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Kelime bilgisi çocukların okuma-yazma becerileri, okul başarıları ve sosyal ilişkileri 
bakımından oldukça önemlidir ve kelime bilgisindeki seviye farkları çocuklar arasında 
1.yaştan itibaren görülmeye başlar. Bu farklılığın oluşmasında hem bilişsel hem de 
sosyal-ilişkisel faktörlerin etkili olduğu bulunmuştur.  

Kelime bilgisi farklılığını yaratan en önemli bilişsel faktör, yönetici becerilerde, özellikle 
de yönetici becerilerin kendini ketleme (inhibition) unsurunda ortaya çıkmaktadır. Daha 
önceki araştırmalar kendini ketleme becerisinin kelime bilgisi üzerindeki etkisini yönetici 
becerilerin diğer unsurlarından ayrı olarak değerlendirmemiş; kendini ketleme davranışını, 
işleyen bellek ve dikkati yönlendirme gibi unsurların toplamı içinde incelemiştir. Bu 
çalışmalar yönetici işlevlerin dil gelişimi için önemli olduğunu, özellikle dil gelişiminde 
problem yaşayan veya dil gelişiminde geri olan çocukların yönetici becerilerinde de zorluk 
olduğunu göstermiştir.  

Fakat kendini ketleme becerisinin yönetici beceriler içinde, diğer unsurlardan 
ayrıştırılmadan değerlendirilmesi, ketleme becerisinin kelime bilgisi üzerindeki etkisinin tek 
başına anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Oysa ki ketleme becerisi, duyulan kelimeyi 
anlamlandırma sırasında, ana kelime ile eşsesli olan fakat anlamsal olarak ondan farklı diğer 
tüm kelimelerin zihinde ketlenmesi ve asıl kelimeye odaklanılması için önemlidir. Yani 
dikkati, çeldirici diğer kelimelerden alıkoymak için gereklidir. Bu çalışmanın amaçlarından 
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biri kendini ketleme becerisinin hem eşzamanlı (concurrent) hem de bir yıl sonraki kelime 
bilgisine etkisini araştırmaktır.  

Kelime bilgisine etki eden bir diğer faktör çocukların içinde yer aldığı sosyal ilişkisel 
ortamdır. Bu ortamda ebeveynlerin davranışları öne çıkar. Ebeveyn davranışlarının kelime 
bilgisi ile ilişkisi farklı iki araştırma kolunda incelenmiştir. Bunlardan biri ebeveyn 
davranışlarının duygusal boyutuna odaklanmış, diğeri ise stimulasyon boyutu ile ilgilenmiştir.  

Ebeveyn davranışlarının duygusal boyutuna odaklanan çalışmalar, ebeveynlerin sıcak, 
duyarlı, hassas davranışlarının çocukların kelime bilgisi ile olumlu yönde ilişkili olduğunu 
bulmuştur. Çocuklarına sıklıkla sevgi gösteren, sarılan, öpen, ihtiyaçlarını sıcak şekilde 
karşılayan annelerin çocuklarının kelime bilgileri bu davranışları daha az gösteren annelerin 
çocuklarının kelime bilgilerine göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu araştırmalarda, 
ebeveynlerin sıcak yaklaşımlarının çocukları ebeveyn-çocuk ilişkisini sürdürmeye motive 
ettiği, bu motivasyon sayesinde çocuk ve ebeveyn arasında daha sık, daha yoğun bir iletişim 
oluştuğu iddia edilmektedir. Ebeveynle duyarlı, hassas ve sıcak ilişki kuran çocuklar bu 
ilişkide daha fazla sözel iletişim ve paylaşım içine girer ve kelime bilgilerini arttırırlar. 

