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DĠL ve KONUġMA PROBLEMLERĠ

 

DĠL ve KONUġMA BOZUKLUĞU 

 

Artikülasyon 

Bireyin konuĢma seslerini hatalı çıkarması 

durumudur. KonuĢma seslerinin çıkarılıĢ yeri, biçimi, 

hızı, zamanlaması ve basıncının hatalı üretiminden 

kaynaklı bir sorundur. “KaĢ” yerine “kaç”, “kız” 

yerine “kıs”, “resim” yerine “yeĢim”, “balık” yerine 

“bayık” demek gibi… 

 

Afazi 

Beyinde meydana gelen hasar sonucu, dil ve 

konuĢmanın bozulması ve anlaĢılamamasıdır. 

Disleksi 

Dinleme, konuĢma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında 

önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.  

Fonasyon 

Özel anatomik yapılar aracılığıyla, iĢitilebilen seslerin çıkarılmasıdır.  

Bilingualizm: KiĢinin çift dilli (bilingual) olması, iki dili ana dili seviyesinde anlayıp konuĢabilmesi, yani kiĢinin iki ana 

dilinin olması demektir.  

Dil Bozukluğu bireyin diğer bireyleri anlamakta, düĢüncelerini paylaĢmakta güçlük çekmesidir. 

KonuĢma Bozukluğu bireyin konuĢma seslerini düzgün veya akıcı telaffuz edememesi, akıcı konuĢamaması ya da  

sesiyle problemi olmasıdır.  

KonuĢma ve dil bozukluğu olan çocuklar iletiĢim kurmakta problemler yaĢar ve bu problemler çocuğun baĢka 

alanlarda da problem yaĢamasına neden olur ve geliĢimini olumsuz yönde etkiler. 

 

Dil ve KonuĢma Bozuklukları 

 

Dil bozuklukları  

Özgün dil bozukluğu  

Söz yitimi (Afazi)   

GecikmiĢ dil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KonuĢma bozuklukları  

 SöyleyiĢ bozuklukları ( Artikülasyon bozuklukları)  

o Atlama ( Sesin düĢürülmesi)  

o Yerine koyma ( Sesin değiĢtirilmesi)  

o Sesin eklenmesi  

o Sesin bozulması  

 Ses bozuklukları  

o Ses perdesi bozuklukları  

o Ses yüksekliği bozuklukları  

o Ses kalitesi bozuklukları  

 KonuĢma akıĢındaki bozukluklar  

o Acele-karmaĢık konuĢma  

o Kekemelik  

Diğer Dil ve KonuĢma Bozuklukları 

 

Yarık damak ve yarık dudakla ilgili konuĢma bozuklukları 

Öğrenme bozukluğuna(disleksi) bağlı dil ve konuĢma bozuklukları 

Otizme (otizm spektrum bozukluğu) bağlı dil ve konuĢma bozuklukları 

Zihinsel kısıtlılıklara bağlı dil ve konuĢma bozuklukları 

EdinilmiĢ (travmatik) beyin hasarına bağlı dil ve konuĢma bozuklukları 

Yabancı dil ve bölgesel konuĢma ayrılıkları ( iki lisanlılık/ bilingualizm) 
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DĠL BOZUKLUKLARI 

 

 

ÖZGÜN DĠL BOZUKLUĞU 

 

En sık karĢılaĢılan dil bozukluğudur. Okul öncesi dönem ve okul döneminde, baĢka bir nedene bağlı olmadan ortaya 

çıkan iĢitme kaybı, zekâ geriliği, nörolojik, motor ya da sosyal geliĢim geriliği gibi belirgin herhangi bir problemin 

olmadığı bir tür dil bozukluğudur.  

 

Bu çocuklarda ilk olarak otizm, zekâ geriliği, iĢitme kaybı gibi problemlerden Ģüphelenilmektedir. Ancak, özgün dil 

bozukluğu olan çocuklarda herhangi bir geliĢimsel soruna rastlanmamaktadır.  

 

Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik geçiĢ gösterdiği düĢünülmektedir. AraĢtırmacılar, bu 

bozukluğa sahip olan çocukların %50- 70’de aile üyelerinden en az birinde benzer konuĢma problemlerinin 

görüldüğünü ortaya koymuĢtur.  

