlenmi~tir. <;oziimlemeleri, soz konusu siireyte Anadolu

Universitesi Dil ve Konu~ma Terapistligi Yiiksek Lisans Progrrom'na devam

etmekte olan ve IPA konusunda egitimli 3 ogrenci tarafmdan yapl1m1~tlr.

Verilerin yoziimlenmesinde Sony MDR-S 505 marka ve modelli kulakhk

kullamlm1~tlr.

3.4.1. Ara~tIrmada Kullamlan Veri <;oziimleme Ol~iitii

Sesbilgisel basitle~tirmelerin ne zaman bir sorunun gostergesi olabileeegine, yani,

normal edinime gore ne zaman geeikmeli ya da sorunlu kabul edilebileeegine dair

en uygun yontemin oneeden bir olyiit belirlemek oldugu ilgili alanyazmda

savunulmaktadu. OlyUt belirleme, yoeugun belirlenen bir hedefe gore ne kadanm

geryekle~tirip geryekle~tirmediginin say1sal ya da oransal bir degerini, diger bir

deyi~le, ogreneinin performans diizeyini gostermede yard1me1 olur (Bloom ve

Lahey, 1978).

"Bortolini ve Leonard (1991) ve Klein ve Spector (1985) bir i~lemin en az iki defa

iki farklz sozcukte toplam dort kez belirlendiginde, ~ocugun 0 i~lemi kullamldlgml

kabul etmi~lerdir. Lahey ve digerleri de (1985) yaptlklan bir ara~tlrmada bir

~ocugun urettigi sesbilgisel bi~imlerin %20 sinden fazlasmda yineleme

kullandlysa, 0 ~ocugu i~lem yineleyici olarak kabul etmi~lerdir (Topba~,

1999;s.176)".

Me Reynolds ve Elbert ise bir sesbilgisel i~lemin en az dort kere

gozlenmesi ve i~lemin, muhtemel hedefe gore, y1ktl1ann en az %20 oranmda

gozlenmesi kriterlerini uygun gormektedirler (1981).

DolaylSlyla, artikiilasyon ve fonolojik yeterliklerinin olyiilmesinde

kullamlan ham puanlar, yanh~ sesbirim iiretimi ve/veya fonolojik hata saylSlna

baghdu. Artikiilasyon fonoloji geli~imi 0-3 ya~ arasmda ya~la birlikte geli~ir. Bu

ya~larda sesbirimlerin yogu kazamhr. Baz1 sesbirimlerin ve iinsiiz obeklerinin
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liretiminin geli~imi ileri ya~lara kadar devam edebilir; aneak, bu durum

konu~manm anla~I1abilirliginipek fazla etkilemez. Bireysel farklar da goz online

ahndlgmda li<;: ya~mdan itibaren hata cram giderek azalmahdlr. 4-5 ya~lannda

hatalarm en aza inmesi, 6-7-8 ya~ eivannda ise hata saylSlnm hi<;: olmamasl ya da

1-2 hata dlizeyinde olmasl beklenir. Diger bir deyi~le, bireysel farkhhklar goz

online almdlgmda ileri ya~larda 0 hata ya da 1-2 hata normal smular i<;:inde

saYllabilir. Buna kar~m, artikUlasyon-fonolojik bozuklugu olan <;:oeuklarm her

ya~ta <;:ok degi~ik hatalar yapaeagl beklenmektedir. Kabul edilebilir hata oram

slmrlan dl~mda kalan puanlann hesaplanmasl, sorunun dereeesinin

belirlenebilmesine yarar (akt: Topba~, 2004).

Ozetle, ara~tumaeI1ar kullamlmamasl gereken ya~ta sliregelen i~lemleri, slk

kullamlmayan ya da ozgUl i~lemlerin soz konusu ol<;:litleri i<;:inde, bir sesbilgisel

SOrunun gostergesi olarak degerlendirmektedirler. Bu ara~tlrmada da, bu alanda

yaygm olarak kullamlan Me Reynolds ve Elbert 'in kriterleri ol<;:iit olarak

dli~linUlmli~se de, ara~tlrma kapsammda yer alan deneklerin bu i~lemin

ger<;:ekle~tirilmesininbeklenmedigi bir ya~ kesitinde olduklan goz online almarak,

bu <;:ah~manm <;:er<;:evesinde, amlan ol<;:lit goz online ahnmadan, her bir

durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi veri kaylt formuna i~lenmi~tir. Bu ~ekilde bir

kaylt ve <;:ozlimleme yontemi ger<;:ekle~tirilerek bu ya~ gruplanndaki ger<;:ek

kullanlm ve i~lem durumunun tespit edilmesi ama<;:lanml~tlr.

3.4.2. Gozlemciler AraSI Giivenilirlik

Gozlemeiler araSI glivenirlik puanlan, Dil ve Konu~maTerapistligi Yiiksek Lisans

Ogreneisi olan 2 ki~i tarafmdan, birbirinden baglmslz, dijital ses kayltlarl

dinlenerek, geli~tirilen veri toplama formuna i~lenmi~tir. Gozlemeiler araSI

glivenirlik katsaylSlnda, gorU~birligi / (gorU~ aynhgl + gorli~birligi) x 100 formUlli

kullamlml~tu. Gozlemeiler araSI glivenilirlik % 91' dir.
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BOLUMIV

BULGULAR

AmaCl 5-8 ya~ araSl c;ocuklarda durakla~tmna sesbilgisel i~leminin slkhgml

betimlemek ve ya~a, cinsiyete gore farkhhk gosterip gostermedigini incelemek

olan bu c;ah~mada, veriler soz konusu degi~kenlere gore betimlemeli olarak

incelenmi~tir.

