Bebeklikten Ergenliğe

Gelişim ve Eğitim

Editörler
Doç. Dr. Oğuz Emre
Doç. Dr. Ayşegül Ulutaş Keskinkılıç

Lyon 2022

Bebeklikten Ergenliğe Gelişim ve Eğitim

Editors • Doç. Dr. Oğuz Emre • Orcid: 0000-0001-6810-3151
Doç. Dr. Ayşegül Ulutaş Keskinkılıç • Orcid: 0000-0002-6497-6534
Cover Design • Motion Graphics
Cover Image Credit • Freepik
Book Layout • Mirajul Kayal
First Published • Temmuz/July 2022, Lyon
ISBN: 978-2-38236-283-9
copyright © 2022 by Livre de Lyon
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted in any form or by an means, electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written
permission from the Publisher.
Publisher • Livre de Lyon
Address • 37 rue marietton, 69009, Lyon France
website • http://www.livredelyon.com
e-mail • livredelyon@gmail.com

ÖN SÖZ
Gelişim ve eğitim, bebeklikten ergenliğe farklı boyutları ile yıllardır birçok
bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Günümüzde çocuk gelişimi alanına olan
ilginin artması, çocukların en iyi şekilde nasıl yetiştirilmesi gerektiği toplum
tarafından merak konusu olmuştur. Toplumun refahının iyileşmesi ve varlığını
sürdürebilmesinde çocuklar önemli yatırımlardır. Çocukların ise sağlıklı
bir toplumu oluşturması için sağlıklı şartlarda yetişmesi, bedenen ve ruhen
sağlıklı olması, psikolojik açıdan desteklenmesi gerekmektedir. İnsan gelişimi
fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi gibi çeşitli temel alanlardan
oluşan karmaşık bir süreçtir ve her bir gelişim alanı karşılıklı olarak birbirini
etkilemektedir. Gelişimde genetik faktörlerin yanında çevresel faktörlerin de
etkin olması, çevresel faktörlerin değişkenliğinden dolayı gelişimin eğitim ile
desteklenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Eğitim, çocuklarda yaşantılar sonucunda
davranış değişikliğini kapsadığından dolaylı olarak bebeklikten ergenliğe
gelişimi de etkilemektedir. Çocuğun gelişiminin değerlendirilip, ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve çocuğu tanıdıktan sonra uygun eğitimin sunulması, Freud’un
da belirttiği gibi ileride sağlıklı veya sağlıksız bireyler olarak şekillenmesine
zemin oluşturacaktır. Her ülkenin bebeklikten ergenliğe kadar farklı yaş
gruplarına yönelik sunduğu eğitim ve gelişimsel destek programları farklılık
gösterebilmektedir. Ülkemizde farklı yaş gruplarına yönelik gelişimsel destek
ve eğitim programları geliştirilmiştir. Çocuğa verilen önemin artması ve çocuk
gelişimine ilişkin farklı yaklaşımların bulunması, çeşitli eğitim ve sağlık
sorunları, şiddet, özel gereksinimi olma durumu, suç, göç vb. sorunlar çocuklarla
ilgili problemlerin araştırılarak ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara
ihtiyacı artırmaktadır.
Bu nedenle bu kitabın çocuğun gelişiminde ve eğitiminde rol üstlenen
ailelere, çocuk gelişimcilere, öğretmenlere, çocuk gelişimi programında okuI
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yan lisans ve lisansüstü öğrencilerine, çocuk polislerine, çocuk hemşirelerine
önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmüştür.
Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi
sunarız. Sosyal Bilimler alanına ışık tutması dileği ile…
Doç. Dr. Oğuz EMRE
Doç. Dr. Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ
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1.

Prososyal Davranışların Tanımı

P

rososyal davranışlar; karşılık beklemeden, gönüllü olarak kişi ya
da gruplar için faydalı olan olumlu davranışlar demektir. Prososyal
davranışlar, toplumda meydana gelebilecek kargaşayı önlemekte ve
bireylerin uyum içerisinde yaşamasını sağlamaktadır (Ata ve Artan, 2021).
Prososyal davranış, bireyin bir ödül ya da çıkar beklentisi olmaksızın,
herhangi bir baskı hissetmeden, bir başkasının gereksinimlerini gidermeyi
hedefleyen her türlü davranışı kapsamaktadır. Bu davranışların temelinde,
özgecilik, empati, sempati, iş birliği, paylaşma, yardımlaşma ve perspektif alma
gibi öğeler vardır (Çekin, 2013). Toplum yanlısı davranış ya da olumlu sosyal
davranış olarak da ifade edilen prososyal davranış sosyal iletişimin başlatılması
ve sürdürülmesi için oldukça önemlidir (Saygılı ve Akkaynak, 2021).
2.

Prososyal Davranışların Önemi

Birey çocukluk yıllarından yetişkinliğe kadar toplum içinde olumlu ve olumsuz
birçok deneyim yaşayarak etkileşime geçmektedir. Dolayısıyla çevresel
faktörlerin etkisiyle içinde yaşanılan sosyal toplumun ahlaki ilkeleri bireyin
sosyal gelişimini etkilemektedir. Yaşadığı toplumda olumlu deneyim fırsatı
1
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bulan birey karşılıksız yardım etme, iş birliği yapma gibi prososyal davranışları
benimseyerek hayata geçirebilmektedir. Ancak sosyal hayatında daha çok
olumsuz koşullar ile karşılaşan bireyden istenmedik sosyal davranışları
gerçekleştirmesi beklenmektedir (Özdemir ve Serttaş 2020).
Dünyaya tek başına gelen insanın hayatını tek başına devam ettirmesi
mümkün değildir (Çekin, 2013). İnsanın bulunduğu toplum içinde geliştirdiği
kişilerarası ilişkileri, ilişkiyi sürdürme davranışları bireyin sosyal olarak
yeterliliklerinin de geliştiğini düşündürmektedir. Sosyal yeterliliği gelişmiş
kişinin sosyal becerilerinin de gelişmesi beklenmektedir. Sosyal beceriler ile
bireyin aile, okul ve tüm sosyal çevresinde olumlu sosyal davranış gösterme
eğilimi artmaktadır. Gençlerin toplumun diğer üyeleriyle güçlü olan sosyal
ilişkileri sosyal ve ekonomik açıdan toplumlara fayda sağlayacaktır (Borah,
2018). Prososyal davranışlar sayesinde çocuk toplumun katkıda bulunan bir
üyesi olmaktadır (Sondhi ve ark, 2021). Dolayısıyla olumlu sosyal davranışlar
sadece bireyi değil tüm toplum hayatını etkilemektedir.
Prososyal davranışlar, bireyin sosyalleşme sürecinde, saygıya ve
güvene dayalı ilişkiler kurmasına, empatik beceri ve kişisel sorumluklarını
yerine getirmesine, sağlıklı ve üretken bir şekilde yaşamasına yardımcı olan
becerilerdir. Sosyal hayatında bireyin zayıf ve güçlü yönlerini bilmesi, kendini
tanıması sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkileyerek, karşılaştığı sorunlara
çözüm önerileri getirmesi beklenir (Borah, 2018). Prososyal davranışların
sonucunda insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin karşılıklı güven ve saygı gibi
ahlaki değerlere dayandığı görülmüştür (Küçükibiş, 2019).
3.

Prososyal Davranışların Ögeleri

Prososyal davranışların kavranabilmesi ve bu davranışların bireyde nasıl
geliştiğinin öğrenilmesi için prososyal davranışların temelini oluşturan özgecilik
(diğerkamlık), sempati, empati, perspektif alma, iş birliği, paylaşma, yardım
etme, gönüllülük gibi kavramların açıklanması gerekmektedir.
3.1. Özgecilik (Diğerkamlık)
Türk Dil Kurumu’na göre diğerkamlık özgecilik olarak belirtilmiş ve özgecilik
“kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan kimse” şeklinde
tanımlanmıştır (TDK). Genel olarak diğerkamlık karşılık beklemeden yardım
etme davranışıdır (Düzgüner, 2019).
Diğerkamlık, başkalarının yararını da gözetme, kişisel çıkar olmaksızın
diğer insanlara da yardımcı olma anlamına gelmektedir (Ataş ve Efeçınar,
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2020). Bireyin özgeci davranışlarını genetik ve çevresel faktörler etkilemektedir.
Çocukların özgeci ve fedakar davranışları çevrelerinde en çok gördükleri anne,
baba, büyükanneler, dedeler ve kardeşlerden etkilenebilmektedir. (Kakavoulis,
1998).
3.2. Sempati
Sempati sıklıkla empatiden kaynaklanan üzüntü halinde ya da sıkıntılı, muhtaç
bir kişiye yönelik ilgi olarak tanımlanabilir. Empati, bireyin sosyal çevresindeki
kişilerin duygularını fark etme ve hissedebilme ve duygusal tepkiler verebilme
olarak tanımlanmıştır. Bir başkasının yararı için yardım etme amacıyla yapılan
eylemlerdir (Güvenç ve Aktaş, 2006). Sempati yardım isteyen birinin hislerini
paylaşmaktır (Kar, 2011).
Duygusal tepkilerden biri olan sempati bireyin başkasına yarar sağlamak
amacıyla yardım etme eğilimidir. Bu duygusal tepkilerle bireyin daha fazla
olumlu sosyal davranış gösterme eğiliminde olduğu görülmektedir (Eisenberg
ve ark, 1998).
3.3. Empati
Empati başkalarının duygusal durumunu veya genel durumunu kavramadır.
Sosyal olaylara duyarlı olma, topluma uyum sağlama, iş birliği, yardımlaşma
kişilerarası ilişki başlatma ve sürdürme gibi davranışların temelini
oluşturmaktadır (Barrio ve ark, 2004). Başkasının bakış açısına duyarlılık
gösterebilme ve empati gibi bilişsel mekanizmaların önyargıların kırılmasında
ve prososyal davranışların kazanılmasında olumlu yönde etkisi olduğu
görülmüştür (Clarbou ve Roger, 2004). Empati, kişinin bir başkasını duygusal
ve bilişsel olarak anlaması durumunda ortaya çıkar (McGinley ve Carlo, 2007).
Çocuklardaki empatik tepkiler erken sosyalleşme deneyimlerinin temelini
oluşturmaktadır. Empati becerisi, sosyal çevre ile etkileşim, toplumsal uyum
gibi olumlu sosyal davranışları pozitif yönde etkiler. Empati becerisi prososyal
davranışı etkileyen önemli bir faktördür (Barrio ve ark, 2004).
3.4. Perspektif Alma
Perspektif alma, başkalarının gereksinimlerini anlama, problemlerinin
çözümüne yönelik yardımda bulunma gibi yetileri içermektedir. İyi niyet ve
gönüllülükle yapılan yardım etme davranışı sempati ve empati duygularının
gelişimini destekleyerek prososyal davranış gösterme eğilimini arttırmaktadır
(Griese ve Buhs, 2014).
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Perspektif alma, bireyin başka insanların ruhsal durumu hakkında bilgi
edinme becerisidir. Perspektif alma, başkalarının sosyal ortamlarını içeren
ruhsal ve fiziki durumlarını anlamayla ilgili bir beceridir. Bilişsel perspektif alma
ise, bireyin başkalarının düşüncelerini anlamak için bilişsel olarak kendisini
başkasının durumuna koymasıdır (Nancy ve ark, 1998).
4.

Prososyal Davranışları Etkileyen Faktörler

Prososyal eğilimleri biyolojik ve çevresel faktörler etkilemektedir. Biyolojik
faktörler cinsiyet, yaş ve mizaç iken çevresel faktörler ise ebeveyn eğitim
düzeyi, ailenin gelir düzeyi, ebeveynin prososyal eğilim gösterme durumu,
akran ve kardeş ilişkileridir.
4.1. Biyolojik Faktörler
4.1.1. Cinsiyet
Bireyin sosyal gelişiminde cinsiyetin önemli bir etken olduğu bilinmektedir.
Kız çocuklarının prososyal davranış düzeylerinin erkeklere göre daha
fazla geliştiği bilinmektedir. (Altay ve Güre, 2012). Kızlar erkeklere göre
başkalarının isteklerini yerine getirmeye ve yaptıkları yardımları açıklamamaya
eğilimliyken, erkeklerin çevrede başka insanların varlığında daha fazla olumlu
sosyal davranışlara eğilimli oldukları görülmüştür (Sünbül ve Güçray, 2016). Bu
sonucun gerekçesi olarak toplumda kadınlardan şefkatli olmaları, yakınlarına
ilgi göstermeleri beklentisi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla cinsiyetlerle ilgili
toplumda kabul edilmiş normların kadın ve erkeğin cinsiyet rollerini etkilediği
görülmektedir.
4.1.2. Yaş
Prososyal eğilimler çocuk henüz 1- 2 yaşlarındayken yardımlaşma, paylaşma,
başkasının duygularında duyarlılık gösterme davranışları ile başlar. Çocuk 2
yaşına kadar en çok annesinin duygu durumuna karşı hassastır. Çocuğun yaşı
arttıkça sosyal eğilimleri ve olumlu sosyal davranışları da artar (Zahn- Waxler
ve ark, 1992).
Kızlarda duygusal ve kamusal prososyal davranışlar ile yaş arasında bir
ilişki görülmezken, itaatkar, özgeci ve gizli olumlu sosyal eğiliminin yaş ile
birlikte arttığı görülmüştür (Yıldız ve ark, 2012). Genel olarak bakıldığında yaş
ile birlikte bireyin prososyal davranışlarında artış olduğu bilinmektedir (Kumru
ve ark, 2004).
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4.1.3. Mizaç
Mizaç özellikleri üzerinde anne- babanın etkisi oldukça fazladır. Anne ve
babanın mizaç özellikleri genetik yollarla çocuğa geçer. Bu bağlamda sinirli bir
yapıya sahip olan babanın çocuğunun sinirli bir yapıya sahip olması veya içe
kapanık bir annenin çocuğunun içe kapanık davranışlar gösterme eğiliminde
olması mizacın genlerle açıklanabileceğini ortaya koymaktadır (Muris ve
Ollendick, 2005).
Mizaç genetik yeteneklerimizden doğan, çocuğun kişilik gelişiminde önemli
bir yer tutan ve çocuğun gelişimini etkileyen bir faktördür. Örneğin, içe kapanık
olmak, çabuk sinirlenmek, utangaç olmak gibi davranışlar sonradan kazanılmayan
genetik kodlarla getirilen davranışlardır. Mizaç özelliklerinin bireyin prososyal
eğilimleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir (Rothbart ve ark, 2000).
4.2. Çevresel Faktörler
4.2.1. Annenin ve Babanın Eğitim Düzeyi
Anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça çocukların prososyal eğilimlerinin
arttığı görülmüştür. Ayrıca babası ilkokul mezunu olan ergenlerin prososyal
davranışlarının, babası diğer öğrenim düzeylerinde olan ergenlere göre daha çok
sergilediği görülmüştür. Bu durumun babanın yoğun çalışma hayatı, kariyerin
ön planda olması sebebiyle eğitim düzeyi yüksek olan babaların ergenle daha
az zaman geçirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir (Özdemir ve ark, 2010).
4.2.2. Ailenin Gelir Düzeyi
Prososyal eğilimleri etkileyen etmenlerden biri de ailenin sosyo-ekonomik
düzeyidir. Yapılan bazı araştırmalarda düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailede
yetişen çocukların daha yardımsever ve paylaşıma açık olduğu görülmüştür.
Benzer olarak ailenin gelir düzeyi arttıkça çocuğun ya da ergenin prososyal
eğilimlerinin negatif yönde etkilendiği, düşük sosyo- ekonomik gelire sahip
ailelerde yetişen çocukların daha çok olumlu sosyal davranışlar sergiledikleri
görülmüştür (Bandy ve Wilhelm 2007). Farklı olarak sosyal davranış
sorunlarının alt sosyo-ekonomik düzeyden üst sosyo-ekonomik düzeye doğru
azaldığı görülmüştür (Seven, 2007).
4.3.3. Anne ve Babanın Prososyal Eğilimleri
Çocuk zamanının büyük bir kısmını ailesiyle birlikte geçirmektedir. Aile
çocuğun sosyalleşmeye başladığı ilk ortamdır. Ebeveynin çocuğa model
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olması, davranış ve tutumları çocuğun olumlu sosyal davranış geliştirmesinde
etkili olmaktadır. Bireyin doğup büyüdüğü aile ortamı ve aile üyeleriyle olan
ilişkisi, kişiliğinin oluşmasında oldukça önemli bir etkendir. Birçok davranış ve
tutum gibi olumlu sosyal davranışlar da ailede, evde ve okulda gözlemlenerek
öğrenilebilir.
Ergenin, ailesinde prososyal eğilimleri gözlemleyemediği durumlarda
prososyal eğilimi olumsuz yönde etkilenmektedir (Jirsaraie, 2019). Annelerin
prososyal eğilimleri ve babaların duygularını açıklaması çocuklardaki empatik
eğilimi etkilemektedir (Kapıkıran ve Başaran, 2010). Çocukluk döneminde
annenin çocuğunu duygularını fark etmesi için desteklediğinde başkalarının
düşünce ve ihtiyaçlarını anlamaları için desteklemiş olur. Dolayısıyla anneleri
tarafından desteklenen çocukların daha çok prososyal eğilimler göstermesi
beklenmektedir (Shuper ve ark, 2014).
4.3.4 Akran ve Kardeş İlişkileri
Çocuğun çevresiyle olan ilişkisi sosyal gelişimini etkileyen etmenlerdendir.
Çocuğun prososyal eğiliminin ve sosyal deneyimlerinin artmasında akran
ilişkilerinin önemli bir yeri vardır. Akran ilişkilerinin çocukların sosyal
gelişimlerini olumlu yönde etkileyerek, olumlu sosyal davranışların gelişimi
için deneyim fırsatı sağlamaktadır (Ensor ve ark, 2011). Ergenin akranlarıyla
etkileşim halinde olup, etkilenme olasılığı oldukça yüksektir.
Bireyin prososyal eğilimini etkileyen etmenlerden biri kardeş sayısı ve
kardeş ilişkileridir. Kardeş sayısına göre çocukların prososyal eğilimlerinde
değişiklik olduğu görülmüştür. Tek çocuk olan çocukların prososyal eğilimleri
iki veya daha fazla kardeşi olanlara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Buna
benzer olarak, prososyal eğiliminin bir kardeşi olan çocukların iki veya daha
fazla kardeşe sahip çocukların prososyal eğilimine göre daha düşük olduğu
görülmüştür (Çetin ve Samur, 2018).
5.

Prososyal Davranışları Destekleme

Sosyal becerilerin, yaşamın ilk yıllarından itibaren desteklenmesi oldukça
önemlidir. Bu nedenle okul öncesi dönemden başlayarak çocuğa sosyal
becerilerin ve sosyal duygusal davranışların kazandırılmasında anne-baba ve
öğretmene birçok önemli görev düşmektedir. Öğretmenler, çocukların sosyal
becerilerini desteklemek için uygun fırsatlar oluşturmalıdır. Örneğin sınıf
içi etkinliklerde sosyal becerilere yer vermek, öğretim programında sosyal
becerilere yer vermek, öğretimsel oyunlardan yararlanarak sağlanabilir.

Çocuklarda Prososyal Davranişlar    7

Özellikle erken çocukluk yıllarından itibaren, çocukların hareket ihtiyacının
karşılanması ve sosyal becerilerin desteklenmesi önem arz etmektedir.
Çocuğun ilk sosyal çevresi ailesidir. Çocuğun toplumsal kurallara uygun
davranıp davranmamasını belirleyen etkenlerin başında aile gelmektedir.
Sosyal becerilerin ilk önce aile içerisinde gelişmeye başladığından sosyal
becerilerin temelinin ailede oluştuğunu ifade etmektedir. Sosyal becerilerin
desteklenmesiyle birlikte bireylerde kişilerarası ilişkiyi başlatma ve
sürdürme, sırasını bekleme, empati kurabilme, duygularını ve düşüncelerini
rahatça ifade edebilme diğer bireyleri dinleme, başkalarının duygularını
anlayabilme gibi becerilerinde gelişme olduğu bilinmektedir (Durualp ve
Aral, 2010).
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1.

Giriş

E

rken okuryazarlık becerileri, çocukların örgün eğitimden önce
edinmiş oldukları temel bilgi, beceri, tutum ve davranış bütünü olarak
tanımlanmaktadır. Aynı zamanda erken okuryazarlık, geniş anlamda
hem basılı hem de dijital tabanlı okuma, yazma, iletişim ve sözlü dil ile ilgili
yetenek şeklinde ifade edilmektedir (Dennis, 2010; Maureen, Van der Meij, &
De Jong, 2021). Erken çocukluk çalışmaları, erken okuryazarlık becerilerinin
çeşitli kategorilerine dikkat çekmiştir. Genel olarak temel erken okuryazarlık
becerileri alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık, sözcük bilgisi ve dil hakkındaki
bilgileri kapsar. Bu çeşitli bilgi tabanı, sözel ve yazılı dili temel alan yapıyı
temsil etmektedir (Neumann, 2022; Rohde, 2011).
Sözel ve yazılı dil birbiriyle ilişkili ve eşzamanlı gelişen süreçlerdir. Bu
süreçler doğumdan itibaren geleneksel okuryazarlık noktasından okuryazar
olma sürecine kadar devam etmektedir. Devamlılık gösteren bu süreç
okuryazarlık becerilerinin tek başına bir disiplin alanını temsil etmediğini ve
11
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diğer disiplin alanları ile bütünleştirilme gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu
nedenle okuryazarlık becerilerinin tanımı bilişsel, dilbilimsel, anlam oluşturma
ve sosyal süreci içerecek şekilde genişletilmiştir (Rand & Morrow, 2021).
Erken okuryazarlık becerileri, sınırlı ve serbest bileşenleri içerir. Sınırlı
bileşenler, teknik veya kod çözme becerileri olarak da bilinir. Bunlar, harf,
ses bilgisi ve yazı kavramlarını içerir. Bu beceriler, okuryazarlık gelişimi için
gereklidir, ancak yeterli değildir. Kapsamlı bir okuryazarlık programının parçası
olarak sistematik bir şekilde kazandırılmalıdır. Serbest bileşenler sözel dil,
sözcük bilgisi ve anlamadaki yetkinliği içeren anlam temelli becerilerdir. Bu
beceriler, bir kişinin yaşamı boyunca geliştirilir ve anlamlı rutinler ile uygulama
fırsatları gerektirir (Maureen et al., 2021; Paris, 2005). Erken okuryazarlık
becerilerinin gelişimi, yaşamın erken döneminde başlar ve sürekli gelişimsel
bir süreç olarak devam eder. Bu nedenle erken çocukluk eğitiminde temellerinin
nitelikli bir şekilde atılması gerekir (Maureen et al., 2021; Yazıcı, 2013). Erken
okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, çocukların öğrenmesi ve daha sonraki
okul başarısı için kritik öneme sahiptir (Dennis, 2010). Okul öncesi dönemde,
erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi genellikle eğitimci liderliğinde
okuryazarlık eğitiminin verilmesi ve ardından alıştırma ve uygulama pratikleri
şeklinde ele alınır (Zettler-Greeley, Bailet, Murphy, DeLucca, & BranumMartin, 2018). Bir dizi boylamsal araştırmada, bu uygulamaların çocukların
okuryazarlık becerilerinin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğu
belirlenmiştir (Maureen et al., 2021). Ancak, bu olumlu bulgulara rağmen, erken
çocukluk eğitiminde bu tür öğretimin uygun şekilde yapılandırılması konusunda
farklı görüşler yer almaktadır. Diğer bir deyişle, farklı araştırmalar eğitimcilerin
çok resmileştirilmiş geleneksel öğretim yaklaşımlarına güvenmemeleri
gerektiğini, çünkü bu tür yaklaşımların her zaman uzun vadeli başarıyı garanti
etmediğini, hatta çocukların sosyal ve duygusal alanlardaki sorunlarını daha
da şiddetlendirebileceklerini savunmuştur. Bunun yerine, erken okuryazarlık
becerilerinin gelişimi için iyi planlanmış sistematik rehberlikle birlikte çocukların
doğal öğrenme biçimlerine uyan bir öğretim tasarımı yaklaşımı benimsenmelidir.
Vygotsky sosyo-kültürel yaklaşımın da erken dönemden itibaren akademik
beceriler için ön koşul oluşturan okuryazarlık eğitiminin desteklenmesi
gerektiğini ifade etmiştir. Ancak okuryazarlık eğitiminin desteklenmesinde
etkinliklerin içeriğinin genişletilmesinin ve zenginleştirilmesinin oyun yoluyla
olması gerektiğine vurgu yapmıştır (Bodrova, 2008). Bunun için çocuklara
erken dönemden itibaren okuryazarlık becerilerinin gelişimine yönelik
deneyimler sunulmalıdır. Evde ve okulda zengin ve çeşitli deneyimlerle
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karşılaşan çocuklar yazılı formlara ilgi göstererek, öykü kitaplarıyla okuma
davranışlarını taklit ederek, yazı ile etkileşime girerek, çeşitli şekillerde ifade
edici dillerini kullanarak ve dile ilişkin etkinlikleri içeren oyunlar oynayarak
okuryazar olma yolculuğuna başlar (Centeno Vázquez, 2013; Jackman, 2012).
Bu bağlamda erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi yani okuma ve yazmayı
öğrenmenin yolları, bireylerin sosyokültürel geçmişlerinden ve deneyimlerinden
etkilenmekle birlikte her çocuk için farklı ve benzersizdir (Neumann, 2022).
Çocuklara, erken okuryazarlık becerileri hakkında bireyselleştirilmiş
geri bildirim sağlamak, öğrenme başarısı ve öğrenmenin sürekliliği açısından
hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle erken çocukluk eğitiminde okuryazarlık
becerilerinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Değerlendirme, öğretme ve
öğrenme sürecine dikkatlice yerleştirilmiş uygun araç ve yöntemleri kullanan
sosyo-kültürel bir uygulama veya etkinliktir (Neumann, 2022). Ayrıca
değerlendirme, karar verme eylemi sırasında bilginin toplanması ve analiz
edilmesindeki sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır Bireysel olarak
belli özelliklere sahip bir çocuğun düzeyini belirlemede kullanılır (Strickland &
Riley-Ayers, 2007).
Değerlendirme, gelişimin erken kritik aşamalarında herhangi bir gelişim
alanında keşfedilen tıbbi problemler ya da gelişimsel gecikmeleri en aza
indirgeme ve iyileştirme işlevi görür. Değerlendirme, eğitime rehberlik eder ve
çocukların zayıf ve güçlü yönlerini belirlemeye yardım ederken aynı zamanda
bir programın etkililiğini ölçmek amacıyla bilginin toplanmasına yardım
eder (Jackman, 2012; LoRusso, 2010). Kısacası değerlendirme, öğrenmeyi
kolaylaştırmaya yardımcı olur. Çünkü çocukların günlük durumlar, etkinlikler
ve bağlamlar içinde yeteneklerinin nihai bir resmini oluşturmaya çalışır.
Değerlendirmenin etkin kullanımı, çocukların yeteneklerini genişletmek için
toplanan bilgilerin analiz edilmesini ve kullanılmasını içerir. Böyle bir yaklaşım,
iyi öğretim uygulamalarını yansıtır. Değerlendirme ile elde edilen veriler, bilgi
boşlukları arasında köprüler kurulmasını ve çocukların öğrenmesini çeşitli
ve kişiselleştirilmiş şekillerde destekleyen sınıf etkinliklerinin tasarımının
yapılmasına olanak sağlar (Neumann, 2022). Bundan dolayı çocukların güçlü
yönlerini, gelişimlerini ve gereksinimlerini karşılamak için; gelişimsel açıdan
uygun, kültürel ve dilsel olarak duyarlı, çocukların günlük etkinlikleri ile ilişkili,
profesyonel gelişimle desteklenen, belirli amaçlara bağlı ve aileleri destekleyen
değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır (Jackman, 2012).
İlgili alan yazın incelemelerinde eğitimcilerin kullandıkları
değerlendirme yöntemleri üzerine araştırmaların yapıldığı görülmektedir.
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Araştırmalar sonucunda erken okuryazarlık gelişiminde uygun ve otantik
değerlendirmelerin yapılmadığını, mevcut okuryazarlık değerlendirmelerinin
günlük yaşamdaki okuryazarlık becerilerini yansıtmadığını göstermektedir.
Ayrıca araştırmalarda erken okuryazarlık becerilerinin karmaşık ve çok
boyutlu bir süreç olmasından dolayı, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi
gerektiğine vurgu yapılmıştır (Lovejoy, 2014; White, 2016). Bu nedenle yeni
değerlendirme araçları geliştirilmesinin ve bu araçların özgün olmasının önemi
ortaya çıkmaktadır. Bu araçların özellikle araştırma amaçlı kullanılabilir,
kullanım açısından tekrarlanabilir ve puanlama sistemine sahip özelliklere
sahip olması gerekir (Nutbrown, 1999). Bu yönleriyle erken okuryazarlığın
temel alanlarında çocukların gelişimiyle ilgili bilgi veren değerlendirmelerin
yapılması, eğitimcilere öğrenme sürecini nitelikli bir şekilde planlamaları
için gereksinim duydukları bilgileri sağlar. Etkili bir eğitimsel değerlendirme;
kapsamlı ve sistematik bir şekilde yapılmalı, dikkatli gözlemlere dayalı
olmalı, gözlemlerin işe yararlılığını göstermeli, otantik (doğrudan gerçek
yaşamla ilişkili) olmalı ve yarar sağlamak için yapılmalıdır. Burada önemli
olan nokta, okuryazarlık alanlarındaki değerlendirmenin kesin ölçümlerle
ilgili olmadığı, bunun doğru kararlar vermekle ilgili olduğudur (Makin &
Whitehead, 2003). Eğitim ortamlarında çocukların öğrenmelerini destekleyen
eğitimcilerin, değerlendirme aşamasında da önemli sorumlulukları bulunur.
Çünkü eğitimciler, çocukların değerlendirme sonuçlarında yer alan algılama
ve beceri düzeylerine göre eğitim vermekte ve farklı eğitimsel stratejiler
kullanmaktadır (Lee, 2012). Bununla birlikte erken okuryazarlık becerilerinin
değerlendirilmesinde eğitimciler, çocukların bilgi ve anlayışı ile ilgili ayrıntıları
ya da gelişim ve öğrenmede bireysel farklılıkları tespit etmek amacıyla farklı
amaçlara hizmet eden değerlendirmeler yapabilir (Nutbrown, 1999). Farklı
amaçlar, farklı değerlendirme araçları ile karşılanır. Değerlendirme araçlarının
seçimi, sonuçların hangi amaçla kullanılacağına bağlıdır. Bu nedenle çeşitli
değerlendirme yöntemlerinden yararlanılarak yapılan değerlendirmeler ayrıntılı
sonuçlar elde edilmesini sağlar (Benmeleh, 2011). Erken çocukluk döneminde
genel olarak okuryazarlık becerilerini değerlendirme, doğrudan (formal) ve
dolaylı (informal) olmak üzere iki şekilde yapılır (Driest, 2012; Strickland &
Riley-Ayers, 2007). Aşağıda değerlendirme yöntemlerinin kullanımına ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir. Bunlar;
1.1. Erken Okuryazarlık Becerilerini Doğrudan (Formal) Değerlendirme:
Bu değerlendirme yöntemi, çocukların okuryazarlık becerilerini belirlemek
için yapılandırılmış değerlendirme araçlarını içerir. Genel olarak erken
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okuryazarlık becerilerini doğrudan değerlendirme araçları, tarama ve teşhis
(tanı) değerlendirme olmak üzere iki grupta toplanır (Driest, 2012; Strickland
& Riley-Ayers, 2007).
Tarama Değerlendirme: Bu değerlendirme, çocukların erken okuryazarlık
becerilerini belirlemede ve özel eğitime gereksinimi olan çocukları tanımlamada
kullanılır. Erken okuryazarlık becerilerine yönelik tarama değerlendirmeleri
hızlı, güvenilir ve pratiktir. Bu değerlendirmeler genellikle kısadır ve 20-30
dakika sürer. Çocukların gelişimlerini değerlendirmek için yılda birkaç kez
uygulanır (Benmeleh, 2011; Lonigan, 2006). Çocuklara ne zaman ve nerede
test uygulanırsa uygulansın çocukların performansını etkilemesi açısından süre,
yönerge ve test edilme koşullarının aynı ve sabit tutulması gerekir. Bu nedenle
eğitimciler, erken çocukluk döneminde okuryazarlık eğitiminde standart testlerin
seçimi ve kullanımı konusunda yetkin olmalıdır (Driest, 2012; Strickland &
Riley-Ayers, 2007). Eğitimciler değerlendirme sürecinde çocukların hedeflenen
iyileştirme alanlarına odaklanmalı ve değerlendirmeyi, çocukların gelişim
sürecini yansıtacak şekilde kullanmalıdır. Erken okuryazarlık becerilerini
değerlendirmede testler kriterleri karşılamalı, geçerli-güvenilir olmalı ve
bilimsel temelli olmalıdır (Benmeleh, 2011; Invernizzi, Landrum, Teichman, &
Townsend, 2010). Bu özellikleri kapsayıcı şekilde çocukların erken okuryazarlık
becerilerini değerlendirmede sıklıkla kullanılan pek çok tarama değerlendirme
aracı yer almaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.
·

·

IED-II (Brigance Preschool Screen II): Bu araç, çocukları tanımlamak
için kullanılan gözlemsel bir tarama aracıdır. Araç sözcük bilgisi, akademik
başarı, sözel dil, ince motor beceriler, genel bilgi, dil, bedenin bölümlerini
tanıma ve sayılar dâhil olmak üzere pek çok alanı kapsar. Brigance
tarafından geliştirilmiş ve 2-5 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.
Uygulama, yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Standardizasyonu oldukça
sınırlı bir örneklem üzerinde yapılmıştır (Benmeleh, 2011).
PALS-Pre K (Phonological Awareness Literacy Screening, Pre
Kindergarten): Araç, çocukların gelişen okuryazarlık becerilerini
değerlendirmek ve eğitimcilerin hedefe yönelik okuryazarlık eğitimi
planlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. PALS-PreK; fonolojik
farkındalık, alfabe bilgisi, yazı bilgisi ve ad yazma alanlarını içerir.
Sullivan, Swank ve Meier tarafından geliştirilmiştir. Bu araç, dört
yaşındaki çocuklara yılda iki kez olmak üzere uygulanır. Değerlendirme
aracının geçerliği, güvenirliği ve standardizasyonu yapılmıştır (Harper,
2011; Invernizzi et al., 2010).
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·

·

·

·

TOPEL (Test of Preschool Early Literacy): Bu araç, okuryazarlık
becerilerine yönelik problem yaşayan çocukları belirlemek üzere
tasarlanmıştır. Yazı bilgisi, sözcük tanımlama ve fonolojik farkındalık
olmak üzere üç alt testten oluşmaktadır. Lonigan, Wagner, Torgesen ve
Rashotte tarafından geliştirilmiştir. Yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Teorik
açıdan güvenilir bir araçtır (Benmeleh, 2011).
IGDIs (Individual Growth and Developmental Indicators): Çocukların
okuryazarlık becerilerini değerlendirmede sıklıkla kullanılan tarama
araçlarından biridir. IGDIs; ses yinelemesi, ritim ve resim adlandırma
olmak üzere üç alt testte sahiptir. Doğumdan sekiz yaşına kadar gelişimsel
ilerlemeleri gösterir. Araç, 10 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlanır
(Driest, 2012; Lonigan, 2006).
GRTR! (Get Ready to Read): Araç, çocukların yazı bilgisi, harf bilgisi
ve fonolojik farkındalık becerilerini değerlendirir. GRTR, Öğrenme
Güçlükleri Ulusal Merkezi iş birliği ile Uygulamalı Araştırma Ortakları
tarafından geliştirilmiştir. Erken dönemde okuryazarlığa ilişkin kitap
bilgisi, yazı bilgisi, harf bilgisi, harf-ses yazışmaları, doğal okuryazarlık
ve dilsel farkındalık alt alanlarını içerir. Dört yaşındaki çocuklara
uygulanmaktadır ve standardizasyonu yapılmıştır (Benmeleh, 2011;
Driest, 2012; Lonigan, 2006).
TOLD-P 4 (Test of Language Development- Primary 4th Edition):
Araç, sözel dil becerilerinde akranlarından önemli ölçüde geride olan
çocukları tanımlamak, çocukların sözel dil becerisindeki güçlü ve zayıf
yönlerini belirlemek ve araştırma çalışmalarında sözel dili ölçmek için
kullanılır. Dokuz alt testten oluşur. Sözel dili oluşturan bileşenler; resimli
sözcük dağarcığı, ilişkisel sözcük dağarcığı, sözel dil, cümle taklidi,
morfolojik tamamlama, sözcük ayrımcılığı, sözcük analizi ve sözcük
artikülâsyonudur. Newcomer ve Hammill tarafından geliştirilmiştir. Araç,
4-9 yaş arasındaki çocukları değerlendirir. Test uygulaması yaklaşık 30
dakika ile bir saat arasında sürmektedir. Geçerliği ve güvenirliği oldukça
yüksek bir ölçme aracıdır (Benmeleh, 2011).