 

Özgün dil bozukluğu olan çocukların, konuĢma seslerini üretmede, kendilerini sözel olarak ifade etmede ve 

baĢkalarının konuĢmalarını anlamada problemleri vardır. Cümle içindeki sözcükleri anlama ve kullanmada güçlük 

yaĢarlar. Bu çocuklar, ne söylendiğini anlıyor gibi gözükürler ancak çoğu zaman konunun ana temasını anlayamaz ya 

da sorulan soruya uygun olmayan cevaplar verirler.  

 

Tek tek kelimelerde konuĢmaları anlaĢılır olsa dahi kelimeleri bir araya getirerek cümle kurmakta baĢarısız olurlar. 

  

Bazı çocuklarda yalnızca alıcı ya da ifade edici dil becerilerinde problem görülürken, bazı çocuklarda her iki alanda 

da problem görülebilir.  

 

KonuĢmalarının en tipik özelliği yapım ve çekim eklerinin kullanılmayıĢıdır. Örneğin, çocuğa, resimdeki tavĢanın 

kulağını gösterip “Bu tavĢanın neresi?” diye sorulduğunda, “tavĢanın kulağı” ya da “kulağı” demek yerine sadece 

“kulak” ya da “tavĢan” diyebilir. Zaman kavramını anlamakta ve zaman bildiren kelimeleri kullanmakta 

zorlanabilirler. Örneğin “Ali’nin ablası gelmiĢ.” cümlesinin yerine “Ali abla geldi.”; “Dün AyĢelere gittik” cümlesinin 

yerine “Bugün AyĢe gitti.” diyebilirler. Yer-yön bildiren ekleri kullanmazlar. Örneğin “KaĢıklar çekmecenin içinde.” 

cümlesini “KaĢık çekmece” Ģeklinde ifade edebilirler. “Benim, senin, onların gibi aitlik bildiren kelimelerde karıĢıklık 

yaĢayabilirler. Babasının saatini göstererek “Bu kimin saati?” diye sorulduğunda “Babamın” demek yerine “Baba” ya 

da “Baba saat” diyebilirler.  

 

KonuĢmalarında en sık gözlenen bir diğer problem de kelime bulma güçlükleridir. Bazı çocuklar günlük hayatta sık 

karĢılaĢtıkları bazı objelerin isimlerini dahi hatırlamayabilirler. Daha önceden üzerinde konuĢulmuĢ olan bir objeyi 

yeniden gösterdiğinizde “Unuttum ya da bilmiyorum.” diyebilirler.  
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Kurdukları cümlelerin uzunlukları 3-4 kelimeyi geçmeyebilir. Cümle diziliĢi hatalı ya da eksik olabilir. Örneğin; “Dayı 

geldi ev.” gibi.  

 

Gramatik yapıdaki yetersizlikler çocukların konuĢmalarının daha “bebeksi” ya da “yaĢından” geri algılanmasına neden 

olur.  

 

Bazı çocuklarda eĢlik eden sesletim hataları da olabilir. Bazı sesleri üretemeyebilir ya da kelime içinde farklı 

pozisyonlarda hedef sesin yerine baĢka bir ses kullanabilirler. Örneğin “balon” kelimesinde “b” sesini doğru üretebilir 

ancak, “ayakkabı” yerine “ayakapı” diyebilirler.  

 

ĠĢitsel algılama problemleri vardır. Bazı sesleri birbirinden ayırt edemeyebilirler.  

 

4-5 yaĢlarında teĢhis edilemeyen özgün dil bozukluğu olan çocuklar, genellikle anaokuluna ya da ilkokul birinci sınıfa 

baĢladıklarında problemleri daha belirgin hâle gelmektedir. Bu çocukların öğrenme ve okuma-yazma güçlükleri olur. 

Özellikle erken dönemde tedavi edilmeyen çocukların okul baĢarısının düĢük olduğu belirtilmektedir. Bu çocukların 

%40- 70’i okumayı öğrenmede sorun yaĢamaktadır ve birçoğu özel eğitim desteğine ihtiyaç duymaktadır.  