Tablo 5, ara~tlrmaya katl1an c;ocuk deneklerin ya~ ve cinsiyet degi~kenine gore

aritmetik ortalama ve standart sapma degerlerini gostermektedir.

Tablo 5. Deneklerde Ya~ ve Cinsiyet Degi~kenlerine Gore Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma
Degerleri

CiNSiYET YA~ n X Std
"*,'''-~''''''''<''-'_·",-'''_'''·"W-=·;<.:<',-»»>,~'>:<''W_';'''''«W''''~''=<-~'MAW_",;"'''''«''''«<'''*'MW_''''_«<,_ "'w_«««,,<"""""""_""""'__~

Erkek 5 ya~ 34 0,29 0,58
6:ya~ 49 0,22 0,42
7 ya~ 35 0,23 0,43
8 ya~ 37 0,35 0,59
Toplam 155 0,27 0,50

KIZ 5 ya~ 35 0,60 1,06
6.ya~ 51 0,75 1,44
7 ya~ 34 0,59 0,70
8 ya~ 30 0,43 0,73
Toplam 150 0,61 1,09

Toplam 5 ya~ 69 0,45 0,87
6.ya~ 100 0,49 1,10
7 ya~ 69 0,41 0,60
8 ya~ 67 0,39 0,65
Toplam 305 0,44 0,86
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Tablo 5' de goriildiigii gibi ara~tlf1na kapsammdaki deneklerin ya~ ve cinsiyet

degi~kenleri goz oniine almarak hesaplanan aritmetik ortalama X=0,44 ve

standart sapma degeri Std=0,86' du.

<;ah~manm amacma yonelik 3 soru olu~turulmu~tur. Bu bOliimde, her bir soru tek

tek ele ahnarak elde edilen bulgular alt ba~hklar halinde verilmi~tir.

4.1. Durakla~tIrma Sesbilgisel i~leminin Kullamlma Slkhgma ili~kin

Bulgular

Ara~tuma kapsammda deneklerin bireysel olarak durakla~tmna sesbilgisel

i~lemini kay kez geryekle~tirdiklerine ili~kin minimum ve maksimum dagI11ml

Tablo 6' da verilmi~tir.

Tablo 6. Deneklerin Durakla~tIrma Sesbilgisel i~lemini Minimum ve Maksimum Gergekle~tirme

Durumu

n

305 0,44

Min

1

Max

9

Tablo 6' da goriildiigii gibi, ara~tlrma kapsammda yer alan 305 yocugun her

birinin ayn ayn durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini en az ve en yok kay kez

geryekle~tirdiklerine bakl1ml~ ve i~lemin en az I kez, en yok 9 kez

geryekle~tirildigi bulgusuna ula~llml~tlr.

Ara~tlrmaya dahil edilen yocuklardan sadece 97 tanesi durakla~tlrma sesbilgisel

i~lemini geryekle~tirmi~tir. Geriye kalan 208 yocukta durakla~tlrma sesbilgisel

i~lemi gozlenmemi~tir. Buna gore, 97 yocugun durakla~tlrma i~lemini birer kez

geryekle~tirme oranlan hesaplanarak ula~l1an oran % 31,8 olarak saptanml~tlr.

Bu bulguya, ara~tlrma kapsammda olan 305 denegin 97 tanesinin durakla~tlrma

sesbilgisel i~lemini geryekle~tirmesinden hareketle; durakla~tlrma sesbilgisel

i~lemini geryekle~tiren denek saylSl (97) / ara~tlrmaya katl1an toplam denek saYlSl

(305) x 100 = % 31,8 formiilii ile ula~l1ml~tlr.
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Ara~tlrma bulgulanna baklldlgmda, 1 kez durakla~tlrma sesbilgisel i~lem

geryekle~tirilme saylsmda ciddi bir ylgl1ma durumu gOriilmektedir. Ara~tlrmaya

katl1an 305 denekten 76'smm birer kez durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini

geryekle~tirdikleri gOriilmektedir. Bu bulgudan hareketle durakla~tlrma sesbilgisel

i~lemini bir kez geryekle~tirme saYlSl (1 x 76= 76) / ara~tlrma kapsammdaki

deneklerin geryekle~tirdigi hatah Uretimlerin toplaml (134) x 100= %56,7' duro

Dolaylslyla durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi sergileyen deneklerin yarldan fazlasl

adlanduma testi slrasmda sadece 1 kez durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini

geryekle~tirmi~lerdir.

Yukarda aylklanan oranlama yoluyla 2 kez (16 denek) durakla~tlrma sesbilgisel

i~lemi geryekle~tirilmesi ele ahnml~, durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini 2 kez

geryekle~tirendeneklerin ara~tlrmaya katl1an deneklerin geryekle~tirdikleri toplam

durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi saylSlna oranmm %23,88; durakla~tlrma

sesbilgisel i~lemini 3 kez (4 denek) geryekle~tiren deneklerin, ara~tlrmaya katl1an

deneklerin geryekle~tirdikleri toplam durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi saylsma

oranmm %8,95, durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini 5 kez (1 denek) geryekle~tiren

deneklerin ara~tlrmaya katllan deneklerin geryekle~tirdikleri toplam durakla~tlrma

sesbilgisel i~lemi saylSlna orammn %3,73; durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini 9 kez

(1 denek) geryekle~tiren deneklerin ara~tlrmaya katllan deneklerin

geryekle~tirdikleritoplam durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi saylsma oranmm %6,71

oldugu sonucuna vanlml~tu.