Erken okuryazarlık becerilerini değerlendirmeye yönelik belirtilen tarama
araçlarının yanı sıra; İfade Edici Tek-Sözcük Resimli Sözcük Testleri
III, Sözel Dil Peabody Resimli Sözcük Testi–III, Dil Esaslarının Klinik
Değerlendirilmesi/ Pre-K, Fonolojik Farkındalık ve Okuryazarlık Taraması/
Pre-K, Okuma Başarısında Yazı Bilgisi Testi-3, Fonolojik Farkındalık ve
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Okuryazarlık Taraması-Pre-K, Woodcock–Johnson III Bilişsel Yetenekler ve
Başarı Testi, Erken Okuryazarlık Testi, Okul Öncesinde Fonolojik SüreçlerFonolojik Süreçlerde Kapsamlı Test, Okul Öncesinde Erken Okuryazarlık Testi,
Beceri Geliştirme Kontrol Listesi gibi farklı amaçlara hizmet eden araçlar da
bulunmaktadır (Lonigan, 2006).
Teşhis (Tanı) Değerlendirme: Erken okuryazarlık becerilerini doğrudan
değerlendirme araçlarından bir diğeri de teşhis değerlendirmedir. Teşhis
değerlendirme, genellikle okuma güçlüğü çeken çocukları tanımlamada kullanılır.
Bu değerlendirme türü, belli bir beceri alanında çocukların yeterlilik düzeyleri
hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu nedenle değerlendirme türleri daha kapsamlı ve
oldukça fazladır (Benmeleh, 2011; Lonigan, 2006). Pek çok teşhis değerlendirme
aracı, çocukların belirli bir beceri alanındaki performans düzeyleri arasında
güvenilir karşılaştırmalar sağlamak için standartlaştırılmıştır. Standartlaştırılmış
araçlar, çocuklar arasında anlamlı karşılaştırmalar yapmaya izin verir. Çünkü bu
tür araçlar açık ve net puanlama kriterlerine sahiptir. Geçerlik ve güvenirlikleri
genelde iyidir. Teşhis değerlendirme araçları, güvenilir sonuçlar vermesine
rağmen, pek çoğu uzun süreç gerektirir, eğitimli bireylere gereksinim duyar ve
aynı zamanda pahalıdır. Bu nedenle tamamlanması için çeşitli değerlendirme
oturumları gerektirebilir. Pek çok standartlaştırılmış okuryazarlık testi, beş yaş
altındaki çocuklar için norm edilmemiştir. Erken çocukluk döneminde hızlı
bir gelişme olmasından dolayı çocukların erken okuryazarlık becerileri de bu
dönemde hızlı bir şekilde ilerleme gösterir. Bu nedenle erken okuryazarlık
becerilerini değerlendiren araçları seçmek son derece önemlidir (Benmeleh,
2011; Driest, 2012).
1.2. Erken Okuryazarlık Becerilerini Dolaylı (İnformal) Değerlendirme:
Bazı araştırmalarda çocukların okuryazarlık becerilerini değerlendirmek için
sadece tek bir aracın kullanılmasının gelecekteki okuryazarlık başarısı ile ilgili
tahminlerinde yanlış değerlendirmelere neden olabileceği belirtilir. Bu nedenle
pek çok uzman, okuryazarlık becerilerini belirlemede dolaylı değerlendirme
kullanılmasını önerir (Driest, 2012). Çocukların becerilerini dolaylı yönden
değerlendirme, yeni becerilerin çocuklara kazandırılması ve çocuklarla
iletişim kurulması açısından eğitimcilere değerli bilgiler sunar. Dolaylı
değerlendirmeler, çocukların becerilerine ilişkin eğitimci algılarını, çocukların
çalışmalarını, sınıf gözlemlerini, eğitimci tarafından tasarlanmış okuryazarlık
becerilerini değerlendiren testleri içerir (Lonigan, 2006: 99; Driest, 2012:
34). Erken okuryazarlık becerilerini dolaylı yönden değerlendirmede genel
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olarak kullanılan araçlar; anekdot kayıtları, kontrol listeleri, gelişim dosyaları
(portfolyalar) ve çalışma örnekleridir (Strickland & Riley-Ayers, 2007).
Anekdot Kayıtları: Çocukların erken okuryazarlık becerilerine ilişkin
performanslarının sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlayan değerlendirme
yöntemlerinden biridir. Belli bir çocukta gözlemlenen beceri ve davranışlar
hakkında kısa notların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Notlar, çocuklarla
büyük ya da küçük grup etkinlikleri sırasında gözlemlere dayanır ya da çocuklarla
bireysel olarak çalışırken notlar kaydedilir. Anekdot kayıtlarında yer alan bilgi
diğer kaynaklarla birlikte kullanıldığında çocukların genel performansını ortaya
koymalarına yardımcı olur (Strickland & Riley-Ayers, 2007).
Kontrol listeleri: Kontrol listeleri belli bir gelişim alanına, konuya ya
da program alanına özgü özellikleri açıklayan maddelerin sıralanmasıdır. Her
davranışın çocuklarda mevcut olup olmadığını ya da hangi düzeyde yer aldığının
belirlenmesine yardımcı olan değerlendirme araçlarıdır. Kontrol listeleri, belirli
kazanım ve göstergelere göre çocukların performansına ilişkin gözlemlerin
düzenlenmesinde eğitimcilere yardım eder. Zamanla toplanan bu bilgiler,
çocukların gelişimleri hakkında sonuç çıkarma ve eğitsel kararlar vermede
destekleyici bilgiler sunar. Ayrıca kontrol listeleri, gözlemlenen herhangi bir
durum için hazırlanabilir (Strickland & Riley-Ayers, 2007).
Çalışma Örnekleri: Çalışma örnekleri, çocuklar tarafından sınıf ortamında
gerçekleştirilen çeşitli çizimler, resimler ve yazı ile ilgili bir ürünü temsil eden
etkinlikleri içerir. Düzenli aralıklarla toplanan çalışma örnekleri, eğitimcilere
çocukların gelişimsel performansları hakkında önemli ipuçları sunması ve
çocukların ebeveynleriyle birlikte çalışmalarını paylaşması açısından son
derece önemlidir. Bu sayede eğitimciler, çocukların eğitim gereksinimlerini
belirleyebilmekte ve ebeveynler de çocuklarını desteklemesi konusunda bilinçli
adım atmaktadır (Strickland & Riley-Ayers, 2007).
Gelişim Dosyaları (Portfolyo): Çocukların erken okuryazarlık
becerilerini değerlendirmede etkili olan yöntemlerden biri de, gelişim
dosyalarıdır. Çocukların öğrenme deneyimlerine ilişkin çabalarını, gelişimlerini
ve başarılarını gösteren, süreç içerisinde toplanan bilgiler gelişim dosyalarında
yer alır. Çalışmalar bir klasör, kutu ya da buna benzer herhangi bir sandıkta
toplanabilir. Gelişim dosyası, kendi başına bir değerlendirme aracı değildir.
Gelişim dosyaları, diğer değerlendirme türlerinden elde edilen bulguların
görüntülendiği ve sistematik olarak saklandığı, eğitimciye yardımcı bir araçtır.
Gelişim dosyalarında kontrol listeleri, anekdot kayıtları, çalışma örnekleri ve
diğer pek çok araç bulunabilir. İçerikleri birbirinden farklı ve pek çok amaca
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hizmet eden gelişim dosyaları hazırlanabilir. Eğitimciler, toplanan bilgileri
hangi yöntemlerle yorumlayacaklarını tartışmalıdır. Aynı zamanda eğitimciler
süreç içinde çocukların kişisel gelişimindeki ilerlemeyi takip etmelidir. Çünkü
gelişim dosyaları ebeveynler, yöneticiler ve çocuktan sorumlu olan diğer
bireylere çocuğun gelişimi hakkında bilgi vermek için kullanılır (Strickland &
Riley-Ayers, 2007).
Tüm bu bilgiler ışığında gerek doğrudan gerekse dolaylı yönden
değerlendirmeler gözden geçirildiğinde nitelikli bir değerlendirmenin çocukların
güçlü yanlarını, gereksinimlerini ve belirli öğrenme hedeflerine doğru ilerlemesini
belirlemeye yardımcı olduğu dikkat çekmektedir. Yani kısacası nitelikli bir
değerlendirme, çocukların çalışmalarını (çizme, resim, yazı vb.), çocuklarla
yapılan konuşma ve röportajların kayıtları da dâhil olmak üzere doğrudan ve
dolaylı değerlendirme araçlarının kullanımını kapsamalıdır. Bu nedenle program
geliştirme sürecinde bireysel olarak çocukların gereksinimlerini karşılamak
ve erken okuryazarlık becerilerini desteklemek amacıyla değerlendirme
planlanabilir (Jackman, 2012). Çünkü değerlendirme planı, yüksek nitelikli
erken çocukluk programlarının hayati ve büyüyen bir bileşenidir. Değerlendirme
sürecinde çocuklar, sınıf ve öğrenme süreci hakkında bilgi toplar, toplanan
bilgier sentezlenir ve yorumlanır. Değerlendirme süreci, çocukların gelişimini
anlamak ve desteklemek için eğitim programlarının vazgeçilmez aşamalarından
biridir. Sadece çocukların gelişimini anlamak ve desteklemek için önemli bir araç
olmakla kalmaz, aynı zamanda bir programın çocuklar için hedefleri ne kadar
iyi karşıladığını belgelemek ve değerlendirmek amacıyla da kullanılır (Epstein,
Schweinhart, DeBruin-Parecki, & Robin, 2004). Değerlendirme sürecinin farklı
kararlar gerektiren farklı amaçları olduğundan, her amaç için toplanan bilgi veya
veri türü de farklıdır. Bu nedenle, her bir değerlendirme aracının amacı için farklı
veri toplama yöntemleri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler kullanılacak
aracı, sürecin gerçekleştiği ortamı, ilgili uzmanların eğitimini, çocukların bireysel
özelliklerini ve ailelerin rolü hakkındaki kararları içerir (Appl, 2000). Verilen
kararlarda değerlendirmenin yaygın olarak kullanılabilmesi için uygulanabilir,
sürdürülebilir ve makul yöntemlerin seçilmesine dikkat edilmelidir Bu nedenle,
erken okuryazarlık becerilerinin ölçülmesinde kullanılan farklı değerlendirme
yöntemleri pek çok amaca hizmet etmekte ve bu süreç eğitim programının en
önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.
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GİRİŞ

D

il, herşeyden önce insanların birbirleriyle iletişimde bulunmak için
kullandıkları bir iletişim aracı olarak kabul edilebilir. Buna göre dilin ilk
işlevi iletişimi meydana getirmektir. Bu işlevi geliştirmede dil, insanların
düşünce, istek, duygu, deneyim vb. durumlarını bir başkasına aktarabilme; dış
dünyadaki olayları yorumlayarak kendi dünyalarına getirebilmelerini sağlayan
bir araç olma özelliğini göstermektedir. İnsanlar arasındaki iletişimi sağlamak
amacı ile kullanılan semboller ve bu sembollerin ne şekilde bir araya geleceği ile
ilgili kurallardan oluşan bir sistem olup iki durumda incelenmektedir. Bunlar;
Alıcı dil: kısaca pek çok sürecin yardımıyla sözel ifadelerin anlaşılması
olarak tanımlanabilirken,
İfade edici dil: bir düşüncenin ya da duygunun bir sembol ile ifade
edilmesi olarak tanımlanabilir.
Dilin duyulabilir şekildeki ifade edilmesine Konuşma denir. Bir dilin
sözcüklerini oluşturmak üzere fonasyon ile meydana gelen sesin, ses yolunda
artiküle edilmesi ile oluşur.
23
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Ülkemizde özel eğitimin hemen her dalında olduğu kadar dil ve konuşma
problemleri alanında da tanılama boyutundan eğitim boyutuna kadar pek çok
konuda yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Özellikle kişilerin sosyal, bilişsel ve
akademik gelişim süreçlerinde sözel iletişimin oynamış olduğu rolün önemi
düşünüldüğünde, dil ve konuşma problemlerin de bireyin yaşantısında ne kadar
önemli sonuçlar ortaya çıkaracağı tahmin edilebilir.

Şekil 1. Dil ve konuşma problemi arasındaki farklılık
Yukarıdaki örnekten yola çıkılırsa, bir çocuk diğer kişilerin söylediklerini
anlamada (alıcı dil) veya duygularını, düşüncelerini yeterli seviyede sözlü olarak
ifade etmekte (ifade edici dil) zorluk yaşıyorsa o zaman bu bir dil bozukluğu
olarak tanılanabilir. Diğer şekilde çocuk konuşma seslerini doğru veya akıcı bir
şekilde oluşturmakta güçlük yaşıyorsa o zaman bu konuşma bozukluğu olarak
tanımlanması gerekir.
!!! Çocuklarda dil ve konuşma problemleri aynı anda ikisi veya tek başına
ayrı ayrı görülebilmektedir.
Dil ve Konuşma Bozukluğu çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana
gelebilir;
·

·

·

Merkezi işlemleme ile ilgili faktörler: Beynin bilişsel gelişim ve dil
kontrolünü sağlayan bölümü ile ilgili nedenlerden dolayı meydana gelir.
Bunlar; mental retardasyon, merkezi işitsel işlemleme bozuklukları,
otizm’dir.
Periferal faktörler: Motor ve sensör sistem bozuklukları nedeniyle ortaya
çıkmaktadır. Bunlar; işitme kaybı, görme bozuklukları ve diğer fiziksel
eksiklikler olarak örneklendirilebilir.
Çevresel ve duygusal faktörler: Travma, İhmal, Davranış bozuklukları
ve Duygusal içerikli problemler nedeniyle ortaya çıkara dil ve konuşma
bozukluklarıdır.
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1.

Gecikmiş Konuşma

Çocuğun bebeklik sürecinde geçirmesi gereken konuşma dönemlerinden
birine takılması ya da o aşamalardan birine geri dönmesiyle meydana gelen,
kronolojik yaşı ile konuşma gelişimi arasındaki önemli farkla tanımlanabilir.
Gecikmiş konuşmada konuşmanın olmaması ya da kelime haznesinin birkaç
kelimeden meydana gelmesi, ifade zorluğu, anlamlı cümleler oluşturamama
gibi durumlar gözlenebilir. Gecikmiş konuşma genellikle zihinsel
yetersizlik, işitme kaybı, önemli bir sağlık sorunu veya aile içi çatışmalarla
birlikte meydana gelebilmektedir. Bu durumlara bağlı olarak etiyolojisine
bakıldığında;
·
·
·
·
·
·
·
·

Mental retardasyon,
Sosyal yetersizlikler,
Duygusal olumsuzluklar,
Fiziksel hastalıklar (yarık damak-dudak, tavşan dudak, vb.)
Algılama sorunları,
İşitme kaybı,
İki dillilik,
Üzerine düşen çocuk; çocuğun tüm ihtiyaçlarının çocuğa fırsat verilmeden
yapılması.

1.1. Gecikmiş Konuşmanın Belirtileri
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sınırlı kelime dağarcığı görülür. Konuşmama ya da güç anlaşılan birkaç
kelime kullanabilmeleri görülmektedir.
Yutma, çiğneme, salya akıtma gibi problemler görülebilir.
Düşünce ve ihtiyaçlarını ifade etmeden güçlük çekilebilir.
Jest, mimik, işaret kullanma gibi fiziksel durumlar görülebilir.
İletişim kurma açısından isteksiz davranışlar görülebilir
Çevrelerindeki seslere, konuşmalara karşı ilgi göstermeme, dinlememe
görülebilir.
Anlaşılması güç sesler çıkarabilmektedirler.
Çevreleri ile veya girdikleri yeni ortamlarda uyum zorlukları görülebilir.
Tek kalmayı tercih edebilmektedirler.
Dikkat açısından dağınık ve kısa süreli olabilirler.
İstek ve düşüncelerini ifade ederken uygun olmayan (vurma, çarpma,
ağlama, bağırma gibi) davranışlarda bulunabilirler.
Kelimeleri geç ve uzun sürede öğrenebilme görülebilir.
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·
·

Hafızaları zayıf olabilirler.
Öğrendikleri bilgileri karşı tarafa aktarmada güçlük çekebilirler.

1.2. Gecikmiş Konuşma Tedavi Yaklaşımı
Bir çocuğa gecikmiş konuşma tanısı konulabilmesi için aşağıda yer alan
maddelerden en az bir tanesi olması gerekmektedir (Menyuk, 1972);
·
·
·

Dil ve konuşma gelişimi kronolojik yaşına göre daha geç başlayabilirler.
Çocuğun dil gelişimi normal hızından daha yavaş ilerleyebilir.
Ya da akranlarına göre daha geride bir dil gelişimi görülebilir.

Gecikmiş konuşması olan çocuğun dil becerileri akranlarına göre niceliksel
olarak farklıdır, ancak niteliksel olarak herhangi bir fark bulunmayabilir.
Dil Konuşma gecikmesi ve/veya bozukluğu olan çocukların tanılanması ve
rehabilitasyonları multidisipliner bir çalışma ile olabilir. Bu multidisipliner
grup içinde;
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dil- konuşma terapisti
Odyolog
Psikolog
Pediatrist
Kulak burun boğaz hastalıkları hekimi
Nörolog
Çocuk ruh sağlığı uzmanı
Çocuk gelişimci
Özel eğitim uzmanı sayılabilir.

1.3. Gecikmiş Konuşması Olan Çocuğa Sahip Aileler Neler Yapmalıdır?






Herşeyden önce çocuk ile bol bol konuşulacak bir ortam hazırlanması
gerekir. İşaretlerle, jest ve mimiklerle anlatma durumuna teşvik edilmemesi
gerekir.
Disiplinli bir şekilde ilgi gösterin. Bu katı, kuralcı, daha çok da dayağa
dayalı bir eğitim sistemi anlamına gelmemektedir. Sevgi dolu, anlayışlı ve
tutarlı davranışlarla yaklaşmak gerekir. Yapması ve yapmaması gereken
durumları kişiye açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.
Çocuk, sevildiğini ve ailenin önemli bir ferdi olduğunu, kabul edildiğini
hissetmesi onun öz saygısına önemli düzeyde etkileyecektir.
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Ebeveynler çocuklarının sınırları hep zorlayacaklarını ancak sınırlar
kalktığı zaman da ne yapacaklarını şaşıracaklarını asla unutmayın.
Kuralları konulmadan önce çocuğunuzu ve kendinizi iyice tanıyın.
Ağlama davranışlarına dayanamayıp evet diyeceğiniz bir şey için
başlangıçta hayır dememeye dikkat edin.
Ebeveynler arasındaki uyuma özen göstermeye çalışın. Evet ve hayır gibi
durumlarda ebeveynler fikir birliğinde olması tutarlılık açısından önem arz
etmektedir.
Çok katı kuralların konulmamasına dikkat edin. Koyduğunuz kuralların hem
ebeveynler açısından hem çocuk açısından çiğnenmemesine dikkat edin.
İstediğiniz şeyleri yapmadığında kendisini terk etmekle veya ebeveyni
olmamakla tehdit etmemeye çalışın. Onun sizi sevdiğinden eminsiniz,
kendisinin de sevildiğinden emin olmasına özen gösterin.
Evdeki yaşantının sadece kendi isteklerine sürmediğini, evin kurallarının
olduğunu ve ebeveynlerin koymuş olduğu kurallara göre hareket edilmesi
gerektiğini anlamasına yardımcı olunması gerekir.
İsteklerinin olamayacağı durumlarda açıklamalarınız açık ve net olmasına
dikkat edin.
Nedenlerinizi anlayamasa da ses tonunuzdaki kararlılık duygusu istediğiniz
mesajı ileteceğini bilmeniz gerekir.
Konuşmasında veya söylemlerinde sizin gibi yapmasını ya da tekrar
etmesini beklemeyin.
Çocuğun tekrar etmesi için öncelikle anlaması gerektiğini unutmayınız.
Konuşmanın yoğun olduğu bir ortam oluşturun. Hatalı ve eksik kelimelerini
düzelttirmeyiniz ya da onun gibi konuşmaya çalışmayınız(bebeksi
konuşma gibi…).
Kelime veya kavramın doğrusunu ifade edin. Kendi konuşmasını bir anda
tamamen değiştirmeyiniz. Belli sürede değişeceği yargısını kendinizde ve
onda oluşturun.
Sorduğu soruları cevapsız bırakmamaya çalışınız. Başınızdan atma veya
geçiştirici cevaplar vermeye çalışmayınız.
Bir durumu açıklarken onun anlayacağı kavram ve kelimeleri kullanmaya
özen gösteriniz. Uzun cümlelerden uzak durunuz. İki ya da üç kelimeli
cümleler ile anlatım yoluna gidiniz.
Çocuğun etrafındaki tüm etkinliklere katılması konusunda teşvik edici
davranışlar gösteriniz. Etkinlik sonrasında kendisini ödüllendirebilir veya
kendisine olumlu dönütler verebilirsiniz.
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Çocuk ile yapılacak bireysel etkinliklerde çevresel düzenlemelere dikkat
ediniz. Gürültü, amaç dışı oyuncaklar televizyon gibi durumları ortamda
bulundurmayınız.
Çocuğunuzla çalışırken göz göze gelecek şekilde pozisyon alın ve ortak
oyunlar ile ilgiyi çekmeye çalışın.
Çocuğunuza ve çevrenize karşı iyi bir dinleyici olmaya dikkat ediniz.
Çocuğunuzun sizin her şeyinizi model aldığını unutmayınız.
Çocuğunuzun konuşma için yaptığı çabaları sözlü olarak ödüllendirip
teşvik ediniz.
Çocuğunuzun kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmesine imkan tanıyın,
kendisinin yerine konuşmamaya özen gösteriniz. Karar vermelerde
kendisinin düşüncelerine de önem veriniz.
Her türlü durumlarda uzmanlara danışıp yardım alın!!!

2.

Akıcı Konuşma Bozukluğu









Konuşmanın hızında ve ritmindeki bozulmalar ile beraber meydana gelen
zorlanma davranışları sonucunda oluşan konuşmanın akıcılığındaki bozulmalar
olarak tanımlanabilir. En fazla görülen akıcı konuşma bozukluğu kekemelik
olarak kabul edilebilir. Konuşmanın akıcılığındaki her bozukluk, kekemelik
olarak tanılanmamalıdır. Kekemeliğin tanımına bakacak olursak konuşmanın
ritminde, vurgusunda, ritminde, fonemlerin çıkarılmasında ve anlaşılmasında
bir bozukluğun olması olarak açıklanabilir.
Çocuklarda konuşma başladıktan sonraki 2 veya 3 yaş civarında,
artikülasyon ve dil kazanımının yanında, konuşma akıcılığı da oluşmaya başlar.
Konuşma akıcılığı, konuşurken sesleri, heceleri ve kelimeleri zorluk çekmeden
çıkarabilme becerisi olarak görülebilir. Dil ve konuşmanın diğer özellikleri gibi
konuşmada akıcılık kazanmak, artikülasyon ve dil ile birbirlerini karmaşık bir
şekilde etkileyen gelişimsel bir süreçtir. Bazen bu etkileşimdeki düzensizlikler
erken yaştaki çocuklarda akıcı konuşma bozukluklarına neden olmaktadır.
Akıcı olmayan konuşma ile erken dönemde oluşan kekemeliği birbirinden
ayırt etmek oldukça güçtür. Kekemelik daha çok konuşma ve dil gelişim süreci
devam eden 2-5 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkmaktadır ve etiyolojisi
birçok duruma bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.
2.1. Akıcı Konuşma, Akıcı Olmayan Konuşma ve Kekemelik
Akıcı konuşma; dil akıcılığı ve konuşma akıcılığı diye iki alt başlık olarak
ayrılabilir. Konuşma akıcılığı, motor konuşma üretimi olarak tanımlanırken dil

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞUNA YAKLAŞIM   29

akıcılığı dilin bileşenlerinden olan sentaktik, semantik, pragmatik ve fonolojik
yapılarındaki akıcılık olarak tanımlanabilir.
Kekemelik için bir çok tanım yapılmaktadır. Shapiro’ya göre, Wingate
(1964) kekemeliği, cümle içindeki ses, heceler ya da tek heceli kelimelerde
ortaya çıkan istemsiz, işitilemeyen veya işitilebilir uzatma ya da tekrar etme
şeklinde meydana gelen sözel akıcılıktaki bozulmalar olarak tanımlamıştır.
Ayrıca, ayırt edici özelliklere sahip olan bu bozulmalar kontrol edilemeyen
oranlarda meydana gelmektedir. Bloodstein göre kekemelik, “konuşmanın
ritminin ya da akıcılığının kesintiler ve bloklarla zarar gördüğü bir bozukluk”
olmanın yanında sadece akıcılığın bozulması olarak değil ayrıca konuşmada ses
tonu, artikülasyon, vurgu, , hız, yüz ifadesi, gürlük ve postürde değişikliklerin
ortaya çıkması şeklinde ifade edilmiştir.
ASHA’ ya göre kekemelik konuşmanın akıcılığını etkileyen gelişimsel bir
bozukluk olup ses uzatmaları, kelime ya da hece tekrarları ile beraber ortaya
çıkmaktadır. Akıcı olmayan konuşmayı oluşturan takılma türleri içerisinde en
fazla görülen tür, kelime içi akıcı konuşma bozuklukları (ses ve hece tekrarları,
ses uzatmaları ve bloklar ve tek heceli sözcük tekrarlamaları) dır. Sözcükler arası
akıcı konuşma bozuklukları ise (kısa tek heceli tüm sözcük tekrarları, çok heceli
tüm sözcük tekrarları, düzeltme, ünlem) hem kekemelerde normal konuşması
olan çocuklarda ortaya çıkabilmektedir.
Erken dönemde görülen kekemelik daha geç dönemde ortaya çıkan
kekemeliğe göre bazı yönlerden ayrılmaktadır. Erken dönemde görülen
kekemelik, birkaç hafta içinde ortaya çıkabilmektedir. Çoğu kişide, pek etki
bırakmadan yok olmaktadır; fakat bazı kişilerde de farklı bir şekle bürünerek
kalıcı bir probleme neden olabilmektedir. Erken dönemde görülen kekemelik,
özellikle çocukta görülen heyecanlanma ya da çok fazla söyleyecek şeyi
olduğu zamanlarda meydana gelmektedir. Genel olarak bakıldığında, çocuğun
konuşmasına ara ara ket vurulduğunda çocuk engellenmişlik duygusu
hissedebilir.
Türleri
1)

2)

Gelişimsel (idiopatik) Kekemelik: okul öncesi (2 ve 5yaş) çocuklarda
meydana gelen, herhangi bir beyin hasarı veya bilinen başka durumlar
olmadan görülen kekemelik türüdür.
Edinilmiş Kekemelik:
·
Nörojenik kekemelik : beyin hasarı, stroke, intraserebral kanama veya
beyin travması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkan türdür.
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·

Psikojenik kekemelik: yoğun stres ile beraber ortaya çıkan kekemelik
türüdür.

Kimler Risk Altında?







Okul öncesi çocuklar (6 yaş ve altı)
Genetik yatkınlığı bulunanlar
Kız çocuklara oranla erkek çocuklar
Dil ve konuşma sorunu bulunan çocuklar
Motor beceri kontrolü zayıf olan çocuklar
Olumsuz çevresel etkilere sahip çocuklar

Kekemelik ile akıcı konuşma bozukluklarını birbirinden ayırt eden nesnel bir
değerlendirme parametresi yoktur. Değerlendirme, terapistin yaklaşımına bağlı
olarak değişmektedir.
Kekemeliği olan ve kekemeliği olmayan çocukların konuşmaları analiz
edildiğinde aynı tür akıcı konuşma bozukluğu gösterdikleri gözlenmiş,
fakat aralarında niteliksel ve niceliksel farklılıklar bulunmuştur. Zebrowski,
kekemeliği olan çocukların daha çok kelime içinde akıcı konuşma bozukluğu
gösterdiklerini ve 100 kelimede 3 veya daha fazla kelime içi akıcı konuşma
bozukluğu sergileyen çocukların ise kekeme veya kekemelik için risk altında
olduğunu ifade etmektedir.
AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DURUMLAR!!!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 yaşına geldiğinde ismine dönmüyor, “hayır” ve bazı basit yönergeleri
anlamıyorsa,
14-16 aya geldiği halde hiç kelime üretmiyorsa,
3 yaşına geldiğinde Ne?, Nerede? Kim? sorularına cevap veremiyorsa,
3 yaşından sonra çevredeki kişilerin çocuğun konuşmasını anlamakta
problem yaşıyorsa,
5 yaşından sonra konuşmada tekrarlamalar veya çocukta fark edilebilir
çekinme görülürse,
5 yaşından itibaren temel düzeyde bir hikaye anlatmakta güçlük çekiyorsa,
7 yaşında üst düzeyde bir hikaye anlatmakta güçlük çekiyorsa,
Kelime haznesinin gelişiminde yetersizlik görülürse,
Okul derslerinde başarısızlıklar görülüyorsa,
Alıcı ve ifade edici dil gelişimi arasında belirgin bir fark varsa,
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Büyük olasılıkla dil-konuşma gecikmesi/bozukluğu göz önünde bulundurularak
ayrıntılı bir değerlendirme için gereken yerlere yönlendirme yapılması
gerekmektedir.
Dil ve Konuşma Gelişimi Konusunda Yaygın Olarak Bilinen Yanlış İnanışlar
•

•

·

•

·

Erkek çocuklar geç konuşur.
Yapılan birçok çalışmada okul öncesi dönemdeki erkek çocukların kız
çocuklarına göre dil gelişimlerinde daha yavaş olabileceğini bulmuşken
bu farkın sadece bir ya da iki ay kadar olduğu savunulmaktadır. (http://
www.dilkom.anadolu.edu.tr/)
Çocuğun her istediği şeyi önceden tahmin edip yerine getiren ebeveyn
veya ailenin başka bir ferdinin olması
Çocuklar istek ve duygularını ifade edebilmek için konuşmak en efektif
yoldur. Bu nedenle çocuğun isteklerini ve ihtiyaçlarını sözel olarak
ifade edebilmesi için gereken durumları kolaylaştırmak ve buna katkıda
bulunmak gerekir.
Abisi/ablası veya çevresindeki yakın bir kişinin konuşma problemi
olması
Sadece konuşması geride olan veya bozuk olan kimselerle değil, aynı
zamanda çocuklar markette, kreşte veya oyun parkında konuşması normal
olan birçok kişiyle de etkileşir. Çocuk bu kişilerin arasında yalnızca
konuşması normal olmayan kişiyi model olarak almayacaktır.
İnatçı olmak
Hiçbir çocuk inatçılık yüzünden konuşmamayı ya da anlaşılmadığı için
hırçınlaşmayı, davranış bozuklukları göstermeyi, çevresindeki her şeye
zarar vermeyi veya çevresindeki insanların tüm baskılarına rağmen kelime
ya da cümlelerle iletişim kurmak yerine işaret ederek iletişim kurmayı
tercih etmez. Bu durumu konuşmamasının sebebi yerine konuşamamasının
da etkilediği bir durum olarak görmek daha doğru bir değerlendirme
olacaktır.
Dil bağı
Bazı çocukların ailelerine dil bağı müdahalesi önerilse de dil bağı konuşmayı
mutlak olarak etkileyen bir faktör değildir. Çocuğun dil hareketleri, dilini
yeterli bir seviyede veya hızda kullanmaması ya da başka bir problemden
dolayı kısıtlı olabilir. Bu durumun gözlenmesi durumunda bir dil ve
konuşma terapisti ile görüşülmesi ve çocuğun dil hareketlerinin konuşma
gelişimine etki edecek düzeyde olup olmadığı konusunda değerlendirmesi
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istenebilir. Eğer etki edecek düzeydeyse dil bağının operasyonla kesilip
kesilmemesine karar vermesi önemlidir.
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1.

İ

Giriş

2.

Dil Nedir

nsanoğlu birbirleriyle iletişim sağlayabilmek için, geçmişten günümüze
kadar çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Çok çeşitli bu yöntemler el, yüz
hareketleri, işaret dili ve ıslık çalma vb.dir. Ancak bu yöntemler karmaşık
iletişim örüntülerinin gereksinimi olan tüm ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte
ve özellikte değildir (Aydın, 2003). Dil hem yazılı hem de sözlüdür. Konuşma
dilinin gelişimi yazı dilinin gelişiminden binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.
Çocuk doğduğu andan itibaren öğrendiği dil konuşma dilidir. Yazı diliyle
konuşma dili arasında farklar vardır. Yazı dili kelimelerden oluşurken, konuşma
dili seslerden oluşur. Yazarken ve konuşurken de kullanılan sözcükler farklılık
gösterebilir. Yazı dilinde kullanılan sözcük sayısı konuşma dilinden çok daha
fazladır (Morgan, 2005). İnsan sosyal bir varlık olup, diğer insanlarla etkileşime
girerek sosyalleşir ve bu süreç konuşmaya dayalıdır. Sosyal insan, mutlaka bir
dile sahiptir (Yeşilyaprak, 2005).

Dil, bireylerin düşünce, duygu ve isteklerinin, başka birilerine aktarılmasını
sağlayan, gelişmiş çok yönlü simgesel bir dizgedir. (Yeşilyaprak, 2005).
33
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Chomsky’ye göre dil doğuştan getirilen bir özelliktir. Hatta çocuk doğduğunda
tüm dilleri konuşabilir özelliğe sahiptir fakat anne babası ona tüm bildiği,
diğer dilleri unutturarak ana dilini muhafaza etmesini sağlamaktadırlar. Dil,
yukarıda ifade edildiği gibi bir anlam yapısı olarak ele alındığında, bu düşünce
doğru gibi görünmektedir. Her birey doğuştan tüm dilleri öğrenebilme yetisi
ile dünyaya gelir. Aksi takdirde dünya üzerindeki çeşitli ülkelerde konuşulan
dillerin varlığını ve devam ettirilebiliyor olmasının açıklaması zordur. Kısacası,
her çocuk Türkiye’de doğduğu için Türkçe, İngiltere’de doğduğu için İngilizce
konuşuyorsa bu her bireyin doğuştan getirdiği bir yetiyle ancak mümkündür
(Bacanlı, 2002). Dil, bir iletişim aracıdır ve insanların bazı gereksinimlerini
karşılamaktadır. Bu gereksinimler şöyle ifade edilebilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bireylerin istek ve ihtiyaçlarını bildirme,
Emir verme ve diğerlerinin davranışlarını kontrol etme,
Karşılıklı ilişkinin kurulması
Kendini ifade edebilme ve tanıtma
Yaşanılan çevreyle ilgili bilgi edinme
Hayal etme
Başkalarına bilgi verme
Görüş beyan edebilme (Yapıcı, 2004).