Öte yandan ebeveyn davranışlarının stimulasyon boyutunu inceleyen araştırmalar, 
annelerin çocuklarıyla konuşurken kullandıkları kelimeleri incelemiştir. Çocuklarıyla 
iletişimleri sırasında çok çeşitli kelimeler kullanan, uzun cümleler kuran annelerin 
çocuklarının kelime bilgilerinin, kısa cümlelerle, basit ve tekrara dayalı kelimelerle konuşan 
annelerin çocuklarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Bu araştırmalarda ebeveyn davranışlarının kelime bilgisi üzerindeki önemi görülse de 
hangi ebeveyn davranışı boyutunun (duygusal veya stimulasyona dayalı) daha etkili olduğu 
bilinmemektedir. Bu çalışma her iki boyuta da odaklanmakta ve bu boyutları, çocuğun 
eşzamanlı ve bir yıl sonraki kelime bilgisine etkileri bakımından günlük disiplin davranışları 
bağlamında incelemektedir. 

Bu çalışmada çocuğun kendini ketleme becerisi ve ebeveyn davranışlarına ek olarak, 
ailenin sosyo-ekonomik seviyesinin (SES) çocuğun kelime bilgisine etkisi de incelenmiştir. 
Ailenin SES düzeyi hem çocuğun kendini ketleme davranışını hem de ebeveyn davranışlarını 
etkileyen bir faktördür. Bu sebeple SES’in kelime bilgisi üzerindeki etkisi hem direkt hem de 
dolaylı olarak incelenmiştir. 

Çalışmada ortalama 53 aylık olan 239 çocuk, 1 yıl arayla iki kez test edilmiştir. Çocuklar, 
İstanbul (49%), Bursa (11%), Balıkesir (4%), Tekirdağ (3%) ve Muğla (33%) şehirlerinden 
seçilmiştir. Çocukların aileleri yüksek, orta ve düşük olmak üzere farklı sosyo-ekonomik 
seviyelerden gelmektedir. 

Çalışmada, ebeveynlerin davranışlarının duygusal (sıcak ve sevgi dolu davranmak) ve 
stimulasyon (kuralları ve beklentileri açıkça izah etmek) boyutları, çocuğun kendini ketleme 
becerisi ve kelime bilgisi ölçülmüştür. Ebeveynlerin davranışları ve çocuğun kendini ketleme 



becerisi çalışmanın ilk yılında, çocuğun kelime bilgisi ise hem çalışmanın ilk yılında hem de 
bir yıl sonra ölçülmüştür.  

Ebeveyn davranışları annelere verilen ve ebeveynliğin duygusal (sıcaklık ve sevgi dolu 
davranmak; “Çocuğum korkmuş ya da üzüntülü olduğu zaman, onu rahatlatır ve ona anlayışlı 
davranırım”) ve stimulasyon (kuralları açıklayıcı-izah edici davranmak; Çocuğuma, kurallara 
neden uyması gerektiğini açıklarım”) boyutuna ayrı ayrı odaklanan anketle 
değerlendirilmiştir. Kendini ketleme becerisi ise bireysel ölçüm ile değerlendirilmiştir 
(peg-tapping). Bu beceri için çocukla bir oyun oynanmış, oyun sırasında çocuğun deneyi 
uygulayan kişinin hareketlerinin tersini yapması ve bu yolla baskın olan taklit davranışını 
engellemesi istenmiştir (deneyi uygulayan kişi masaya bir kez vuruyorsa çocuk iki kez 
vuracak, deneyi uygulayan kişi iki kez vuruyorsa çocuk bir kez vuracak, deneyi uygulayan 
kişi masaya üç kez vuruyorsa çocuk hiç vurmayacak). Son olarak çocukların kelime bilgisi 
Tifaldi testi ile ölçülmüş, çocukların duydukları her kelime ile eşleşen resme işaret etmeleri 
istenmiştir. 

Sonuçlar ebeveynlerin sıcak davranışlarının değil, açıklayıcı davranışlarının bir yıl sonraki 
kelime bilgisi üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Bunun sebebi, sözdiziminin kelime 
öğrenimini kolaylaştırması ile açıklanabilir (syntactic bootstrapping). Anneler çocukları ile 
iletişim kurarken bu iletişimi olumlu tonda, açıklayıcı, uzun ve karmaşık cümleler aracılığı ile 
sürdürdüklerinde, uzun cümle içinde çocuğun bildiği kelimeler bilmediği kelimeleri 
anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olur. Diğer bir deyişle uzun cümleler, cümlede yer alan 
bilinmeyen kelimenin anlamına yönelik ipucu verebilir. Çocuklarına disiplin kurallarını 
açıklayıcı ve detaylı şekilde anlatan anneler, çocuklarına sadece kurallara uymanın neden 
önemli olduğunu öğretmez aynı zamanda cümleleri ile çocukların yeni kelimeler 
öğrenmelerine, bilmedikleri kelimeleri cümle akışı içindeki diğer kelimelerden çıkarmalarına 
yardımcı olurlar. 