TUm bu veriler dikkate ahndlgmda, ara~tlrma kapsammda yer alan deneklerin test

esnasmda 1 ya da 2 kez ve hatta 3 kez durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini

geryekle~tirmeleri dogal gOriilebilir. Bununla birlikte, ara~tlrma kapsammda

gozlenen 9 durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini geryekle~tiren 6 ya~mdaki bir klZ

yocugunun geryekle~tirilen tUm i~lemlerin %6,71 'ni tek ba~ma bir defada

geryekle~tirmi~ oldugu dikkat yekmektedir.
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4.2. Durakla~tIrma Sesbilgisel i~leminin Ya~ Degi~kenine Gore

Kar~Ila~tIrIlmasl

Deneklerin durakla~tlrma sesbilgisel i~leminin gerc;ekle~tirmesinde ya~m

belirleyici bir etken olup olmadlgmm incelenmesi amaclyla ya~ degi~keni baz

ahnarak veriler istatistiksel aC;ldan incelenmi~tir. Ya~lara gore deneklerin

durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini gerc;ekle~tirme yuzdeleri Tablo 7'de

sunulmu~tur.

Tablo 7. Deneklerin Ya~ Degi~kenine Gore Durakl~tIrma i~lemini Geryekle~tirme Slkhgl

YA$ i$LEMCiNiN
CiNSiYETi

i$LEM
SAYISI

0/0

5 ya~ Erkek
Klz
Toplam

6 Ya~ Erkek
KIZ

Toplam

7 ya~ Erkek
Klz
Toplam

8 ya~ Erkek
KIZ

Toplam

10 %7,5
21 %15,7
31 %23,1

11 %8,2
38 %28,4
49 %36,6

8 %6,0
20 %14,9
28 %20,9

13 %9,7
13 %9,7
26 %19,4

Toplam Erkek
Klz
Toplam

42
92
134

%31,3
%68,7
%100

Tablo 7' de gorUldugu gibi durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini gerc;ekle~tirme

yUzdeleri incelendiginde, deneklerin durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini %19,4 ile 8

ya~ doneminde en az urettikleri, en fazla hatah uretimlerini ise %36,6 ile 6 ya~

doneminde gerc;ekle~tirdikleri gorUlmu~tiir.

Durakla~tlrma i~leminin

farkhhgm istatistiksel

nonparametrik kar~lhgl

ya~la ili~kili olup olmadlgmm ya~ gruplan araSl

degerlendirilmesi, tek yonlu varyans analizinin

olan Kruskal-Wallis Varyans Analizi ile yapl1ml~tlr.
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Anlamhhk dUzeyi 0.05 olarak kabul edilen analizin bulgulanna gore

durakla~tlfma i~lemi ile ya~ degi~keni arasmda anlamh bir farkhhk

saptanmaml~tlr (X2
= 0.261; df 3; p=,967>0,05).

Durakla~tlfma i~lemlerinde ya~ aylSlndan farkhhk gozlenmemesine ragmen,

mevcut durumu daha ayrmtlh gormek amaclyla ileri analiz (post hoc) yapl1ml~ ve

bunun iyin Mann - Whitney U Testi kullamlml~tlf.

Bu amay dogrultusunda, ara~tlfma kapsammda 5:0 ve 8:0 ya~ gruplarmm

birbirleriyle ili~kilerinin incelenmesi iyin slfaslyla 5:0 ile 6:0 ya~, 5:0 ile 7:0 ya~,

5:0 ile 8:0 ya~, 6:0 ile 7:0 ya~, 6:0 ile 8:0 ya~ ve 7:0 ile 8:0 ya~lar

kar~l1a~tlfllml~tlr. Buna yonelik bulgular Tablo 8'de gosterildigi gibidir:

Tablo 8. Deneklerde Ya~lar Arasl Mann-Whitney U Testi Sonurylan

p< 0,05

Ya~

5-6 Ya~

5-7 Ya~

5-8 Ya~

6-7 Ya~

6-8 Ya~

7-8 Ya~

i~LEM

SAYISI

80

108

134

77

103

54

u

3422,0

2296,0

2310-0

3361,0

3319,0

2226,5

p

,912

,663

,994

,731

,901

,665

Tablo 8'de gozlendigi gibi, anlamhhk dUzeyi 0.05 olarak kabul edilen 5:0 - 6:0

ya~ kar~l1a~tlfllmasma ili~kin bulgularda durakla~tlfma i~lemi aylsmdan anlamh bir

fark bulunmaml~tlr (U: 3422,0; p=0,912 >0,05).

Anlamhhk dUzeyi 0.05 olarak kabul edilen 5:0-7:0 ya~ kar~lla~tlfllmasma ili~kin

bulgularda durakla~tlfma i~lemi aylsmdan anlamh bir fark bulunmaml~tIr (U: 2296,0;

p=O,663 >0,05).
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Anlamhhk dlizeyi 0.05 olarak kabul edilen 5:0-8:0 ya~ kar~lla~tmlmasmaili~kin

bulgularda durakla~tlrma i~lemi a91smdan anlamh bir fark bulunmaml~tlr (D: 2310,0;

p=O, 994 >0,05).