Dilin edinilmesinde temel olarak üç boyut olduğu ileri sürülmektedir. Alıcı dil,
ifade edici dil ve anlatım dilidir (İzbul, 1983). Alıcı dil, bireyin başkalarının ifade
ettiklerini anlama becerisi ile ilgilidir (Altun, 2019). Kişinin kelime hazinesini
ifade ederken, gramer kurallarına, ses bilgisine sahip olduğunu gösterir. Dilin
diğer bir boyutu olan içsel dil, bireyin kendi kendine düşünmesi, kendine
sorular sorması ve bu sorulara cevap araması yani kendi kendine kurduğu
iletişim sırasında kullandığı dildir. Bunun gelişimi, ses, kelime ve kavramlar
için söze dayalı bir ibaret oluşturabilme ve mantıklı düşünme sürecinde gerekli
olan becerileri kullanabilme yeteneğine bağlıdır. Üçüncü boyut anlatım dilidir.
Anlatım dili için seslerin üretilmesi, kelime ve cümlelerin oluşturulması ve
gramer yapılarının doğru biçimde kullanılması, yeterli dil kavramlarının
oluşturulması gerekmektedir (İzbul, 1983).
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3.

Erken Çocuklukta (0-6 Yaş) Dil Gelişim Aşamaları

3.1. Konuşma Öncesi Evre
3.1.1. Yenidoğan evresi (ağlama / 0-2 Ay)
Bu dönemde çocuğun çıkarmış olduğu ilk sesler onun ihtiyaç ve isteklerini
ifade etmektedir. Çocuğun çıkarmış olduğu seslerin tümü konuşmak için gerekli
değildir. Yeni doğanın çoğu davranışları istem dışıdır. (Meb, 2013). Bebeğin
doğduğu ilk günlerde çıkardığı sesler bir anlam ifade etmezken, birkaç hafta
sonra çıkarmış olduğu sesler çeşitli ihtiyaçlarını (açlık, susuzluk, ağrı, üşüme
vb.) anlatabilmek içindir ve farklılaşmıştır (Jersild, 1979). Bebeğin acıktığındaki
ağlama şekli ile bir rahatsızlığı olduğundaki ağlaması birbirinden farklıdır.
Bebeğin ilk ağlamaları refleksifken zamanla bu ağlamalar anlam kazanmaya
başlar. Bebeğin nefes alıp vermesi arttıkça çıkardığı sesler de artmaktadır. Bebek
bir insanın çıkarabileceği tüm sesleri çıkarabilmektedir. Altı-sekiz haftanın
sonuna kadar devam eden bu dönemin ikinci haftadan itibaren insan seslerini
dinlemeye başladığı dört hafta olduğunda sesle susturulabildiği gözlenmiştir.
Dördüncü haftadan sonra bebeğin ağlamalarının şiddeti ve perdesindeki
değişmelerle birlikte daha anlamlı bir iletişim aracı olmaya başlamaktadır
(Yapıcı, 2004).
3.1.2. Agulama evresi (2-4 Ay)
Bu dönemde bebekler ağlamayla birlikte basit sesler çıkarmaya başlarlar. Bu
sesler evrensel olup bilinçsizce çıkarılır. Bebek bu seslerle hem mutluluğunu
hem de huzursuzluğunu ifade eder. İki ve üç aylık dönem, gülme ve gığıldama
dönemidir. Çocuk çıkardığı seslerin artık ses olduğunu anlar. Çıkardığı seslerden
mutlu olur ve kendi kendine çeşitli ses oyunları yapar (Özbay, 2004). Rastgele
çıkarmış olduğu “u, a, o” ünlü seslerini uzatır. Daha sonra ise bu seslerin sonuna
“h” ekleyerek “ah, uh”, gibi sesler oluşturur. Bununla birlikte “s, k, g” gibi
yumuşak damak ve gırtlak seslerini çıkarır. Ses üretimi bu dönemde hala refleks
düzeydedir. Çıkarılan sesler anlam yönünden incelendiğinde hoşnutluğu ve
hoşnutsuzluğu ifade eden seslerdir. Diğerlerinin çıkardığı seslere tepki verir ve
annesinin sesini tanır ve ona gülümser (Meb, 2013).
3.1.3. Mırıldanma evresi (4-6 Ay)
Bebeğin ses üzerindeki kontrolünün arttığı bir dönemdir. Dili yuvarlama ve
ileri uzatma gibi beceriler gözlenir. Kendi çıkardığı sesleri taklit etmeye başlar.
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Kendi kendini taklit etme daha çok yalnız olduğunda görülür. Bebeğin çıkardığı
sesler artık tamamen amaçlıdır, refleks düzeyden çıkmıştır. Bu dönemde kendi
kendine sesler çıkarır, ses çıkarmasındaki uyaran bebeğin kendisidir. “Kendi
kendine konuşmaya başladığı dönem” olarak da ifade edilmektedir. Vokal
jimnastik denen çeşitli ünlü ve ünsüz sesler üreterek bunları tekrar eder. Bunlar
“ma-ma-ma”, “ba-ba-ba” gibi seslerdir (Aral ve Baran, 2011).
3.1.4. Tamamlanmış Taklit (6-12 Ay)
Ses oyunları tekrarının görüldüğü bu dönem, bebek ses ile işitmeyi birleştirir. Bu
evrede yaşanan bir aksaklık, mırıldanmanın tekrarının görülmemesi, çocukta dil
problemlerinin, işitme sorunlarının ve zeka geriliği ile ilgili durumların varlığını
gösterir. Bebeğin çeşitli sesler çıkardığı görülür. Bebeğin çıkardığı sesler,
tekrarlarla birlikte bulunduğu çevredeki dilin özelliklerini kazanır. Bu dönemde
“ba-ba-ba”, “de-de-de” “ma-ma-ma” şeklinde ünlü ve ünsüzden oluşan hece
tekrarları görülür. Çocuk değişik sesler çıkartır. Çevresindeki yetişkinlerin
bebekle birlikte bu sesleri tekrar etmesi dilin gelişmesi yönünden teşvik
edicidir. Bu dönemde çocuk, sesi çok rahat hareket ettirir ve ses oyunlarında
ritim kullanır. Bu dönemin diğer dönemlerden ayrılan özelliği çocuk tarafından
çıkarılan sesler arasında uzun bir zaman aralığı yoktur ve çıkarılan sesler
uzun süre kullanılmaktadır (Okuturlar, 1966). Bebek dinlemenin farkındadır
ve dinlerken sessiz bir biçimde durur. Duymuş olduğu ses kesildiğinde, ne
duyduysa tesadüfi ve heyecanlı bir şekilde tekrarlamaya çalışır (Yapıcı, 2004).
Bebeğin çıkardığı sesler anlam yönünden değerlendirildiğinde diğerlerinin
dikkatini çekmek ve sosyalleşmek için kullanıldığı görülür. Gülümseyerek ve
değişik seslerle yetişkinlerin konuşmasına tepkide bulunur. Ayrıca kızgınlık ve
hoşnutluk seslerini birbirinden ayırt etme becerisini de bu dönemde kazanmıştır
(Aral ve Baran, 2011).
3.2. Konuşma Evresi
3.2.1. Ses sözcük evresi (11-13 Ay)
Tekrarlama veya çeşitlenmiş mırıldanma olarak ifade edilen bu dönemde
çocuklar insan seslerini taklit eder ve sık sık mırıldanarak yetişkin konuşmasına
benzer dizeler oluşturdukları görülür (Meb, 2013). Genellikle bir yaş civarında
ise ilk anlamlı sözcüklerini söylerler. Dilbilimcilere göre ilk sözcüğün söylendiği
birinci yaş dilin başlangıç yaşı olarak kabul edilir. On beş aylık çocuğun kelime
hazinesi on-on iki sözcüktür. Çocuğun önceki aylara göre sözcük öğrenmesi
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hızlanır ve iki yaşına gelen bir çocuğun sözcük dağarcığı iki yüz kelimeye kadar
ulaşır (Karacan, 2000).
3.2.2. Tek sözcük evresi (14-18 Ay)
Çocuğun gerçek konuşmaya başlaması bu dönemin özelliğidir. Çocuklar
tek sözcük döneminde istek ve ihtiyaçlarını tek bir kelime ile ifade ederler
(Hançer, 2022). Örneğin; “atta” kelimesi ile “dışarı çıkalım gezelim veya
parka gidelim” yerine kullanılır. Psikolinguistik yaklaşımda bu durum “tüm
cümle” olarak kavramlaştırılır. Çocuklar ikinci yılın sonunda başkalarının
basit cümlelerini anlayabilirler. Fakat henüz kendileri bu seviyede cümle
kuramamaktadırlar (Arı, 2008). Öncelikle isim, sonra fiil, sıfat ve zarfların
kullanımı başlar (Karacan, 2000). Kelimeler hareketler yoluyla öğrenilir.
Hareketli olan kapı sözcüğünü yerdeki halı sözcüğünden önce öğrenir. İlk
kullanılan ifadeler “bay bay, “baş baş” gibi sık tekrar edilen hareketlerden
oluşur (Meb, 2013).
3.2.3. İki sözcüklü ifade evresi (18-24 Ay)
Çocuklar bu dönemin sonlarına doğru sözcükleri yan yana getirerek kullanmaya
başlarlar. Başlangıçta isim ve fiilden oluşan bu cümlelerle kendilerini ifade
etmeye çalışırlar. Bu cümlelerde henüz edat, zarf ve sıfat yoktur. Zaman ekleri,
bağlaçlar ve çoğul eklerinden eksik olan, yalnızca anlam taşıyan bu cümlelere
“telgraf konuşma” denir. Bu cümleler basit, kısa ve çoğunlukla isim ve eylemleri
içerir. Cümlelerde “anne bak” veya “anne yemek” gibi sadece özne ve eylem
vardır (Aral ve Baran, 2011).
3.2.4. Üç ve daha fazla sözcüklü ifade evresi (2-3 Yaş)
İki sözcüklü ifadeler dönemini tamamlayan çocuk bu dönemde üç ya da dört
sözcüğü bir araya getirerek düşüncesini ifade eden cümleler kurmaya başlar.
Küçük emirleri yerine getiren çocuk, basit soruları da cevaplayabilir. Bu dönemde
çocuk anlamlı, mantıklı cümleler kurabilir ve dil üzerinde daha etkin olduğu
görülür (Çiçek, 2002; Seçer, 2018). Çocuğun ifade ettikleri, bulunulan durum
içinde değerlendirilmelidir. Örneğin; “baba ayakkabı” dediğinde bu söylediği
cümle babanın ayakkabısı anlamını taşırken, diğeri “baba ayakkabısını giydi”
anlamını ifade etmektedir (Seçer, 2018). Bu dönemin bir özelliği de çocuğun
konuşmalarında benmerkezcilik görülmesidir. Kekemelik sorununun da en sık
görüldüğü dönemdir (Temizyürek, 2007).
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3.2.5. Gramer kurallarına uyan konuşma evresi (3-6 Yaş)
Bu dönemde çocuk temel dil becerilerini kazanır (Ayrancı, 2018). Üç-dört
yaşlarında çocuklar daha önce öğrendikleri sözcükleri kullanırken yeni sözcükler
öğrenmeye devam eder. Geçmiş, şimdiki ve geniş zaman eklerini kullanır.
Fısıldamayı öğrenir ve dili oyunlarında kullanır (Meb, 2013). Beş yaşlarında
çocuk dili daha iyi kullanmaya başlar. Kurduğu cümleler taklitten ziyade kendine
özgüdür. Bu dönemde dil ile kurduğu ilişkilerde karmaşıklaşmaya başlar (Çiçek,
2002). Neden- sonuç ilişkilerini anlayabilirken, duygu ve düşüncelerini daha iyi
ifade etmeye başlar. Dört yaşlarında yetişkinlere benzer şekilde soru cümleleri
üretebilir. “Neden”, “Nasıl” gibi daha açıklama gerektirecek sorular sorabilecek
düzeyde dili kullanabilir. Dönemin sonlarına doğru dil bilgisi hatalarında
azalma görülür. Dört-beş yaşlarında anne babasının ses perdesini taklit eder.
Bu dönemde benmerkezci konuşma hakimdir. Kendi kendine konuşur. Kendi
hatalarını yine kendisinin düzelttiği görülür. Bu dönemde beş sözcüklü cümleler
kurabilir ve yaklaşık olarak iki-üç bin kadar konuşma, yirmi bin kadar da anlama
kelime hazinesine sahiptirler (Dağabakan ve Dağabakan, 2006; Aral ve Baran,
2001).
4.

Dil Gelişimine Etki Eden Faktörler

Dil yeteneği ile zihinsel yetenek arasında doğru orantılı güçlü bir ilişki vardır.
İlk iki yılda çocuğun çıkardığı sesler ile zekanın ilişkisinin olmamasına rağmen,
iki yaşından sonra zeka ile dil arasında önemli bir ilişki olduğu ifade edilir. Dil
becerisini erken yaşlarda kazanan çocukların zeka seviyelerinin normal veya
normalin üstünde olduğu ve dilin zekaya bağlı olarak geliştiği belirtilmektedir.
Algılama, kavram geliştirme gibi zihinsel süreçlerin her biri dilin kazanılması
ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla zeka seviyesi dil gelişimini etkileyen önemli
bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Dil kazanımında etkili diğer bir faktör
ise işitme organının sağlıklı olmasıdır. Duyma ile ilgili bir problemler altı-dokuz
ayda fark edilir ve çocuk bu yaşlarda normallerden ayrılır. Görme kusuru olan
çocuklarda, diğer çocuklara göre dili daha geç öğrenmektedir (Muslugüme,
2016). Şiddetli ve uzun süren hastalıklarda çocuklarda dil gelişiminin
gecikmesine neden olmaktadır (Meb, 2013).
Dil, belli aşamalarla ve zamanla kazanılan kuralların oluşturduğu
bir bütün olarak ifade edilmektedir. Çocuk yaşadığı çevrede kurduğu ilişki
ve dolayısıyla iletişim sonucunda ister zihinsel süreçler aracılığı ile ister
taklit etme ya da model alma gibi çeşitli yöntemlerle dili kazanımını sağlar.
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Davranışçı görüşler, dilin şartlanma ve pekiştirme yoluyla geliştiğini ve
kazanıldığını belirtmektedir. Çevreden gelen birçok ses uyaranlarının
zamanla sınıflandırılması, şekillendirilmesi ve benzer durumlarda aynı ses
ve tepkilerin verilmesi gerçekleşmektedir. Anne veya önemli diğerlerinin
çocukla ilişkilerinde vermiş oldukları tepkiler çocuk tarafından zamanla dile
dönüştürülür. Ödül ve ceza gibi pekiştireçler yoluyla bu gelişim sürdürülür.
Davranışçı yaklaşımın bir ileri boyutu olan sosyal öğrenme kuramı da dil
kazanımını doğrudan taklit ve model alma ile ilişkilendirmektedir. Dilin
sınırsız üretici özelliğinin davranışçılık açısından açıklanması zordur. Dil
dışsal uyaranların kişi tarafından şekillendirilmesi olarak kabul edilsede, dile
ilişkin kazanımların kişi tarafından sınırsız forma sokulabilmesi önemli bir
açmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle dil gelişimini veya kazanımını
açıklamak için başka yaklaşımlara da ihtiyaç vardır. Dil kazanımı konusunda
bir başka yaklaşım ise ana dili yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre dil genetik
şekilde aktarılır ve bütün insanlar dil kazanımı ile ilgili araçlara daha önceden
sahiptir (Özbay, 2004).
Dil gelişiminde çocuk ve yetişkin arasındaki ilişki önemlidir. Yetişkin
çocuğun söylediklerini düzgün olarak tekrarlamalıdır. Böylece yetişkin hem
doğruyu pekiştirmiş olacak hem de yapacağı tekrarlamalarla, çocuğun daha
düzgün cümleler kurmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla, çocuğun dil gelişimi
daha çok onun çevresine bağlıdır. Aile üyelerinin ve diğer yetişkinlerin tavırları,
çocuğun duygusal, sosyal ilişkilerindeki olaylar, dil gelişimini şekillendirir.
Annenin ve diğer aile üyelerinin çocukla konuşurken aksanları, kelimeleri
sıralayışı, taklit etmeye hazır olan çocuğu etkiler. Çünkü çocuk duyduğu sesi
duyduğu sıraya göre seslendirme eğilimindedir. Ayrıca konuşmalardaki tekrarlar,
annenin yüz ifadesi ya da cümleyi açarak yapacağı tekrarlar dili öğrenmeyi
sağlar. Yetişkinlerin çocukça konuşmaları ise dil öğrenmede engelleyici bir
tutumdur (Senemoğlu, 2018).
Sosyoekonomik koşullar çocukların dil gelişimini destekleyici zengin
uyaranların sunulması bakımından belirleyicidir. Kelime hazinesinin zenginliği
ve cümle uzunlukları ebeveynlerin eğitimi, mesleği ve gelir düzeyi ile yakından
ilişkilidir. Sosyoekonomik seviyesi iyi olan ailelerin çocukları daha düzgün
konuşmakta ve daha fazla kelime hazinesine sahip olmaktadır. Dil gelişiminde
cinsiyetin de rolü vardır. Kız çocuklarına göre erkek çocukları konuşmayı daha
geç öğrenirler. Konuşmayı öğrenmenin ilk zamanlarında ise erkek çocuklarının
gramer yapıları daha bozuk ve cümle yapıları daha kısadır (Yavuzer, 2008;
Oktay, 2000).
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5.

Çocuğun Dil Gelişimini Destekleyecek Etkinlikler

Çocuğun gelişiminde doğuştan sahip olduğu biyolojik kapasite ile çevrenin ve
eğitimin, gelişim üzerinde etkisi büyüktür. Çocuğun dil becerisini edinirken
eğitimin destekleyici rolünden faydalanmak gerekmektedir. Çocuğun hem eğitim
ortamında hem de ebeveynlerle birlikteyken konuşması için desteklenmesi
ve uygun ortamlar yaratılmasına ihtiyaç vardır. Çocukların dili düzgün
kullanma becerisini sağlarken bundan keyif almalarını da sağlayabiliriz. Bunu
sağlayabilmek için şiir, bilmece, tekerleme, parmak oyunları, hikâye anlatma,
oyun, drama gibi çok çeşitli çalışmalardan yararlanabiliriz (Ayrancı, 2018).
5.1. Şiir
Şiir, dilin üst düzeyde ve coşkuya dayalı kullanımından doğan metinlerdir.
Çocukların dil gelişimin desteklemede şiirden faydalanılabilir. Şiirleri okumak,
tekrar ederek anlamaya çalışmak çocukla birlikte yapılabilecek bir etkinliktir.
Çocuk şiirlerini özenle seçmek gerekir. İçeriğinin çocuğun gelişimine uygun
biçimde; sade, basit olmasına dikkat edilmelidir. Bir dizedeki kelime sayısı
dört ya da beşten fazla olmamalıdır. Çocuğun ilgisini çekebilecek içeriğe sahip
olmalıdır (Şimşek, 2005). Şiir aracılığı ile çocuk, ritmi anlamaya çalışarak
kelimelerin birbiriyle uyumuyla ilgili deneyim kazanır. Çocukluğun erken
dönemlerinde gelişen ritim farkındalığı sonraki dönemlerde ses farkındalığının
gelişmesine destek sağlar (Machado, 2009). Çocuğun kelime hazinesi genişler.
Şiirdeki kelimelere dikkat ederek anlamını kavramaya çalışır. Bu şekilde
çocuğun okuduğunu anlama açısından becerisi artar. Ayrıca şiirdeki kafiye,
uyum, ahenk çocuğu eğlenmesini sağlayarak pozitif duygular yaşamasını sağlar
(Muslugüme, 2015).
BESLENME
Güne kahvaltıyla başlar
Sütümü lıkır lıkır içerim
Yumurtayla peyniri
Yerim ballı ekmeği
Günün tam ortasında
İçerim çorbamı da
Bunları da unutma
Ispanaklı makarna
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Meyveler çok önemli
Hepsi de bol vitaminli
Elma, portakal, mandalinayı
Bütün çocuklar yemeli
PAK İLE MİKROP
Mikroptur benim adım
Pis yerlerde yaşarım
Temizlikten kaçarım
Paktır benim adım
Suya sabuna bayılırım
Mikropları kovarım
Temizliktir diğer adım
OKUL
Saat oldu dokuz
Uykuya tokuz
Saatim çalmadan
Kalkmalıyım yataktan
Annem öpücük kondurdu
Babam okula götürdü
Öğretmenim gelince
Bana kocaman sarıldı
5.2. Bilmece
Çocuklara bazı ipuçları vererek, neden sonuç ilişkisi kurma becerisini geliştiren
ve (Meb, 2016a) üç yaş civarında çocukların ilgi duymaya başladıkları (Karakaş,
2009) dil etkinliklerindendir. Çocuğun yaşadığı çevrede bulunan tüm nesneler,
bitkiler, hayvanlar gibi somut olan her şey bilmecenin konusu olabilir. Bilmece,
çocuğun hem sözcük dağarcığının gelişimini sağlarken hem de üst düzey
düşünme becerilerinden olan yaratıcı, eleştirel düşünme ve problem çözme
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becerilerini geliştirir. Çocukta kavram gelişimini destekler, muhakeme ve dilsel
bellek gücünü arttırır (Meb, 2016a; Kandır ve diğ., 2010). Bilmecelerdeki sözcük
tekrarlarına, uyaklara sık rastlanır. Bu sayede çocukların alıcı ve ifade edici dil
becerileri desteklenir. Çocuğun görsel, işitsel ve dokunsal algı seviyesini en
üst düzeye çıkarmak eğitimdeki amaçlardan biridir. Bilmece etkinliği aracılığı
ile soyuttan somuta olan ya da diğer ipuçları aracılığı ile çocuğun çevresinde
bulunan çeşitli varlık ya da durumların farklı özelliklerine dikkati çekilerek
algılama gücünün artmasına katkı sağlamaktadır (Karakaş, 2009).
Daldan dala sallanır
Yiyen yanaklar allanır
Yeşil sarı kırmızı
Amasyadan toplanır				
(elma)						
Turuncudur rengi				
Mandalinanın abisi				
Sulu sulu yemesi				
Doğal c vitamini				
(portakal)

				

Bembeyazdır rengi					
Güçlendirir kemikleri					
Her gün çocuklar mutlaka			
Bir bardak içmeli				
(süt)						
Mırıl mırıl mırıldanır					
Horul horul horuldanır			
Süt içmeyi çok sever					
Uykusu gelir kıvranır					
(kedi)		
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5.3. Tekerleme
Çocuğun dil gelişimini destekleyen etkinliklerden biri de tekerlemelerdir.
Tekerleme, anlamlı ya da anlamsız söz dizelerinden oluşan ürünler” olarak
tanımlanmaktadır. Tekerlemeler, masal, oyun, tören ve bağımsız tekerlemeler
olmak üzere dört farklı çeşidi vardır. Masal tekerlemeleri, masal anlatmaya
başlamadan önce çocuğun hayal dünyasını harekete geçirmek için kullanılır.
Oyun tekerlemeleri, oyun oynarken, ebe seçiminde ve oyunun daha eğlenceli hale
gelmesi, oyuna katılanların daha coşkulu olmasını teşvik etmek için kullanılır.
Dini bayram törenleri ve inançsal yapılan törenlerde kullanılan tekerlemelerde
törensel tekerleme olarak ifade edilmektedir (Kayabaşı ve Günidi, 2015).
Bağımsız tekerlemeler hiçbir masala, törene, oyuna dahil olmayan bağımsız
söylenen tekerlemelerdir (Şendağ, 2009). Tekerlemeler, bulundukları çevreyi
keşfetmeye çalışan çocukların dünyasına birer ayna tutma görevi görür. Çocuklar
için hem eğlendirici hem eğiticidir. Eğlenirken dilin pek çok unsurunu bir arada
kullanırlarken, öğrenmeyi de öğrenirler (Önal, 2002).
DİŞLER
					
Yukarıdan aşağıya				
Aşağıdan yukarıya				
Arka dişleri unutma				
Yemeklerden sonra				
Girmeden yatağa				
Koşalım banyoya				
Fırçaladıktan sonra göz kırp aynaya		
			

ARI
Arı dolaşır çiçekleri
Toplar bütün polenleri
Arı hapşurursa ne olur
Bütün polen yok olur
Arı kardeş dikkat et
Bütün gün gezerek
Üşütürsün kendini
Bekletirsin bal bekleyen bizleri
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5.4. Parmak Oyunları
Parmak oyunları, el ve parmaklarla herhangi bir şarkı, şiir, tekerleme veya
öykünün sözlerine uygun çeşitli canlandırmalar yapılmasıdır. Parmak oyunları,
çocukların dil gelişimin desteklemekle birlikte el ve göz koordinasyonun
gelişmesine katkı sağlayan etkinliklerdendir. Çocuklar hem söyleyerek hem
de parmakları ile söylediklerinin bedensel hareketlerini yaparak koordinasyon
becerisini kazanırlar. Bu koordinasyon becerisi çocukların günlük hayatlarında
yemek yeme, yazı yazma, giyinme vb. gibi birçok beceriyi gerçekleştirmede
kolaylık sağlar (Rolton, 2002; Meb, 2016a). Bununla birlikte, küçük kas
becerileri, hayal dünyaları, sosyal ve duygusal gelişimlerine de fayda sağlar.
Kavram ve bellek gelişimine destek olur ve hareketli çocukları sakinleştirir
(Birgül ve Akyol, 2018).
Gözüm ve Kulağım
İşte benim gözüm (Tek göz elle kapatılır)
İşte benim kulağım (Bir kulak elle kapatılır)
Bu görmek için bir baş (Baş ve işaret parmağı ile yuvarlak yapılıp göze
yerleştirilir)
Bu duymak için el (El kulağın arkasına konur) (Dirim, 2004).
5.5. Hikâye Anlatma
Hikâye anlatma, çocukların sözcük dağarcığının gelişimi, dili düzgün
kullanmaları, kelimeleri özenle seçme becerileri açısından önemlidir. Hikâye
anlatma çocukta dil becerisinin gelişimi yanında özgüven konusunda da destek
sağlar. Topluluk önünde konuşma becerisinin kazanımı ile çocuğun kendine
güveni artar. (Akmeşe, 2015; Celkan, 2015). Hikaye dinleme ve anlatma
etkinlikleri çocuklarda dil gelişimini desteklemekle birlikte bilişsel gelişimine
de fayda sağlamaktadır. Çocukta neden-sonuç ilişkisi kurma, yorumlama, analiz
ve sentez yetenekleri gelişmektedir. Çocuklar anlatılan hikayelerle zihinlerinde
birtakım canlandırmalar yaparak yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olay ve
durumları zihinlerinde canlandırarak neden sonuç ilişkisi kurmaya başlamaktadır.
Böylece çocukların anlama, dinleme, birbirleriyle ilişki kurma, muhakeme etme
gibi bilişsel becerilerine katkı sağlamaktadır. Kitap okuma yaratıcı düşünme ve
hayal kurma becerilerine geliştirirken diğer yandan da kitap okuma sevgisini de
aşılamaktadır (Dereobalı ve Özcan, 2017).
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Yaşlı Bacanın Mutluluğu
Göğe doğru uzanmış eski bir fabrika bacasıydı. Çok üzgün görünüyordu. Çünkü
artık hiç kullanılmıyordu. Fabrika başka bir yere taşınmıştı. Bu yüzden günden
güne eskiyor, tuğlaları birer birer dökülüyordu. Artık ilkbahar gelmiş, havalar
ısınmaya başlamıştı. Ağaçlar çiçeklenmişti ve bacanın önündeki derede coşkuyla
akıyordu. Bir sabah yaşlı baca, üzerinde bir gölgenin dolaştığını fark etti. Biraz
dikkatli bakınca bunun bir leylek olduğunu gördü. Leylek, bacanın çevresinde
şöyle bir tur attıktan sonra bacanın üzerine kondu. Bir süre etrafına bakında. Çok
beğenmişti. Yuvasını işte buraya yapabilirdi. Bu arada leylekler iki olmuştu Hemen
çalışmaya başladılar. Gagalarıyla ot, çöp, saman getirdiler ve kendilerine güzel bir
yuva yaptılar. Yaşlı baca da çok mutlu olmuştu. “Artık bir işe yarıyorum” diye
seviniyordu. Bir süre sonra anne leylek yuvaya üç yumurta bıraktı. Yumurtalardan
üç küçük yavru çıktı. Yavrular büyüdüler. Böylece yaşlı baca ve leylek ailesi
mutlu bir yaz geçirdiler. Sonbahar gelince, leylek ailesi göç hazırlığına başladı.
Zavallı baca yine yalnız kalacaktı. Ancak, “Bahar gelince geri dönecekler ve hazır
bir yuva bulacaklar” diye düşünüyordu. Yolculuk sabahı, gökyüzünde bir leylek
sürüsü belirdi. Leylek ailesi de onlara katılmak için havalandı. Önce yaşlı bacanın
çevresinde birkaç tur attılar, sonra sürüye katılarak uzaklaştılar. Yaşlı baca yine
yalnız kalmıştı ama eskisi kadar mutsuz değildi (Dirim, 2004).
5.6. Oyun
Oyunun insan hayatında önemli bir yeri olmakla birlikte çocuğu hayata hazırlayan
en önemli etkinliklerden biridir. Oyun aracılığı ile insanlarla kurulan ilişkiler,
yardımlaşma, bilgi edinme, fiziksel, psikomotor gelişim, sosyal-duygusal gelişim
ve dil gelişimi etkilenmektedir (Ayan ve Memiş, 2012). Örneğin; duyulara hitap
eden (görme, işitme, dokunma vb.) kum ve su ile ilgili ve sembolik oyunlar alıcı
ve ifade edici dili geliştirmektedir (Meb, 2013). Oyun ortamı çocuğun konuşma
becerisini geliştirmesine fayda sağlar. Dili oyun sırasında sıkça kullanan çocuk
daha düzgün cümle kurmayı öğrenir. Diğerlerini dinler ve anlar. Oyun sırasında
sesleri, değişik tonlamaları, kafiyeleri kullanma imkânı bulabilir. Çekingen ve
az konuşkan çocuklar oyun sırasında akranları ile iletişim kurma fırsatı yakalar.
Bu beceriyle birlikte kendilerine olan güvenleri de artar. Oyun çocuğun hayatı
tanıma yollarından biridir. Bu sayede yeni bilgiler edinerek bilgi dağarcığını
geliştirir. Öğrendiği bilgileri bir başkasına aktarabilir. Yapılan araştırmalarda
oyun oynayarak yetişen çocukların, oyun oynamamış çocuklara göre dili yeterli
ve nitelikli kullanabilme açısından daha yetkin oldukları ifade edilmektedir
(Meb, 2016b).
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Topla ve boşalt oyunu
Amacı: Çocuğun fiziksel gelişimini desteklemek.
Uygulama: Çocuklar ayakta durur. Ebeveyn aşağıda verilen giriş yönergesini
söyler ve ardından diğer yönergeleri söyleyerek çocuğun bedensel olarak
hareket etmesini sağlar.
Burada koskocaman bir armut ağacı var.
Görüyor musunuz, bedeni koos kocaman… dalları uup uzun…ve üzerinde çok
güzel ve sap sarı armutlar var.
Siz armut seviyor musunuz?
(Çocukların cevabından sonra) şimdi hep birlikte bu armutları toplayacağız ve
ortadaki kovaya (ortaya varsa bir kov konulur, yoksa da hayali bir kova varmış
gibi yapılır) boşaltacağız.
Hazır mısınız?
Şimdi hep birlikte kollarımızı yukarıya kaldıralım, ama en yukarıya doğru…
Şimdi zıplayalım ve en yukarıdaki ayvaları toplayalım ve ortadaki sepete
koyalım (Meb, 2006).
**Bu toplama boşaltma etkinliğine bir süre devam edilir. Çocukların zıplaması
ve kollarını en yukarıya doğru kaldırması sağlanır. Ancak çocuk etkinlik
sırasında zorlanmamalı ve katılabildiği oranda desteklenmelidir. Çocuk hareket
etmekten büyük zevk alacaktır (Meb, 2006).
5.7. Drama
Drama, çocuğun gelişimi üzerine çok yönlü etkisi olan etkinliklerden biridir.
Kendini ifade edebilme, başkalarıyla iletişim kurma, kendine güven duyma
gibi pek çok bakımdan fayda sağlamaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2011). Drama
çalışmalarında çocuk, dili etkili bir biçimde kullanma fırsatı bulur. Yeni kelime
ve kavramlar öğrenir. Konuşma becerisi ve sözcükleri doğru ifade edebilme
yeteneği gelişir. Arkadaş grubu içinde çeşitli düzeyde değişik tartışmalara
katılabilir. Ayrıca dramanın en önemli özelliklerinden biri olan yaratıcı
ortamlarda öğrenme fırsatları yakalayabilir (Türkben, 2018).
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Drama Örneği

KÖPEKLE TAVŞAN
(Hikâyenin giriş kısmı öğretmen tarafından okunur.)
Tavşan bir gün yavrularına yiyecek almak için pazara gitmek istiyordu. Ancak
pabuçları çok eskimişti. Böyle yırtık, pırtık pabuçlarla pazara gidilmez, diye
düşündü. Sonra çaresizlik içinde yola çıktı. Yürüdü, yürüdü, dereler, tepeler
aştı. Çok yorulmuş ve üşümüştü. Sonunda bir köye vardı. Bir ateş yakıp
karşısına oturdu. Tam bu sırada uzakta bir köpek göründü. Etrafı koklayarak
karnını doyurmak için biraz yiyecek arıyordu. Üzerindeki elbiseler yeniydi ve
ayağında pırıl pırıl parlayan yeni ayakkabılar vardı. Tavşanın gözü hemen yeni
ayakkabılara takıldı. Bu sırada yanına yaklaşan köpekle konuşmaya başladılar.
(Perde açılır, takdimci çekilir, tavşanla köpek konuşurlar)
Tavşan:
-Arkadaş, böyle giyinmiş kuşanmış nereye gidiyorsun?
Köpek:
-Pazara gidiyorum. Ya sen nereye gidiyorsun?
Tavşan:
-Pazara gidiyorum. Kendime yeni bir ayakkabı alacağım da… Baksana,
ayağımdaki ayakkabılar çok eskidi. Oysa, seninkiler yepyeni, nereden aldın
onları?
Köpek:
-Pazardan aldım.
Tavşan:
-Ne kadar da yakışmış! Şunun birini ver de bir deneyeyim, ayağıma olacak mı?
Köpek:
-Al kardeşim!
Tavşan:
-Oh, ayağıma uydu! Ama tek pabuçla gezilmez ki, diğerini de verir misin?
Köpek:
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-Al bunları da…
Tavşan:
_Aman ne güzelmiş! İzin verirsen şöyle bir gezineyim.
Köpek:
-Peki dolaş.
Tavşan:
-Oh, işte şimdi oldu! Çok teşekkür ederim sana, bunlar senden daha çok bana
yakıştı. Haydi hoşça kal! Kendine sen yeni bir tane al olmaz mı?
Köpek:
-Aaa! Nereye gidiyorsun, bırak şimdi şakayı, şakanın sırası mı şimdi? Eyvah,
çok hızlıca arkasına bile bakmadan kaçıyor. (Köpek çocuklara dönerek) Durun
bekleyin siz beni, arkasından hızlıca koşayım, belki ayakkabılarımı geri alırım…
(Koşarak çıkar.)
(Öykünün sonu çocukların hayallerine bırakalı, bazen de öykü nasıl bitmeli diye
çeşitli konuşmalar yapılır.)
“O günden beri köpek, tavşanı her gördüğü yerde kovalamaktan hiç bıkmadı.
Tavşan da o günden beri kırlarda bayırlarda eskiden olduğu gibi rahat rahat,
özgürce ayağını kırlara uzatıp, tatlı bir uykuya dalamaz oldu. Hep köpeğin gelip
onu arkasından yakalayacağını düşünerek kulaklarını dikip hep korku içinde
bekleyip durdu, hiç mi hiç rahat edemez oldu.”
Bu hikâye çocuklara kostüm giydirilerek de dramatize edilir (Dirim, 2004).
Sonuç
Çocuğun anadilini kullanmayı öğrenmesi, gelişimin en önemli göstergelerinden
biridir. Gelişimin doğum öncesi dönemden başladığı düşünüldüğünde dili
öğrenmenin de bu dönem itibariyle geliştiği söylenebilir. Çocuğun doğuştan
sahip olduğu potansiyel kadar çevresel faktörlerinde çocuğun dil gelişimi
üzerine büyük etkisi vardır. Çevrenin çocuğun bu gelişim alanını geliştirebilecek
nitelikte düzenlenmesi önemlidir. Zengin uyarıcıların sunulduğu bir çevrede
yetişen çocuk dili daha iyi kullanabilecektir. Dolayısıyla çocuğun çevresi olarak
nitelendirilebilecek okul ve aile ortamında çeşitli etkinlikler aracılığı ile çocuğun
dil gelişim alanını destekleyecek faaliyetlerde bulunmak ve bunu süreğen bir
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şekilde sağlamak gerekmektedir. Bu sayede dili nitelikli şekilde kullanabilen,
başkalarını anlayabilen ve kendini doğru bir biçimde ifade edebilen özgüvenli
çocuklar yetişebilecektir.
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uvalet eğitimi genel olarak çocuğun uyku ya da uyanık olduğu evrelerde
idrar ya da dışkısının geldiğini dışarıdan herhangi bir yetişkin yardımı
almadan fark edebilmesi ve tuvaletini yapabileceği uygun bir ortama
yani tuvalete kadar mesane ve bağırsak kontrolünü sağlayabilmesidir. Ayrıca bu
eğitim, çocuğun bağımsız olarak tuvaleti kullanabilmesi ve tuvalet ihtiyacının
giderilmesinden sonra temizlik kurallarına uygun bir şekilde temizliğini
yapabilmesi süreçlerini de kapsamaktadır (Deniz ve Görak, 2018; Özkul, 2017).
Tuvalet eğitimi içinde yer alan tüm bu süreçleri gerçekleştirebilmesi için de
ilk olarak tuvalet kontrolünden bahsetmek gerekmektedir. Tuvalet kontrolü iki
evreden oluşmaktadır. Bunlardan birincisi; çocuğun sfinkter yani kas kontrolünü
sağlayabilmesi, ikincisi ise bağımsız bir şekilde tuvaletini yapabilme ile ilgili
becerilerin kazandırılabilmesidir. Sfinkter kontrolünde; boşaltım sisteminde
yer alan üretral ve anal kasların kontrolünü sağlayabilmek yani fiziksel gelişim
ve olgunlaşma süreçlerinden bahsedilmektedir. Genel olarak bakıldığında
çocukların ilk olarak gündüz tuvalet kontrolünü kazanabildikleri ardından gece
tuvalet kontrolünü sağlayabildikleri görülmektedir (Bettison, 1982). Bağımsız
bir şekilde tuvaletini yapabilme ile ilgili beceriler ise çocuğun tuvaletinin
53

54   BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE GELİŞIM VE EĞİTİM

geldiğini anladığında tuvalete gidebilmesi, yardımsız bir şekilde elbiselerini
çıkarıp tuvalete oturabilmesi, tuvaleti bittiğinde ise temizliğini yapabilmesi
ve tekrardan üstünü yardımsız bir şekilde giyinebilmesini içeren, öz bakım
becerilerinin bulunduğu bölüm aklımıza gelmektedir (Sönmez ve Varol, 2008).
Çocuğun gelişim süreci içerisinde tuvalet eğitiminin önemli bir yeri olduğu
ve kritik dönemler içinde yer aldığı görülmektedir. Bunun nedeni ise tuvalet
eğitimi ile çocuk, kendi bedenini ve yapabildiklerini fark edebilmekte, olumlu bir
anne çocuk iletişimi sağlayabilmekte, sosyal hayat içerisinde yer edinebilmekte
ve bağımsızlığını kazanabilmektedir. Ayrıca bu sayılanlarla birlikte tuvalet
eğitimi sürecinde, çocuğun benlik saygısı gelişmektedir. Herhangi bir kişinin
yardımına ihtiyaç duymadan tuvalet ihtiyacını giderebilmek için çocuk, bu
dönemde öz bakım becerilerini geliştirmekte ayrıca bağımsızlık adına önemli
bir adım atmaktadır (Snell ve Farlow, 1993).
Tuvalet eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmasında birden fazla
faktörün yer aldığı bilinmektedir. Bunlar içerisinde tuvalet eğitiminde kullanılan
yöntemler, eğitime başlama yaşı, çocuğun sfinkter kontrolü ile mesane ve bağırsak
doluluğunu fark edebildiğini gösteren hazır olma işaretleri, ebeveyn tutumları
ile ebeveynlerin tuvalet eğitimi hakkındaki bilgi seviyeleri ve çocuğun bedensel
ya da zihinsel yönden engelinin bulunup bulunmaması sayılabilmektedir (Koç,
Camurdan, Beyazova, İlhan ve Şahin, 2008; Kiddoo, 2012).
2.