Akademik baĢarının yanı sıra çocuğun sosyal becerileri de olumsuz yönde etkilenmektedir. 

  

Özgün dil bozukluğu olan çocuklar konuĢmak ve dinlemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar.  

 

Dilin gramatik yapısını kazanamadıkları için kurdukları cümleler kimi zaman yanlıĢ anlaĢılabilir. Bu durum yaĢıtlarıyla 

iletiĢimlerini güçleĢtirmektedir. Çünkü çocuklar yetiĢinler kadar sabırlı ve anlayıĢlı değildirler. Kendilerini ifade 

edemedikleri için zaman zaman arkadaĢlarına karĢı hırçın tavırlar sergileyebilir ya da onlarla oynamaktan 

kaçınabilirler. Genellikle kendilerini dinleyen yetiĢkin ya da daha büyük yaĢtaki çocuklarla oynamayı tercih 

edebilirler.  

 

 

AFAZĠ (SÖZ YĠTĠMĠ) 

 

Söz ya da kelime yitimi olarak da bilinir. Beyin zedelenmesi 

sonucu ortaya çıkan afazi, bireyde zekâ geriliği, bellek 

bozukluğu, iĢitme özrü ve konuĢma organlarında bozukluk 

olmadan konuĢma iĢlevinin yerine getirilmemesi durumudur. 

Genelde afazi birden ortaya çıkar. Ancak beyin tümörü gibi 

yavaĢ ilerleyen hasarlarda zamanla oluĢabilir. Felç, afazinin en sık 

rastlanan nedenidir.  

Belirtileri  

Ġsimlendirme bozukluğu vardır. Yazı yazma ve okunanı 

anlamada bozukluk vardır. Duyduğu hâlde anlama ve tekrarlama 

bozukluğu vardır. Tutuk ya da akıcı özellikte bir konuĢma 

bozukluğu olabilir. 
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GECĠKMĠġ KONUġMA 

 

Çocuğun konuĢması yaĢından beklenenden çok geri ya da konuĢma geliĢimi açısından çok daha yavaĢsa, o çocuğun 

konuĢması gecikmiĢ konuĢma olarak adlandırılır.  

 

GecikmiĢ KonuĢmaya Ne Yol Açar?  

Çocuğun konuĢmasının gecikmesinde birçok faktör rol oynayabilir. Zihinsel yetersizlik temel becerilerin geliĢimini 

geciktirebilir, hatta engelleyebilir.  

 

Yarık damak, dudak gibi konuĢma organlarında oluĢan bir problem doğrudan dil ve konuĢma geliĢimini geciktirebilir. 

Fiziksel yetersizlik, iĢitme ve görme kaybı gibi bazı duyusal kayıplar, erken dil ve biliĢsel geliĢim için önemli olan 

deneyimleri engelleyebilir. Bu durumda çocuk çevrenin ve duyuların zengin kaynağından ve sonuç olarak bilgiden 

yoksun kalabilir.  

 

Uzun süreli hastalıklar ve çocuğun sık sık hastalanması da dil ve konuĢma geliĢimini geciktirebilir.  

 

Eğer çocuğun çevresinde ilgisini çeken, dil ve konuĢma geliĢimini destekleyen bir ortam yoksa konuĢma geliĢimi daha 

yavaĢ olabilir. Bu konudaki uyarıcıların yetersizliği, uyarım eksikliği konuĢmada gecikmeye yol açabilir.  

 

Ġki dil konuĢulan ev ortamı, baskıcı aile tutumları, düĢük sosyoekonomik düzey gibi çevresel faktörler de dil ve 

konuĢma geliĢimini geciktirebilir.  

 

Dil ve konuĢmanın gecikmesi erken doğum, kromozom anomalileri, motor geliĢim geriliği, iĢitme kayıpları, genetik 

bozukluklar, ailede gecikmiĢ dil öyküsü, zekâ geriliği, yarık dudak/damak, otizm, yaygın geliĢimsel bozukluk, çevresel 

koĢullar, uyaranların az olması, anne-babanın tutum hataları gibi birçok nedene bağlı olabileceği gibi bazen tüm bu 

nedenlerden bağımsız olarak da görülebilmektedir.  