Anlamhhk dlizeyi 0.05 olarak kabul edilen 6:0-7:0 ya~ kar~I1a~tmlmasmaili~kin

bulgularda durakla~tlrma i~lemi a91smdan anlamh bir fark bulunmaml~tlr (U: 3361,0;

p=0,731, >0,05).

Anlamhhk dlizeyi 0.05 olarak kabul edilen 6:0-8:0 ya~ kar~lla~tmlmasmaili~kin

bulgularda durakla~tlrma i~lemi a91smdan anlamh bir fark bulunmaml~tlr (U:3319,0;

p=0,901 >:0,05).

Anlamhhk dlizeyi 0.05 olarak kabul edilen 7:0-8:0 ya~ kar~I1a~tmlmasmaili~kin

bulgularda durakla~tlrma i~lemi a91smdan anlamh bir fark bulunmaml~tlr (D: 2226,5;

p=O, 655 >0,05).

4.3. Durakla~tlrma Sesbilgisel i~leminin Cinsiyet Degi~kenine Gore

Kar~da~tIrdmasl

<;ah~ma kapsammda ara~tlfllan "durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi ile cinsiyet

degi~keninin ili~kili olup olmadlgl" frekans ve ylizdelik degerleri ile tespit

edilmeye yah~I1ml~tlr. Deneklerin cinsiyetine gore durakla~tlrma sesbilgisel

i~lemini geryekle~tirmelerine ili~kin veriler Tablo 9' da sunulmu~tur (Bu tablo

Tablo 7 ile aym verileri gostermekte olup, okuyucunun kolayhgl aylsmdan bir kez

daha tekrarlanml~tlr).
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Tablo 9. Cinsiyete Gore i~lem SaylSl

i~LEMCiNiN
CiNSiYETi

i~LEMCiNiN

YA~I

i~LEM
SAYISI

%

Erkek
KIZ

Toplam

Erkek
KIZ

Toplam

Erkek
KIZ

Toplam

Erkek
KIZ

Toplam

Erkek
KIZ

Toplam

5 ya~ 10 %7,5
5 ya~ 21 %15,7

31 %23,1

6 ya~ 11 %8,2
6 ya~ 38 %28,4

49 %36,6

7 ya~ 8 %6,0
7 ya~ 20 %14,9

28 %20,9

8 ya~ 13 %9,7
8 ya~ 13 %9,7

26 %19,4

5-8 42 %31,3
5-8 92 %68,7

134 %100

Tablo 9' da goIiildiigii gibi ara~tlrmaya dahil olan 5 ya~mdaki denekler toplam 31

kez durakla~tlrma sesbilgisel i~lemini gerc;ekle~tirmi~ ve bunun 10 i~lemini erkek

denekler, 21 i~lemini ise klZ denekler gerc;ekle~tirmi~tir.

6 ya~mdaki deneklerde gozlenen toplam 49 durakla~tlrma i~leminin 11 i~lemini

erkek denekler, 38 i~lemini ise klZ denekler gerc;ekle~tirmi~tir.

7 ya~mdaki deneklerde gozlenen toplam 28 durakla~tlrma i~leminin 8 i~lemini

erkek denekler,20 i~lemini ise klZ denekler gerc;ekle~tirmi~tir.

8 ya~mdaki deneklerde gozlenen toplam 26 durakla~tlrma i~leminin 13 i~lemini

erkek denekler, 13 i~lemini ise klZ denekler gerc;ekle~tirmi~tir.

Gerc;ekle~tirilen toplam 134 durakla~tlrma i~lemi cinsiyet degi~kenine gore

incelendiginde 42 i~lemi erkek deneklerin, 92 i~lemi ise klZ deneklerin

gerc;ekle~tirdigi belirlenmi~tir.
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Buna gore, ara~tmnaya dahil olan klZ deneklerin durakla~t1rma sesbilgisel

i~lemini geryekle~tirme oranlan %68,7 iken, erkek deneklerin durakla~t1rma

sesbilgisel i~lemini geryekle~tirme oranlan %31,3' tUr. Geryekle~tirilen

durakla~t1rma i~lemlerinin ya~ ve cinsiyete gore dag1l1ml ise Tablo 10'da

gozlendigi gibidir:

Tablo 10. Durakla~tlrma i~lemlerinin ya~ ve cinsiyete gore dagIllml

YA$ ERKEK
i$LEMCi SAYISI

5 ya~ 8

KIZ
i$LEMCi SAYISI

13

TOPLAM i$LEMCi %
SAYISI

21 %21,6

6 Ya~ 11
,=.'.~",'"",'.w".,< , ..=."

7 ya~ 8

8 ya~ 11

Toplam 38

20

17

9

59

31

25

20

97

%31,9

%25,7

%20,6

%100

Tablo 10'da ortaya ylkan cinsiyet gruplan arasmdaki gozlenebilir farkhhgm

istatistiksel degeriendirmesi tek yonlU varyans analizinin nonparametrik kar~lhgl

olan Kruskal - Wallis Varyans Analizi kullamlarak test edilmi~tir. Anlamhhk

dUzeyi 0.05 olarak kabul edilen analizin bulgulan Tablo 11' de sunulmu~tur.

Tablo 11. Durakla~tmna i~lemi ile Cinsiyet ili~kisi Kruskal-Wallis Varyans Analizi Sonu91an

Durakla~tIrma-Cinsiyet

ili~kisi

10,388

df

U ~01

Anlamhhk dlizeyi 0.05 olarak kabul edilmi~tir.