Günümüzde En Çok Tercih Edilen Tuvalet Eğitimi Yöntemi

Tuvalet eğitiminin geçmişten günümüze kadarki gelişim aşamaları incelendiğinde
birbirinden farklı birden fazla yöntemin uygulandığı ve bu yöntemler için de
farklı yaklaşımların benimsendiği görülmektedir. Bunlar içerisinde; yardımlı
bebek tuvaleti eğitimi yöntemi, eliminasyon iletişimi yöntemi, katı bir disiplin
ve cezalandırma yöntemi, ses ile ikaz veren alarm sistemi yöntemi, yırtık
pantolon yöntemi ve çocuk merkezli tuvalet eğitimi yöntemi sayılabilmektedir.
Bu yöntemler içerisinde günümüzde en çok tercih edilen, çocuğun gelişimi ve
fizyolojik olgunluğu ile paralellik gösterenin ise çocuk merkezli tuvalet eğitimi
yöntemi olduğu, diğer yöntemlerin ise dezavantajları ve uygulama zorluğu
nedeni ile günümüzde kullanımının yaygın olmadığı görülmektedir (Brazelton,
1962; Foxx ve Azrin, 1973; Sun ve Rugolotto, 2004; Arenth, 2007).
Çocuk Merkezli Tuvalet Eğitimi Yöntemi, 1962 yılında Dr. T. Berry
Brazelton tarafından oluşturulmuş olup günümüzde Amerika Pediatri Birliği
(AAP) ve Kanada Pediatri Derneği (CPS) tarafından önerilmekte ve bu
yöntemden yararlanılarak tuvalet eğitimine yönelik kılavuzlar oluşturulmaktadır
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(American Academy of Pediatrics, 1998; Community Paediatrics Committee
CPS, 2000). Bu yöntemde, eğitime başlanabilmesi için çocuğun bilişsel,
fizyolojik ve davranışsal açıdan eğitim için gerekli olan hazırbulunuşluk
seviyesine ulaşması gerekmektedir. Ayrıca çocuğun eğitime istekli ve ilgili
olması önemsenmekte olup çocuğun kendi isteği ile eğitime katılmasının önemli
bir kıstas olduğundan bahsedilmektedir. Yine sadece çocuğun eğitime hazır
ve istekli olması değil aynı zamanda ailenin de bu konuda hazır ve istekliliği
önemli bir kriter olarak görülmektedir (Klassen ve ark. 2006; Stadtler, Gorski ve
Brazelton, 1999). Özetle Brazelton’un çocuk merkezli tuvalet eğitimi yöntemi
şu şekilde tariflenmektedir:
2.1. Tuvalet eğitimi için öngörülen zaman
Çocuğu merkeze alan bu yöntemde, eğitime başlamak için çocuğun 18 ay ve
üzerinde olması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bunun nedenini ise Brazelton;
nörolojik gelişiminin yeterliliğe ulaşması için yani primidal yolakların
miyelizasyonunun tamamlanmasını beklemiş ve bunu da yürümeyi tam olarak
öğrendiği 18. ay ve sonrasında oluştuğundan söz etmiştir (Robson ve Leung,
1991). Aynı şekilde çocuğun bağırsak ve mesane kontrolünü sağlayabilmesi ve
eğitimde yetişkinin verdiği dışsal uyaranları anlaması ve iş birliği yapabilmesi
için çocuğun bilişsel açıdan 18. ayının beklenmesi gerektiğini dile getirmektedir
(Brazelton, 1962).
2.2. Tuvalet eğitimine hazır oluşluğu gösteren sinyaller
Brazelton’un “Çocuk Merkezli Tuvalet Eğitimi Yöntemi”nde, çocuğun tuvalet
eğitimine başlamadan önce eğitime hazır olduğunu gösteren belirli sinyalleri
göstermesi gerektiğinden bahsetmektedir. Bu sinyaller;
·
·
·
·
·

·

Çocuğun basit yönergeleri anlaması ve uygulayabilmesi
Ebeveyn ya da bakım veren yetişkinin davranışlarını taklit edebilmesi
Bağımsız bir şekilde yürüme, lazımlığa oturma, çömelme gibi kaba motor
hareketleri gerçekleştirebilmesi
Bağımsızlık çabalarından biri olan “hayır” kelimesini kullanabiliyor
olması
Tuvalet ihtiyacı için sözlü ya da sözsüz iletişimi (mimiklerindeki
değişim, işaret dili ile gösterme, tuvalete gitme ya da lazımlığı alma vb.)
kullanabilmesi
Tuvalet ya da lazımlık ile ilgili kelimeleri anlaması
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·
·
·

·
·

3.

Tuvalet eğitimi açısından istekli ve iş birliğine açık olması
2 saat altının kuru kalıyor olması, düzenli bir bağırsak hareketinin
bulunması ve ıslak bez sayısında azalmanın yaşanması
Tuvaleti gelince gösterebilmesi ya da tuvaletini yaptıktan hemen sonra
rahatsız olup çıkartılmasını istemesi yani tuvalet ihtiyacının farkına
varabilmesi
Kakasını bezinden lazımlığın aparatına boşaltılmasından herhangi bir
rahatsızlık duymaması
Lazımlığında en az 5 dakika oturabilmesi (Wheeler, 2011; Kaerts, Van
Hal, Vermandel ve Wyndaele, 2012).
Çocuk merkezli tuvalet eğitiminin uygulanma aşamaları

Brazelton, “Çocuk Merkezli Tuvalet Eğitimi Yöntemi”nde, çocuğun gelişimsel
süreçlerine uygun olarak tuvalet eğitimi aşamalarını ise şu şekilde tariflemiştir:
Tuvalet eğitimi için öngörülen zaman olan 18 ay ve üzerinde eğitime
başlanmalı ve bu eğitimin tamamında olumlu geri dönütler ve pekiştireçler
kullanılarak çocuğun çabası ödül yoluyla desteklenmelidir. Eğitim için
öngörülen zamanın alt sınırı 18 ay olarak belirtilmesine rağmen her çocuğun
bireysel farklılıkları göz önüne alındığında, 18. aydan sonra tuvalet eğitimine
tam olarak ne zaman başlanacağına karar verebilmek için çocukların eğitime
hazır olma sinyallerinin takip edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çocuğun
bu süreç içerisinde, anne baba ya da bakım veren kişiyi gözlemlemesine ve
tuvalet kullanımı ile ilgili basamakları taklit edebilmesine müsaade edilmelidir.
Çocuğun tuvalet eğitiminde başarılı olabilmesi için eğitimi veren kişilerin
otoriter ve baskıcı bir tavır sergilemekten kaçınması ve etkinlikler şeklinde
eğitimin verilmesi ya da bu şekilde tuvalet eğitimi alan başka bir akranını
mahremiyet sınırları içerisinde gözlemlemesi, eğitimin başarısını arttıracaktır.
Bu eğitimde, çocukların eğitime kolay adapte olabilmesi, kullanımının kolay
olması ve çocukların ayaklarını yere basmasına izin vererek kendilerini güvende
hissetmelerini sağlaması nedeni ile lazımlık ile başlanması önerilmektedir. Eğitim
süresince lazımlık, evin her bölümünde kullanılabilir. Özellikle lazımlığın,
çocuğun oynadığı ortamda bulunmasına ve çocuğun lazımlığı kullanmaya
kendisini hazır hissedene kadar elbiseleriyle oturmasına ve alıştırma yapmasına
müsaade edilmelidir. Yine çocuğun ilgi gösterdiği bir oyuncak lazımlığa
götürülüp tuvalet eğitimi ile ilgili oyunlar oynanması da çocuğun model alması
ve oyuncağı ile özdeşim kurmasını sağlayacaktır. Çocuğun lazımlığa oturması ve
belirli bir süre lazımlıkta oturur pozisyonda kalabilmesi için lazımlığın olduğu
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yerlere değişik kitaplar ve ilgi çekici oyuncaklar konularak ebeveynin bu alanda
çocukla zaman geçirmesi ve oynaması sağlanıp çocuğun sıkılması engellenmeli
ve alışması kolaylaştırılmalıdır. Çocuk kendini hazır hissettiğinde elbiseleri ile
yaptığı alıştırmalar yerini kısa aralıklarla bezden ayrılarak lazımlığa oturmaya
bırakmalıdır. Bu süreçte bezinde kaka olursa bu bez kapatılıp çöp kutusuna
atılmak yerine kaka çocuğun gözü önünde lazımlığa boşaltılarak kakanın da
nereye gideceği çocuğa gösterilmelidir. Çocuk bezsiz lazımlığa oturma sürecine
alıştıktan sonra eğitime hazır olma sinyalleri takip edilerek adım adım bezden
çıkartılıp bezsiz gezme süresi arttırılmalı ve sonrasında bez tamamen terk edilip
alıştırma kilodu ile eğitime devam edilmelidir. Çocuğun tamamen bezden ve
alıştırma kilodundan kurtulması ise yaklaşık 1 ila 2 haftayı bulmaktadır. Bu
süreçte çocuğun tuvaletinin geldiği sinyallerini fark edebilmesi ve oyuna dalıp
tuvaletini tutabileceğini düşünerek lazımlığa gitmeyi reddedip unutmasını
engelleyebilmek için aralarda küçük hatırlatmalarda bulunulmalıdır. Eğitim
süresince çocuğa uygulanan ödül yöntemi eğitimin kazanılması ile birlikte
yavaş yavaş söndürülerek ödüle bağımlı kalması engellenmelidir (Brazelton,
1962; Stadtler, Gorski ve Brazelton, 1999; Gökçay ve Beyazova, 2017). Eğitim
süresi içinde ara sıra alt ıslatma şeklinde kazaların yaşanabileceği, bu durumun
normal olduğu ailelere ya da bakım veren kişilere anlatılarak başarısız oldukları
düşüncesine kapılıp eğitimi bırakmaları engellenmelidir. Bu tip durumlarda
çocukla asla alay edilmemeli, çocuğa kötü davranılmamalı, cezalandırılmamalı
ve çocuğun da başarısız olduğunu düşünmemesi adına bu durumun doğal olduğu
vurgulanarak eğitime devam edilmelidir (Vermandel, Van Kampen, Van Gorp
ve ark., 2008).
4.

Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler

Tuvalet eğitiminin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi ve başarılı olunmasının
altında birden fazla etkenin rol oynadığı görülmektedir. Bunlar içerisinde; ailenin
sosyoekonomik durumu, kültürel yapısı, annenin eğitim durumu, genç yaşta
anne olup olmama durumu, yaşadığı ortamın fiziksel koşulları, tercih edilen
tuvalet tipi, günlük rutinleri, çocuğun doğum sırası, cinsiyeti, çocuğun mizacı,
eğitime başlama yaşı, tuvalet eğitimi esnasında kullanılan yöntemler, ana-baba
tutumları, çocuk ile inatlaşma ve güç savaşına girilmesi, eğitim veren kişinin
eğitim hakkındaki bilgi düzeyi, eğitime başlanılacak mevsim, eğitim esnasında
çocuğun hastalanması, ailenin taşınması, çocuğun kreş eğitimine başlaması,
evden birinin ayrılması ya da gelmesi kısacası çocuğun rutininde yaşanabilecek
değişikliklerin sayılabileceği, çeşitli çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır
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(Koç, Camurdan, Beyazova, İlhan ve Şahin, 2008; Brazelton, 1962; Tarhan,
Çakmak, Akarken, Ekin ve ark., 2015).
Tüm bu durumlara ek olarak hormonal bozukluklar, gelişimsel
yetersizlikler, kronik hastalıklar vb. gibi sağlık sorunları da tuvalet eğitimini
etkileyen etmenler arasında yer almaktadır (Brazelton, Christophersen, Frauman,
Gorski ve Poole, 1999; Frauman, ve Brandon, 1996). Yine tek kullanımlık
bebek bezlerinin kullanım kolaylığı ve rahatlığından dolayı tuvalet eğitimine
başlama ve çocuğun bağımsız bir şekilde tuvaletini yapmaya geçişi geciktirdiği
görülmektedir (Bolat, 2015; Sevinç ve Kutluca, 2019; Çalışır, Özvurmaz,
Tuğrul ve Şahbaz, 2011). Yapılan çalışmalarda tek kullanımlık yüksek emici
bebek bezlerini kullanan çocukların, biyolojik saatinin uyarılamamasına bağlı
olarak çocuğun, idrarının geldiğini fark edememesine sebep olabileceği ve idrar
kaçırma ile ilgili farkındalığının azalabileceği belirtilmektedir. Bu durumun
da tuvalet eğitimini geciktireceği ya da başarıya ulaşmayı engelleyebileceği
düşünülmektedir (Richardson, 2016).
Tuvalet eğitimi ile ilgili çalışmalar 50 yılı aşkın bir süredir yapılmakta
ve devam etmektedir. Bu çalışmalardan biri olan ve geçerliliğini günümüzde
hala koruyan Brazelton’un Çocuk Merkezli Tuvalet Eğitimi Yöntemi’nde,
tuvalet eğitimine başlama ve tamamlama süreleri, çocuğun gelişim
süreçleri doğrultusunda belirlenmiştir (Deniz ve Görak, 2018). Son yıllarda
gerçekleştirilen çalışmalar ışığında ise bazı çocukların tuvalet eğitimine 18
ila 24 ay arasında hazır olduklarını bazılarının ise 30 ay ve üzerine kadar
eğitime hazır olmadıklarını göstermiştir (Evliyaoğlu, 2007; Behrman,
Klıegmen, 2001; Bolat Yılmaz, 2015; Albaramki, Allawama ve Yousef,
2017). Bu durum ve yapılan güncel çalışmalar da bize, bireysel farklılıklara
bağlı olarak eğitime başlama yaşının daha geç ve eğitim sürecinin daha uzun
olabileceğini göstermektedir (Wheeler, 2011; Çalışır, Özvurmaz, Tuğrul ve
Şahbaz, 2011).
5.

Başarısız Tuvalet Eğitiminin Oluşturabileceği Durumlar

Tuvalet eğitimi hem çocuklar hem de bakım veren kişiler tarafından üstesinden
gelmesi zor bir gelişim dönemidir. Bu dönemde bakım verenin doğru bilgiye
sahip olması, doğru bir yaklaşım ve tutum içerisinde çocuğa yaklaşması ve
sabırlı olması eğitimin verimliliğini arttırmaktadır. Fakat tam tersi bir durumda
ise başarısız bir tuvalet eğitimi verilmesine bağlı olarak karşımıza istenmedik
sonuçlar çıkabilmektedir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada çok sayıda annenin
tuvalet eğitimini yanlış bir şekilde vermeye çalıştığını, 18 ay öncesinde
eğitime başladıklarını, eğitim esnasında ceza yöntemini kullandıklarını
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ortaya koymuştur. Bu şekilde verilen eğitimlerin sonucunda ise çocuğun
tuvalet eğitimini reddetmesine, tuvaletinin geldiğini söylememesine, çocuğun
kendisini suçlu hissetmesi ve yapabileceklerinden şüphe duymasına neden
olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca öfke nöbetlerinin, hıçkırık şeklindeki duygusal
dışavurumların ve inatlaşma davranışının artmasına neden olduğu bildirilmiştir
(Çalışır, Özvurmaz, Tuğrul ve Şahbaz, 2011). Yapılan çalışmalarda, tuvalet
eğitimine hazır oluşluğa dair sinyallerin oluşmaması ve erken tuvalet eğitimine
başlanmasına bağlı olarak çocuklarda, tuvalet ile ilgili korkuların oluşabildiği,
eğitim süresinin uzadığı ve hem gece hem de gündüz mesane kontrolünü
sağlamada sıkıntılar yaşandığı görülmüştür. Tuvalet eğitimine geç başlamada
ise çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları, enürezis gibi sorunların ortaya çıktığı
dile getirilmiştir (Stadtler, Gorski ve Brazelton, 1999). Ayrıca geç tuvalet eğitimi
çocukta; temizlik ile ilgili sorunların oluşması, bez kullanmaya bağlı enfeksiyon
ve ciltte tahrişi, anne çocuk arasındaki ilişkinin yıpranması, çevreden utanma,
içe kapanıklık, anneye aşırı bağımlılık vb. durumlara yol açabilmektedir (Choby
ve George, 2008). Tüm bunlara ek olarak eğitim sürecinde bakım verenin
çocuğa karşı sert, baskıcı, otoriter bir tutum sergilemesi ve ceza yöntemini
uygulaması da çocukta enürezis ve enkoprezis gibi dışa atım bozukluklarına
neden olmaktadır. Ayrıca eğitim sürecinde yaşadığı sorunlara bağlı olarak
bu dönemde takılı kalan çocukların ileride obsesif kompulsif bozukluk, aşırı
bağımlılık geliştirme ile inatçı, dar görüşlü bireyler olma eğilimi gösterdikleri
bilinmektedir (Yavuzer, 2012).
6.

Başarılı Bir Tuvalet Eğitimi İçin Öneriler

1.

Tuvalet eğitimi esnasında çocuğun kendisine güven duyabilmesini
sağlamak için lazımlık ile eğitime başlanabilir. Ayrıca lazımlık eğitimin ilk
aşamalarında evin her yerinde kullanılabilmeli ve alışması sağlanmalıdır.
Eğitimin ilerleyen zamanlarında ise lazımlık banyoya konularak tuvalet
ihtiyacının giderileceği yerin neresi olduğu çocuğa öğretilmelidir.
Çocuk lazımlığa oturmak istemezse ya da çekinirse ona olumlu telkinler
verilmeli ve sevdiği bir oyuncakla birlikte alıştırmalar yapılarak lazımlığa
alışması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki tuvalet eğitimi, ilgi ve zaman
isteyen bir süreçtir ve bu alışkanlığın kazandırılmasındaki en önemli
unsurlardan biri de anne- baba ya da bakım veren kişinin sabırlı ve
hoşgörülü olmasıdır.
Çocuk ısrarla lazımlığa oturmayı reddederse kesinlikle zorlanmamalıdır.
Lazımlık yerine çocuklar için özel olarak üretilen tuvalet adaptörleri de
eğitim esnasında alternatif olarak kullanılabilir.

2.

3.
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4.

Bazı çocuklar tuvalet eğitimi için gerekli yaşa ve olgunluğa ulaşmış ve
tuvalet eğitimi için gerekli olan sinyalleri vermiş olmasına rağmen inatla
lazımlığı ya da tuvaleti kullanmayı reddederler ve bezi bırakmak istemezler.
Hatta bazı çocuklar tuvaletini tutabilir, geldiğini fark edebilir ama tuvalete
gitmek yerine annesinden bezini takmasını isteyebilir. Böyle durumlarda
eğitim için kesinlikle ısrar edilmemelidir. Çocuğa her tuvalet ihtiyacı
geldiğinde lazımlık ve tuvalet seçeneği hatırlatılarak onu zorlamadığımız
ama bu eğitimden de vazgeçmediğimiz gösterilmelidir (Brazelton, 1962).
5. Tuvalet eğitimi için acele edilmemeli, erken başlatılmamalıdır. Ayrıca
eğitim esnasında kesinlikle zorlama, baskı ve ceza yöntemleri de
kullanılmamalıdır (Aydın, Çıtak ve Erermiş, 2011).
6. Eğitim esnasında tutarlı olunmalıdır. Çocuk eğitim için bezden ayrılıp
tekrar beze döndürülüp tekrar bez bırakılmamalıdır. Bu süreçte geri
dönüşlerin yaşanmaması için ailenin ve çocuğun hazır olduğu uygun bir
zaman seçilmeli, çocuğun eğitimini aksatacak (örneğin yatılı misafirliğe
gitmek gibi) durumlardan uzak durulmalıdır.
7. Çocuğun bezini ne zaman kirlettiği takip edilmeli ve özellikle bu
saatlere denk gelecek şekilde çocuk lazımlığa götürülmelidir. Eğer bu
zamanı belirlemede zorluk çekilirse 1,5-2 saat ara ile çocuk lazımlığa
götürülmelidir.
8. Çocuk eğitim süreci içinde oyuna dalabilir ve tuvalete gitmeyi unutabilir
ya da oyundan ayrılmak istemediği için tuvaleti gelse bile tutabileceğini
düşünerek tuvalete gitmeyebilir. Bu durumları önlemek için yine 1,5-2
saatte bir çocuğa nazik bir şekilde tuvalete gitmesi hatırlatılmalı ve
tuvaleti olmasa bile lazımlığa gidilerek kısa bir süre oturması ve denemesi
sağlanmalıdır. Böylelikle hem biyolojik saat uyarılmış hem de tuvalet
alışkanlığı pekiştirilmiş olacaktır.
9. Çocuğun bezi değiştirilirken, lazımlığa yapılan idrar ya da kaka
temizlenirken ya da eğitim esnasında altını ıslatma tarzındaki kazalarda
ebeveynin iğrenme, tiksinme tarzı hareketler göstermesi, çocuğun
da normal olan tuvalet ihtiyacının ayıp, utanılacak ya da kötü bir şey
olduğunu düşünmesine neden olacağı için olumsuz etkileneceğinden
dolayı tuvalet eğitimi aksayabilir. Bu nedenle mutlaka bu durumun normal
bir süreç olduğu ve herkesin tuvalet ihtiyacını giderdiğini anlatmamız
gerekmektedir (Brazelton, 1962).
10. Çocuk tuvalet eğitimini reddedebilir ya da dönem itibari ile aile ile inatlaşma
konusu haline getirebilir. Bu süreçte çocuk inatlaşma döneminde olduğu
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11.

12.

13.
14.

15

16.

17.

için çocukla kesinlikle inatlaşılmamalı ve aileler bu durumu bir güç savaşı
olarak kesinlikle algılamamalıdırlar. Çocuk bu eğitim sürecinde ailenin
sabrını ve tepkisini ölçmek için bilerek ailesinin gözünün önünde idrarını
altına yapabilir ya da bilerek dışkısını tutarak karşı tarafı cezalandırabilir.
Böyle durumlarda bakım veren kişi kim ise yüzünde mimik dahi oynamadan
yani sinirlenme, şaşırma vb. tepkilerden uzak durarak sabırlı bir şekilde
böyle hataların olabileceğini, bir sonraki tuvalet ihtiyacında ona hatırlatma
şeklinde yardımcı olacağını söyleyerek bu durumun normal olduğu çocuğa
gösterilmelidir (Arıkan, Çelebioğlu ve Tüfekçi, 2013).
Çocuğun bezi yavaş yavaş bıraktırılmalıdır. İlk olarak gündüz bezi belirli
saatlerde çıkarılmalı daha sonra süre yavaş yavaş uzatılarak bezsiz alt
çamaşırları ya da alıştırma kilodu ile dolaşmasına izin verilmelidir.
Başlangıçta gündüz uyuduğu süreçlerde bez takılmaya devam edilebilir.
Gündüz bezden tamamen ayrıldıktan sonra bir daha gündüz bez takılmaya
geri dönülmemelidir.
Gündüz bezden ayrılma gerçekleştikten sonra gece bezi de yavaş
yavaş çıkarılmalıdır. Gece kuru kalma süreci bazı çocuklarda biraz
uzun sürebilmekte olup bu süreç ailede panik yaratmamalı ve eğitim
bırakılmamalıdır (Brazelton, 1962).
Çocuk düzenli olarak yatmadan önce tuvalete götürülmelidir.
Çocuğun tuvalet ihtiyacında lazımlığa gitmesi ya da tuvaleti kullanması
konusunda cesaretlendirilmeli, ara sıra alt ıslatma şeklinde oluşan
kazalarda ise normal bir süreç olduğu çocuğa iletilmelidir (Gilbert, 2014).
Tuvalet eğitimi sürecinde bu eğitimi daha iyi idrak edebilmesi için konu ile
ilgili çocuğun yaşına uygun kitap, video ya da şarkılardan yararlanılabilir
(Gilbert, 2014).
Çocuklarda tuvalet eğitimi aldıktan sonra regresyon yani gerileme
davranışı gösterebilir ve tuvaletini tekrardan beze yapma ya da altını
ıslatma şeklinde davranışlar sergileyebilir. Böyle durumlarda sakin
olunmalı, nedeninin araştırılması (uzun süre hastanede yatma ve ilgi
alma isteği, kardeş doğumu, kreş ya da anaokuluna başlama, yapısal veya
genetik bir sorun vb.) için bir uzmana başvurulmalıdır (Arıkan, Çelebioğlu
ve Tüfekçi, 2013).
Kabızlık şikâyeti olan çocuklarda da pediatri uzmanı aracılığı ile nedenleri
araştırılmalı, tedavi edilmeli ve tükettiği besinler ona göre düzenlenerek
şikayetlerinin giderilmesi sağlanmalıdır (Kılıçaslan, Abalı, Aydoğdu ve
Bilici, 2014).
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18. Dört yaşından büyük çocuklarda tuvalet eğitimi hala tamamlanamamışsa
da bir uzmana danışılmalıdır.
Kaynakça
Albaramki J.H., Allawama, M.A. & Yousef, A.F. (2017). Toilet training and
influencing factors that affect ınitiation and duration of training: a cross
sectional study. Iran J Pediatr., 27(3):1-5.
American Academy of Pediatrics. AAP (2003). Toilet training guidelines for
parents.
Arenth, Christina (2007). “The no-diaper system”. In Tang, Wenfang (ed.).
[Pitt in China: A Cultural Perspective by American College Students].
China (Supp: 1):53-6 ISBN 978-7-5085-1204-4. https://books.google.
com.tr/books?id=N3WZQIumWBQC&pg=PA53&redir_esc=y#v=on
epage&q&f=false (Son Erişim Tarihi:08.04.2022)
Arıkan, D., Çelebioğlu, A. ve Tüfekçi, F. G. (2013). Çocukluk dönemlerinde
büyüme ve gelişme. Conk, Z., Başbakkal, Z., Yılmaz, H. B. ve Bolışık, B.
(Ed.). Pediatri Hemşireliği (s.53-66). Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi.
Aydın C, Çıtak A, Erermiş S. Çocuk Ruh Sağlığı Yönünden Enürezis ve
Enkoprezis. Ekşi A. (Ed.). Ben hasta değilim çocuk sağlığı ve hastalıklarının
psikososyal yönü. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2011, 97-109.
Behrman RE., Klıegmen RM. (2001). Nelson essentials of pediatrics. Tuzcu S.
(Ed.), Pediatrinin temel ilkeleri 3.basım. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri.
36.
Bettison, S. (1982). Toilet training to ındependence for the handicapped a
manual for trainers. USA: Charles Thomas.
Bolat Yılmaz E. (2015). 1-4 yaş arası çocuğa sahip annelerin tuvalet eğitimi
kazandırma konusunda tutum ve görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi,
(1):53-67.
Brazelton, T. B., Christophersen, E. R., Frauman, A. C., Gorski, P. A., Poole,
J. M., Stadtler, A. C., Wright, C. L. (1999). Instruction, timeliness, and
medical influences affecting toilet training. Pediatrics, 103(Supplement
3), 1353-1358.
Brazelton, T. B. (1962). A child-oriented approach to toilet training. Pediatrics,
29(1):121-128.
Choby, B. A., & George, S. (2008). Toilet training. American Family Physician,
78(9):1059-1064.

TUVALET EĞİTİMİ   63

Community Paediatrics Committee CPS. (2000). Toilet learning: Anticipatory
guidance with a child-oriented approach. J Paediatr Child Health,
5:333-5.
Çalışır H., Özvurmaz S., Tuğrul E., Şahbaz M. (2011). Annelerin tuvalet
eğitimi sırasında kullandıkları yöntemler ile 1-4 yaş çocukların altlarını
ıslatma durumları arasındaki ilişki. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri
Dergisi, (14):17-24.
Deniz, Ç. & Görak, G. (2018). Çocuklarda tuvalet eğitimi ve kullanılan
yöntemler. JAREN, 4(1):59-64.
Evliyaoğlu N. (2007). Sağlam çocuk izlemi. Adana: Türk Pediatri Arşivi.,
42(1):6-10.
Foxx, R. M., & Azrin, N. H. (1973). Dry pants: A rapid method of toilet training
children. Behaviour research and therapy, 11(4):435-442.
Frauman, A. C., & Brandon, D. H. (1996). Toilet training for the child with
chronic illness. Pediatric nursing, 22(6):469-473.
Gilbert, J. (2014). Tuvalet eğitimi. (T. Kanbur, Çev.). İstanbul: Mikado Yayınları.
Gökçay G, Beyazova U. (2017). İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi. İstanbul:
Nobel Tıp Kitabevleri, 353–61.
Kaerts N, G Van Hal, Vermandel A, Wyndaele J-J. (2012). Readiness signs
used to define the proper moment to start toilet training: a review of the
literature. Neurourol Urodyn, 31:437-40.
Kılıçaslan, H., Abalı, O., Aydoğdu, İ., & Bilici, M. (2014). Çocuklarda
fonksiyonel kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi. Marmara
Medical Journal, 27(1):36-41.
Kiddoo, DA. (2012). Toilet training children: When to start and how to train.
CMAJ, 184(5):511-12.
Klassen, T. P., Kiddoo, D., Lang, M. E., Friesen, C., Russell, K., Spooner,
C., & Vandermeer, B. (2006). The effectiveness of different methods of
toilet training for bowel and bladder control. Evidence report/technology
assessment, (147):1-57.
Koc, I., Camurdan, A. D., Beyazova, U., Ilhan, M. N., & Sahin, F. (2008). Toilet
training in Turkey: the factors that affect timing and duration in different
sociocultural groups. Child: care, health and development, 34(4):475-481.
Özkul, E. (2017). Tuvalet eğitimi tamamlanmış çocukların, dışkı-idrar kontrolü
ve tuvalet becerisi kazanmalarını etkileyen faktörlerin ve etkilerinin
incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

64   BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE GELİŞIM VE EĞİTİM

Richardson, D. (2016). Toilet training for children with autism. Nursing children
and young people, 28(2).
Robson, W. L., & Leung, A. K. (1991). Advising parents on toilet training.
American family physician, 44(4):1263-1266.
Sevinç, F. C., & Kutluca, A. Y. (2019). Okul öncesi dönemde çocuğa sahip
annelerin tuvalet eğitimi farkındalıklarının incelenmesi: bir durum
çalışması. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1):64-83.
Snell, M.E. & Farlow, J.L. (Eds.) (1993). Self care skills. Instruction of students
with severe disabilities. (Fourth Edition). New York: Mcmillan.
Sönmez, N., & Varol, N. (2008). Eve dayalı aile eğitimi programının
zihinsel engelli çocukların gündüz tuvalet kontrolünü kazanmalarına ve
sürdürmelerine etkisi. Journal of Educational Sciences & Practices, 7(14).
Stadtler, A. C., Gorski, P. A., & Brazelton, T. B. (1999). Toilet training methods,
clinical interventions, and recommendations. Pediatrics, 103(3):13591361.
Sun, M., & Rugolotto, S. (2004). Assisted infant toilet training in a Western
family setting. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics,
25(2):99-101.
Tarhan H., Çakmak Ö., Akarken İ., Ekin RG. ve ark. (2015). Toilet traning age
and influencing factors: a multıcenter study. Turk J Pediatr, (57):172-176.
Wheeler, M. (2011). Herkes için tuvalet eğitimi. Saadet Baykal (Çev.). İstanbul:
Gün Yayıncılık.
Varol, N. (2005). Beceri öğretimi ve öz bakım becerilerinin kazandırılması.
Ankara: Kök Yayıncılık.
Vermandel A, Van Kampen M, De Watcher S. (2009). The Efficacy of a wetting
alarm diaper for toilet training of young healthy children in a day-care
center: a randomized control trial. Neurourology and Urodynamics,
28:305-8. [CrossRef]
Yavuzer, H. (2012). Çocuk psikolojisi (34. bs). İstanbul: Remzi Kitabevi.