 

Bir kısım çocuk muhtemelen kalıtsal nedenlerle zamanında konuĢmaya baĢlayamaz. Bu çocukların bir kısmı tam 

öğrenmeden konuĢmaya baĢlamak istemeyen çocuklardır. Ama belirli bir yaĢa geldiklerinde (sıklıkla 3 yaĢ civarı), 

birden ve düzgün bir Ģekilde doğrudan cümle kurarak konuĢmaya baĢlarlar.  

 

Bunların bir kısmında ise dil ve konuĢma ile ilgili beyin bölgeleri daha geç olgunlaĢmakta ama daha sonra hızlı ve 

sıçramalı bir geliĢim göstererek yaĢıtlarına ulaĢmaktadır. Bu çocukların zekâ ve diğer geliĢim aĢamaları normaldir. 

Sözel olmayan iletiĢimleri iyidir. Sözcük anlamaları iyidir. Var olan konuĢmaları, özellikle dil bilgisi özellikleri 

açısından bozuk ya da anormal değildir.  

 

GecikmiĢ konuĢması olan çocukların dil özellikleri 
 

 Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuĢmazlar ya da zor anlaĢılan birkaç sözcük kullanabilirler.  

 Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir.  

 DüĢünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler.  

 Jest, mimik, iĢaret kullanmaya yönelebilirler.  

 ĠletiĢim kurmaya karĢı isteksiz davranabilirler.  

 Çevrelerindeki seslere, konuĢmalara ilgisiz davranabilir, dinlemez görünebilirler.  

 AnlaĢılmaz sesler çıkarabilirler.  

 Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir.  

 Yalnız kalmayı tercih edebilirler.  

 Ġsteklerini, düĢüncelerini dile getirirken hoĢ olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağırma gibi) tepkilerde 

bulunabilirler. 

 Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir.  

 Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler.  

 Bellekleri zayıf olabilir.  

 Öğrendikleri bilgileri transfer edemeyebilirler.  
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KONUġMA BOZUKLUKLARI 

 

KonuĢma bozukluğu, konuĢmanın akıĢında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılıĢında ve 

anlaĢılmasında bir bozukluğun olması durumudur.  

Öğrenimde baĢvurulan etkinliklerin birçoğu da konuĢmaya dayanmaktadır. KonuĢmada yetersizliğin olması çocuğun 

okul içi ve dıĢı yaĢantılarında güçlük yaratmaktadır. KonuĢma yetersizliğine dayalı olan bu güçlükler, bazen uyum 

problemi hâline gelmektedir. KonuĢma yetersizliği, çoğunlukla öğrenimi tıkayan, engelleyen, bozan bir problem 

hâline gelmektedir. En çok karĢılaĢılan konuĢma bozuklukları, artikülasyon bozuklukları ve kekemeliktir.  

 

SÖYLEYĠġ (EKLEMLEME /ARTĠKÜLASYON) BOZUKLUKLARI 

 

Artikülasyon, nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra yutak, ağız 

ve burundan oluĢan üçüncü ekip organlarında (dil, damak, 

diĢ, dudak) konuĢma dilimizin geleneksel seslerine dönüĢüp 

biçimlenmesidir. Artikülasyon için boğumlama, eklemleme, 

telaffuz ya da oynaklama terimleri de kullanılır. SöyleyiĢ 

bozuklukları, konuĢanın söyleyiĢinde değil, dinleyenin 

kulağındadır. Diğer bir deyiĢle dinleyici, konuĢma seslerini; 

yer değiĢtirmiĢ, atlanmıĢ, eklemeler ve çarpıtmalar yapılmıĢ 

gibi algılıyorsa söyleyiĢ bozukluğu var demektir. KonuĢan 

kiĢi ses birimlerini (fonemleri) nasıl çıkarırsa çıkarsın, 

iĢitenlere yanlıĢ gelmedikçe fonemler doğru söylenmiĢ 

sayılmaktadır.  

