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“Yeni bebeği olan ebeveynler bu kitap ile birlikte ar�k kendilerini yalnız 
hissetmeyecek!”

İle�şimin temelini oluşturan dil ve konuşma becerisi, insanları haya�a mutlu ve başarılı 
kılan en önemli yetkinliklerin başında gelir. Bu yetkinlik bebek doğduğu andan i�baren 
kazanılmaya başlanır. Çocuğunuzun beyin gelişimi 0-3 yaş döneminde haya� önem taşır. 
Bu dönemde bebeğe verilecek doğru destek çok önemlidir. Konuşma Yolculuğum kitabı, 
alanın önde gelen profesörleri tara�ndan ebeveynlere ve alan uzmanlarına önerilen 
teorik ve pra�k uygulamaları kapsayan çok yönlü bir kitap�r. 

İnsanoğlunun dünyaya geldikten sonra ilk “görevi”, içine doğduğu evreni ve bu evrende 
birey olma sürecinin en önemli anahtarı olan dil sistemini keşfetmek�r. Bilişsel ve 
zihinsel gelişim, beyin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Beyindeki bu sinap�k yolakların 
oluşumunun en hızlı olduğu dönem ilk 24-36 aydır. Bu nedenle, yaşamın ilk ayları 
bebeğin bilişsel ve zihinsel gelişiminde dolayısıyla bireyin geleceğinin altyapısını 
oluşturmada büyük öneme sahip�r.

Mehbube Tuncer’in bu bilinçle hazırladığı kitap annelere, babalara, bebeğin birincil 
bakıcılarına yararlı bilgiler vermekte, öneriler sunmaktadır. En değerli varlığınızın, içine 
doğduğu dünya ile çevresinde kullanılan dil sistemlerini keşfetme yolculuğunda tek 
başına ve çaresiz kalmadan, keyifle ve hızla yol almasına katkıda bulunma çabasıyla 
hazırlanmış�r.

Prof. Dr. Ahmet Konrot
Üsküdar Üniversitesi Dil ve 

Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

Sevgili Mehbube, bu eserinde hem aileler hem de alanda çalışanlar için çok önemli bir 
başarı sağlamış. Dil yoluyla kendini ifade edebilme becerisi ve bunun kazanılması süreci, 
bizleri diğer canlılardan ayıran, bizi biz yapan en önemli özelliklerimizden biri. Çağımızın 
ge�rdiği yeni yaşam dinamikleri günbegün daha fazla sayıda çocuğu konuşma 
problemleri ile karşımıza ge�rmekte. Bu problemlerin doğru tanımlanması ve 
rehabilitasyonun yöne�lmesi için doğru adreslere ih�yaç var. Bu açıdan özenle 
hazırlanmış, kolayca okunan, eğlenceli bir o kadar da bilimsel yönü kuvvetli olan 
Konuşma Yolculuğum hepimiz için önemli bir rehber kitap olacak�r. 

Prof. Dr. Seyra Erbek
Başkent Üniversitesi KBB 
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ÖN SÖZ

Sözlerime, terapi  verdiğim çocuklarıma ve onların ailelerine teşekkür etmekle 
başlamak isterim. Onların sayesinde bilgilerimi pekiştirdim, öğrendiklerimi 
uygulayarak deneyim kazandım ve teorik bilgilerimi pratik uygulamalarla 
harmanlayıp Konuşma Yolculuğum kitabını yazdım. Umut ediyorum ki 
değerli çocuklarımın bana kazandırdıklarından yola çıkarak yazdığım bu kitap 
ebeveynlere, eğitimcilere ve yolu çocuklarla kesişen bütün uzmanlara faydalı bir 
kaynak olur. 

Neden bu kitabı yazmaya karar verdim? On yedi yılı aşkın bir birikim ve 
deneyimin ürünü olan bu kitapta neyi amaçladım?   

Bu kitabı yazmaktaki amacım; ebeveyn eğitiminin, ebeveyn farkındalığının 
çok önemli olduğu bu dönemde, dil ve konuşma gecikmesi sorunu yaşayan 
çocuklarla terapi yaparken seanslarımda uyguladığım yöntemleri ve 
uygulamaları evde çocuğunun dil ve konuşma gelişimini desteklemek isteyen 
ebeveynlerle paylaşmaktır. Biliyoruz ki yaşadığımız dijital çağda birçok alanda 
olduğu gibi dil ve konuşma   gelişimi alanında da teorik bilgilere ulaşmamız artık 
çok kolaydır. Ancak çocuklarda dil ve konuşma gelişimini desteklemeye yönelik 
uygulamaların, oyun ve önerilerin sunulduğu kaynaklar sınırlıdır. “Neden 
çocuklarda sadece dil ve konuşma gelişimini konu alan, her bir gelişim evresine 
yönelik bilgilerin, oyunların, uygulamaların ve önerilerin olduğu daha fazla 
kaynak olmasın?“ düşüncesi  beni böyle bir kitap yazmaya sürükledi ve  böylece 
Konuşma Yolculuğum kitabını yazmaya karar verdim.