Ebeveynlerin sıcak davranışları çok önemli olmakla birlikte, bu araştırmada çocukların 
kelime bilgisi için kritik bir faktör olarak ortaya çıkmamıştır. Annelerin sıcak, ilgili, duyarlı 
yaklaşımlarından ziyade, pozitif tonlu, açıklayıcı, sebep-sonuç ilişkisine dayalı konuşmaları 
ve davranışları çocukların bir yıl sonraki kelime bilgisi için önemli olarak görülmüştür. 
Araştırmalarda sıkça bahsedildiği gibi her ebeveyn davranışı her türlü gelişimsel beceri için 
önemli ve zorunlu olmayabilir. Ebeveynlerin sıcak davranışları, yani ebeveynliğin duygusal 
boyutu, kelime bilgisi için kritik olmayabilir, fakat açıklayıcı davranışlar özellikle bir yıl 
sonraki kelime bilgisi için oldukça önemlidir. 

Diğer bir bulgu da kendini ketleme becerisinin hem eşzamanlı hem de bir yıl sonraki 
kelime bilgisini yordamasıdır. Kendini ketleme becerisi, baskın davranışları ketleyip, 
uygulaması daha güç olan davranışları sergilemek anlamına gelir. Araştırmalar, kelimelerin 
anlamını kavrayabilmek için ketleme becerisinin önemine vurgu yapmıştır. Ketleme becerisi, 
bir kelime duyulduğunda zihinde o kelime ile eşsesli fakat farklı anlamlı kelimelerin 
ketlenmesi için gereklidir. Kelimenin anlamını kavrayabilmek ancak o kelimeye benzer sesler 
barındıran fakat anlam bakımından ayrışan diğer kelimelerin zihinden 



uzaklaştırılmasıyla/ketlenmesiyle mümkün olur. Dikkatin ilgili kelimeye verilmesi ve diğer 
tüm anlamsal olarak farklı, ses olarak benzer kelimelerin ketlenmesi gerekir. Bu yüzden 
baskın davranışı ketleyip dikkati hedefe odaklayabilmek kelimelerin anlamını kavramak için 
önemlidir. Bu bulgular beyinde ketleme becerisini temsil eden merkezlerin dil becerisiyle 
yakın ve ilişkili olmasıyla da açıklanır. 

Son olarak SES’nin dolaylı olarak ketleme becerisi ve ebeveynlerin açıklayıcı davranışları 
üzerinden bir yıl sonraki kelime bilgisini yordadığı bulunmuştur. Yüksek SES’teki aileler, 
çocuklarına zihinsel olarak uyarıcı ve geliştirici imkanlar sağlayabilirler (kaliteli okullar, 
bilişsel olarak uyarıcı oyuncaklar); bu imkanlarla gelişen ketleme becerisi ise çocukların 
kelime bilgilerini olumlu yönde etkileyebilir. Benzer şekilde yüksek SES seviyesindeki 
aileler, çocuklarıyla iletişim kurarken daha açıklayıcı, sebep-sonuç ilişkisine dayalı ve 
beklentilerini temellendiren cümleler kurabilirler. Bu cümleler de çocukların bir yıl sonraki 
kelime bilgilerini olumlu yönde etkiler. 

Özetle bu çalışma annelerin açıklayıcı davranışlarının, çocuğun kendini ketleme 
becerisinin ve ailenin SES düzeyinin çocukların bir yıl sonraki kelime bilgisini tespit etmede 
önemli rol oynadığını göstermiştir. Çocuklar ile uzun ve izah edici biçimde iletişim kurmak 
ve kendini denetleme becerilerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak kelime bilgilerini 
arttırmak için oldukça önemli olarak görülmektedir. 



 