 Atlama (Sesin düĢürülmesi): Atlama yanlıĢlarında sözcüklerin yalnız bir kısmı söylenir. Örnek: Hayvan-ayvan, 

rehberlik-reberlik, saat-sat, araba–arba, havlu-avlu örneklerinde olduğu gibi bazı sesler düĢürülmektedir.  

 Yerine koyma (Sesin değiĢtirilmesi): Sözcüğün baĢı, ortası veya sonundaki bir sesin yerine baĢka bir ses kullanılır. 

Örnek: Arı -ayı, kitap-kipat, davul-dayul, kamyon-kaymon, para-paya, çizgi-çisgi vb. gibi.  

 Sesin eklenmesi: Sözcüklerdeki fazla sesleri içerir. Örnek: Plan-pilan, aĢağı-aĢĢağı, atmıĢ-altmıĢ, eĢek-eĢĢek,     

pencer-penicere, saat-sahat vb. gibi.  

 Sesin bozulması: Sesler tam doğru olmamakla birlikte gerçeğine yakındır. Ses, konuĢma dilinde olmayan yeni bir 

ses olarak çıkarılır. Örnek: Karagöz-kayagüz, ekmek–emmek, gelir-geliy ya da gelüm vb. gibi. Daha çok yöresel 

olarak çıkarılan sesler buna örnek teĢkil eder.  

 

 

SES BOZUKLUKLARI 

 

Ġnsan sesinin üç özelliği vardır; ses perdesi, yüksekliği ve kalitesi. Bu üç özellikteki bozukluklar konuĢan ve dinleyen 

için estetik açıdan rahatsız edicidir ve iletiĢime engel olur. Sesleme (fonasyon) bozuklukları özellikle erken çocukluk 

döneminde ve ilköğretim çağındaki çocuklarda sık rastlanan bir bozukluktur. Bunun temel nedeni bu yaĢ grubu 

çocukların oyunda ve etkinlikler esnasında aĢırı yüksek sesle konuĢmaları ya da bağırmalarıdır.  
 Ses perdesi Bireyin sesi perde bakımından yaĢına ve cinsiyetine göre olması gerekenden daha alçak (pes) ya 

da yüksek (tiz) olursa toplumsal açıdan engellemelerle karĢılaĢır ve iletiĢimi zayıflar. Ses perdesi kırılmaları 

adölesan dönemde yaygındır. Sonraki yaĢlarda devam etmesi iletiĢim sorunları yaratabilir.  

 Ses Yüksekliği Çok zayıf ya da fazla yumuĢatılmıĢ bir ses belli uzaklıktan ve gürültülü ortamlarda anlaĢılmayı 

güçleĢtirir. Çok yüksek ses ise özellikle hoĢ olmayan bir ses niteliği varsa dinleyici açısından rahatsız edici 

olmaktadır.  

 Ses kalitesi/tonu Ses kalitesini tanımlamada genizsizlik ve boğukluk özellikleri dikkate alınır. Genizsizlik, burun 

boĢluğundan geçen havanın miktarı ve tınlama için burun boĢluğunun ne ölçüde kullanıldığıyla ilgilidir. Bir 

kiĢinin sesinin kronik Ģekilde boğuk olması ciddi larynx (gırtlak) sorunu olduğuna iĢaret etmektedir.  
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AKICILIK BOZUKLUKLARI 

 

Akıcılık bozukluğu; belirli ses ve kelime tekrarları, patlamalar, ses uzatmaları ve bloklar gibi faktörler nedeniyle bir 

kiĢinin konuĢmasında akıcılık kusurları oluĢmasıdır. Akıcılık bozuklukları, iletiĢimin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesinde 

çoğu zaman sınırlılıklara yol açmaktadırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acele-karmaĢık konuĢma Çoğunlukla kekemelik ile karıĢtırılan bu durum, aĢırı konuĢma hızı ile birlikte 

düzensiz cümle yapısını, söyleyiĢ problemlerini içerdiği gibi kekemeliğin problemi olan konuĢmaya baĢlama 

güçlüğünü de içerir. Acele-karmaĢık konuĢanlar, hızlı ve düzensiz söyleyiĢ biçimleri nedeniyle söylemek 

istediklerini anlatamazlar. Kekemelerin aksine bozukluklarının farkında değildirler. KonuĢabilirler ve nadiren 

kekelerler.  