BÖLÜM VI

ÇOCUKLARDA AŞI VE
BAĞIŞIKLAMA
Vaccination and Immunıcatıon ın Children
Hüseyin YAŞAR1 & Hasan BAKIR2
(Öğr.Gör.) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
e-mail: hyasarksu@gmail.com
Orcid:0000-0001-8241-3375

1

(Öğr.Gör.) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
e-mail: hasanbakir@kmu.edu.tr
Orcid:0000-0003-3643-7098

2

T

arih boyunca insanlar değişik doğal afetlerle mücadele etmişlerdir. Bu
doğal afetlerle başa çıkabilmek için farklı arayışlar içerisine girmişler
ve değişik çözüm yolları bulmuşlardır. Birçok çeşidi olan bu doğal
afetlerden biriside bulaşıcı hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklara karşı bulunan
çözüm yolu ise aşılar olmuştur (Pesen ve Konak, 2021).
Geçtiğimiz 20. yüzyılda bulaşıcı hastalıklarla mücadelede edebilmek
için immünoloji çalışmaları yapılmış birçok aşının geliştirilmesi sağlanmıştır
(Özmert, 2008). Bu gelişmeler kuduz, veba, kolera, tifo ve çiçek aşılarının
insanlarda uygulanmasını sağlamıştır (Semerci, 2022). Ülkemizde aşılamayla
ilgili ilk çalışmalar 1721 yılında Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul’da
çiçek hastalığıyla mücadele için başlamıştır. Veremle savaşta aşı kampanyalarının
yürütülmesi, polionun eradike edilmesi ve yenidoğan tetanozunun elimine
edilmesi sağlanmıştır (Etiler, 2019). Ayrıca 1980 yılında çiçek hastalığı 2011
yılında ise sığır vebasının eradike edilmesi sağlamış ve çocuk felci, kızamık gibi
birçok önemli hastalığın görülme sıklığını büyük ölçüde azaltılmıştır (Hussein
ve ark. 2015; Vetter ve ark. 2018; Semerci, 2022). Türkiye, UNICEF ve WHO
tarafından 29 Mayıs 1985’te imzalanan “Temel Sağlık Hizmetleri Çerçevesinde
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Çocuk Yaşatma ve Geliştirme Seferberliği” protokolüyle ‘‘Genişletilmiş ve
Hızlandırılmış Bağışıklama Programı’’ uygulanmaya başlatılmıştır (Eskiocak
ve Marangoz, 2021). Ayrıca DSÖ hastalıklara karşı aşılamalar ile korunan
çocukların, sağlıklı büyüme potansiyellerinin avantajlı olduğu vurgulamakta
ve bu avantajın adölesan ve yetişkinlikte yapılan aşılarla arttığını bildirmiştir
(Orhon, 2020).
Aşılar, geçen yüzyılın en önemli halk sağlığı başarılarından biridir ve her
yıl yaklaşık 2-3 milyon insan hayatının aşılar ile kurtulduğu tahmin edilmektedir.
Bunun yanında aşı olmadığı için sadece koronavirüs hastalığı 2019 (COVID 19)
nedeniyle iki yıl gibi kısa bir süre içinde milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir
(Giubilini, 2021). Aşılar, doğal enfeksiyonlar gibi doğuştan gelen bir bağışıklık
tepkisini başlatarak hareket eder ve bu durum antijene özgü adaptif bir bağışıklık
tepkisini aktive eder (Delany ve ark. 2014).
Aşılama, enfeksiyonu önlemenin en uygun maliyetli yolarından biri
olmaya devam etmektedir. Milyonlarca bebeğe çocuk felci, hepatit B, tetanoz,
tüberküloz, boğmaca, difteri, haemophilus influenza tip b, rotavirüs ve kızamığa
karşı aşılar uygulanmakta ve her yıl yaklaşık olarak 2,5 milyon ölümün önüne
geçilmektedir. Aşılama daha büyük bebeklere ve çocuklara fayda sağlasa da,
yaşamın ilk ayında önemli ölçüde daha az etkili olduğu görülmüştür (MacLennan
ve Saul, 2014; Kollman ve ark. 2020). Bu nedenle aşının tanımı ve özelliklerinin
bilinmesi çocukluk çağı aşılamalarında önem arz etmektedir.
1.

Aşı Tanımı

İnsan ve hayvanlar üzerinde hastalık yapabilme yeteneğine sahip virüs, bakteri vb.
mikropların hastalık yapabilme özellikleri arındırılarak ya da bazı mikroplarca
salğılanan toksinlerin etkileri tamamen yok edilerek geliştirilen biyolojik
materyallere aşı denir (https://asi.saglik.gov.tr/ erişim tarihi 13.06.2022). Türk
Tabipler Birliği (TTB) tanımında aşı, bağışıklık sistemini uyararak hastalığa
karşı koruma sağlayan immünolojik ürünler olarak tanımlanmaktadır. Aşılar,
antijene özgü antikorların üretilmesiyle hümoral bağışıklık oluşturabildiği gibi
hücresel bağışıklıkta oluşturabilirler (TTB, 2018).
Bulaşıcı hastalıklardan korunmada birincil koruma yöntemi aşıdır.
Aşı, bireyleri hastalıktan ve hastalıkların neden olduğu olumsuz sonuçlardan
koruyabilmek için hem sağlam hem de risk altındaki bireylere uygulanır.
Özellikle çocuklarda olmak üzere her yaş grubundaki bireye aşı uygulanabilir.
Bununla ilgili her ülkenin kendi aşı politikası vardır ve kendi Sağlık Bakanlıkları
tarafından bu politika yürütülmektedir (Öztek, 2020). Aşıların hazırlanmasında
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kullanılan antijenlerin kategorize edilmesine dayanılarak çeşitli isimlerde pek
çok aşı türü vardır. Bu nedenle aşılar iki gruba ayrılır.
1.1. Canlı (Atenüe) Aşılar
Canlı aşılar, muadillerine göre zayıflatılmış, değiştirilmiş ya da daha az virülan
olması için seçilmiş patojenler içerir. Bunlar genellikle bakterilerden ziyade
virüslerden üretilir. Bu tür aşıların örnekleri arasında kızamık, BCG, kızamıkçık,
kabakulak, suçiçeği ve oral polio aşıları verilebilir. Canlı aşıların dezavantajı,
virüsün belli bir mutasyon nedeniyle daha öldürücü bir forma dönüşmesi ve
vücuda enjekte edildiğinde hastalığa neden olabilmesidir (Hussein ve ark. 2015).
Canlı aşıların özellikleri;
·
·
·
·

Vahşi virüs veya bakterinin hafifletilmiş şeklidir.
Etken vücutta çoğalır fakat etkenin hafif formu olduğundan kişide
bağışıklık oluşturur.
Çoğunlukla tek bir dozda bağışıklık meydana getirirler.
Işığa ve ısıya duyarlıdırlar (TTB, 2018).

1.2. Canlı Olmayan Aşılar
Herhangi bir canlı veya bulaştırıcı parçacık içermezler. Bu nedenle hastalık
yapmazlar ve yeniden etkinleşemezler. Bu nedenle, bağışıklığı baskılanmış
bireylerde bile çoğu zaman iyi bir güvenlik profiline sahiptirler. Bunula birlikte bu
aşıların bir dezavantjı koruma süresinin canlı aşılardan daha kısa süre olmasıdır.
Bundan dolayı canlı olmayan aşılar uzun süre bağışıklık oluşturabilmek için
tekrar tekrar yapılmaktadırlar (Vetter ve ark. 2018). Canlı olmayan aşılara örnek
olarak boğmaca, kuduz ve hepatit A aşıları verilmektedir (Delany ve ark. 2014;
Cunningham ve ark. 2016).
Canlı olmayan aşıların özellikleri;
·
·
·

Bu tür aşıların vücutta çoğalması imkansızdır.
Birçok keza uygulama yapılarak hedeflenen bağışıklık düzeyine ulaşılır.
Zamanla içindeki antikor düzeyleri azaldığı için rapel (pekiştirme) dozu
gerekmektedir (TTB, 2018).

1.3. mRNA ve DNA İhtiva Eden Aşılar
mRNA aşıları belirlenen hedef mikroorganizmanın antikor oluşumu sağlayan
antijenik yapısının mRNA’sını muhteva eden aşılardır. Örneğin COVİD 19
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pandemisinde kullanılan Moderna mRNA ve Pfizer Biontech mRNA aşıları gibi
(https://covid19asi.saglik.gov.tr Erişim Tarihi 13.06.2022).
2.

Bağışıklamanın Tanımı

DSÖ bağışıklama sürecini aşılar vasıtası ile vücudu hastalıklardan korumak
olarak tanımlamaktadır. Bağışıklama, kişiye spesifik bir aşının uygulanması ile
bulaşıcı olan bir hastalığa karşı dirençli duruma geldiği ve bağışıklık kazandığı
bir işlemdir (https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunizatione.
Erişim tarihi 23.06.2022). Bağışıklama sayesinde vücudun bir enfeksiyon ajanı
ile karşılaştığında onu tamamen yok edebilecek bağışıklık yanıtı vermesi ve bunu
o enfeksiyon ajanı ile her karşılaştığında tekrarlayabilmesi hedeflenmektedir
(Plotkin, 2005). Aşı ile bağışıklama hem bireysel korumayı sağlar hem de
bağışıklık kazanan bireyler sayesinde aşılanmamış kişilerin hastalık etkeni ile
temasları azaltılmış olur (Demir, 2019). Bağışıklama da kendi içince farklı
türlere ayrılmaktadır.
2.1. Bağışıklamanın Türleri
Bağışıklık, doğal ve kazanılmış sınıflamalarıyla iki grupta incelenir. Doğal
bağışıklıkta genetik faktörler rol oynar. Bunun yanın da vücuttaki anatomik
bariyerler, vücudun doğal sıvıları, anne karnında anneden bebeğe geçen
antikorlar da doğal bağışıklık oluşturan yapılar arasında yerlerini alırlar (Demir,
2019). Doğal bağışıklıkta vücudun enfeksiyon etkeni ile daha önce karşılaşma
durumunun olup olmaması çok önemli değildir. Çünkü doğal bağışıklıkta vücut
o etkenle daha önce karşılaşmamış olsa bile ilk karşılaştığı anda onu hemen
tanır. Böylece dakikalar veya saatler içerisinde ilk tepkimeyi verir (Demir
2019; Diniz ve ark. 2022). Kazanılmış bağışıklığın temel yapı taşlarını T ve B
lenfositleri oluşturur. Bunlar vücuda giren bir enfensiyon ajanını tanır, çoğalır
ve bu enfeksiyon ajanına karşı aktif hale gelirler. Kazanılmış bağışıklıkta tepki
birkaç hafta içinde oluşur ve uzun süreli bir hafıza durumu söz konusudur.
Kazanılmış bağışıklık, kişinin yaşamı boyunca gelişir; kişiye ait olan ile onun
dışında olanı ayırt eder ve yabancı moleküllere özel olarak yanıt verir (Demir,
2019). Kazanılmış bağışıklık da kendi içerisinde ikiye ayrılır.
A)

Aktif Bağışıklık: Uzun sürede oluşur, etkisi ömür boyu sürebilir. Aktif
bağışıklıkta kendi içinde ikiye ayrılır.
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Doğal-Aktif Bağışıklık: bireyin hastalık etkenine maruz kalması
sonucu görülen ve bu etkenin bireyde belirtili veya belirtisiz olarak
geçirilmesi şeklinde kazanılan bağışıklıktır.
·
Yapay-Aktif Bağışıklık: Hastalık yapma özelliği azaltılmış
mikroorganizmaların toksinlerinin belirli işlemlerden geçirilip
organizmaya verilmesi sonucu ortaya çıkan bağışıklıktır. Burada
aşılama bağışıklamanın yapak şekli olarak karşımıza çıkıyor.
Pasif Bağışıklık: Bağışıklık hızlı gelişir fakat kısa sürelidir. Pasif bağışıklık
da kendi içinde ikiye ayrılır.
·
Doğal-Pasif Bağışıklık: Anneden plesenta yoluyla fetüse geçen IgG
ve anne sütü yoluyla bebeğe aktarılan IgA antikorlarının sağladığı
bağışıklıktır. Bu antikorlar yaklaşık olarak doğumdan itibaren bebeği
4-6 ay kadar koruma sağlar.
·
Yapay-Pasif Bağışıklık: Antikorun vücuda dışardan verilmesi
oluşturulan bağışıklık şeklidir. Bunun için bağışık serumlar kullanılır
ve bu serumlar hazır antikorlardır (Danış ve ark. 2020).
·

B)

3.

Dünya’da Aşı ve Bağışıklama Hizmetleri

Ülkelerin aşı ve bağışıklama uygulamaları, sosyo-demografik göstergeler,
ekonomik göstergeler ve uygulanan sağlık politikalarına göre farklılık
gösterebilmektedir (Marangoz, 2019). Dünya geneline baktığımızda 2017
yılında Difteri- Boğmaca-Tetanoz (DTB) aşısının ilk dozu her 10 çocuktan
9’una yapılırken 3 doz ise %85’ine yapılabilmiştir. Angola, Gine, Somali, Çad,
Güney Sudan ve Ukrayna’da 3 doz DTP ya da tek doz kızamık aşısı uygulama
oranı %50’nin altında kalmaktadır (Soysal ve ark., 2022). Dünya nüfusunu
özellikle de çocukları salgınlardan korumak için önerilen aşılar özetle tabloda
verilmiştir.
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Tablo 1: Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar ve Aşıları
Aşı
Bacillus
Calmette–
Guérin (BCG)

Hastalık
Tüberküloz

Belirti ve etkiler
Tüberküloz, sıklıkla akciğerlere saldırmasına rağmen
bebeklerde ve küçük çocuklarda hayati öneme sahip
beyin gibi organları etkileyebilen bir enfeksiyondur.
Oldukça ciddi komplikasyonlara neden olabilmekle
birlikte bazı vakalar ölümle sonuçlanabilmektedir.
Hep B
Hepatit B
Bu virüs, bebeklik döneminde karşılaşıldığında
uzun yıllar hiçbir belirti göstermeyen karaciğeri
etkileyen oldukça tehlikeli bir enfeksiyondur.
Devam eden yaşlarda siroz ve karaciğer kanseriyle
sonuçlanabilmektedir.
Çocuk felci
Çocuk Felci Etken, enfekte olan 200 kişiden 1’ini felç edebilme
Virüsü
yeteneğine sahip olan bir virüstür. Çocukta felcin
meydana gelmesinden sonra sadece semptomları
hafifletilebilir ve tam bir iyileşme olmaz.
DTB Diphtheria, Difteri
Etken, boğazı ve ağız içi lenfoid yapılar olan
tetanus,
bademcikleri enfekte ederek çocuk ve bebeklerin
pertussis
nefes rahat bir şekilde almasını ve spontane
(Difteri, tetanos,
gerçekleşen yutmayı zorlaştırır. Vakaların çoğunda
boğmaca- DTB)
kalp, böbrek ve/veya sinir hasarı gelişebilmektedir.
DTB
Tetanos
Etken, oldukça ağrılı kas kasılmalarına oluştururken
çocukların boyun bölgesi ve çene çevresindeki
kasların kilitlenmesine sebep olabildiğinden ağızlarını
açmalarını, yutmalarını veya rahat nefes almalarını
güçleştirebilir.
DTB
Boğmaca
Boğmaca, uzun süreli hatta günlerce sürebilen
öksürük krizlerine neden olur. Zorlu solunuma,
zatürreye hatta ölüme sebebiyet verebilmektedir.
Hib
Haemophilus Bakteri etkeni, 5 yaş altı çocuklarda zatürre,
influenza tip b menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonları oluşturabilme
(Hib)
yeteneğine sahiptir.
Pnömokok
Pnömokok
Etkenin neden olduğu hastalıklar, menenjit ve
hastalıkları
pnömoni gibi ciddi hastalık tablolarından sinüzit ve
kulak enfeksiyonları gibi daha hafif değerlendirilen
fakat daha yaygın görülen enfeksiyonlara kadar
uzanabilir. Küresel çapta 2 yaş altın küçük çocuklarda
yaygın bir hastalık ve mortalite sebebidir.
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Rotavirüs

KKK

KKK

KKK

Human
papillomavirus
(HPV)

Rotavirüs

Bu virüsler, küçük yaşlarda dehidrasyon, elektrolit
dengesizliği ve şok tablosuna yol açabilen
şiddetli ishal ve kusmaya neden olur. Sıvı
replasmanının hemen sağlanmadığı vakalar ölümle
sonuçlanabilmektedir.
Kabakulak
Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, vücut ısısında
artış ve büyümüş tükürük bezlerine belirgin
göstergelerindendir.
Kızamık
Etken, vücut ısısında artış, burun akıntısı,
ağzın arkasında beyaz lekeler ve kızarıklık gibi
semptomlar gösteren bulaş riski yüksek olan viral
bir hastalıktır. Görme kaybı, beyin şişmesi ve ölümle
sonuçlanabilmektedir.
Kızamıkçık Enfeksiyon, çocuk ve yetişkinlerde genellikle hafif
görülmesine rağmen kadınlarda gebelik döneminde,
düşük, ölü doğum, bebek ölümü ya da doğum
defektlerine yol açabilmektedir.
İnsan
Etkenin genellikle hiçbir semptom göstermemesine
Papilloma
rağmen kadınlarda insidansı dördüncü sırada olan
Virüsü (İPV) rahim ağzı kanserine neden olabilmektedir. Her iki
cinsiyette genital siğillere ve diğer vücut bölgelerinde
kanser gelişimine zemin hazırlayabilmektedir.

Kaynak:
https://www.unicef.org/immunization/vaccines-and-diseases-they
prevent. Erişim Tarihi: 20.06.2022.
Çocuk ölüm oranlarının azaltılmasında, riskli grupların korunmasında maliyet
ve etki bakımından en etkin halk sağlığı koruyucu tedbirleri arasında yer alan aşı
programları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerce uygulanmaktadır (Semerci,
2022). Dünyada her yıl 100 milyonu aşkın çocuk aşılanmaktadır. Yapılan bu
aşılarla son yirmi yılda yaklaşık olarak 20 milyondan fazla can kaybı önlenmiştir.
Planlı stratejilerle her yıl yaklaşık 4-5 milyon ölümün engellenebileceği
öngörülmektedir (Yapıcı ve Tunç, 2019).
3.1. Ülkemizde Aşı ve Bağışıklama Hizmetleri
Türkiye’de aşı ve bağışıklama hizmetleri, aşıların üretimi, soğuk zincirle taşınımı
ve çocukluk döneminde rutin ve riskli gruplara belirli zaman aralıklarında
yapılan uygulama kampanyalarıyla son iki yüzyıla yakın sürede gelişim
göstererek başarılı bir şekilde sağlanmaktadır (Aksu, 2018). Son 50 yıllık
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süreçte yoğun olarak uygulanan aşı programlarıyla, 5 hastalığa karşı başlatılan
aşılama 2013 yılından itibaren 13 hastalığa kapsayacak şekilde uygulanmaktadır
(Bozkurt, 2018). 2020 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda; aşılama hızları DaBT için
%98, hepatit B aşısı için %98, BCG aşısı için %96 ve KKK için %95 olarak
belirtilmiştir (SİY, 2020). Bu aşıların 3.doz uygulanma oranları dünya genelinde
%83, üst gelir grubu ülkelerde %94 iken ülkemizde %98 oranında gerçekleşmesi
bulaşıcı hastalıklarla mücadelede oldukça önemlidir (WHO, 2021). Bunun yanı
sıra ülkemizde 5 yaş altı çocuklarda kış aylarında sıklıkla görülen rotavirüs
enfeksiyonuna karşı etkin ve güvenilir olmalarına rağmen rotavirüs aşısının aşı
takvimine eklenmesi halk sağlığı açısından oldukça önemlidir (Tapısız ve ark.,
2020; Arısoy ve ark., 2015)

13 yaş

48.Ay Sonu

24.Ay Sonu

18.Ay Sonu

12.Ay Sonu

9.Ay Sonu

6.Ay Sonu

II

4.Ay Sonu

I

2.Ay Sonu

1.Ay Sonu

Hepatit B
BCG (Verem)
DaBT-İPAHib
KPA*
KKK
DaBT-İPA
OPA
TD
Hepatit A
Suçiçeği

Doğumda

Aşılar

Tablo:2 Aşı Takvimi (2020)

III
I
I

II

I

II

III

R

İD**

R
I

I

II
R
II
R
I

II

I

*01.01.2019 tarihinden itibaren doğan bebeklere 2., 4. ve 12. Aylarda uygulanacaktır.
**25.09.2019 tarihli BDK kararıyla salgın riski olan bölgelerde 9. – 11. Ayda ilave bir
doz Kızamık içeren aşı (K veya KKK) uygulanacaktır.
*** 11 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere, 48. ayına olan tüm
Çocuklara uygulanacaktır. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime
başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı ise 2020-2021,
2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde, ilköğretim 1. Sınıfta, okul
aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.
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DaBT-İPA-Hib: Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus
influenza tip b Aşısı (Beşli Karma Aşı)
KPA : Konjuge Pnömokok Aşısı
KKK : Kızamkık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
DaBT-İPA : Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı (Dörtlü
Karma Aşı)
OPA : Oral Polio (Çocuk Felci) Aşısı
Td : Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı
R : Rapel (Pekiştirme)

İD: İlave Doz

Kaynak: https://asi.saglik.gov.tr/asi-takvimi2. Erişim Tarihi: 27.06.2022
4.

Aşılama Neden Önemlidir?

Birçok ebeveyn, çocuklarına aşı yaptırmama konusunda bilinçli olarak karar
vermektedir. Bu seçimi etkileyen birçok inanç ve algı vardır. 2015 yılında dünya
genelinde yaklaşık altı milyon çocuk beş yaşından önce hayatını kaybetmiştir.
Yarısından fazlası ise önlenebilir bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölmüştür. Aşılar
ölüm ve hastalığı azaltsa da bazı ebeveynler çocuklarını aşılatmamaktadırlar.
Gelişmekte olan ülkelerde aşıya erişim eksikliği, düşük eğitim, okuryazarlık ve
sosyoekonomik durum gibi aile özellikleri çocukların aşılanmaması nedenlerini
oluşturur iken, gelişmiş ülkelerde ebeveynler hazırda bulunan aşıları kullanmama
konusunda bilinçli kararlar vermektedir (Smith ve ark. 2017; Yorulmaz ve
Karadeniz, 2022).
Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın üç önemli ayağı vardır. Bunlardan
birincisi bulaşıcı hastalık kaynağının kontrolü, ikincisi bulaşma yoluna yönelik
alınacak önlemler ve üçüncü ayağı sağlam kişilerin korunmasıdır. Bu üç yaklaşım
içerisinde aşılama sağlam kişinin korunması başlığı altında incelenmektedir.
Aşılama özellikle çocukların sağlıklı büyümesinde önemli bir koruyucu sağlık
hizmeti olduğu için oldukça önemlidir (TTB, 2018).
Aşılamanın önemine bakıldığında özellikle 21. yüzyılda ortaya çıkan
COVİD 19 pandemisinde bütün ülkeler çok yüksek vaka sayıları bildirmiştir.
Ancak etkili ve yaygın aşılama yapan ülkeler hasta sayısı artmasına rağmen
hastaneye başvuru, yatış ve mortalite oranlarında belirgin oranlarda azalma
sağlamış ve bu durumun hastane kapasitesini zorlamadığını ortaya çıkarmıştır.
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Bunun tersi aşılamanın yetersiz kaldığı ülkelerde hem hasta sayısında bir artış
görülmüş ve buna paralel ağır hasta sayısında ve ölüm oranlarında ciddi manada
artışlar meydana gelmiştir. Bu durum sağlık sistemi üzerindeki yükünde çok
fazla artmasına sebep olmuştur. Bu durum da bize aşı ve bağışıklamanın ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir (TTB, 2022).
5.

Aşı Reddi/Karşıtlığı

Aşı reddi, aşının insanoğlunun hayatına girdiği andan itibaren karşımıza çıkan
ve günümüze kadar süregelen bir kavramdır. Bilimsel olarak aşılamanın resmi
tarihi 1796’dır. Bu tarih Edward Jenner’ın sığır çiçeği hastalığı ile ilgili yaptığı
çalışmalara dayamaktadır. Aşı reddi, ilk olarak bu dönemde din bilgini olarak
görev yapan bir din adamı; “hastalıkların yaratıcı tarafından cezalandırmak
amacıyla gönderildiğini bu nedenle hastalıkları önlemeye çalışmanın yaratıcıya
karşı gelmekle eşdeğer olduğunu” öne sürmüş ve aşılama çalışmalarını şeytana
uymak olarak nitelendirmiştir. Bu tarihten itibaren her yüzyıl içerisinde farklı
biçimlerde ve farklı görüşlerde aşı karşıtlıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle
19. ve 20. yy’lardaki aşı reddinin en önemli denenleri arasında zorunlu aşı
uygulamalarının dönemin yönetici kesimi olan aristokratlara uygulanmama
olarak karşımıza çıkmaktadır (Kader, 2019). Bununla birlikte toplumun her
kesimini ilgilendiren aşı reddi hem Dünya’da hem de Türkiye’de yıllar içerisinde
artış göstermektedir.
Aşı karşıtlığı/reddi, bireyin kendi iradesiyle tüm aşıları ve aşılanmayı
reddetmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Aşı karşıtlığı/reddi, tek bir aşının
reddinden tüm aşıların reddine kadar ulaşan ve farklı özelliklerde kendini
gösteren davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır (Larson ve ark. 2015;
Düzgün ve Dalgıç, 2019; Yorulmaz ve Karadeniz, 2022). Bununla birlikte aşıyı
reddetme nedenleri üç grupta toplanmaktadır. Bunlardan birincisi bağlamsal
nedenler (sosyal medya araçları, aşı karşıtlığını destekleyici lobiler, sosyodemografik toplum özellikleri, coğrafi engeller vd.); ikinci olarak birey ve grup
etkileri (geçmiş yıllardaki aşı tecrübeleri, koyucu uygulamalara ilişkin inançlar,
bilgi düzeyi, kişisel deneyimler vd.); üçüncü ve son olarak ise aşı ve aşılayama
ait etkiler (bilimsel kanıtlara dayalı riskler ve yararlar, yeni aşı formlarının
tanıtılması, uygulama şekli, aşı kaynaklarına ulaşım, aşılama takvimi, maliyet
ve sağlık çalışanlarının rolü) olarak karşımıza çıkmaktadır (Yorulmaz ve
Karadeniz, 2022).
Amerika Birleşik Devletleri’nde son 20 yılda yapılan çalışmalara
bakıldığında en fazla kızamık vakasının 2014 yılında olduğu görülmüştür. Bu
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vakaların neredeyse tamamına yakınının aşıyı reddeden kişilerden kaynaklandığı
ortaya konmuştur. 2017 yılında ise Avrupa’da kızamık vakası bir önceki yıla göre
üç kat arttığı ve tanı alan kişilerin yaklaşık %87’sinin aşılanmadığı saptanmıştır.
Venezüella’da aşı reddeden anne babalar ile ilgili yapılan bir çalışmada aşıların
zararlı etkileri olduğundan dolayı aşıyı kabul etmedikleri ve aşıların birden
fazla yapılmasının gereksiz olduğu düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
gelişen teknoloji ile birlikte aşı reddi oranlarında da artış görülmüştür. Yapılan
bir çalışmada, aşıyı reddeden anne babaların aşı yaptıran için “Sağlıksızlar”
propagandası sosyal medya kullanan kitleler üzerindeki etkileri yönünden öne
çıkmıştır (Düzgün ve Dalgıç, 2019).
Türkiye’de sosyal medya kullanan ebeveynlerde Covid 19 aşı karşıtlığı
üzerine yapılan bir tematik analiz çalışmasında aşı konusunda en sık dile
getirilenin bilimsel bilgi ihtiyacı olduğu görülmüştür. Aşılar hakkında yeterli
bilgiye sahip olmayan bireyler kendileri aşı olsalar bile çocuklarına aşı
yaptırma noktasında büyük kararsızlıklar yaşadıkları görülmüş (Özkan, 2022).
Üniversite öğrencilerinin Covid 19 aşısı hakkındaki infodeminin kişilerin aşı
olma kararına etkinin incelendiği bir çalışmada çoğunlukla Covid 19 aşısıyla
ilgili asılsız haberlerden dolayı endişeye kapıldıkları ve bu durumun aşılanmayı
etkilediği tespit edilmiştir (Ergüney ve Kara, 2022). Hasar ve arkadaşlarının
(2021) aşı reddi/karşıtlığı nedenleri ile aşılar hakkındaki görüşler üzerine
yaptıkları çalışma da ebeveynler açısından aşı reddinin en sık nedeni %97
oranında aşılara güven duymamaları ve yan etkileri hakkında endişe sahibi
oldukları görülmüştür (Hasar ve ark. 2021). Atasever ve arkadaşlarının (2021)
0-24 aylık bebeği olan ebeveynlerin aşı reddi ile ilgili yaptıkları çalışmada
annelerin büyük çoğunluğunun aşının ülkemizde üretilmemesi nedeniyle
karşı olduklarını bulunmuş. Aynı araştırma da bir çocuğun aşılanmamasının
tüm çocukların sağlığını tehlikeye attığı konusunda ki görüşleri sorulduğunda
katılımcıların tamamı bu görüşe katılmadığı görülmüştür (Atasever ve ark.
2021).
Yukarıdaki çalışma örneklerinden de anlaşılacağı üzere aşı karşıtlığını
destekleyen görüşlerin bilimsel bir karşılının olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle aşı reddi sadece kişinin değil bütün toplumun sağlığını tehdit etmektedir.
Bu nedenle aşı karşıtlı konusunda aşılanma ve aşılanmama durularını ortaya
koyan kanıt temelli çalışmalar artırılmalı, aşı konusunda insanların güvenini
artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri yürütülmeli ve bilimsel olmayan
bilgilerle sosyal medya da halkın aşı karşıtı olmasını engelleyen haber, konuşma
ve danışmanlıkların engellenmesi gerekmektedir.
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1.

Giriş

E

ğitim sürecinin ilk basamağı olan erken çocukluk döneminde; zihinsel,
sosyal-duygusal, dil ve motor gelişim gibi alanlarda gelişim süreci önemli
ölçüde tamamlanmaktadır. Çocukların istendik davranış özelliklerini
kazanmalarını sağlayabilmek için de farklı gelişim alanlarına ait gelişim
özelliklerinin doğru bilinmesi gerekir (Alisinanoğlu ve Kesicioğlu, 2010). Bu
bağlamda gelişim özelliklerinin normal seyrini bilmek, sorunlu davranışları
algılayıp ayırt etme açısından önemlidir. Erken çocukluk davranışları alanında;
saldırganlık, okuldan kaçma, yalan söyleme, çalma gibi sorunlu davranışlar
değişen derecelerde de olsa ilerleyen yıllarda suçluluğu öngördüğü konusunda
fikir birliği vardır (Stouthamer-Loeber ve Loeber, 1988). Sorun davranış
olarak karşımıza çıkan kavramlardan biri de çalma/izinsiz alma davranışıdır.
Davranışın doğasına ilişkin olarak; başkasına ait olan nesnenin haksız yere
alınıp kendi mülkiyetine geçirilmesi “çalma” olarak kavramsallaştırılmaktadır.
Çalma davranışına konu olan nesnenin özelliği ya da eylemin niteliği bu
davranışın çalma olarak değerlendirilmesini değiştirmez. Bu bağlamda yiyecek
atıştırmaları da dâhil olmak üzere kimse görmeden başkasına ait herhangi bir
81
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şeyi almak, çalma olarak değerlendirilir (Zulliger, 1996). Çalma davranışı farklı
sınıflandırmalarda “antisosyal davranış”, “davranış bozukluğu” veya “çocuk
suçluluğu” kategorileri içinde yer verilmektedir (Seymour ve Epston, 1989).
Çalma/izinsiz alma davranışı erken dönemlerde çocukların sergilediği bir
davranıştır (Williams, 1985). 2-4 yaşlarından itibaren çocuklar bu kavramı sözel
ifade olarak kullanmaya başlasalar da çalmanın doğasını kavrayamadıkları
için bu ifadeler anlamlı değildir (Seven, 2021). Çünkü küçük çocuklar gerçek
bir mülkiyet aktarımı anlayışından yoksundurlar (Blake ve Harris, 2009).
Küçük çocukların farklı aktarım koşullarındaki mülkiyete ilişkin yargılarının
daha büyük çocukların mülkiyet algısı kadar gelişmediğini ve bu durumun da
okul öncesi dönemde sık görülen oyuncak çatışmalarının nedeni olabileceği
düşünülebilir. Ayrıca küçük çocuklar, mülkiyetin devredilip devredilmediği
koşulları belirleyemeyebilir ve buna bağlı olarak da yanlış mülkiyet algısı
anlaşmazlıklara zemin hazırlayabilir (Li, Qi, Yu ve Zhu, 2018).
Çalma davranışını tespit etmek zor olmakla birlikte bu davranış geleneksel
müdahale yöntemlerine karşı da dirençlidir. Yüksek oranda ve erken yaşta
çalma davranışına yönelen çocukların ilerleyen yıllarda suça yönelimli olmaları
muhtemeldir (Williams, 1985). Bu yönelimlerle çalma davranışına bulaşmış bir
çocuk yaptığı eylemlerin üzerini kapatmak için zorunlu yalanlara başvurabilir.
Bu bakımdan çalma davranışı, saldırganlık ve yalan söyleme gibi diğer davranış
sorunlarını da beraberinde getirebilir (Zulliger, 1998).
Ebeveynler çocuklarının çalma davranışına yönelmelerini engellemek için
cezalandırmak gibi önlemlere başvururlar (Weilburger, 2008). Ancak çocukların
gösterdiği sorun davranışın çözümüne yönelik olarak yetişkinler tarafından
verilen “ceza” gibi uygulamalar etik veya ahlaki davranışa yol açmaz. Örneğin,
bir dükkânda gofret çaldığı için ceza verilen bir çocuk çalma davranışından
dolayı öfkeli ve utanmış olabilir ama yaptığı yanlışı göremeyebilir. Bu durumda
davranış ile gerekçeli açıklamayı birleştiren bir yaklaşım daha etkili olabilir.
Örneği farklı açıdan değerlendirirsek; çalınan gofreti fark eden ebeveyn,
eylemin yanlışlığını çocuğa açıklar, çocuğun özür dilemesini ve gofretin ücretini
ödemesini bekler. Bu şekilde çocuk, çalmanın yanlış olduğunu öğrenmekle
birlikte eğer bir ahlaki kuralı ihlal ederse, onu düzeltmek için neler yapması
gerektiğini de öğrenir (D. Louw ve A. Louw, 2020).
2.