Bu kitapta, yukarıda bahsettiğim ihtiyaçları kısmen de olsa karşılamak 
amacı ile, üç yaşa kadar her bir gelişim evresine (0-6, 6-12, 12-18, 18-24, 24-
36 aylar) yönelik bilimsel kaynaklara dayanan bilgiler ve uygulamalı örnekler 
sunarak “Her evrede ne bekleriz?” ve “Her evrede dil ve konuşma gelişimini 
nasıl destekleriz?” sorularına cevap vermeye çalıştım. Bununla birlikte, kitapta 
yer verdiğim öneriler bölümünde de oyun dışında dil ve konuşma gelişimini 
desteklemek için bahsedilen bölümle ilgili ebeveynlerin dikkate alması gereken 
öneriler sundum. 

Biliyoruz ki dil ve konuşma gelişimi çok geniş bir alandır. Bu nedenle, kitapta 
konular belirli bir evre ve genel bir çerçevede ele alınmıştır.  

Kitabın, ebeveynlerin yanı sıra çocukla ilgili tüm meslek çalışanlarının, 
eğitimcilerin ve bu alanda -çocuk gelişimi, özel eğitim, dil ve konuşma terapisi- 
eğitim gören tüm öğrencilerin de ilgisini çekmesi mümkündür. 

   Saygı ve Sevgilerimle
Uzm. Mehbube TUNCER 



“Çocukların oyunu, oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır.”

MONTAIGNE

‘‘The Children’s Game Is Not The Game, They’s Most Serious 

Work.’’
MONTAIGNE



0-6 Aylık Bebeklerin
Dil ve Konuşma

Gelişim Özellikleri

ay0-60-60-6



MEHBUBE TUNCER
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Sese Tepki Verme

Bebekler doğduktan sonra duydukları çeşitli şiddet ve frekanstaki 
sesleri fark eder ve onlara tepki verir. Bu tepkiler farklı şekillerde kendini 
gösterir. 

Bazı bebekler sesi duyduğu zaman o anda yaptığı eylemi durdurur 
-emmeyi bırakır, elindekini bırakır- bazıları ise gözlerini kırpar, uykuda 
olması durumunda aniden gözlerini açarak irkilir. Gelişimsel problemleri 
olan -işitme kaybı, zihinsel engel, otizm vb.- bebekler belirli sesleri 
duymakta veya ayırt etmekte yetersiz olabilir ve bu nedenle sese tepki 
vermez, ani duyduğu sesten irkilmezler. 

Ülkemizde hemen hemen bütün yenidoğan bebeklere işitme taraması 
yapılmakta ve doğuştan gelen -konjenital- işitme kaybı zamanında tespit 
edilmektedir. Ancak bebeklik döneminde geçirilen bazı hastalıklar nedeni 
ile sonradan işitme kaybı oluşabilir. Bu nedenle olası işitme kaybının erken 
dönemde fark edilebilmesi için ebeveynler günlük hayatta, ev ortamında 
çeşitli şiddet ve frekansta konuşma sesleri kullanarak bebekleri dikkatlice 
gözlemlemeli ve takip etmelidir. 

SES VAR SES YOK

Bebeğinizle oynarken şarkı mırıldanın ve bebeğinizin 
ellerini oynatarak şarkıya eşlik etmesini sağlayın. Sonra 

birden şarkıyı ve hareketleri eş zamanlı durdurun.  
Şarkının durduğunu yüz ifadenizle bebeğe fark ettirin.  

Sonra tekrar aynı işlemi yapın. Sesi fark etmesi için 
oynadığınız “ses var ses yok”oyunlarını farklı sesli 

oyuncaklarla da çeşitlendirebilirsiniz. Sebep sonuç ilişkisini 
fark etmesi için basınca sesi çıkan oyuncaklarla farklı 

oyunları deneyebilirsiniz. Birkaç hafta sonra sesli pelüş 
oyuncağa bastığınızda bebeğinize basitçe dil girdisi 

vererek “Bas, bas.” diyebilirsiniz. 

Bu şekilde hareketle -basma eylemi sesi- sesin aynı 
anda çıkmasını ilişkilendirebilir, ses durduğu, bittiği zaman 

“Aaa ses yok, ses bitti.” gibi ifadeler kullanabilirsiniz. 

oyunoyunoyunoyun

öneriöneriöneriöneri
Bu amaçla telefon sesi, kapı 

zili sesi, çıngırak sesi gibi sesli 
oyuncakları kullanmakla beraber 
evinizdeki tencere, kapak, kaşık, 

tabak gibi vurunca ses çıkaran ev 
eşyalarınızı da keyifle oyununuza 

dâhil edebilirsiniz.
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