 Kekemelik Kekemelik, konuĢma problemleri arasında oran itibariyle az olmakla beraber etki bakımından çok 

önemli yer tutan bir türdür. Kekemelik konuĢmanın tümünü etkileyen bir sorundur.  
Kekemelik; seslerin, hecelerin, sözcüklerin söylenmesinde iĢitilebilir veya sessiz tekrar ve uzatmalar biçiminde 

sözlü anlatım akıcılığındaki bozukluk olarak tanımlanabilir. Bazen bu bozukluklar konuĢma organlarının 

hareketleri ile ilgili ya da ilgisiz beden hareketleri ile birlikte görülmektedir. Bu bozukluklar sıklıkla heyecan 

veya gerilim durumlarının ve korkuların, utanma, rahatsızlık gibi özel duyguların belirtisidir. Kekemelik kız 

çocuklara oranla erkek çocuklar arasında daha sık görülmektedir. Ayrıca kekemeliğin derecesi de erkek 

çocuklarda kızlara oranla daha fazla olmakta ve problemin sürekliliği de erkekler aleyhine fazla olmaktadır.  

Kekemelik, konuĢmada tutukluk, bocalama ve tekrar normal konuĢmaya dönüĢ gibi belirtilerle 3-4 yaĢındaki 

çocuklarda baĢlayabilir. Asıl kekemelik tablosunun gerçek yerleĢimi daha çok 5-6 yaĢlarında olur. Sınıfta bir 

Ģey okuyacağı sırada kekeleyen çocuk, Ģarkı söylerken ya da telefonla konuĢurken kekelemeyebilir. 

Çocukların çoğunlukla 2,5-3,5 yaĢları arasında kekelemelerinin nedeni, bu sırada çocuğun özellikle 

heyecanlıyken düĢünce ile dilini birbirine karıĢtırmasından kaynaklanmaktadır. Sözcük dağarcığı kısıtlı 

olmasına karĢın çok Ģey söylemek isteyen çocuk, konuĢmada zorluk çeker ve sonuç olarak kekeler.  

 

 

KONUġMA BOZUKLUKLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNERĠLER 

 Çocuğun akıcı olmayan konuĢmasına dikkati çekmeyin ve eleĢtirmeyin.  

 Çocuğunuzun konuĢma bozukluğuna üzülmeyin, Ģimdilik onun konuĢma Ģeklinin böyle 

olduğunu ve her Ģeyin normal olduğunu kabul edin. 

 KonuĢması için cesaretlendirin, geniĢ arkadaĢ çevresi olmasını ve sosyal faaliyetlere 

katılmasını sağlayın.  

 Size bir Ģey söylemeye çalıĢırken dikkatinizi ona verin.  

 Ayrıca, bu konuda uzman kiĢilerden mutlaka yardım alın.  
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DĠĞER KONUġMA BOZUKLUKLARI 

 

 

YARIK DAMAK ve YARIK DUDAKLA ĠLGĠLĠ KONUġMA BOZUKLUKLARI 

 

Yarık damak (kurtağzı), ağız boĢluğunun üst kısmında açıklık olması durumudur. Yarık dudak ise (tavĢan dudak) üst 

dudakta tek ya da iki yanlı yarıklık olması durumudur. Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte annenin 

hamilelikteki sağlık durumu, beslenme bozukluğu ile fetüsün üzerinde rahim içi baskıların oluĢmasının etkili olduğu 

düĢünülmektedir. Yarıklar cerrahi yolla düzeltilebilir ya da yapay olarak kapatılabilir. Tıbbi müdahale sonrası süreçte 

ise konuĢma eğitimine baĢlanmalıdır. Ancak dudak ve damaktaki bu kusurların tedavisinden sonra konuĢmanın ne 

ölçüde düzelebileceği belirlenemez.  

 

ÖĞRENME BOZUKLUĞUNA (DĠSLEKSĠ) BAĞLI DĠL ve KONUġMA BOZUKLUKLARI 

 

Öğrenme bozukluğuna(disleksi) bağlı dil ve konuĢma 

bozuklukları dinleme, konuĢma, okuma, yazma, akıl 

yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve 

kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir 

öğrenme bozukluğudur.  