Çocuklarda Mülkiyet Kavramının Gelişimi

Mülkiyet-Ownership kelime anlamı itibariyle “sahipliği”, en temel haliyle de
kişi ile varlık arasındaki (sahipliği diğer insanlar tarafından da kabul edilen)
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ilişkiyi oluşturur (Blake ve Harris, 2011). Bu bağlamda mülkiyet anlayışı, bir
kişinin bir eşya ya da nesnenin o kişiye veya başka bir kişiye “ait” olduğu
bilgisine atıfta bulunur. Kişi bu sahiplik ilişkisinde nesneyle olan bir çağrışımı
anımsayarak nesnenin “aidiyet” bilgisine ulaşır (Fasig, 2000). Çünkü mülkiyete
ilişkin sahiplik bilgileri soyut bir yapıdadır ve bu aitlik bilgilerinin zihinsel
temsillerde kodlanması gerekir (Blake ve Harris, 2011). Başka bir açıdan
mülkiyet, insanların niyetlerinin bir işlevidir. Bir nesne, yalnızca insanlar
onun olduğuna inandığı için birine aittir. Birine tutması, ödünç alması ya da
saklaması için bir nesne vermenin tümü aynı fiziksel hareketleri içerebilir.
Ancak mülkiyetin devredilip devredilmediğini belirleyen tarafların niyetleridir
(Kim ve Kalish, 2009).
Çocuklarda yetişkinlerle sosyal etkileşim bağlamında paylaşım 1 yaş
civarında başlar. 18 ila 24 ay arasındaki çocuklar sosyal anlayıştaki gelişimle
birlikte nesnelerin kendine ya da başkalarına ait olduğunu, “benim” ya da “sizin”
gibi mülkiyeti ifade eden bir gelişimsel yapı ile gösterirler (Brownell, Iesue,
Nichols, ve Svetlova, 2013). 3 yaşındaki çocuklar ise üçüncü kişilerin mülkiyet
hakkını anlarken, mülkiyet hakkı ihlallerine müdahale etme motivasyonundan
yoksun olabilirler (Kanngiesser ve Hood, 2014). Bu bağlamda 2-3 yaşlarında
çocuklar, hediye ya da paylaşım olarak ne tür bir aktarım gerçekleşirse
gerçekleşsin, aktarımın çocuklar veya yetişkinler arasında gerçekleşip
gerçekleşmediğine bakılmaksızın, bir nesnenin ilk sahibini gerçek sahibi olarak
belirleme eğilimindedir. Mülkiyetin ilk sahibinin gerçek sahibi olma yanlılığı,
küçük çocukların kalıcı mülkiyet aktarımlarının mümkün olduğunu fark
etmelerini engeller. Bu durum çocuklarda mülkiyet fikrinin gelişimsel olarak
belirli bir yaş düzeyinde olgunlaştığını göstermektedir. 4 yaşındaki çocuklar
kalıcı mülk aktarımlarının mümkün olduğunu kabul etseler de bu yaştaki
çocuklar bu işlemleri ayırt etmekte zorlanırlar. İlerleyen dönemde beş yaşındaki
çocuklar mülkiyetin bir hediye olarak verildiğinde kalıcı olarak devredildiğini,
ancak eşya çalındığı durumda mülkiyetin kalıcı olarak devredilmediğini bilirler
(Blake ve Harris, 2009).
3.

Çalma Davranışına Kuramsal Bakış

Okul öncesi dönem çocukları çoğu durumda bir eylemin ahlaki değerini
yargılarken, inanç ve niyeti büyük ölçüde göz ardı ederek eylemin sonucuna
odaklanırlar. 4 ila 10 yaşları arasındaki çocuklar, bir eylemin yanlış olup
olmadığına ya da yapılan davranışın ne kadar cezalandırılması gerektiğine karar
verirken zihinsel durumları giderek daha etkin bir şekilde kullanırlar (Cushman,
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Sheketoff, Wharton ve Carey, 2013). Bu bağlamda bir çocuğun, Piaget’in dışa
bağımlı (heteronom) ahlak ve özerk ahlak aşamasında olup olmadığına bağlı
olarak, bir kurabiye çalma konusunda ahlaki düşüncesi nasıl farklı olabilir?
(Santrock, 2014). Çocukların çalma davranışına ilişkin olarak kuramsal temelde
Piaget’in (1948) Ahlaki Gelişim kuramı; çocukların davranışlara ilişkin eylemleri
maddi sonuçlarına göre değerlendirme ve niyetlere göre değerlendirme olmak
üzere iki farklı ahlaki tutum sunar. Yaşlara göre ahlaki tutumların oluşmasında
ortalama olarak çocukların davranışlara ilişkin eylemleri fiziksel sonuçlarına
göre değerlendirmede (objective responsibility) 7 yaş sınırı ve niyetlere göre
değerlendirmede (subjective responsibility) ise ortalama 9 yaş sınırı kabul edilir
(Piaget, 1948).
Psikanalitik kuramda Freud’a göre ebeveynler toplumsal normlara uygun
davranışları benimseyerek kişiliğin vicdani yönü olan “süperegoyu” temsil
ederler. Çocuklarda süperego, kurallarla karşılaşılan “fallik döneme” denk gelen
(3-6) yaş aralığında gelişir. Çünkü Freud, ahlaki gelişimde çocukluğun ilk 5-6
yılının etkili olduğunu ifade eder. Freud’a göre ahlaki gelişim açısından, çocuklar
“iyi” ve “kötü” kavramlarını öncelik-sonralık ilişkisinden önce kötü, sonra iyi
kavramını anlarlar. Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren “kötü” kavramını
anlamaya başlasalar dahi anlamına uygun olacak biçimde 6 yaş civarından
algılayabilirler. Erikson’un Psikosoyal Gelişim kuramına göre de çocuklarda
“süperego” gelişimi 4-6 yaş aralığına denk gelen “girişimciliğe karşı suçluluk”
döneminde gelişmeye başlar (Küçükali, 2018). Kuramlar ışığında ebeveynlerin,
erken çocukluk yıllarında süperego gelişiminin doğru bir şekilde desteklemesi
ve olumlu davranışları kazandırılmasında eğitsel süreçleri etkin bir şekilde
kullanması gerekir. Bu süreçte de çocuklara erken yaşlardan itibaren davranış
kuralları ile birlikte davranışların sınırları belirgin bir şekilde kavratılmalıdır.
Davranışçı kuram açısından ahlaki davranışların edinimi çocuğun
dışındaki unsurlara bağlı olarak gerçekleşirken, Sosyal Bilişsel Öğrenme
kuramı açısından ahlaki gelişimde ebeveyn disiplin tarzının önemli olduğu ve
ebeveyn yaklaşımlarının çocuğun erken yaşlardan itibaren istenilen davranışları
içselleştirme yeteneğini etkilediği sonucunu göstermektedir (Küçükali, 2018).
Çocuklar için bir davranışın kazanılması sürecinde rol modellerinin güçlü
olduğunu bu açıdan çocukların hem kabul edilebilir hem de kabul edilemez
davranışları çevresindekileri model alarak öğrenebildiği (D. Louw ve A. Louw,
2020) bilinmektedir. Örneğin; Ebeveynler olarak 1-3 yaşları arasındaki bir
çocuğun dolaptaki tüm çikolataları kimse görmeden yemesi karşısında çocuğun
bu davranışının üzerinde durulacak kadar önemli olmadığını, bunun görmezden
gelinebileceğini düşünür ve belki de güler geçeriz. Kendi ebeveynlerinin
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olduğu ev ortamında başkasına ait olan herhangi bir şeyi izin istemeden
alan çocuk, farklı kişi ve ortamlarda da bu davranışını sürdürme eğiliminde
bulunacaktır. Ancak diğer insanlardan çocuğun bu davranışı karşısında gelen
tepkiler ebeveynlerde huzursuzluğa yol açabilir. Çünkü bireyin suçlamalara
maruz kalması benliği rahatsız edici bir durumdur. Bu noktada açığa çıkan
sorun, çocuğun davranışlarında değil ebeveynlerin çocuğun davranışlarına
yaklaşımlarındadır (Zulliger, 1996). Çocuklarda bir kararın adil olup olmadığına
ilişkin derinden kökleşmiş bir adalet duygusu vardır. Benzer şekilde, çoğu çocuk
çalmaması ve yalan söylememesi gerektiğini ve diğer insanlara iyi davranması
gerektiğini bilir. Burada kilit nokta çocukların ahlaki gelişimlerinde kontrolün
yetişkinlerin nihayetinde olmasıdır. Dolayısıyla yetişkinlere düşen temel görev,
çocukları, olmak istedikleri insanlar olmalarını sağlayacak nitelikler ve köklü
motivasyonlarla donatmaktır (Eaude, 2008).
4.

Çalma Davranışına Yaklaşım

Ebeveynliğin temel işlevlerinden biri, çocuklara olumlu disiplin kazandırma
ve çocukların nasıl davranacakları noktasında rehber olmaktır. Bir çocuğun
yalan söylemesi, çalma davranışına yönelmesi, kavga etmesi hayatın olağan
akışı içinde alışılmadık bir durum değildir. Bu durumlarda önemli olan sorun
davranışların sıklığı, ne kadar sürdüğü ve nasıl ele alındığıdır (Levin, 2011).
İzinsiz alma davranışı, gerçek dışı hayali durumlar anlatma, yalan söyleme
vb. sorun davranışlar bazen gelişimsel dönem seyrinin bir özelliği olarak
karşımıza çıkabilmektedir. Bazen sorun davranışları gösteren çocuklar yaş ve
gelişim düzeyi olarak gösterilen davranışın yanlışlığını kavrayamamaktadırlar.
Çocuklarda görülen bu gibi durumlarda öğretmen ve ebeveynlerin bu
davranışları görmezden gelmemesi gerektiği gibi çocukları doğrudan suçlaması
ya da cezalandırması da odağı davranışın üzerinde yoğunlaştıracağı için sorunu
daha da derinleştirebilir. Dolayısıyla ebeveynlerin çocuğun gösterdiği sorun
davranış ya da davranışlara ilişkin uygun değerlendirme sürecini kullanmaları
gerekmektedir (Özbey, 2010).
Çocuklarda çalma davranışına yaklaşım iki farklı açıdan değerlendirilebilir.
İlk olarak çocuğun uyum sorununa işaret eden durumlarda; çocuğun takvim yaşı,
çalma davranışının düzey ve sıklığı, çalma davranışının ortaya çıktığı bağlam ve
sonucu, davranışa eşlik eden sorunların varlığı gibi unsurlar değerlendirilmelidir.
Bu değerlendirmeler gelişim süreci ile ilişkilendirilebiliyorsa sorun, davranışa
uygun psikososyal yardımla ortadan kaldırılabilir (Savi Çakar, 2020). İkinci
yaklaşımda çalma davranışı, bir uyum ve davranış bozukluğunun göstergesi
olarak gelecekteki tehlikeli durumlar için bir sinyal niteliği taşımaktadır. Çalma
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davranışını alışkanlığa dönüştürmüş çocuklar antisosyal davranış kalıplarını
sergilemektedirler (Yavuzer, 2011). Başka bir açıdan; intikam almak için ya da
akranlarına/otoriteye karşı amaçsızca saldırganlık davranışı gösteren gençler,
kendileri için görünürde hiçbir değeri olmayan eşyaları çalabilir, ardından onları
atabilir ya da başkasına verebilir (Barth, 1987). Bu olumsuz davranış örüntüleri ile
çalmaya yönelen bir davranış bozukluğu: Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal elkitabında “Yıkıcı bozukluk, dürtü denetimi
ve davranış bozuklukları” kategorisinde yer verdiği “Kleptomani” ile kendini
gösterebilir. DSM-5’e göre Kleptomani; bireysel kullanım için veya herhangi
bir maddi çıkar amacı güdülemeden çalma davranışına tekrarlayıcı biçimde
karşı koyamama, çalma davranışından önce giderek artan gergin duygu durumu,
çalmaktan zevk alma, çalma ile rahatlama ve herhangi bir şeye tepki olmadan
gösterilen bir eğilim ile karakterizedir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014).
Çalma davranışı doğası gereği gizli olduğundan ve bu nedenle tespit
edilmesini zorlaştırdığından, çalma davranışını tanımlama ve değerlendirme
konusunda bir zorluk yaşanmaktadır (Seymour ve Epston, 1989). Ancak, ebeveyn
ya da öğretmenlerin çocuğun mahremiyet hakkını ihlal etmeden çocukların
çalma davranışına yönelimlerinin tespit edilmesi için çaba göstermeleri gerekir
(Williams, 1985).
5.

Yaşlara Göre Çalma Davranışı

Okul öncesi dönemde çocukların, mülkiyetin uygun değişimleri (paylaşma) ile
uygun olmayan değişimlerini (çalma) birbirinden ayırt etme becerileri yaşla
birlikte gelişmektedir (Li ve ark., 2018). Çalma/izinsiz alma davranışı tüm
çocuklarda belirli bir yaş düzeyine kadar normal bir gelişim özelliği olarak kabul
edilir (Seven, 2021). Bu bağlamda çocuklarda izinsiz alma/çalma davranışı 5
yaşına gelinceye kadar sorun oluşturmaz (Weilburger, 2008). Çocukluğun
erken yıllarında çalma kapsamında değerlendirilen davranışlarda “çalmak”
ile “almak” arasındaki ayrımda “almak” ifadesi ön plana çıkar. Çocukluğun
erken dönemlerinde çocuklar beğendikleri bir oyuncak ya da eşyayı izinsiz
alma eğilimindedirler; çünkü çevrelerinde buldukları eşyaların başkasına ait
olabileceğine ilişkin yabancı mülkiyet duyguları yeterince gelişmemiştir (Zulliger,
1996). Erken çocukluk döneminde “çalma” davranışının mülkiyet duygusunun
gelişimi temelinde incelenmesi nedeniyle bu davranışın çalma davranışından çok
“izinsiz alma” olarak değerlendirilmesi, ilkokul döneminde çeşitli sebeplere bağlı
olarak çalma davranışı ifadesi bir uyum ve davranış sorunu olarak psikososyal
nedenlere bağlı olarak açıklanabilmektedir (Savi Çakar, 2020).
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3 yaşından sonra çeşitli deneyimlerle çocuklarda mülkiyet duygusu
oluşmaya başlar (Zulliger, 1996). Bu bakımdan 3 yaşındaki çocuklar çalma
bağlamında mülkiyetin devredilemeyeceğini anlayabilirler. Ancak yetişkinlerin
mülkiyet algısına benzer şekilde uygun mülkiyet anlayışı 5 yaşına kadar elde
edilemediği (Li ve ark., 2018) bilinmektedir.
5 yaşına gelindiğinde çocuklarda mülkiyet, sahiplik, hak ve ait olma
kavramları zayıf bir karakterde kendini gösterirken 6 yaşına gelen çocuklar,
çalma davranışının gerçek anlamda kavramsal karşılığını anlamaya başlarlar.
Bu dönemden ileriye doğru çalma davranışı 7-9 yaşlarında sorun davranış
olarak karşımıza çıkmaktadır (Seven, 2021). Çünkü gelişim düzeyi olarak belirli
bir olgunluğa ulaşan 8 yaşındaki bir çocuk, “yanlış”, “kötü” gibi kelimeler
kullanarak başka bir çocuğun vurma davranışını veya çalmasını ahlaki bir ihlal
olarak kınayabilir (Davies, 2011).
6 yaş civarında çocuklar, zarar verme niyeti ve zararı öngörme gibi zihinsel
durumlar temelinde eylemlerin kınanmasına göre yeni bir ahlaki yargı süreci
kazanırlar (Cushman ve ark., 2013). Çünkü çocukluğun erken dönemlerinde
özellikle 6 yaşından küçük çocuklarda bir davranışın değerlendirilmesinde
davranışın fiziksel sonuçlara (nesnel bakış açısı) göre yargılama ön plandayken,
yaş ilerledikçe özellikle 10 yaş ve üzeri çocuklarda davranışa ilişkin niyet (öznel
bakış açısı) ön plana çıkar (Piaget, 1948).
9 yaşındaki bir çocuk, çalma davranışının yanlış olduğuna dair inancıyla
bu eylemin bağdaşmayacağını bildiği için, bir arkadaşının çalma önerisine
direnebilir. Bu çocuk arkadaşının cesaretini sadece ceza korkusundan, içsel
kaygı ya da suçluluk duygusundan değil, aynı zamanda inandıklarıyla tutarsız
olduğu için reddedebilir. Bu noktada çalma davranışının yanlışlığına karşı
oluşan içselleştirilmiş inanç, çalma davranışına karşı direnç oluşturmaktadır.
İçselleştirilmiş değerler ve çaba gerektiren kontrol kapasitesi, okul çağındaki
çocukların ahlaki karar vermelerinde karşılıklı olarak destekleyici bir rol
oynamaktadır (Davies, 2011).
6.

Çalma Davranışının Nedenleri

Erken dönemlerden itibaren çocukların sorun davranışları değerlendirilerek
davranışların nedenleri ortaya konulduğunda sorunla başa çıkmak ve kalıcı
çözümler üretebilmek daha kolay olacaktır. Bu nedenle öğretmen ya da
ebeveynlerin çocukların davranışlarını anlaması ve davranışı ortaya çıkaran
ipuçlarının farkına varması son derece önemlidir (Özbey, 2010).
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Çocuklar farklı sebeplerle çalma davranışına yönelebilirler. Bu
sebeplerin başında erken yaşlarda çocukta mülkiyet duygusunun gelişiminin
desteklenmemesi ile birlikte ebeveyn ve çevredeki diğer bireylerin çocuğun
mülkiyet hakkına özen göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Mülkiyet
kavramının yerleşmemesi çocuğun kendine ait nesnelere ilişkin sahiplik fikrinin
gelişmemiş ya da kazandırılmamış olmasından kaynaklanır. Çünkü mülkiyet
duygusu aracılığıyla çocuklar kendilerinin dışında diğer bireylerin de bir
şeyleri olduğunun farkına vararak bu bireylerin kendilerine ait olan eşyalarını
başkalarının haksız olarak isteme ve elde etmelerine karşı koruduklarını
anlarlar (Cirhinlioğlu, 2015; Yavuzer, 2011; Weilburger, 2008; Zulliger, 1996).
Çocukluğun ilerleyen yıllarından ise çalma davranışına yönelmede en yaygın
neden, çalınan eşyaları satmaya veya tüketmeye eşlik eden zevklerdir (Barth,
1987).
Aile içinde çocuğun kendini ifade etmesine fırsat verilmemesi, baskıcı ve
zorlayıcı ebeveyn tutumları çocuklarda çalma davranışının ortaya çıkmasına
zemin hazırlayabilir (Cirhinlioğlu, 2015). Bununla birlikte anne babasından
sevgi yoksunluğu çeken bir çocuk, bu sevgiyi farklı alanlarda arayarak doyuma
ulaşmak istemesi onu çalma davranışına yönlendirebilir (Yavuzer, 2011).
Ayrıca gençler, kendilerine ilişkin yeterlik duygusunu güçlendirmek amacıyla
çevresindeki bireyler tarafından değer görülmesi için arkadaşlarına ya da
sevdikleri diğer kişilere hediyeler sağlamak için çalma davranışına yönelebilirler
(Barth, 1987).
Çocuklarda çalma davranışının görülmesinin nedenlerinden biri de
kardeş kıskançlığı olabilir. Dolayısıyla çocuklar, kardeş kıskançlığından dolayı
kardeşlerinin eşyalarını çalmaya yönelebilirler (Weilburger, 2008). Ayrıca
çalma davranışı ile birlikte yetersiz akademik işlevsellik, düşük benlik saygısı
gibi sorunlar veya diğer gelişimsel sorun davranışların bir arada bulunması
olumsuz davranışı ortadan kaldırmak için farklı uygulamaların kullanımını
gerektirebilir (Miller ve Klungness, 1986). Çocuğun çalma davranışına
yönelmesini engellemeye yönelik bu uygulamalar, çocuğun, ailenin, sorunun
ve ortamın özelliklerine göre değiştirilirse daha başarılı olunabilir (Barth,
1987).
7.

Çalma Davranışına İlişkin Çözüm Önerileri



Ebeveynler ve öğretmenler, çocukların davranışlarını dikkatle izlemeli,
mülk sahipliğiyle ilgili kuralları açıkça belirtmeli ve her çalma\izinsiz
alma vakasından sonra tutarlı bir şekilde uygun yaklaşımı sergilemelidir
(Williams, 1985).
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Çalma davranışını ortadan kaldırmaya yönelik olarak, aile ve okulun
birlikte hareket etmesinin yanı sıra sosyal ve fiziksel ortamın etkin bir
şekilde değerlendirilmesi gerekir (Barth, 1987).
4 yaşına kadar çocuklarda ilk mülkiyet haklarına ilişkin ipuçlarının
görülmeye başlandığı (Blake ve Harris, 2009) gerçeğinden hareketle, erken
yaşlardan itibaren ipuçlarının doğru değerlendirilerek mülkiyet duygusunun
gelişimi desteklemekle birlikte çocuğun mülkiyet duygusuna da saygı
gösterilmelidir. Çocuğun kendisine ait eşyaları çocuktan izin istenerek
alınmalı, çocuğun rızası dışında başkasına verilmemeli ve bu konuda baskı
uygulanmamalıdır. Çocuğun kendine ait eşyalarının mülkiyetinin kendisinde
olduğu, eşyalarını istediği zaman istediği kişilerle paylaşabileceği ve bunun
sorumluluğun kendisinden olduğunu bilmelidir (Çetinkaya, 2018).
Çocuklarda çalma eylemine karşı koyabilmede; çocuğa karşı cezalandırıcı
tutumla değil sevgiyle yaklaşmak ve paylaşma duygusunu destekleyerek
dürüstlük için örnek olmak anahtar bir öneme sahiptir (Zulliger, 1996).
Çocuklar kardeş kıskançlığından dolayı da kardeşlerinin eşyalarını çalmaya
yönelebilirler. Bu noktada her çocuk için dengeli bir şekilde davranmaya
özel gösterilmelidir (Weilburger, 2008).
Çocukta çalma davranışının daha sonraki süreçte suça yönelmeyi
öngördüğü gerçeği göz önüne alındığında, istenmeyen davranışların
görülmeye başlandığı erken dönemlerden itibaren davranışa müdahale
edilmelidir (Miller ve Klungness, 1986).
Çocukları, eylemlerinin sonuçlarını tartışmaları, dürüstlük ve ahlak gibi
soyut kavramlar hakkında konuşmaları noktasında desteklemek gerekir
(Eaude, 2008).
Çocukların çalma davranışlarında ebeveyn kişilikleri, çocuk yetiştirme
tarzları, tutum ve davranışları önemli rol oynar. Özellikle ebeveynlerin
çocukların rol modeli olduğu gerçeğinden hareketle kendilerinin doğru
model olması çocuklarının sağlıklı davranışlar gösteren bireyler olarak
yetişmesini doğrudan etkileyecektir (Yavuzer, 2011).
Bir çocuk neredeyse her gün doğru ve yanlış arasında seçim yapmak
zorundadır ve bazen çocuğun yanlış seçimi yapması kaçınılmazdır. Bu
bakımdan çocuklara erken yaşlardan itibaren sınırlar koymak, çocuklara
daha sonraki yaşamlarında daha fazla öz-yönelim sağlayan öz disiplin
kazanmalarını öğretir (Levin, 2011).
Ebeveynler çocuklarının zorunlu gereksinimleri zamanında ve yeterince
karşılarken bununla birlikte çocuğun ilgi ve sevgi ihtiyaçlarını da göz ardı
etmemelidir (Cirhinlioğlu, 2015).

90   BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE GELİŞIM VE EĞİTİM















Çocuğun kendisine ait oda, çekmece ya da eşyalara sahip olmasını
sağlamak ve yaşına uygun olarak harçlık vermek, sorumluluk duygusunu
güçlendirebilir. Bu sayede çocuk nesnelere sahip olmanın gereğini ve
kendisine ait olmayan nesnelerin alınmayacağını öğrenebilir (Weilburger,
2008).
Ebeveynlerin çocuklara olumlu davranış kazandırma sürecinde; uygun
nitelikte örnekler vermesi, çocukların anlatılan hikâyelerdeki karakterlerin
motivasyonları hakkında düşünmelerini sağlaması, çocukların eylemlerin
sonuçlarının kendileri ve diğer insanlar üzerindeki etkilerini düşünmelerine
yardımcı olması çocuklara yeni kazanımlar sağlarken doğru yaptıkları
şeyleri de pekiştirecektir (Eaude, 2008).
Çocukların çalmaya yönelen davranışları kontrolsüz bırakılırsa giderek
artan bir düzeyde çalma davranışı ortaya çıkabilir ve bu durum da çocuğun
toplum tarafından olumsuz olarak etiketlenme olasılığını arttırabilir
(Williams, 1985).
Çocuk, evdeki diğer bireylere ait eşyaları izin istemeden alma girişiminde
bulunduğunda, bu eşyaların kendine ait olmadığını ve bu yüzden izinsiz
alamayacağı hatırlatılmalıdır (Weilburger, 2008).
Çocuklarda mülkiyet kavramına ilişkin olarak çocuklar oyuncaklarını
paylaştığında tekrar oyuncağının kendisine verilmesini bekleyebilirler,
ancak bir oyuncağı hediye olarak verdiklerinde bunun kendisine geri
verilmesini beklememelidirler. Benzer şekilde, bir nesneyi bulan bir
çocuk, kaybolmuş veya terk edilmiş olmasına bağlı olarak, nesnenin
hala asıl sahibine ait olabileceğini kabul etmelidir (Blake ve Harris,
2009).
Çocuklar, evdeki sorumluluklarını, aile bireylerinin eşyalarına nasıl
bakılması gerektiğini ve bu koşullar sağlanmazsa ne olacağını bilmesi
gerekir (Barth, 1987).
Çalma davranışına yönelen gençlerin ortamları değişmedikçe çalma
davranışlarında değişim olması zordur. Bu bakımdan olumsuz davranışı
tetikleyen çevreden uzaklaşılması sorunun çözümüne yönelik önemli bir
adım olabilir (Barth, 1987). Çünkü çevresel koşullar bir çocuğun çalma
davranışını tetiklemeye zemin hazırlayabilirken; yine çevresel koşullar
çalmaya yönelen bir çocuğu istenmeyen bu davranışından vazgeçirebilir
(Zulliger, 1996).
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1.

GİRİŞ

Ç

ocuğun suça sürüklenmesi “itilmesi” uzun yıllardır sosyal hizmet
disiplini ve mesleğinin, ruh sağlığına ilişkin çeşitli disiplinlerin ve
mesleklerin, hukukun, politika yapıcıların, üniversitelerin, kamu
kurum ve kuruluşlarının, uluslararası örgütlerle, sivil toplum kuruluşlarının
nedenlerine, önlenmesine, tedavi ve rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalara
yoğunlaşmalarını gerekli kılan ve kaygı yaratan önemli bir sosyal sorun alanını
oluşturmaktadır. Kavram olarak “çocuğun suça sürüklenmesi, itilmesi” on sekiz
yaşından küçüklerin çevre ile etkileşimleriyle ortaya çıkan yasalarda suç olarak
tanımlanan, sosyal normlardan ve değerlerden sapan davranışlarda bulunmaları
şeklinde tanımlanabilir.
Çocuklar içinde yer aldıkları sosyal çevrede onları koruyan, ihtiyaçlarını
karşılayan kaynaklara ulaşamamaları durumunda, koruyucu-önleyici faktörler
yetersiz olduğunda suç davranışını öğrenebilirler, suça sürüklenebilirler ya
da suça itilmiş olurlar. Çocuklar ve ergenler genellikle evde, okulda, kamusal
alanda çeşitli sorunlar yaşayabilirler ve risk faktörlerine dönük müdahalelerin
bulunmayışı ya da müdahalelerdeki yetersizlikler çocukların suça
sürüklenmelerine neden olabilmektedir (Stoddard-Dare, Mallett ve Boitel, 2011).
95
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Dünyada işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk, gelir dağılımındaki eşitsizlikler,
sosyal adalete erişimde yaşanan sorunlar, çarpık kentleşme ve göç, şiddet gibi
sosyal sorunlar artan biçimde varlığını korumaktadır. Bunlar çocukları koruyucu
faktörlerin oluşumuna ya da olgunlaşmasına engel olan makro ölçekteki
sorunlardır ve çocukların suça sürüklenmelerine neden olan çevresel şartları
hazırlamaktadırlar. Suça sürüklenen çocuklar istismar ve ihmal gibi çocukluğa
özgü olumsuz yaşam olaylarına maruz kalmış, aile içinde ve sosyal yaşamda
şiddete tanıklık etmiş, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan, düşük yaşam
kalitesi ve eğitim kazanımı olan, duygularını ve davranışlarını düzenlemede
güçlük yaşayan (Ou ve Reynolds 2010), ruhsal ve davranışsal sorunları olan
çocuklardır. Söz konusu faktörlerle etkileşim çocukların gelişimlerine uygun
biçimde olgunlaşmalarını engellemekte, çocukların sosyal becerilerinde
yetersizliklere neden olabilmektedir (Monahan vd., 2009, 2013).
Çocukların suça sürüklenmelerinin önlenmesine ve rehabilitasyonlarına
yönelik uygulamalara odaklanan sosyal hizmetin temel işlevi çocukların yeniden
suça yönelimlerini önlemek için psikososyal müdahaleleri içerisinde barındıran
onarıcı çalışmalar yapmaktır (Karataş ve Mavili, 2019: 1018). Uluğtekin
(2004: 7) çocuk adalet sistemi içerisinde farklı amaçlara göre oluşturulmuş
suç kontrolünü içeren geleneksel model ya da suç kontrolü modelinin,
rehabilitasyon modeli ya da refah yaklaşımının, adil yargılama modeli ya
da adalet yaklaşımı olmak üzere üç farklı model olduğunu belirtmektedir.
Suç kontrolü; suç davranışının bastırılmasına, rehabilitasyon modeli; suça
sürüklenen çocuklara uyumun kazandırılmasına ve yeniden toplumla
bütünleştirilmeleri için gerekli olan psikososyal müdahalelere odaklanmaktadır
(Uluğtekin, 2004: 7). Adil yargılama modeli ise; onarıcı adalet yaklaşımı olarak
da ifade edilen, suça sürüklenmeye neden olan çeşitli risklerden çocukların
korunmasına, suçu önlemeye, çocuklarda suç davranışı ortaya çıktıktan sonra
çocukların ihtiyaçlarına göre toplum temelli müdahalelere odaklanmaktadır
(Karataş ve Mavili, 2019: 1019). Dünyanın dört bir yanında birçok ülkede
suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonuna yüksek öncelik verilmektedir.
Çocukların tekrar suça yönelimlerini önlemek, mevcut psikososyal sorunlarının
üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve güçlendirilmeleri için birey ve çevre
etkileşimine odaklanan rehabilitasyon ya da refah modeli etrafında şekillenen
psikososyal müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bu bölümde suça
sürüklenen çocuklarla ilgili ülkemizdeki mevzuat hükümlerine, çocukların suça
sürüklenmelerinde etkili olan faktörlere, suça sürüklenen çocuklara, ailelerine
yönelik psikososyal müdahalelere değinilmektedir.
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2.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Mevzuat Hükümleri

Suça sürüklenen çocuk 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 3. maddesinin
2. fıkrasında “Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı
hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk” şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı Kanunun 5 maddesinin a bendinde koruyucu ve destekleyici tedbirler
arasında danışmanlık tedbirinin verilebileceği belirtilmektedir. Bu madde
kapsamında suça sürüklenen çocuklara eğitim ve gelişimlerine ilişkin sorunların
çözümlenebilmesi için danışmanlık tedbirinin uygulanabileceği belirtilirken,
ailelere çocuk yetiştirme konusunda danışmanlık tedbirinin uygulanabileceği
ifade edilmektedir. Aynı maddenin d bendinde ise; “çocuğun fiziksel ve ruhsal
sağlığının korunabilmesi ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım
ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin
yapılmasına” yönelik sağlık tedbirinin uygulanabileceğinden bahsedilmektedir.
Bu bağlamda çocuklara yönelik psikososyal müdahalelere temel oluşturan
tedbirler danışmanlık ve sağlık tedbiri iken, ailelerine yönelik psikososyal
müdahalelere temel oluşturan tedbir ise; danışmanlık tedbiri kapsamında ele
alınabilir. Bu tedbirlerle birlikte çocuklara yönelik bakım tedbiri, eğitim tedbiri
de uygulanabilmektedir.
Mevzuatımızda suça sürüklenen çocuklarla ilgili yaş ayrımına gidildiği
(Kayma ve Çetinkaya Büyükbodur, 2020: 5036) görülmektedir. 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu 31. maddesinin 1. fıkrasında suça sürüklenen çocuklarla
ilgili yaş ayrımına gidilerek “Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış
çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması
yapılamaz; ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir” şeklinde
yer almıştır. TCK 31. maddesinin 2. fıkrasında ise “Fiili işlediği sırada on iki
yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu yoktur.
Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında
suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on iki yıldan on
beş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan on bir yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde
her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.” şeklinde güvenlik
tedbirlerinin çocuğun yaşına ve işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılayıp
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algılayamama durumuna göre verilebileceği belirtilmektedir. 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 3. fıkrasında ise 15 yaşını doldurmuş olan çocukların
müebbet hapis cezası gerektiren suçlara yöneldikleri takdirde hapis cezası
alabilecekleri “Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz
yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasını gerektirdiği takdirde on sekiz yıldan yirmi dört yıla; müebbet hapis
cezasını gerektirdiği takdirde on iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek
hapis cezası on iki yıldan fazla olamaz.” şeklinde belirtilmektedir. Kanun’un
ilgili maddelerinde 12 yaşını doldurmamış olanlara çocuk denilirken, 15 yaşın
üstünde olan çocuklara ise kişi denildiği görülmektedir.
Bu yaş grubunda olan çocukların suç oluşturan edimin hukuki anlam
ve sonuçlarını algılama durumları ile davranışlarını yönlendirebilme
yeteneğinde yeterince gelişimin sağlanıp sağlanamadığının saptanması çocuğun
biyopsikososyal gelişimi, sosyal çevre koşullarıyla birlikte değerlendirilir (Bilaç
vd., 2014: 116). Çocuğun suça sürüklenmesinde birçok faktörün etkili olabileceği,
çocuğu çevreleyen yapıların (aile, akran grubu, okul, sosyo-ekonomik ve kültürel
yapı ve sosyal ve ekonomik politikalar) çocuk refahını ve yararını gözetmemesi
durumunda çocukların suça sürüklenebileceklerine ilişkin görüş birliği
bulunmaktadır (Afşin vd., 2018:386). Çocuğun biyopsikososyal gelişimsel
özelikleri, aile yapısı, akran ilişkileri, okul durumu, çocuğun doğup büyüdüğü
fiziksel ve sosyal çevrenin özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
için sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme ve sonrasında
hazırlanacak sosyal inceleme raporu (Kayma ve Çetinkaya Büyükbodur, 2020:
5037) çocuğun yüksek yararı gözetilerek mahkemece en uygun kararların
verilmesinde, psikososyal müdahalelerin oluşturulmasına temel oluşturmaktadır.
3.