Tablo 11 'de gorUldUgU gibi; durakla~tlrma i~lemi ile cinsiyet degi~keni arasmda

anlamh bir farkhhk saptanml~tlf. (X2 =10.388; df 1; p=.001<0,05)
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Sonuy olarak, ya~ ve cinsiyet degi~kenlerinin birbiriyle ili~kisinin derecesini

saptamak amaclyla Pearson'm normal dagllmayan suah veriler iyin kullandlgl

Spearman Korelasyon Testi uygulanml~, korelasyona ili~kin sonuylar Tablo 12'

de sunulmu~tur.

Tablo 12. Spearman BagmtI (Korelasyon) Testi

YA$

CiNSiYET

r

p

n

r

p

n

YA$

1,000

305

-,041

,473

305

CiNSiYET

-,041

,473

305

1,000

305

DURAKLA$TIRMA

,007

,902

305

,185**

,001

305

n 305

DURAKL$M.
r

p

,007

,902

,185**

,001

305

1,000

305
** Korelasyon (r) ,01 DUzeyinde Anlamhdlr

Tablo 12'de goriildugu gibi, Spearman korelasyon katsaylsmda cinsiyet ile

durakla~tlrma i~lemi arasmda oldukya du~uk duzeyli bir korelasyon soz

konusudur ( r =0.185, p< 0.01**).
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BOLUMV

TARTI~MAVE ONERiLER

Bu boltimde yah~manm amaylan dogrultusunda elde edilen bulgulann tartl~masl

sunulmaktadlf.

5.1. TARTI~MA

Bu yah~mada anadili Tiirkye olan ve Gaziantep ilinde ya~ayan 5:0-8:0 ya~ araSl

yocuklarda durakla~tlrma sesbilgisel i$leminin betimlemesine ve bazl degi~kenlere

(ya~, cinsiyet) gore fark olup olmadlgma bakl1ml~tlf. Uygulama sonucu elde

edilen verilerin analizi SPSS 10.0 (Statistical Packet for Social Science) programl

kullamlarak yapllml~tlf. Bu ara~tlrma ile edilen sonuylar a~aglda tartl~llmaktadlr.

5.1.1. Durakla~tIrma Sesbilgisel i~leminin Kullamlma Slkllgma Ait

Bulgularm TartI~I1masl

Bu ara~tlrmada; durakla~tlrma sesbilgisel i~leminin geryekle~tirilme slkhgmm

%32,1 oldugu saptanml~tlf. Bu bulgu, yapl1an 11lanyazm taramasmdaki benzer

nitelikteki ara~tlrma bulgulan ile kar~l1a~tmlmaya yah~l1ml~tlr. Ancak, gerek

genel sesbilgisel i~lemlere ili~kin slkhk ara~tlrma sonuylanna, gerekse de

durakla~tlrma sesbilgisel i~lemine ozelle~mi~ ara~tlrma sonuylarma ili~kin

smlfhhk bilinmektedir.

Bu konuda ula~l1abilmi~ ara~tlrmalar Topba~ ve Yava~'m heniiz baslm

a~amasmda olan ara~tlfma bulgularl ile Topba~'m Sesletim-Sesbilgisi Testidir
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(2004) . Topba~ ve Yava~ (2005), ya~lan 1:6-6:0 araSI 665 i normal, 70i sorunlu

dil edinimi a~amasmda olan 735 yocukla geryekle~tirdikleri ara~t1rmalarmda

durakla~t1rma i~leminin geryekle~tirilme slkhgml %10.9, geryekle~tirilme ya~ml

ise 1;3 ile 2;0 araSl olarak bulmu~lardlr. 305 denekle verisi toplanan bu yah~mada

ise durakla~tlrma geryekle~tirme slkhgl Gaziantep'te ya~ayan 5-8 ya~ araSI

yocuklarda yaptIklan her bir i~lem iyin %31.8 olarak belirlenmi~tir. Diger

yah~malara gore slkhk aylsmdan daha yuksek bulunan bu sonucun, yapI1an her

i~lemin degerlendirmeye dahil edilmesinden kaynaklandlgl du~uniilmektedir.

Ara~tlrma verileri dikkate ahndlgmda, ula~I1an bulgulardan bir digeri ise ara~tlrma

kapsammda yer alan deneklerin tum test boyunca sadece 1 kez durakla~t1rma

sesbilgisel i~lemini geryekle~tirmelerindeki ciddi bir ylgI1ma oldugu bulgusudur.

Bu bulgu, soz konusu bu deneklerin durakla~tlrma sesbilgisel sorununa sahip

olmadlklarl ve durumun geyici olabilecegi ~eklinde yorumlanabilir.

Test esnasmda vakalann 1 ya da 2 kez ve hatta 3 kez durakla~tlrma sesbilgisel

i~lemini geryekle~tirmeleri yogu ara~t1rmacmm olyutlerine gore dogal

sayI1maktadu (McReynolds ve Elbert, 1981; Bloom ve Lahey, 1978; Bortolini ve

Leonard, 1991). Bu olyutlere gore, 5 kez (1 yocuk) ve 9 kez (1 yocuk)

durakla~t1rma sesbilgisel i~lemini geryekle~tiren deneklerin durakla~tlrma

i~leminde sesbilgisel sorunlu olabilecekleri dU~iiniilmektedir. Ara~t1rma

sonucunda ula~I1an %31,8 gibi yuksek bir i~lem geryekle~tirme slkhgmm

nedeninin adl geyen olyutlerinin dikkate ahnmamasmdan kaynaklandlgl

du~uniilmu~tur. Olyutlerin kullamlmasl durumunda, sadece iki yocugun 3ten fazla

i~lem hatalarl dikkate ahmrsa, bu ya~ gruplannda durakla~t1rma i~lem oranl

onemsenmeyecek kadar az beklenecektir.