Disleksili çocuklar, normal ya da normalüstü zekâya 

sahiptirler ve özel yetenekleri de olabilmektedir.  

Disleksinin belirgin özelliklerinden biri harflerin, kelimelerin 

ve rakamların karıĢtırılması ve tersten algılanmasıdır; “b-d”, 

“p-q” harfleri, “6-9” gibi sayıları karıĢık algılama, “ne-en”, 

“3-E”, “12-21”, “çok-koç” olarak algılamak gibi.  

Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk yaĢarlar. Sayı saymak, nota becerileri (müzik), motor beceriler, 

organizasyon becerileri (zaman yönetimi gibi) etkilenebilir. Yazı yazmada zorluk çekerler.  

 

GecikmiĢ konuĢma ya da telaffuza iliĢkin sorunlar, konuĢurken anlama en uygun kelimeyi bulmada güçlük, yön 

(yukarı-aĢağı) ve zaman (dün, bugün, yarın) kavramları konusunda zorluklar yaĢarlar. Ayrıca sözel yönergeleri 

dinleme ve izlemede güçlük, harf-ses iliĢkisini öğrenmede güçlük disleksi olan çocuklarda görülebilen belirtilerdir.  

 

 

OTĠZME (OTĠSTĠK SPEKTRUM BOZUKLUĞU) BAĞLI DĠL ve KONUġMA BOZUKLUKLARI 

 

Otizm spektrum bozukluğu, doğuĢtan gelen ya da yaĢamın 

ilk yıllarında ortaya çıkan karmaĢık bir nöro-geliĢimsel 

bozukluktur. Bir iletiĢim problemi olarak da tanımlanan 

otizmin en belirleyici özelliği iletiĢimin temel ögesi olan 

iliĢki kurmada yaĢanan güçlüktür.  

 

YaĢamın birinci yılında normal geliĢim gösteren bebekler 

konuĢmanın baĢlangıcı kabul edilen; gülümseme, el 

sallama, kucağa alma, alınmak istendiğinde kolunu 

kaldırma gibi temel bazı hareket ve jestleri kullanırken, 

otizimli bebeklerin; ancak gıdıklandıkları, sallandıkları ya 

da havaya hoplatıldıkları zaman güldükleri gözlenmiĢtir.  

 

Otizimli çocuklardaki en belirgin özellik dil geliĢimindeki 

yetersizliktir. Sesleri ve hareketleri taklit etme yetenekleri 

zayıftır. Nesnelerin ayırt edilmesi ile ilgili güçlükler 

yaĢayabilmektedirler.  



 

 

 

                                                                                                                                                EKĠM 

 

 

 

 

 

 

 

Otizmli çocukların iletiĢiminde tekrarlı konuĢma, ses tonunda monotonluk, kendinden bahsederken “ben” yerine 

“sen” dilini kullanma, basit gramer kullanma gibi özellikler bulunur.  

 

Otizimli bireylerde konuĢma “papağan konuĢma” olarak adlandırılmakta; baĢkalarının konuĢmasını taklit, TV vb. 

duyulan sözleri tekrar olarak görülmektedir.  

 

Otizmli bireylerin ifade edici dil geliĢiminin taklit etmeye dayalı olarak görülmesi; ifade edici dil geliĢiminin 

sağlanmasında taklidin kullanılabileceği yönünde fikir vermektedir. KonuĢma becerisindeki kazanamayan otizimli 

çocukların birçoğu, belli bir döneme kadar isteklerini bağırarak ve tepinerek belirtir. Daha sonra bir Ģey istediklerinde 

yetiĢkin birinin elinden tutarak isteklerine yönlendirme yaparak anlatma yoluna gidebilirler. Örneğin kapının 

açılmasını istediğinde yetiĢkinin elini kapı koluna götürmeye çalıĢırlar.  

 

ZĠHĠNSEL PROBLEMLERE BAĞLI DĠL ve KONUġMA BOZUKLUKLARI 

 

Zihinsel becerilerdeki kaybın çok çeĢitli nedenleri olduğu kadar 

kaybın derecesi de kiĢiden kiĢiye değiĢebilir.  