Çocukların Suça Sürüklenmelerinde Etkili Olan Unsurlar

Çocukların suça sürüklenmelerinde etkin olan faktörler; bireysel ve çevresel
faktörler olmak üzere 2 grupta toplanmaktadır. Söz konusu faktörler birbirleri ile
etkileşim halindedir. Bu bağlamda çocuğa ilişkin yalnız bireysel faktörlerin ya da
çevresel faktörlerin tek başına belirleyici olabileceğinden söz edilememektedir.
Bireysel faktörler; cinsiyet, yaş, eğitim ve çocukta ruh sağlığı sorunları
ya da nöro-gelişimsel sorunların bulunup bulunmama durumunu içermektedir.
Cinsiyet, yaş ve aileye ilişkin özellikler, suç davranışına yönelimin en önemli
belirleyicilerinden bazılarıdır (Fagan vd., 2010). Alan yazında yer alan
çalışmalarda suça sürüklenen çocukların büyük bir çoğunluğunun ergenlik
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dönemindeki erkek çocukları olduğu belirtilmektedir (Tittle, Ward, Grasmick,
2003; Akduman, Akduman, Cantürk, 2007). Ergenliğin son dönemlerindeki 15
ile 17 yaş arasında erkek çocuklarında suç davranışı kız çocuklarına göre daha
yaygındır (Chaiken, 1998) ve suç oranları geç ergenlik döneminde zirve yaparken
daha sonra erken yetişkinlikte düşer (Elliott, 1994; Snyder ve Sickmund, 2006).
Laird vd. (2003) ebeveyn izlemesinin kızlarda hiçbir değişiklik yaratmamasına
rağmen 9-12. sınıftaki erkek çocuklarında suç davranışına yönelimi önemli
ölçüde azalttığını bulmuşlardır.
Çeşitli araştırmalar, çocuk suçluluğundaki artışa çocuk ruh sağlığı
hizmetlerine başvurudaki artışın eşlik ettiğini göstermektedir (Loeber, 1990).
Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl iki milyondan fazla çocuğun tutuklandığı
tahmin edilmektedir (Kapp vd., 2013) ve yapılan çalışmalarda suça sürüklenen
çocukların yaklaşık yüzde 65-75’inin bir veya daha fazla ruh sağlığı sorunu
yaşadıkları belirlenmiştir (Callahan vd., 2012). Bu sağlık sorunlarından bazıları
yıkıcı davranış bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Otto
vd.,1992), davranım bozukluğu, psikotik bozukluklar (Grisso, 1999), duygu
durum bozukluğu (Ryan ve Redding, 2004) ve madde bağımlılığıdır (Dembo
ve Schmeidler, 2003). Ayrılma anksiyetesi, obsesif kompulsif bozukluk
suça sürüklenen çocuklarda en yaygın anksiyete bozuklukları arasında yer
almaktadır (Shufelt ve Cocozza, 2006). Bunun yanı sıra travma sonrası stres
bozukluğunun %10 ile %32 (Robertson vd., 2004) arasında görülebileceği
de alan yazında belirtilmektedir. Suça sürüklenme riski taşıyan çocukların
ihmal ve istismar mağduru olabilirler (Teplin vd., 2002), öğrenme güçlüğü
olan çocuklarda risk altında olan başka bir grubu oluşturmaktadır (LinaresOrama, 2005; Boesky, 2002). Öğrenme güçlüğü yüzyıllardır suç davranışına
yönelimin başlıca belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir (Lindsay,
Taylor ve Sturmey 2004). Bonny vd. (2000); ortaokul yıllarında okula çok az
ilgi gösteren ve okulla ilgili faaliyetlere asgari düzeyde dahil olan, akademik
başarıda yetersizliği bulunan çocukların ve ergenlerin şiddet içeren davranışlarda
bulunma olasılıklarının daha yüksek olabileceğini belirtmektedirler. Dolayısıyla
bu çocuklar şiddet içeren suç davranışlarına yönelebilirler.
Çevresel faktörler ise; çocuğu çevreleyen aileye, okula, akran grubuna
ilişkin faktörleri içermektedir. Çocukların bakım, gözetim ve korunmalarına,
temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyalleşmelerine katkı sunan ve çocuğun
çevresinde yer alan en temel ve en önemli sistem ailedir. Çocuklar aile sistemi
içerisinde hangi davranışın toplumsal norm açısından kabul edilebileceğini,
hangi davranışın kabul edilemeyeceğini de öğrenirler.
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Çocukların davranışlarının şekillendirilmesinde, sosyalleşmelerinde
en önemli rolü yerine getirmesi beklenen aile sisteminde ortaya çıkan
sorunlarla etkileşim çocukların suça sürüklenmesine neden olabilmektedir.
Ebeveynlerin çocuklarını izlemede yetersizlik göstermeleri ve uygun olmayan
ya da zayıf disiplin yöntemleri çocukların suça sürüklenmesinde ve şiddet
içeren davranışlara yönelimlerinde aileye ilişkin en önemli risk faktörünü
oluşturmaktadır (Gorman-Smith vd., 2000a, s.170; Farrington, 1994). Wright
ve Wright (1994) olumlu ebeveynlik uygulamalarının, suç davranışını önleyen,
suçtan vazgeçmelerine yardımcı olan bir güç kaynağı olarak işlev görebileceğini
belirtmektedirler. Gorman-Smith vd. (1999) ebeveynler arasında yaşanan
çatışmaların ve saldırganlığın ergenlik dönemindeki çocukların şiddet içeren
suçlara yönelimlerinde etkili olabileceğini belirtmektedirler. Ailede meydana
gelen boşanma ergenlerin suça sürüklenmelerine neden olabilmektedir (Burt
vd.,2008). Ebeveynlerden birinin üvey olduğu durumlarda çocukların suça
sürüklenebileceği de alan yazında yer alan çalışmalarda belirtilmektedir (Apel
ve Kaukinen, 2008; Vanassche vd., 2014).
Suçluluk, yüksek düzeyde kişisel ve toplumsal maliyeti olan, yasal ve sosyal
kuralları ihlal eden çeşitli dışsallaştırma davranışlarıyla ilişkilidir (Defoe vd.,
2018). Suça sürüklenme ergenlik döneminde sıklıkla görülebilmektedir. Ergenler
bu gelişim döneminin etkisiyle aile dışındaki sosyal grupların etkilerine daha
fazla açıktırlar (Rezende ve Estevão, 2012). Haynie ve Osgood (2005)’a göre:
bu gelişim döneminde çocuklar akranları ile daha fazla zaman geçirmektedirler
ve yaşamlarının merkezinde arkadaşları yer almaktadır. Bu bağlamda ergenlerin
akranları ile olan ilişkileri suç davranışına yönelim açısından koruyucu faktör
ya da risk faktörü olarak işlev görebilir (Pereira ve Sudbrack, 2008). Akran
ilişkisi gerçekçi ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi, özerklik ve zihinsel kapasite
arasında dengenin sağlanmasını ve samimiyetin paylaşılması ile psikososyal
uyum için gerekli olan sosyal becerileri içermesi halinde suça sürüklenme
riskine karşı koruyucu bir faktör olma özelliği taşımaktadır (Branco ve Wagner,
2009). Lachman, Roman ve Cahill (2012), akran gruplarının ergenlere dostluk,
duygusal ve sosyal destek sunduğunu, akran gruplarının desteği ile çocukların
yaşamlarının diğer yönlerindeki olumsuzluklardan kaçış sağlayabileceklerini
belirtmektedirler. Bazı ergenler evlerinde olumsuz etkilerden kaçınmanın bir
yolu olarak olumlu sosyal özellikleri olan akranlar (yardımlaşmayı önemseyen,
toplumsal normlara uygun davranışlar sergileyen, şiddet içermeyen sorun çözme
becerilerini kullanan) ile etkileşimde olmayı tercih ederken, diğerleri olumlu
bir ev ortamına rağmen antisosyal akranlarla ilişki kurabilirler (Schwartz vd.,
2000).

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE YÖNELİK PSİKOSOSYAL . . .   101

Sosyal öğrenme teorileri ile birlikte değerlendirildiğinde ergenlerin suça
sürüklenmelerinde dolaylı ya da açık akran baskısının önemli olabileceği
(Brown, Clasen ve Eicher, 1986) alan yazında vurgulanmaktadır. Steinberg ve
Monahan (2007) akran baskısını; diğer bireylerin inançlarını ve davranışlarını
şekillendirmesini veya motive etmesini sağlayan akranlardaki güç unsuru
olarak tanımlamaktadır. Akran baskısının yanı sıra çocuklar bir gruba kabul
edilmek, aidiyet hissetmek, arkadaşları tarafından değerli görülmek için
akranlarıyla birlikte hareket edebilirler. Alan yazında yer alan çalışmalar çocuk
ebeveyn ilişkisinde yaşanan sorunların ve ilişki zayıflığının da çocukların suça
sürüklenmelerine neden olan akran baskısına karşı savunmasız olmalarının
zeminini hazırladığını göstermektedir (Defoe vd., 2018).
4.

Suça Sürüklenen Çocuklara ve Ailelerine Yönelik Psikososyal
Müdahaleler

Türkiye de çocuk suçluluğuna ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun “Güvenlik
Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar” adlı 2017 yılı istatistiklerine (TÜİK,
2018) göre; çeşitli suçlar nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen çocuk
sayısı 107 bin 984 olup, bu çocukların %34,4’üne yaralama, %24,8’ine
hırsızlık, %6,6’sına Pasaport Kanunu’na muhalefet, %6,2’sine uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %3,9’una ise mala
zarar verme suçları isnat edilmiştir. Suça sürüklenen çocukların %57,6’sı adli
mercilere sevk edilirken, %36’sı ise ailesine teslim edilmiştir. Suça sürüklenen
çocuklarla ilgili çocuk davalarının gidişatı çoğunlukla suçun niteliği etrafında
şekillenmektedir. Çocuk suçluluğu sorununun kapsamı, suçluluğun gelişmesine
ve sürdürülmesine katkıda bulunan faktörlerin karmaşıklığı ile eşleşmektedir
(Moffitt, 2005; Loeber vd., 2000). Psikososyal müdahalelerin geliştirilmesi,
uygulanması ve değerlendirilmesi çocukların suça sürüklenmelerinde etken
olan risk faktörlerinin azaltılmasında, çocukların suça sürüklenmelerinin ve
tekrar suç davranışına yönelimlerinin önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Ancak Türkiye’de çocuk adalet sistemine ilişkin anlayış çocuktan daha çok
suça ve cezaya odaklanan suç kontrol modelidir (Karataş ve Mavili, 2019:
1018). Çocuğun haklarını koruyarak sağlıklı biçimde sosyalleşmesine, toplumla
bütünleşmesine katkı sağlayacak psikososyal müdahaleler ise ikinci planda
kalmaktadır (Baykara-Acar, 2015, Akt. Karataş ve Mavili, 2019). Bu bağlamda
çocukların yüksek yararının gözetilememe sorunu ortaya çıkabilmektedir.
Müdahale kavram olarak “ortaya çıkabilecek olan bir zararı önlemek ya da
işlevselliği arttırabilmek için gerçekleştirilen bir eylem” olarak tanımlanabilir.
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Bir ilişkiye kasıtlı olarak etkide bulunarak onun seyrini veya sorunu etkilemek
için hareket etme “(Oxford English Dictionary, 2019) olarak da tanımlanabilir.
Psikososyal müdahale ise; biyolojik, psikolojik ve sosyal değişim yaratabilmek
için psikolojik ve sosyal eylemlerden yararlanılmasıdır. Psikososyal müdahale;
insan refahını arttırmak ya da iyilik haline katkı sunmak amacıyla bilgilendirici
faaliyetlerle, tekniklerle, biyolojik, davranışsal, bilişsel, duygusal, kişisel ve
kişilerarası, sosyal veya çevresel faktörlere yönelik eylemde bulunulması olarak
da tanımlanabilir.
Çocuk adalet sisteminde kullanılan psikososyal müdahale yaklaşımları
genellikle ergenlik dönemindeki çocuklara yönelik müdahalelerle, aile temelli
müdahaleler etrafında daha geniş bakım sistemleri içerisinde yer alırken, toplum
temelli çok bileşenli müdahaleler ise yatılı tedavilere alternatif uygulama
alanlarını temsil etmektedir.
4.1 Çocuk Merkezli Psikososyal Müdahaleler
Ceza adalet sistemi ile temas etmiş çocuklarla çalışırken profesyoneller bilişsel
davranışçı yaklaşımdan (Grietens ve Hellinckx, 2004; Lipsey ve Wilson, 1998),
çocuklardaki sosyal kaygı ve kişilerarası yaşanan sorunlarla ilgili öfke kontrolü
eğitiminden, sosyal bilgi işleme yaklaşımından, farkındalığa dayalı bilişsel
terapiden yararlanabilirler.
4.1.1 Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Müdahale
Bilişsel-davranışçı yaklaşım suç davranışına katkıda bulunan bir faktör
olarak “kriminal düşünceyi” açıkça hedefleyen iyi gelişmiş bir teorik temel
sağlamaktadır (Yochelson ve Samenow, 1976; Walters, 1990). Bilişsel davranışçı
yaklaşıma göre; suça yönelen bireylerin en dikkate değer özelliklerinden biri
çarpık biliştir. Suça eğilimi olan bireyler davranışlarının sorunlarına nasıl
katkıda bulunmuş olabileceğini anlayamayabilirler, herkesin kendilerine karşı
olduğunu, toplumun kendilerine bir şans daha vermediğini düşünebilirler. Söz
konusu düşünce kalıpları hapishane ortamlarında ya da suçun yaygın olduğu
bölgelerde daha da yerleşik bir hal almış olabilir. Özellikle kendini haklı çıkarma
düşüncesi ve sosyal ipuçlarının yanlış yorumlanması, yetersiz muhakeme suç
davranışına ilişkin düşüncelerin oluşmasına neden olabilir ve olumlu durumlar
bile tehdit olarak algılanabilir (Dodge, 1993).
Özellikle çocukluk döneminde bireylerin sosyal çevrelerine ve dünyaya
ilişkin bilişleri deneyimleri ile birlikte yeni oluşmaya başlamıştır. Bu bağlamda
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söz konusu bilişlerde değişimlerin meydana getirilmesi için gerekli olan
müdahalelerin yapılmaması çocuklarda söz konusu çarpık ve sağlıksız bilişlerin
kalıcı olmasının zeminini hazırlayarak suç davranışına yönelmelerine neden
olabilmektedir.
Bilişsel davranışçı yaklaşım suça yönelen bireylere özgü bilişsel
eksikliklerin ve çarpıklıkların içsel olmaktan çok öğrenildiği varsayımına
dayanmaktadır. Suç işlemiş bireylere yönelik programlar bu nedenle bireysel
sorumluluğu vurgulamaktadır ve suça yönelmiş bireylerin suç davranışından
hemen önce oluşan düşünme süreçlerini ve seçimlerini anlamalarının
sağlanmasına yönelik olarak yapılandırılmaktadır. Düşünme süreçlerinde
bireylere kendi kendilerini izleme becerisinin kazandırılması ilk adımdır ve
ardından terapötik tekniklerle çocukların riskli ve olumsuz düşünme kalıplarını
tanımlamalarına ve düzeltmelerine yardımcı olunmaktadır.
Bilişsel davranışçı müdahaleler kurumsal veya topluluk ortamlarında ruh
sağlığı profesyonelleri tarafından çok yönlü bir programın parçası olarak veya
bağımsız bir müdahale olarak yönetilebilir. Suça sürüklenen çocuklarla çalışırken
yararlanılan bilişsel davranışçı yaklaşım saldırgan davranışla ilişkili duygu
düzenleme ve sosyal problem çözme becerilerindeki eksiklikleri hedeflemektedir
(Dodge, 2003). “Bilişsel-davranışçı yaklaşım” öğrenme ilkelerine, düşünme,
hissetme ve davranışta değişiklikleri meydana getirebilmek için oluşturulan
müdahalelere ve yapılandırılmış stratejilerin kullanımına dayanmaktadır
(Kendall, 2006). Yaygın bilişsel davranışçı teknikler; saldırgan davranışın
öncüllerini ve sonuçlarını belirlemeyi, öfke ifadesini tanımayı ve düzenleme
stratejilerini öğrenmeyi, problem çözmeyi, öfkeli ve saldırgan tepkilerin yerini
alabilecek sosyal olarak uygun davranışları modellemeyi ve prova etmeyi
içermektedir. Tekrar suç davranışına yönelimi azaltması bakımından etkili
uygulamalar arasında gösterilmektedir (Lipsey ve Wilson, 1998). Burada söz
konusu olan suç davranışına katkıda bulunan kriminal düşünce biçimlerini ve
davranışları değiştirmektir (Yochelson ve Samenow, 1976).
BDT dayalı müdahaleler çocuklarla gerçekleştirilse de, ebeveynlerin
tedavide birden çok rolü bulunmaktadır. Bunlar; çocuklarını terapiye götürmek,
çocuklarının davranış problemleri hakkında bilgi sağlamak ve seanslar
arasında çocukların becerilerini sergilemelerine elverişli bir ortam yaratmaktır.
Ebeveynlerden çocuklarını tanımaları istenir. Bilişsel davranışçı yaklaşıma
dayalı müdahaleler bilişsel beceri eğitimi, öfke yönetimi ve sosyal beceriler ile
nüks önleme ile ilgili çeşitli tamamlayıcı bileşenleri içermektedir. Yaklaşımın
3 hedefi bulunmaktadır. Bunlar; öfkeyi düzenleme, sosyal problem çözme
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stratejilerini öğrenme veya saldırgan davranışlara alternatif sosyal beceriler
geliştirmedir. Aşağıda bilişsel davranışçı yaklaşım etrafında oluşturulan
psikososyal müdahalelere değinilmiştir.
4.1.2 Öfke Kontrolü Eğitimi
Öfke kontrolü eğitimi saldırganlık eğilimleri olan çocuklarda duygu
düzenlemeyi iyileştirmeyi ve sosyal-bilişsel eksiklikleri gidermeyi amaçlayan
bilişsel-davranışçı bir yaklaşımdır. Öfke patlamaları ve saldırganlık etrafında
şekillenen yıkıcı davranışlar çocuk ruh sağlığı hizmetlerine başvurulmasının en
önemli nedenlerinden birini teşkil etmektedir ve çocukların şiddet davranışları
göstermelerine ve sonucunda suça sürüklenmelerine neden olabilmektedir.
Öfke artan fizyolojik uyarılma, suçlama düşünceleri etrafında şekillenen
saldırgan davranışa yatkınlığı arttıran duygusal bir durumdur (Berkowitz ve
Harmon-Jones 2004). Genellikle öfke hayal kırıklığı ve kişilerarası ilişkilerde
yaşanan sorunlarla tetiklenmektedir. Süresi ve yoğunluğu dakikalardan saatlere
değişebilir. Bireyler ya aktif başa çıkma becerileri ile öfkeyi kontrol altına
almaya çalışırlar ya da saldırganca davranışlara yönelim gösterebilirler. Alan
yazında yer alan çeşitli çalışmalarda öfke patlamaları ve saldırganlık davranışları
olan çocuklarda aynı zamanda hiperaktivite, anksiyete bozukluğu, duygu durum
bozukluğunun da görülebileceği ifade edilmektedir (Nock vd., 2007).
Çocukların yaşlarının büyümesi ile duygu düzenleme becerilerinin
gelişmesi ve öfkeyi ifade etmenin sosyal açıdan uygun yollarını öğrenmeleri
paralellik göstermektedir (Blanchard-Fields ve Coats, 2008). Ev içi şiddetin
görüldüğü sağlıklı öfke yönetim becerilerinde sorunlar yaşayan ebeveynler
ile büyüyen çocuklar öfke ifadesi olarak saldırgan davranışlara yönelebilirler.
Kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları saldırganlık ile çözümlemeye
çalışabilirler. Saldırganlık, kendine veya başkalarına zarar verebilecek açık
bir davranış olarak tanımlanabilir (Connor, 2002) ve sözlü tehditler, fiziksel
saldırganlık, mülk hasarı ve kendine zarar verme gibi çeşitli şekillerde görülebilir
(Silver ve Yudofsky, 1991). Söz konusu davranışlar nedeniyle ceza adalet sistemi
ile temas etmiş çocuklara yönelik öfke kontrol eğitimleri çocukların tekrar suça
sürüklenmelerinden onları koruyabilmektedir.
Suça sürüklenen çocuklarda aşırı öfke düzeyleri ve zayıf duygu
düzenlemesinin saldırganlıkla ilişkili olduğu bulunmuştur (Cornell v.d., 1999;
Sukhodolsky ve Ruchkin, 2004). Bu bağlamda çocuklara duygusal uyarılmalarını
izlemeleri, bilişsel ve davranışsal başa çıkma becerilerini kullanmaları konusunda
yardımcı olunmalıdır. Öfke kontrol eğitimleri ile saldırgan çocuklarda duygu
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düzenlemeyi ve sosyal-bilişsel eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Çocuklara duygusal uyarılmalarını izlemeleri, yüksek öfke düzeyini azaltmayı
sağlayabilmeleri amacıyla bilişsel yeniden yapılandırma ve gevşeme gibi
teknikleri kullanmaları öğretilir. Eğitimin bir parçası olarak çocukların
akranları tarafından alay edilmek veya yetişkinler tarafından azarlanmak
gibi potansiyel olarak öfkeye neden olan durumlara yönelik sosyal bakımdan
kabul edilebilir uygun tepkiler göstermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Öfkeyi tanımlamaya, ifade etmeye ve yönetmeye, daha geniş duygu düzenleme
stratejileri repertuarının bir parçası olarak çocuklarda hayal kırıklığı ve sonucunda
oluşan öfke ile başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır.
Öfke kontrol eğitimi duygu düzenleme becerisinin ilerlemesine katkı sunarak
yıkıcı ve saldırgan davranışları azaltmaktadır. Öfke kontrolü ve problem çözme
becerileri eğitimi gibi çocuk ve ergen odaklı yaklaşımlar hafif düzeyde anti
sosyal davranışları azaltmak ve çocukların psikososyal işlevselliğini yeniden
kazandırmak için yararlı olabilmektedir (Brestan ve Eyberg, 1998).
Öfke kontrol eğitiminde ilk olarak çocukla ve ebeveyn(ler)le
görüşme yapılarak, değiştirilmesi gereken en acil davranış problemlerinden iki
ile üç tanesi hedef olarak belirlenmekte, çocuğun arkadaşlarıyla, kardeşleriyle,
ebeveynleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimlerinde potansiyel olarak öfkeye
neden olabilecek durumları önlemek için beceriler geliştirmeye
odaklanılmaktadır (Sukhodolsky ve Scahill 2012).
Öfke kontrol eğitimiyle çocukların saldırganlık yerine sosyal açıdan
uyumlu davranışlar geliştirmeleri ve sorunlu durumlarda eylemlerinin sonuçları
hakkında düşünmeleri teşvik edilmektedir (Bourke ve Van Hasselt, 2001).
4.1.3 Sosyal Bilgi İşleme Yaklaşımı ve Müdahale
Bilişsel süreçler ve suç davranışı arasındaki ilişkileri anlamaya yönelik en etkili
yaklaşımlardan birini sosyal bilgi işleme yaklaşımı oluşturmaktadır (Crick ve
Dodge, 1994; Dodge, 1986). Bu yaklaşım suç davranışının gelişimine ilişkin
teorik açıklamalarda önemli bir yere sahiptir ve bu alanda etkili önleyici
müdahalelere ilham kaynağı olmuştur (Lochman ve Wells, 2002). Çok sayıda
çalışma, sosyal bilgi işlemedeki eksikliklerin çocuklarda ve ergenlerde ortaya
çıkan saldırgan davranışla ilişkili olduğunu göstermektedir (Lochman ve Dodge,
1994; Dodge vd., 1990). Sosyal bilgi işleme yaklaşımı; bireylerdeki davranışsal
farklılıkların bilişsel işlemedeki farklılıklardan kaynaklanabileceğini ileri
sürmektedir (Dodge, 1986). Sosyal bilgi işleme yaklaşımına göre; bireylerin
sosyal alandaki dışsal uyaranlara göre harekete geçmeleri bilişsel işleyişte bir
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dizi adım ile gerçekleşmektedir. Söz konusu bilişsel işleyişin adımları şunları
içermektedir; sosyal ipuçlarının kodlanması, yorumlanması, hedeflerin açıklığa
kavuşturulması, müdahale oluşturma, dış uyarana yanıt verilmesi şeklindedir
(Crick ve Dodge, 1994).
Sağlıklı bilgi işleme süreçlerine sahip olan bireyler kişilerarası zorluklara
yetkinlikle çözüm üretirler, potansiyel davranışsal yanıtların olumlu ve olumsuz
sonuçlarını değerlendirirler, bu sonuçlara değer verirler ve hayata geçirmek
için en uygun yanıtı seçmektedirler. Değerlendirmelerinde ve yanıtlarında
esnektirler. Saldırgan bireyler ise agresif yanıtlar verme eğilimindedirler ve
davranışlarının sonuçlarını düşünemezler bir başka deyişle dürtüsel yanıt
verebilirler (Rabiner vd., 1990). Kısa vadeli, ben merkezci kazanımlara yüksek
değer vererek davranışları bir başkasına zarar verse dahi sonuçları olumlu olarak
değerlendirebilirler (Slaby ve Guerra, 1988).
Suça sürüklenen çocuklar sosyal bilgi işleme süreçlerinde sabit bilgi işleme
kalıplarını kullanabilirler ve kararlarında esneklik bulunmayabilir (Waldman,
1996). Çocukların maruz kaldıkları fiziksel istismar (Pollak ve Tolley-Schell,
2003), sık ve yoğun biçimde tehdit edilme, ebeveyn ve akran reddi gibi olumsuz
yaşam deneyimleri (Weiss vd., 2005) sabit ve esnek olmayan bilgi işlemenin
oluşumuna zemin hazırlayabilir. Söz konusu bilgi işleme kalıpları anti sosyal
davranışa yönelimi beraberinde getirebilmektedir (Dodge vd., 1995).
Sosyal bilgi işleme süreçlerine etkide bulunabilecek şekilde yapılandırılan
psikososyal müdahaleler çocukların erken dönemlerinde olumsuz çevre koşulları
ile etkileşimleri nedeniyle oluşan sabit bilgi işleme kalıplarını dönüştürebilir.
Alan yazında yer alan bazı çalışmalar incelendiğinde suça sürüklenen çocukların
karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik müdahalelerle (Guerra ve Slaby,
1990) saldırganlık içeren davranışların azaltılabileceği, çocukların başkalarına
düşmanlık içermeyen atıflar yapmalarının sağlanabileceği (Hudley ve Graham,
1993) belirtilmektedir. Böylelikle çocukların başkalarına yönelik saldırganca
davranışları önlenebilmektedir.
4.1.4 Farkındalığa Dayalı Bilişsel Müdahale
Farkındalık şimdiye odaklanarak, kişinin bilişsel, duygusal ve fiziksel
durumunun bilincinde olmasını ifade etmektedir (Eberth ve Sedlmeier, 2012).
Bireylerin bilişsel ve duygusal tepkilerinin daha fazla farkına varmalarına, yoğun
duyguların, düşüncelerin ve dürtülerin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
Farkındalık dikkati yönlendirme, sürdürme ve derinleştirmeye ilişkin işlevler
üzerine odaklanmaktadır (Cullen, 2002).
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Farkındalık temelli müdahaleler stres faktörleriyle daha etkin şekilde
başa çıkmak için gerekli olan bilişsel araçları sağlamak için önerilmektedir
ve farkındalığın geliştirilmesi olumsuz duyguları tolere etme kapasitesini
arttırmaktadır.
Farkındalık çeşitli teknikler ve yöntemlerle kazandırılabilir. Farkındalığa
dayalı bilişsel müdahalenin birincil işlevi, bireylerin olumsuz düşüncelerini
ve deneyimlerini tanımlamalarını ve ardından bunları yargılamadan ve açık
bir şekilde algılamalarını sağlamaktır. Nihai amaç, olumsuz düşüncelerin ve
duyguların daha fazla olumsuz sonuçlara neden olmasını önlemektir (Finucane
ve Mercer, 2006). Müdahale 8 haftalık bir dönemi kapsar. Hareket, vücut
taraması, yürüme ve oturmaya ilişkin farkındalık egzersizlerinden oluşmaktadır.
Bireylerin ev ödevi olarak farkındalık uygulamasına günlük yaşantılarında da
devam etmeleri teşvik edilmektedir bu şekilde farkındalığı günlük yaşantılarına
dahil etmeyi öğrenebilirler (Zoogman vd., 2015). Farkındalığa dayalı bilişsel
müdahalelerle çocukların suç davranışının ortaya çıkmasına neden olan
düşüncelerinin ve duygularının farkına varmalarına ve bu farkındalık ile duygu
düzenleme becerilerinin gelişimine katkı sağlanabilmektedir.
4.2 Aile Merkezli Psikososyal Müdahaleler
Psikososyal müdahalelerin aile temelli yaklaşımlarla birlikte yapılandırılması
gerekmektedir. Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri ile çalışırken aileyi temel
alan çeşitli psikososyal yaklaşım modelleri bulunmaktadır. Çalışmanın bu
bölümünde bunlara değinilmektedir.
4.2.1 Önleyici Tedavi Programı
Önleyici tedavi programı çocuklarda görülen kısa ve uzun vadeli antisosyal davranışları azaltmak amacıyla çocuklara ve ebeveynlere yönelik
bir önleme programıdır. Bu programla uzun vadede çocuk suçluluğunu,
madde kullanımını ve çete katılımını azaltmak amaçlanmaktadır (Preventive
Treatment Program).
Bu program genellikle ebeveyn davranışlarında değişim meydana
getirmenin amaçlandığı ya da çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesine
yönelik programlardır. Program denetim ve kontrolü sağlanamayan, kurallara
uymama eğilimi gösteren çocuklar ve gençler için ebeveynlerin açık ve tutarlı
sınırlar oluşturmalarını teşvik etmektedir (Kumpfer ve Alvarado. 2003). Program
ev tabanlı ebeveyn eğitimini ve okul tabanlı sosyal beceri eğitimini içermektedir
ve ebeveyn eğitiminin bileşenleri çocukların davranışlarını izleme, olumlu
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davranışları pekiştirme, aile krizlerini yönetmeye odaklanan 17 oturumdan
oluşmaktadır (Preventive Treatment Program).
Ebeveyn eğitimi genellikle ebeveynlerin bulunduğu küçük gruplar halinde
yapılandırılmaktadır. Eğitim toplantıları çeşitli yerlerde (evde, okulda, toplum
merkezlerinde, iş yerinde) yapılabilir. Ebeveyn eğitim programının hedefleri;
ebeveynlerin çocuklardaki olumlu ve olumsuz davranışların belirlemelerine
yardımcı olarak uygun çocuk yetiştirme becerilerinin kazandırılması, sevgi
bağlarını güçlendirerek aile ilişkilerinin geliştirilmesi, problem ve aile
çatışmalarını çözme ve özdenetim gibi alanlarda ebeveyn becerilerinin
geliştirilmesini içermektedir (Preventive Treatment Program).
4.2.2 Aile Terapisi Yaklaşımları Etrafında Yapılandırılan Psikososyal
Müdahaleler
Suça sürüklenen çocukların bulunduğu ailelere yönelik terapi programları
ebeveyn, çocuk ve ergen eğitim oturumları ile aile dinamiklerindeki değişimi
amaçlayan müdahalelerin birleşiminden oluşan çok boyutlu yaklaşımlar
etrafında oluşturulmaktadır. Suça sürüklenen çocukların bulunduğu aile
sistemine yönelik aile terapisi 2 tür aileyi hedef almaktadır. Birincisi, duygusal
ve davranışsal sorunları (duygusal zorluklar, depresyon, okulda akran gruplarıyla
yaşanılan sorunlar) olan ancak ceza adalet sistemiyle ya da tedavi kurumları ile
temas etmemiş risk altında bulunan çocukların bulunduğu ailelerdir. Burada söz
konusu olan müdahaleler koruyucu- önleyici rol üstlenmektedir. İkinci tür aileler;
ceza adalet sistemi ile temas etmiş suça sürüklenen çocukların ve ergenlerin
bulunduğu, suç türünün açıkça tanımlandığı ailelerdir. Söz konusu ailelere
yönelik müdahaleler; çocukları ya da ergenleri ve ailelerini rehabilite etmek,
çocukların ve ergenlerin yeniden suça sürüklenme riskini azaltmak ve daha
ciddi suçlara yönelmelerini önlemektir. Bu bağlamda aile terapisi uygulamaları
ile amaçlanan ebeveynler ve çocuklar arasındaki iletişimin, ebeveynlik
uygulamalarının geliştirilmesi, etkileşimin iyileştirilmesi (Krug vd., 2002) ve
aile sistemine özgü sorunların çözümlenmesidir.
4.2.3 Fonksiyonel Aile Terapisi Yaklaşımına Dayalı Müdahale
Fonksiyonel aile terapisi yaklaşımı; aile işlev bozukluğu, uyumsuz aile içi
iletişim kalıplarının ele alındığı yaklaşık 30 saatlik bir müdahaledir (Weisman
ve Montgomery, 2018: 333). Sexton ve Alexander (2002) bu yaklaşımın çocuk
ve ergenlerin bilişsel, duygusal ve davranışsal alanlarına hitap eden, bireyde,
ailede ve çoklu sistemlerde değişimi hedefleyen aile temelli bir müdahale olarak
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tanımlamaktadır. Müdahale 10-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlere yönelik
olup (Weisman ve Montgomery, 2018), müdahale sırasında en az bir ebeveyn
veya çocuğa bakım veren biri hazır bulunmalıdır (Alexander ve Sexton, 2002).
Sexton ve Alexander (2000) fonksiyonel aile terapisi modelinin katılım ve
motivasyon, davranış değişikliği ve genelleme bileşenlerinden oluştuğunu
belirtmektedirler.
Katılım ve motivasyon aşamasında, sosyal hizmet uzmanı aileyi
müdahaleye dahil etmeye, aile üyeleri arasındaki çatışmaları azaltmaya ve
aile üyeleri ile dengeli bir ittifak oluşturmaya odaklanırken, ikinci aşamada
davranış değişikliğinin oluşturulması için belirli riskli davranışlarda değişim
hedeflenir, son aşama olan genellemede ise; müdahale sırasında kazanılan
olumlu değişikliklerin sürdürülmesi ve ailelerin mevcut topluluk kaynakları ile
ilişkilendirilmeleri yönünde çalışmalar yapılmaktadır (Sexton ve Alexander,
2000: 3). Böylelikle çocukların suça sürüklenmelerine neden olabilecek aileye
özgü risk faktörleri azaltılarak, suç davranışına yönelimden çocuğu koruyan aile
işlevselliğine, aile içinde çocukları destekleyen olumlu iletişime, aile sisteminin
topluluklarla etkileşim halinde olmalarına katkı sağlanmış olur..
4.2.4 Kısa Süreli Aile Terapisi Yaklaşımına Dayalı Müdahale
Yaklaşım alkol ve uyuşturucu kullanımı, suç, akranlarla anti sosyal ilişki gibi
sorunlu davranışları olan çocuk ve ergenlerin ailelerine yönelik kısa süreli aile
tedavisi modelidir. Kısa süreli aile terapisine dayanan müdahaleler çocukların
ve ergenlerin gelişiminde en önemli güç unsurunun aile olduğu varsayımına
dayanmaktadır (Gorman-Smith vd., 2000b; Steinberg, 2001; Szapocznik ve
Coatsworth, 1999). Aile sistemi içerisinde her aile üyesinin deneyimleri ve
davranışları diğer aile üyelerinin deneyimleri ve davranışları ile etkileşim
halindedir. Davranış sorunları olan çocukların ve ergenlerin aileleri sorunlara
neden olan ya da sorunları teşvik eden etkileşimlerde bulunma eğilimindedirler
(Véronneau ve Dishion, 2010). Bu bağlamda müdahalenin amacı problemli
ergen davranışına neden olan ya da bunu teşvik eden aile etkileşim modellerini
değiştirmektir.
Horigian, vd. (2004) kısa süreli aile terapisi yaklaşımının birleştirme,
teşhis etme ve yeniden yapılandırmadan oluştuğunu belirtmektedir. Birleştirme;
çocuklar ve aile üyeleriyle terapötik ilişki kurarak tedaviye dahil etmeyi içerir
ve uygulayıcı ailenin karakteristik etkileşim kalıplarını tanıyarak, saygı duyarak,
sürdürerek, aile üyeleri ve bir bütün olarak aile ile bir ittifak kurmaya çalışır
(Robbins ve Szapocznik, 2000). Teşhis de ailedeki ittifakların, aile sınırlarının
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ve uyumsuz etkileşim kalıplarının belirlenmesine odaklanılır. Ailedeki ittifaklar,
sınırlar ve kalıplar, ailedeki etkileşimlerin özelliklerinin, çocukların sorunlarının
ortadan kaldırılması veya azaltılması hedefine ulaşmada karşılaşılan güçlüklere
ailelerin nasıl bir etkide bulunduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
Yeniden yapılandırma ise; çocuk ve ergenlerdeki davranış sorunlarına neden
olan uyumsuz aile etkileşim kalıplarını daha uyumlu ve başarılı etkileşim
yollarına dönüştürmeyi içermektedir (Szapocznik, vd., 2003).
4.2.5 Çok Boyutlu Aile Terapisi Yaklaşımına Dayalı Müdahale
Çok boyutlu aile terapisi uyuşturucu kullanımı ve davranış sorunları olan
ergenler için tasarlanmıştır (Liddle, 2002). Çok boyutlu aile terapisi yaklaşımı
doğrultusunda ergen, ebeveyn, aile etkileşimi ve aile dışı sosyal sistemler
müdahale alanını oluşturmaktadır. Tüm aile üyeleri arasında etkileşimin
belirlenmesi ergenin günlük yaşantısında sosyal çevre ile etkileşimi hakkında
bilgilerin elde edilmesi bu müdahalede önemli görülmektedir. Müdahalede ilk
önce sorunlu alanların ve yeterince kullanılmamış güç alanlarının kapsamlı bir
değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir. Çok boyutlu aile terapisinde
değerlendirmede terapötik harita oluşturulur. Terapötik harita ergenin hayatında
müdahale edilmesini gerekli olan alanları göstermektedir (Rowe vd., 2002).
Uygulama kapsamında tüm aile üyeleriyle, okulla güçlü ilişkiler kurulur ve bu
çoklu terapötik ittifakların geliştirilmesi müdahalenin kilit noktasını
oluşturmaktadır (Diamond vd., 1999). Çok buyutlu aile terapisi yaklaşımına
dayalı müdahalelerde uygulayıcılar ile ebeveynler arasında gelişen ortak çalışma
ergenlerin müdahaleden yararlanmalarına yüksek düzeyde katkı sunabilir.
Bunun yanı sıra okul toplantılarına katılımın sağlanması, sınavlara hazırlık, özel
derslere yönlendirme, mesleki değerlendirmelere ve eğitimlerin düzenlenmesine
yardımcı olunması müdahalenin diğer parçalarıdır (Rowe, vd., 2002).
Alan yazında yer alan çalışmalar müdahale sırasında ebeveynlerin
becerilerinin geliştiğini ve ergenlerin semptomlarında ise azalmaların
olabileceğini göstermektedir (Jackson-Gilfort vd., 2001).
5.