6-7-8 ya~ gruplannda ortaya ylkabilecek i~lem slkhgmm yocuk ba~ma en az 1-2

kez du~mesinin normal smular iyinde bulundugu varsayI1lrsa (Topba~, 2004), bu

ara~t1rmada yogunun 1-2 kez geryekle~tirdigi i~lem saylsma gore ula~I1an

%31.8Iik oranm oneminin du~uk oldugu ortaya Ylkmaktadu.
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5.1.2. Durakla~tIrma Sesbilgisel i~lemi ile Ya~ ili~kisine Ait Bulgularm

Tartl~dmasl

Sesbilgisel sureylerle ilgili olarak hemen hemen tUm ara~tIITnacllarm ortak goru~e

sahip olduklan konulann ba~mda, soz konusu bu sureylerin, bazl ozel durumlar

gozetilmekle birlikte, ya~ ile birlikte surey kullammmm azaldlgl goru~udur

(Acarlar ve Ege, 1996; Topba~, 1999). Bu ara~tlrma bulgulan da benzer nitelikte

sonuylar vermi~tir. Ara~tlrma sonuylanmlzda da goruldugu gibi ya~ ilerledikye

deneklerin durakla~tlrma sesbilgisel surey kullammlannda azalma saptamm~tlr.

Durakla~tlrma sesbilgisel i~lemi ile ya~ ili~kisine ait bulgulanmlzm ba~ka

ara~tlrmacl1ann bulgulan ile benzerlik sergiledigi bir diger konu da sureylerden

anmm~ yeti~kin diline ula~ma evresi ile ilgilidir. Topba~ bu evrenin 6:0 ya da 7:0

ya~lanna kadar surebildigini ifade etmi~tir (Topba~,1999).Bu ara~tlrma sonucunda

bulgularlmlz 6:0-7:0 ya~larma kadar surey kullammmm devam ettigi yonundedir.

Oysa, Robert, Burchinal ve Footo (1990) 4:0 ya~mdan soma yalmzca unsuz obegi

indirgeme ve aklcl-daralmahlann kaymasl i~lemlerinin devam ettigini, diger

i~lemlerin ise nadiren gozlendigini ifade etmi~lerdir. Bu durumun nedenine

Turkye'nin kendisine ozgun sesbilgisel oruntUsunun etkili olmu~ olabilecegi

du~unUlmektedir.

Dodd, Holm, Hua, Crosbie (2003) konu~ma seslerinin edinim ya~ml (phonetic

acquisition) ve baskl1anml~ hata oruntUlerinin edinim ya~ml (phonemic

acquisition) ara~tlrml~lar ve ya~l daha buyuk olan yocuklarm konu~malarmda

daha az hata orunrusu sergilediklerini vedaha fazla dogru ses uretimi yaptlklanm

bulmu~lardlr. Bu ara~tlrma bulgulan da benzer sonuylar iyermektedir.

Tum ara~tlrmacl1ar 6 ya~ doneminin bir geyi~ evresi oldugunu, bu ya~ doneminde

i~lem sureylerinin devam edebilecegini ifade etmektedirler (akt: Topba~,1999)

ancak Paul ve Shriberg (1982) rum bu ara~tlrmacl1arm aksine ya~ ile birlikte

sesbilgisel ve sozdizimsel sorunlann azalmasl arasmda bir ili~ki bulunmadlgml

ifade etmi~lerdir. Hatta, Aram ve Nation (1975) buyuk ya~lardaki yocuklarda
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ozellikle sesbilgisine ozgU sorunlara daha slkhkla rastlandlgml ileri sUrrnU~lerdir.

Bu ara~tlrrnada ise ara~t1rrna kapsammdayer alan tUm deneklerin ya~ itibariyle

durakla~tlrrna sesbilgisel i~leminin baskIlanmasl beklenen evreyi ge9mi~ olmasma

ragmen deneklerin toplam %44,5' nin ya da ba~ka bir ifadeyle 136' smm 6 ya~tan

bUyUk olmaSI durumunda bile, i~lem stire9lerine devamettikleri ve hatta

gergekle~tirilen tUm i~lemlerin %40,3 'UnUn i~lem sUreci gozlenmesi beklenmeyen
\

bu ya~ donemlerinde ortaya 9lktlgl bulgulanml~tlf. Yine de, bu sonu9lann 90cuk

ba~ma dU~en 1-2 kez i~lemden kaynaklandlgl unutulmamahdlr.