Zihinsel kısıtlılıkları olan bireyin dil becerileri  

kısıtlılıklarının özelliklere göre farklılık gösterir.  

 

Dil ve konuĢma öğrenilen bir davranıĢtır.  

Zihinsel kısıtlılıkları olan bireyler dil ve konuĢmayı  

diğer bireylerin geçtiği basamaklardan geçerek öğrenirler  

ve geliĢtirirler. Ancak bu basamaklardan geçiĢ hızları  

yavaĢtır. Bu nedenle dil ve konuĢma geliĢimlerinde  

gecikme ve ilk basamaklarda takılma durumlarına  

sıklıkla  

rastlanmaktadır.  

 

Zihinsel kısıtlılıkları olan çocuklarda her türlü dil ve konuĢma bozuklukları daha yaygındır.  

Edat ve sıfatları daha az sıklıkla kullanmaları da gözlenen diğer bir olgudur.  

 

Down Sendromlu çocuklar sözcük üretiminde kendine özgü bir gecikme sergilemekle birlikte jestlerle iletiĢimi bu 

çocukların daha çok tercih ettikleri görülmüĢtür.  

 

 

EDĠNĠLMĠġ TRAVMATĠK BEYĠN HASARINA BAĞLI DĠL ve KONUġMA BOZUKLUKLARI 

 

DoğuĢtan olmayan ve trafik kazası gibi durumlarda dıĢarıdan uygulanan 

fiziksel bir güç sonucu ortaya çıkan hasarlar edinilmiĢ hasarlardır. Bu 

hasarlar biliĢsel eksiklikse dil alanında özellikle kullanıma dayalı sosyal 

etkileĢimleri anlamlandırmada güçlükler görülmektedir. Beyin 

hasarından kaynaklanan dil bozuklukları, hasarın Ģiddeti, hasarın yeri ve 

hasar meydana gelmeden önce çocuğa ait özelliklerden 

etkilenmektedir. Beyin hasarı yaĢayan çocukların % 75’inde dil 

kullanım problemleri vardır. 
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YABANCI DĠL ve BÖLGESEL KONUġMA AYRILIKLARI (ĠKĠ LĠSANLILIK / BĠLĠNGUĠZM) 

 

Ülkemiz insanlarının değiĢik kültür zenginlikleri ile iç içe olması ve buna bağlı olarak değiĢik dillerin konuĢuluyor 

olması bölgesel konuĢma ayrılıklarını gündeme getirmektedir. Bu durum her ne kadar bir konuĢma engeli olmasa da 

bir nesne adının bölgeye göre artiküle edilmesi bir konuĢma bozukluğu Ģeklinde algılanmasına neden olmaktadır.  

 

Ülkemizde çok çeĢitli dilleri konuĢan aileler bulunmaktadır. Evde konuĢulan dilin çevrede konuĢulan dilden farklı 

olması durumunda çocuğun konuĢma geliĢimi gecikebilir. Çocuk okula gittiğinde okulda konuĢulan dil ile evde 

konuĢulan dil farklılığından kaynaklanan sorunlar yaĢayabilir. Ġki dilin konuĢulduğu ev ortamı, her iki dilin 

konuĢmaya baĢlangıcında geçici gecikmeye neden olur. Fakat çocuklar genellikle 5 yaĢından önce iki dili de ustaca 

konuĢabilirler.  

   Kaynak: MEB Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi – Dil ve KonuĢma Bozuklukları 

 

 

DĠKKAT! 

 

Çocuk konuĢurken nasıl konuĢtuğuna değil ne anlatmak istediğine yoğunlaĢılmalıdır. 

 

 

 

ĠZLEME ÖNERĠLERĠMĠZ 

Yerdeki Yıldızlar 

Benim Adım Khan 

The Big Pictureengel 

Journey Into Dsylexia 

Inside Dyslexia 

Embracing Dyslexia 

Read Me Differently 

Ocean Heaven 

The King’s Speech 

Le Scaphandre et le Papillon 

Mozart and the Whale 