5.1.3. Durakla~tlrma Sesbilgisel i~lemi ile Cinsiyet ili~kisine Ait Bulgularm

TartI~Ilmasl

Dodd, Holm, Hua, Crosbie (2003) ya~l kU9Uk olan gruplarda cinsiyet a9lsmdan bir

fark bulamamakla birlikte, ozellikle bUyUk ya~ gruplanndaki klZ 90cuklarmm

sesbilgisel dogruluk oranlannm erkek 90cuklara gore daha ytiksek oldugunu

bulmu~lardlr. Oysa, bizim ara~tlfmamlzda durakla~tlrrna sesbilgisel i~lemi ile

cinsiyet arasmda anlamh bir ili~ki bulgulanml~tlf. Dolaylslyla bu ara~tlfmadaki

klZ deneklerin erkek deneklere oranla daha fazla durakla~t1rrna sesbilgisel i~lemi

gergekle~tirdikleri soylenebilir. Bu durum Dodd, Holm, Hua, Crosbie' nin

bulgulanyla ortU~memekte, alanyazma farkh bir bulgu sunumu olarak dikkat

gekmektedir. Bu bulgunun ileri 9all~malarla tekrar gozden ge9irilmesi onerilir.

5.2. Sonu.;

Bu ara~t1rrna, Gaziantep ilinde ya~lan 5:0-8:0 araSl degi~en anaokuluna ve

ilkokula devam eden 305 yocugun tUm sesbilgisel i~lemlerinin 9ah~Ildlgl geni~ bir

veri tabanmdan sadece durakla~tlrrna sesbilgisel i~lemine yonelik verilerin

degerlendirildigi smlrh bir 9ah~madlf. DolaylSlyla, bu 90cuklarm durakla~tlrrnaya

yonelik gergekle~tirdikleri i~lemlerin diger sesbilgisel i~lemlerinin l~lgmda

degerlendirilmesi uygun olur. Adl gegen 90cuklarda diger sesbilgisel i~lemleri

inceleyen U9 Dil ve Konu~ma Terapistligi YUksek Lisans Projesi (Be~toy, 2004;

Demirpehlivan, 2004; Sezer, 2004) 90cuklarm diger sesbilgisel i~lemlerine

yonelik bulgular saglaml~lardlf. Ornegin, bu projelerde ortaya ylkan bir bulgu,
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aym ya~ yocuklarda en yok gozlenen uyum i~leminin baglam duyarh

otUmstizle~me, en az gozlenenin ise genizsi benze~im i~lemi oldugunu, i~lemlerin

baskl1anmasl gereken ya~ sonrasmda da gozlendigini ve 5-6 ile 5-7 ya~lannm bir

geyi~ donemi olabilecegini gostermektedir (Sezer, 2004). Diger bir proje, aym

yocuklarda onle~tirme sesbilgisel i~lemin slkhgml %25 olarak saptaml~,ozellikle

5 ya~ grubunda oranm ytiksekligine dikkat yekmi~tir. Aynca, 7 ve 8 ya~

gruplannm erkek yocuklarmda onle~tirme i~leminin hiy gozlenmedigi de

belirtilmi~tir. Aym yah~mada 6 ya~ geyi~ ya~l olarak belirtilmektedir

(Demirpehlivan, 2004). Aym yocuklan inceleyen bir diger proje ise, aklCl seslerde

var olan sorunlarm 5:0-7:0 ve 5:0-8:0 ya~lar arasmda anlamhhk ve 7:0 ve 8:0

ya~larda yogunluk kazandlgml belirtmektedir. Cinsiyet aylSlndan klzlarm veya

erkeklerin tarafma dogru bir egilim olmamasl diger bulgulardan biridir (Be~toy,

2004).

Yukandaki ara~t1rmalarm yeryevesinde, ara~t1rma yocuklarmda toplanan

sesbilgisel i~lemlerin verileri, durakla~t1rma i~leminin kullanlm slkhgl ve ya~ ve

cinsiyetle ili~kisi aylSlndan ele ahnml~, daha onceki i~lem bulgularma benzer ve

farkh veriler elde edilmi~tir. Aklcl sesbilgisel i~lemler ya~a ve cinsiyete gore

farkhhk gosterirken, durakla~tlrmada sadece cinsiyet degi~keni farkhla~ml~tlf.

bttimstizle~me ve akIcllarda ortaya ylkan i~lemler ileri ya~lara dogru devamhhk

gosterirken, durakla~t1rma 8 ya~a dogru azalma gostermi~tir. Adl geyen i~lemde

kullamm slkhgl ozellikle 6 ya~ gibi azalmaya dogru bir geyi~ evresine

girmektedir. Digerlerine gore oldukya slk gozlenen durakla~t1rma, yocuklarda

btiytik ya~lara sarkma gostermeyen bir i~lem olarak dikkat yekmekte; yine de klZ

yocuklarmda belirgin farkhhk gostermesi ileri ara~t1rmalarl gerektiren bir sonuy

olarak ontimtize ylkmaktadlr.
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5.3. ONERiLER

5.3.1 ileri Ara~tIrmalaraYonelik Oneriler

Alanyazmdaki yah~malar dikkate almdlgmda, 4:0 ya~tan soma sesbilgisel

i~lemlerin pek yogu baskllanmakta, devam eden bazl i~lemlerin ise ortaya ylkma

olaslhgl azalmaktadlr. Bu sebeple bireysel farkhhklar dikkate ahnarak bu

i~lemlerden hangilerinin halen sergilenmekte oldugu hakkmda klinik/egitsel

degerlendirmeler yapl1mahdlr.

Sesbilgisel yakla~lma dayah bu tiir yah~malar daha farkh bolgeleroe farkh

populasyonlarda yapl1abilir. Aynca 4:0 ya~ ve altmdaki ya~lar sesbilgisel

geli~imsel profili belirleyebilecek onemli bir donem oldugu iyin bu ya~lar da

ara~t1rmalaradahil edilebilir.

5.4. ARA~TIRMANIN SINIRLILIKLARI

1. Ara~t1rma verilerinin Gaziantep ili biinyesinde bulunan anaokulu ve

ilkokullanndan, yah~manm yazarmm haricinde toplanmasl bu ara~t1rmanm

slmrhhgldlr.

2. Konu~ma dili verilerinin 5:0-8:0 ya~ arasmda toplanmasl ve erken ya~

evrelerine dair bilgiyi kar~lla~t1rmamaSl bu ara~t1rmanm slmrhhgldlr.

3. Ara~t1rma kapsam'mdaki yocuklann konu~ma dili verilerinin yapl1andlfllml~

bir resim adlandlrma testiyle degerlendirilmesi bu ara~t1rmamn slmrhhgldlf.
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Ek.l. Resim Adlandmna Materyali Sozctik Listesi

Reder Ses"i1 Reder Ses"i1
Silvlevis Yazlm Silyleyi~ Yazlm

I balon [bAbn] 35 inek [mee]

2 kelebek [ celebec] 36 sandalye [sAndAlje]

3 kibrit [ cIbrIt] 37 tren [tren]

4 cami [d3A:mI] 38 palyayo [pAljA:tJ:l]

5 pencere [pend3ere] 39 kopek [ crepec]

6 tencere [tend3ere] 40 yaprak [jAprAk]

7 yatal [tJAtAt] 41 robot [r:lb:lt]

8 uyak [utJAk] 42 hem~ire [hemJI:re]

9 yam [tJAm] 43 armut [Afmut]

10 dondurma [d:lndurmA] 44 doktor [ d:lkt:lr]

11 kedi [ cedI] 45 saat [ShAt]

12 til [fIl] 46 bilgisayar [bIljISAjM]

13 telefon [telef:ln] 47 asker [Ascer]

14 zaylf [zAjmf] 48 makas [mAkAs]

15 gokku~agl [jreCkuJAym] 49 ~emsiye [JemsIje]

16 bilgisayar [ bIljISAjM] 50 k~lk [kAJwk]

17 havuy [hAvutJ] 51 ku~ [kuJ]

18 Ylldlz [jmtdmz] 52 top [t:lp]

19 siyah [ SIjAh] 53 utU [yty]
20 oje [:l3e] 54 pathcan [pAthud3An]

21 ruj [ ru3] 55 at [At]

22 ka~lk [kAJmk] 56 vazo [VAZ:l]

23 asker [Ascer] 57 deve [deve]

24 ayakkabl [AjAkkAbm] 58 havlu [hAvtu]

25 bahk [bAtmk] 59 civciv [d3mvd3Iv]

26 limon [hm:ln] 60 ye~il [jeJIl]

27 kalem [kAlem] 61 ayak [AjAk]

28 Ylldlz [jmtdmz] 62 bayrak [bAjrAk]

29 portakal [p:lrtAkAt] 63 yay [ tJAj]

30 muz [muz] 64 zeytin [ zejtm]

31 yumurta [yumurtA] 65 uzum [yzym]

32 ~emsiye [JemsIje] 66 gozlUk [jrezlyk]

33 uzUm [yzym] 67 muz [muz]

34 nar [OM]
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Ek. 2. Resim Adlandlrma Veri KaYlt Formu

SY: Scslcm yilimi
(lD :OnsOz do~mesi

(laD: Onsoz Obe~i daralmasl
DB:Dudaksll benze~im

ALB: Alveolar benze~im

YOB: Yumu~ak damak benze~im

BOO: Ba~lam duyarh OlOmsOzlle~me

SA: Ses aklanml

OE: OnlO cklcmc
ONL:OnlOle~lirme
ON: Onle~lirme
OMK: Damaksllla~lrma

ORK: Durakla~l1rma

SRT: SOrtOnmelile~tirme
GO: Genizsil benze~im
SK: SOrtOnmlilerin kaymasl

s u g D A Y B S U U 0 D D S G S r r I r r I J h S s
Hedef Ses~i1 D y Y D B L D D A E N N M R R D K .I- .I- .I- .I- .I- .I- .l- I .I- .I-
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I
m

I balon

- KC CUCK

3 Kibril

4 Cami

5 pencere

6 tencere

7 c,;alal

8 U~ak

9 c,;am

10 dondurma

II Kedi

12 Fil

13 Telefon

14 Zay,f

15 gokku,ag,

16 bilgisayar

17 Havu~

18 V,ld,z

19 Siyah

20 Oje

21 Ruj
., il

22 Ka,'k

23 Asker

24 ayakkab,

25 Balik

26 Limon

27 Kalem

28 yl1d,z

29 ponakal

30 Muz

31 yamuna

32 ,emsiye

33 OZOm

34 Nar

35 Inek

36 sandalye

37 Tren

38 palya~o
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39 Kopek

40 yaprak

41 Robot

42 hem."e

43 Armut

44 doklor

45 Saat

46 bilgisayar

47 Asker

48 Makas

49 .emsiye

50 Ka.lk

51 Ku.

52 Top

53 Ow

54 pathean

55 Al

56 vazo

57 Deve

58 Havlu

59 Civeiv

60 Ye.il

(li \y.k

62 bayrak

63 ,'ay

64 Zeytin

65 Ozum

66 gozlUk

67 Muz
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m

ToplamHam T:
Puan
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"

DiziMSEL SESBiLGiSEL i~LEMLER T oizisEL SESBiLGiSEL I~LEMLER T T:
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