Suça Sürüklenen Çocuklarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının
Sahip Olmaları Gereken Bilgi ve Beceriler

Çocuk adalet sistemi içerisinde suça sürüklenen/itilen çocuklar ve çevrelerindeki
sistemlerle yapılacak çalışmaların multidisipliner yaklaşım içerisinde
oluşturulması ve ruh sağlığı profesyonellerinin çocukların yüksek yararı için
psikososyal müdahaleler gerçekleştirilirken bilgi, beceri ve yetkinliklerini
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kendi mesleki sınırları içerisinde en üst düzeyde yerine getirmeleri gerekli
görülmektedir.
Çocuk adalet sisteminde çalışan profesyonellerden sosyal hizmet
uzmanlarının çocukların hakları başta olmak üzere;
-

-

-

-

-

-

4.

Çocukların gelişimsel aşamaları ve özellikle ergenlerle ilgili gelişim
teorileri, sosyal öğrenme teorileri, çocuklar ve ailelerine yönelik
psikososyal müdahale yaklaşımları vb. hakkında bilgi sahibi olmaları,
Adalet sistemindeki çocuklarla görüşme ilke ve teknikleri, suça sürüklenen
çocuklarla, tanıklarla ve mağdurlarla görüşme tekniklerine ilişkin bilgi
sahibi olmaları ve mesleki becerilerini sergileyebilmeleri,
Kanıta dayalı değerlendirmelere katkı sunabilecek sosyal inceleme ve
sosyal inceleme raporu hazırlama ile ilgili bilgiye ve beceriye, yetkinliğe
sahip olmaları,
Çocuğu suça iten etmenler; çocuğa kötü muamele, aile sorunları, çocuk
yoksulluğu başta olmak üzere diğer risk faktörleriyle koruyucu faktörler
hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve müdahalelerinde mesleki
becerilerini sergileyebilmeleri,
Suça sürüklenen çocuklar ve ailelerinin savunuculuklarını yerine
getirebilmeleri için çocuk adalet sistemi, ulusal ve uluslararası mevzuat,
çevrede var olan kaynaklar ve güçler hakkında bilgi sahibi olmaları,
gerekli olan düzenlemelerin, programların oluşturulmasında hayata
geçirilmesinde çocukların haklarının savunuculuğunda bulunmaları,
Sosyal hizmet mesleğine ilişkin etik ilkeleri ve değer temelini
uygulamalarına yansıtabilmeleri gerekmektedir.
SONUÇ

Çocukların suça sürüklenmeleri çocuğun dahil olduğu sistemlerdeki sorunların
başka bir tezahürüdür. Çocukların suça sürüklenmelerinin önlenmesi, içinde
bulundukları çevre içerisinde gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin
sağlanması, çocuk refahı açısından koruyucu önleyici, tedavi ve rehabilite
edici psikososyal müdahaleler ile mümkün hale gelmektedir. Öncelikli olarak
risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik olarak sunulacak hizmetlerin
koruyucu ve önleyici boyutta yapılandırılmasına, suça sürüklenme durumunda
ise; ağırlıklı olarak çocuk ve çevresindeki sistemlere yönelik sosyal tedavi
için gerekli olan psikososyal müdahalelere gereksinim duyulmaktadır. Bu
bağlamda multidisipliner yaklaşım doğrultusunda kanıta dayalı uygulamaların
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oluşturulması gerekmektedir. Sosyal hizmet disiplininin ve mesleğinin
birey ve çevre etkileşimini incelemeyi, değerlendirmeyi ve çoklu düzeylerde
müdahalede bulunmayı içeren yapısı ile koruyucu, önleyici tedavi ve
rehabilite edici müdahalelerin oluşturulmasına ve uygulanmasına sağlayacağı
katkılar risk altındaki çocukların ve ailelerinin belirlenmesi, çocukların suça
sürüklenmelerinin önlenmesi, çocukların ve ailelerin güçlendirilmesi için önemli
görülmektedir.
Bunun yanı sıra suça sürüklenen çocukların ve ailelerinin
psikososyal müdahalelere dönük hizmetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması
için söz konusu hizmetlerin çocuk adalet sistemi içerisinde oluşturulmasına
yönelik savunuculuğun yapılması gerekmektedir.
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1.

Giriş
“Böyle adama aşık olunmaz mı! Babam çok özeldir. Ne kadar sert görünse
de o sertliğin altında kocaman, kırılgan, naif bir yüreği olduğunu kimseye
çaktırmamaya çalışır” (Tol ve Taşkan, 2018, s.45).

Y

ıllar boyunca geleneksel toplumlarda çocuk bakımından sadece
anne sorumlu tutulsa da baba-çocuk ilişkisi anne-çocuk ilişkisine
kıyasla çocuğun gelişimi için benzersiz ilişkisel bir ortam sağladığı
belirtilmektedir (Barber, Stoltz, Olsen, Collins ve Burchinal, 2005). Babalık
erkeklerin ebeveynlik uygulamalarını içermektedir ve çocukları için yaptıkları
veya yapmadıkları uygulamalarıdır (Levtov, van der Gaag, Greene, Kaufman,
ve Barker, 2015). Ebeveyn kabul ve red kuramı (EKAR) her çocuğun mutlaka
ebeveyninden sıcaklık (kabul) ve ret davranışları göreceğini ve bu onun ebeveyn
ve çocuk ilişkisinin kalitesine yansıyacağını öne sürmektedir (Rohner, 1986).
Baba çocuk ilişkisi ve babalık rolünde ebeveynlik uygulamaları (Örneğin;
1 Profeminizm “cinsiyetçilik karşıtı’’ ve/veya erkeğin kadının üzerindeki gücünü göz
ardı eden bir anlayıştır.
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çocuğu besleme, temel bakım ihtiyaçlarını karşılama, oyun oynama, kitap
okuma, doktora götürme gibi...) bağlanma kuramı çerçevesinde çocuğun
gelişimine etkisi açısından birçok çalışmada (Bazıları bk. Brown ve Aytuglu,
2020; Cabrera ve Barr, 2018; Özbiler, 2020) açıklanmış olsa da toplumsal cinsiyet
rollerindeki değişimler bu babanın ebeveynlik uygulamalarına nasıl etkilediği
pek bilinmemektedir. Kitabın bu bölümünde, baba-çocuk ilişkisi çocuk bakımı
ile ilgili çağdaş bir anlayış olan profeminist2 babalık üzerinden açıklanmıştır.
Ayrıca Türk kültüründe babalık rolünde ve ebeveynlik uygulamalarında ne
derece değişimlerin olduğuna yer verilmiştir.
1.1. Kuramsal Çerçeve
1.1.a. Babalık Rolüne İlişkin Kendilik Algısı
Aile yaşam döngüsü içerisinde babaların ebeveynliğe geçişi sırasında
ihtiyaçları sıklıkla göz ardı edilir. Oysaki, babalar için ebeveynliğe geçiş
sadece sosyal statüde bir değişiklik değil aynı zamanda yaşam değişikliği,
artan sorumluluklar, davranışsal beklentiler ve stres faktörü olabilmektedir
(Gregory ve Milner, 2011; Kachi, Ochi, Kato, Otsuka, ve Takehara, 2022;
Shirani ve Henwood, 2011). Bu noktada, ebeveynlik rolüne ilişkin kendilik
algısı önemli olduğu düşünülmektedir. Ebeveynlik rolüne ilişkin kendilik algısı
anne ve baba rolüne ilişkin inançlar ve uygulamalardır (Bornstein ve ark. 2003).
Bu çalışmada ebeveynlik rolüne ilişkin kendilik algısı babalık rolüne ilişkin
kendilik algısı olarak kullanılmıştır. En genel anlamda, babalığa ilişkin kendilik
algısı ebeveynlik ile ilgili bazı görevleri yerine getirmede kişinin ne kadar yetkin
hissettiği ve kendi öz-değerlendirmelerini içermektedir (Coleman ve Karraker,
2003). Bu görevlere ilişkin boyutlar (1) “Babalık rolünde yeterlik algısı”: Çocuk
yetiştirmede ne kadar yeterli olduğunu düşündükleri; (2) “Babalık rolüne ilişkin
rol doyumu”: Bu rolden ne kadar doyum aldığı, (3) “Babalık rolüne ilişkin
yatırımı”: Bu role ilişkin yaptığı yatırımlar (Örneğin; ebeveynlik uygulamaları
ya da çocuk bakımı eğitimlerine katılması gibi) ve (4) “Rol dengesi”: Ebeveyn
rolünü diğer yetişkin rolleriyle (Örneğin; eş, çalışan, arkadaş vb.) dengede
tutabilme yeteneğidir (MacPhee, Benson, ve Bullock, 1986).

2 Pro-feminist ve profeminist yazılışlarındaki ideolojik ayrımın araya konulan tirenin (-)
feminizm ile erkekler arasında bir mesafe yarattığına inanıldığı için (Brod, 1998), yazar
kitabın bu bölümünde feminizmi destekleyen babalar için profeminist babalar olarak
kullanmayı tercih etmiştir.
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Babanın ebeveynliğe ilişkin yeterlik algısı babanın erken çocukluk
döneminde çocuğunun gelişimine ilişkin bilgisi ve baba katılımı (sözlü
mesajları, çocuğa bakım vermesi ve çocukla oyun oynaması) arasındaki ilişkide
aracı rolü oynamaktadır (Connor ve Stolz, 2022). Babanın babalık rolüne ilişkin
yeterlik algısında; ebeveynlik uygulamaları, çocuğunun eğitimi için yaptıkları,
finansal sorumlulukları, genel sorumlulukları, ev içi işlerin sorumluluğu,
ulaşılabilirlik, disiplin kontrol, güvenlik koruma, oyun, beslenme, çocuğa ilişkin
rutinleri sağlama gibi alanlar yer almaktadır (Sevigny, 2013). O’Neil ve Lujan
(2010) toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıplardan dolayı babalar duygusal
olarak kısıtlanabileceğinden babalık ile ilgili yeterliliklerini (veya yeteneklerini)
yerine getirmede sınırlı olabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, Sevigny ve
Loutzenhiser (2010) yeterliliğe ilişkin inançların ebeveynlik uygulamalarında
önemli olmadığını, ancak yeterliliklerin anne ve babaya göre değiştiğini
vurgulamaktadır. Çünkü, toplumsal cinsiyet rollerinde anne ve babanın çocuğun
bakımı için yerine getireceği görevler açıkça belirtilmektedir (Yılmaz, 2018).
Genelde yapılan çalışmalar babanın ebeveynlik yeterliliğini çocuk bakımına
katılımı ile ilişkilendirmiştir. Babanın çocuğunun bakımına katılması çocuğunun
gelişim bilgisine ilişkin kendisini ne kadar yeterli hissettiği ile ilgilidir. Kwok
ve ark. (2013), baba katılımını teşvik etmek için babalık öz-yeterliğini artırmak
önemli olduğu belirtilmiştir. Bunların yanında, babalık rolüne ilişkin yeterlilik
algısı ile babalık rol doyumu arasında pozitif yönde bir korelasyon bulunmuştur
(Hae ve Sook, 2007). Buna göre, babalar çocuk bakımında kendilerini ne kadar
yeterli hissederlerse babalık rolünden o kadar doyum almaktadır. Ayrıca, babalık
rol doyumu çocukların cinsiyetine göre de farklılaşmaktadır (Elek, Hudson ve
Bouffard, 2003). Erkek çocuğu olan babalar babalık rolünden kız çocuğu olan
babalara göre daha fazla doyum aldığı bilinmektedir (Elek, Hudson ve Bouffard,
2003). Her ne kadar da babalık rolüne ilişkin algılar gittikçe değişmeye başlasa
da Türk kültüründe de zaman zaman bu anlayış benzeşmektedir (Günalp, 2007;
Kuzucu, 2011; Telli, 2014).
Babalık rolüne ilişkin kendilik algısı hem çocuğunun gelişimine hem de
babalık rolüne yatırımı da belirlenmektedir (MacPhee, Benson, ve Bullock,
1986). Türkiye’de Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) yapmış olduğu bu
yöndeki çalışmalar dikkat çekicidir. AÇEV’in geliştirmiş olduğu baba destek
eğitim programına (ki bu program on üç haftalık yapılandırılmış babaları çocuk
gelişimi konusunda bilgilendirip desteklemeyi ve çocuk eğitiminin ne denli
önemli olduklarına dair bilinçlendirmeyi hedeflemektedir) katılan beş ve altı
yaş grubu çocuğa sahip olan babaların babalık rolü algılarında ve çocuklarının
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oyun becerilerine katkıda bulunmada etki ettiği görülmektedir (Şalcı, 2020).
Yine AÇEV raporlarında çocuğun geleceğine ilişkin yatırım kararları anneden
daha çok babaların verdiği (%64,7) bulunmuştur (Tol ve Taşkan, 2018).
Babanın diğer rollerinde nasıl denge kuruduğu da ebeveynlik uygulamaları
ile ilişkilidir (Drew, 2007). Yapılan bir çalışmada babalık rolü ile işteki rolleri
arasında denge kurmasının ebeveynlik için önemli olduğunu belirtmiştir
(Duckworth ve Buzzanell, 2009). Ayni çalışmada, babalar aile içindeki babalık
rolünün diğer rollerinden önce benimsemektedirler. Bu da babaların ebeveynlik
uygulamalarına katılımının göstergesidir.
Bütün bu çalışmalar göstermektedir ki, baba çocuk ilişkisinin kalitesi
sadece çocuğunun bakımında onun ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve
onu disipline etmek olarak algılanmakta, aynı zamanda çocuğuyla yakından
ilgilenmek, onun bakımına katılmak olarak gören görülmektedir.
1.2. Çocuk Bakımı ile Çağdaş Bir Konu: Profeminist Babalık
Geçmiş yıllara göre değerlendirildiğinde, kadının iş yaşamına katılımındaki
artış, babanın rolünün çocuk üzerindeki etkisine yönelik farkındalığın gelişmesi,
hiyerarşik modelden eşitlikçi bir modele giden cinsiyet rollerindeki değişim,
hegemonik erkekliğin dönüşümü ve gayri meşrulaşması gibi birçok nedenlerle
(Beşpınar, 2015) babanın ebeveynlik ile ilgili uygulamalarında birtakım
değişiklikler yaşanmaya başladığı gözlenmektedir. On dokuzuncu yüzyılın
başlarından yirminci yüz yılın ortalarına kadar babalar ailenin geçiminden
sorumlu iken 1940’lar ortası ve 1970’ler ortası daha çok cinsiyet rol modeli
olarak baba karşımızda çıkmaktadır. 1940’lardan günümüze baktığımızda ise
yeni yetiştirici baba olarak bilinmektedir (Tepe, 2019). Bunun yanında, bugün
dünyanın pek çok yerinde erkekler diğer erkeklerle birlikte kurdukları profeminist
oluşumlarla toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmektedir (Gardiner,
2005). Özellikle, babaların çocuğuna bakım verme, ebeveynlik uygulamalarında
katılım gösterme ve ortak ebeveynlik yönünde bir dönüşüm göstermiştir (PekelUludağlı, 2017). Babalık kültürü; erkeğin babalık ile ilgili normları değerleri ve
buna ilişkin inanışlarını içerirken, babalık icrası ise ebeveynlik uygulamalarında
babanın neler yaptığı ile ilgili babaya ait davranışlardır (LaRossa, 1988).
İlgili babalar çocuğunun gelişim dönemleri ile ilgili özelliklerinden
haberdardır, öğrenmek için çaba harcarlar, gelişimini destekler, bakımı ve
beslenmesinde sorumluluk üstlenirler (AÇEV, 2017). Ayrıca, cinsiyet ayrımı
yapmadan kız ve erkek çocuklarına eşit fırsatlar sağlarlar, çocukla zaman
geçirirler, oyun oynarlar, yakın ilişki kurarlar, ev içi işlerde sorumluluk üstlenerek
çocuğuna destek olurlar (AÇEV, 2017). İlgili babalık tanımlarının yanında,
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son zamanlarda feminist ve toplumsal cinsiyet temelli kuramlar babalığı farklı
boyutlar ile açıklamaya başlamıştır. Örneğin, sorumlulukları paylaşan ya da
birincil bakıcı rolünde olan, emektar, bekar babalar, eşcinsel, biseksüel, evde
çalışan, ergen, ebeveynlik izninde olan ve üvey babalar gibi… (Doucet ve Lee
2014).
Babalık kimliğini feminist bakış açısı ile tanımlayan Shapiro (2021)
erkekler bir çocuktan sorumlu olduğu anda kendilerini bir baba figürü olarak
görebilirler, ancak feminist babalık her zaman devam eden tekrarlanan bir
uygulama olduğunu belirtmiştir. Feminist babalık kalıp yargılar, eşitsizlikler ile
baş etme ve buna önem gösterme sürecidir. Shapiro’ya (2021) göre feminist
babalık dört önemli ilke içermektedir. Bunlar; (1). Eleştirel bir bilinç, bir başka
deyişle cinsiyet, ırk ya da sosyo-ekonomik statüyü dahil etmeden toplumsal
cinsiyet eşitsizliği hakkında konuşabilme ya da meta perspektiften bakarak
kültürleşme ve sosyalleşmeyi içermektedir. (2). İlgili babalık (3). Çocuklarını
toplumsal cinsiyet rolleri farkındalığı ile yetiştirmek (büyütmek), ve (4).
Geleneksel toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı,
adaletsizlik, baskı gibi konularla babanın mücadele etmesidir. Bir erkeğin
feminist bir erkek olabilmesi için öncelikle ata erkil erkekliği red etmesi gerekir
(Hooks, 2004). Ayrıca, profeminist bir erkek ya da baba aile içindeki farklılıkları
kabul eder (Anderson, 2000). Sonuç olarak, profeminist bir anlayışa sahip olan
babalar aile içindeki rolleri, kadının, erkekle eşit haklara sahip olma ilkesi
bünyesinde yeniden yapılandırılmaktadır
1.3. Yirmi birinci Yüzyılda Türk Babalar
Değişen çağ ve değişen hayatlarımız ile birlikte ebeveynlik uygulamalarında ve
babalık icrasında birtakım değişiklik olduğu söylenebilir. Ancak, unutulmaması
gerekir ki ebeveynlik kültür içinde öğrenilmiş bir davranıştır (Bornstein, 2002;
Bornstein, Putnick, ve Lansford, 2011; Kağıtçıbaşı, 2012) ve ebeveynlik
şemaları içinde yer almaktadır (Bornstein, Cote ve Venuti, 2001; Bornstein, ve
Toole, 2010). Dolayısı ile kültürel değerler babaların çocuk bakımına katılımını
büyük ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Her şeyden önce Türk kültürünün
halen daha bireyselci ve kolektivisttik toplumlar arasında yer aldığı göz önünde
bulundurulmalıdır (Kağıtçıbaşı 2005). Başka bir değişle, çekirdek aile oranında
[(1978’den 2016’ya kadar %11,1; (Çobanoğlu, 2020)] artış, olsa da Türk
kültüründe halen daha geniş aile yapıları görülmektedir. Babanın ebeveynlik
uygulamalarını incelenirken araştırmacıların sorması gereken sorulardan bir
tanesi de babaların çocuk bakımında ve ebeveynlik uygulamalarında yirmi birinci
yüzyılda değişikliler yaşanıyor mu? sorusudur. Bu özellikle toplumsal cinsiyet

126   BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE GELİŞIM VE EĞİTİM

eşitliği bakımından ele alınabilir. Bu noktadan bakıldığında Türk kültüründe
profeminist babalık ile ilgili doğrudan yapılmış çalışma Barutçu ve Hıdır (2016)
tarafından gerçekleştirilmiştir. Barutçu ve Hıdır (2016) açıkça belirtmektedir ki
Türk kültüründe cinsiyet eşitliği savunan ve çocuk bakımına katılan erkeklerin
babalık rollerinde kırılmalar yaşansa da uygulamada yani babalık icrasında
değişim erkekler için çok kolay değildir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları
bu durumu gözler önüne sermektedir. Çünkü, Türk aile yapıları içinde anneye
daha çok anlamsal roller, babaya ise geleneksek roller düşmektedir (Kara ve
Çetinkaya, 2019). Örneğin, Türk babalar, kendi görevinin maddi geçimi
sağlamak olduğunu düşünerek bunu sağladıktan sonra çocukların gürültüsünden
uzak kalmayı tercih ettiklerini dile getirmektedirler (Zeybekoğlu, 2013). Ayrıca,
AÇEV’’in (2017) Babalık Araştırması’na göre, Türkiye’de babaların %91’i
çocuk bakımında birincil sorumlunun anne olduğuna inanıyor. %36’sı çocuğunun
altını hiç değiştirmediğini, %51’i çocuklarını hiç tuvalete götürmediğini, %35’i
ise hiçbir zaman tırnaklarını kesmediğini belirtmektedir. Dolayısı ile büyük
bir grup Türk babalar ebeveynlik uygulamalarına halen katılmayı çok tercih
etmediği söylenebilir. Ancak, literatürde AÇEV tarafından gerçekleştirilen
eşitlik için babalar burada (AÇEV, 2019), ilk iş babalık (https://ilkisbabalik.
acev.org/), baba destek programları (https://www.acev.org/ne-yapiyoruz/annebabalar-icin/baba-destek-programi/,) işyerlerinde ilgili babalığın desteklemesi,
erkeklik ve babalık halleri (Tol ve Taşkan, 2018), ebeveynlik, erkeklik ve
Türkiye’de babalık (Akçınar, 2017) gibi projeleri babaların çocuğun bakımına
katılımı için büyük ölçüde katkı koymaktadır. Böylelikle, günümüzde gerek bu
tür programlar aracılığı ile gerekse yirmi birinci yüzyılda değişen hayatlarımız
ile birlikte birçok baba çocukları ile daha fazla ve daha kaliteli vakit geçirmek
istemektedir. Fakat, her ne kadarda Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de Toplumsal
Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması (2022) sonuçlarına göre Türk babaların
çocuk bakımına katılımı çok düşük olsa bile araştırmacıların Türk kültüründe
hem geleneksel hem de eşitliği destekleyen babaların da yer aldığının bilmesi
gerekmektedir.
1.4. Mevcut Çalışmanın Araştırma Soruları
Çalışmayı yönlendiren araştırma soruları aşağıda belirtilmiştir.
1.
2.

Babaların babalık rolünde kendilik algısına ilişkin görüşleri nedir?
Babaların ebeveynlik uygulamalarında toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin
görüşleri nedir?
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3.

Babaların ebeveynlik ile ilgili yasal uygulamalar ve politikalara ilişkin
görüşleri nedir?

2.

Yöntem

Bu çalışma nitel araştırma deseninde oluşturulan bir tarama modelidir. Creswell,
(2012) tanımladığı gibi tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada ihtiyaç
duyulan veriler ana dilinde Türkçe konuşan (Kıbrıslı Türk ve Türk) ve erken
çocukluk döneminde (2 ve 4 yaş arasında) çocuğa sahip babalardan toplanmış
ve çalışma ile ilgili görüşme yapılmıştır.
2.1. Çalışma Grubunun Oluşturulması ve Katılımcılar
Erken çocukluk döneminde çocuğu olan ana dilinde Türkçe konuşan Türk
ve Kıbrıslı Türk babalara ulaşmak için birden farklı örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. İlk olarak, yazar kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile
Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde iki ve dört yaş arasındaki erken çocukluk
dönemindeki çocuklara gündüz bakımı ve kreş eğitimi hizmet veren kurumlar
aracılığı ile çevrim içi yapılacak görüşmeye katılım için babalara davet mektubu
göndermiştir. Davet edilen 200 babadan toplam n=35 baba katılım kriterlerini
karşılamış ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiştir. Daha sonra,
amaçlı örnekleme yöntemi ile çalışmaya katılım kriterleri [(1). Doğum yeri
Kuzey Kıbrıs ya da Türkiye olması, (2). Ana dilinde Türkçe konuşuyor olması
(3). Erken çocukluk döneminde (iki ve dört yaş arasında) çocuğu olması] ve
araştırmacı bilgileri yer alan bir çalışmaya davet posteri hazırlanmıştır. Bu davet
posteri sosyal medya hesaplarında paylaşılarak babalar çevrim içi görüşmeye
davet edilmiştir. Sosyal medya hesaplarındaki bu davete n=41 baba cevap
vermiş ve çevrimiçi görüşmeyi kabul etmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma yaşları
21 ile 55 arasında değişen (Ort.yaş =36.30, SS= 7,91) erken çocukluk döneminde
çocuğu olan toplam N=76 Türk (%59,2) ve Kıbrıslı Türk (%40,8) babalar ile
çevrim içi görüşmeler yapılarak gerçekleşmiştir.
Çalışmaya katılan babaların büyük bir çoğunluğu (%71) bu çalışma için
katıldıkları çocuklarının anneleri ile evlidir ve ilk evliliğidir. Çalışmadaki %3,9
baba bu çalışmaya katıldıkları bebeklerinin annelerinden boşanmış ve yeniden
evlilik yapmıştır. Çalışmadaki en az grup baba ise (%2,6) medeni durumlarını
boşanmış olarak belirtmişledir. Babaların çocuklarının sayıları incelendiğinde
Ort.=1,18; [SS=.60; Minimum=1 ve Maximum=4 çocuk) sahiptiler. Ayrıca,
babaların erken çocukluk dönemindeki (Minimum= 2 ve Maximum=4 yaş)
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çocuklarının sayılarının incelendiğinde Ort.=1,17; SS=.68 olduğu görülmektedir.
Böylece babaların genelinde tek çocuklu oldukları söylenebilir. Çocukların yaş
ortalaması ise Ort.yaş=3,5 dir.
Ayrıca, bu çalışmaya katılan babaların çok büyük bir grubu (%88,2)
ev dışında ücret karşılığı tam zamanlı olarak çalışmaktadır. %9,2 babaların
çalışma saatleri vardiyalı olarak düzensiz şekildedir. Çalışmadaki sadece 2
baba yarı zamanlı bir işte ücret karşılığı çalışmaktadır. Çalıştıkları kurumlarda
babaların pozisyonlarına bakıldığında büyük bir grubu (%44,7) işçi, dört de
biri (%25) yönetici pozisyonunda, benzer şekilde %23,7’si ise kendi işyerini
çalıştırmaktır. En az kesim ise (%6,3, n=5) serbest meslek çalışanıdır. Babaların
çoğunluğu yönetici pozisyonunda çalışmasına rağmen, eğitim düzeylerine
bakıldığında sadece %5,3 babanın uzun süreli eğitim aldıkları (doktora
mezunu) görülmektedir. Büyük bir çoğunluğu (34,2) lisans mezunu olduğunu
bildirmiştir. Ayrıca, %23,7’si lise, %19,7’si iki yıllık ön lisans, %13,2’si yüksek
lisans, %2,6’sı ortaokul ve sadece %1,3’ü (n=1) ilkokul mezunu mezunudur.
Çalışmaya okuma yazma bilmeyen baba katılmamıştır. Babalar çocuk sahibi
olmadan önce ya da olduktan sonra ebeveynlik uygulamaları ve çocuk bakımı
ile ilgili eğitimlere 72 baba katılmadığını belirtmiştir. 2 baba ise formasyon
eğitimi olduğunda dolayı bu tür eğitimlere katılmak istemediğini vurgulamıştır.
2 baba ise bu tür eğitimlere gönüllü olarak katılmaktadır. Görüldüğü üzere
babaların babalık rolünde kendine ilişkin yatırımı bu çalışma grubu için çok
düşüktür.
Kreş
Babaanne
Anneanne
Bakıcı
Baba
Anne
0
Çocuğun bakımından sorumlu
kişi ve kurumun yüzdelik
değerleri

10

20
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Bakıcı

51.3

10.5

5.3

40

50

Anneanne Babaanne
13.2

3.9

60
Kreş
30.3

Şekil 1. Çalışmaya Katılan Babaların Çocuklarının Bakımından
Sorumlu Ailedeki Kişiler veya Kurumların Yüzdelikleri
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Şekil 1’de görüldüğü üzere bu çalışmaya katılan babaların büyük bir çoğunluğu
bebeklerinin bakımından annelerin (%51) sorumlu olduğunu bildirmişlerdir.
Ayrıca, babalar 12 aylıktan itibaren bebeklerinin bakımı için gündüz bakımı
ve kreş desteği (%30,3) aldıklarını belirtmişleridir. Bunun yanında, babalar
evde bebeğinin bakımı için aile büyüklerinden (daha çok anneanne %13,2)
destek almaktadır. Şekil 1’den anlaşılacağı üzere anneler çocuğun bakımından
birincil sorumludur. Bunların yanında, babaların yaşadıkları evin kendi ya da
eşinin ailesine yakın olup olmadığı sorgulanmıştır. %63,2 baba yaşadıkları
evin ikisinden birine yakın (ayni apartmanda ya da ayni mahallede yan yana)
olduğunu belirtmiştir. Dolayısı ile babaların yaşadıkları aile yapılarının daha
çok kolektivisttik olduğu söylenebilir.
2.2. Veri Toplama Aracı
2.2.1. Yapılandırılmış Açık Uçlu Görüşme Soruları Formu
Çalışmada kullanılan yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları araştırmanın
amacına bağlı olarak ve alan yazın incelenerek yazar tarafından oluşturulmuştur.
Hazırlanan soruların örnekleri ilk önce uzman görüşüne (iki alan uzmanı)
sunulmuş, daha sonra erken çocukluk dönemimde çocuğu olan iki baba ile
pilot görüşme yapılmıştır. Uzman görüşü ve pilot görüşme sonucunda sorularda
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sonuç olarak, Yapılandırılmış Açık Uçlu
Görüşme Soruları Formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, babalara
araştırmanın amacını ve araştırma etik kodlarını içeren bilgi verilmiştir (Detaylı
bilgi için bk. çalışmanın etik süreci), ikinci bölümde babaların sosyo-demografik
bilgilerine yönelik sorular sorulmuştur. Örneğin, ‘’Şuandaki medeni halinizi
nasıl tanımlarsınız?’’ ‘’Büyükanne ve/veya dedeye yakın oturuyor musunuz?’’
‘’En son mezun olduğunuz eğitim düzeyini lütfen belirtiniz?’’ şeklindedir.
Görüşme formunun üçüncü bölümünde ise araştırmanın amacına 3 ana temadan
[(1). Babalık rolünde kendilik algısı, (2). Ebeveynlik uygulamalarında toplumsal
cinsiyet rolleri, (3). Ebeveynlik ile ilgili yasal uygulamalar ve politikalar] oluşan
sorular yer almaktadır. Bunlara ilişkin örnekler, Babalık rolünde kendilik algısı,
teması için:” Çocuk sahibi olmak hakkında ilk ne zaman düşünmeye başladınız?
Sizce insanlar neden çocuk sahibi olmak isterler/siz neden istediniz?, Hiç çocuk
sahibi olmamak gibi bir fikir aklınızdan geçti mi?”, ebeveynlik uygulamalarında
toplumsal cinsiyet rolleri teması için: “Çocuğunuzla oynadığınız oyunlar sizce
çocuğunuzun cinsiyetine göre farklılaşıyor mu?- Erkek/kız babası olmak sizce
birbirinden farklı mı?- Kızınızı/oğlunuzu eğitim, sanat, spor gibi konularda
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istediği şeyi yapması konusunda destelemeyi düşünüyor musunuz (örneğin
‘şunu asla yapmasın dediğiniz bir şey var mı)?” ve ebeveynlik ile ilgili
yasal uygulamalar ve politikalar teması için: “Ebeveynlik izni konusunda ne
düşünüyorsunuz/ yeterli mi-ücretli/ücretsiz mi olmalı?- Sizce babalar da uzun
süreli izin kullanmalı mı?- Eşiniz doğumdan sonra çalışmaya devam edip siz
babalık iznine çıksaydınız bunu ister miydiniz, başarabileceğinizi düşünür
müydünüz?” şeklinde sunulmuştur. Görüşme sorularının son bölümünde ise
babalara profeminist babalık hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
2.3. Çalışmanın Geçerlik ve Güvenirliği
Nitel tarama modelinde olan bu çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak
için birden fazla strateji kullanılmıştır. Bunlar, Golafshani, (2003) de önerdiği
gibi ilk olarak çalışmada veri toplama aracı ile ilgili uzman görüşü alınmış ve
pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, görüşmelerde verilen cevapların
kaybı olmaması için kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler sırasında anketör kişisel
yorumlardan kaçınmıştır, cevapları ve düşünmeleri için yeterli süre verilmiştir.
Çözümlemeler yapıldıktan sonra başka bir uzman tarafından çözümlemelerin
incelenmesi istemiştir.
2.4. Çalışmanın Etik Süreci
Bu çalışma Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Akademik Yayın ve Etik Kurulu
tarafından -020-2863 referans numarası ile 28 Şubat 2022 tarihinde onaylanmıştır.
Amerikan Psikologlar Derneği (American Psychology Association, APA),
(2017) tarafından önerilen araştırma öncesi bilgi verme, gönüllü katılım ve
katılımcıların hakları, verilerin korunması, katılımcıların için araştırmanın risk ve
faydası, araştırma sonrası bilgi verme etik kodları göz önünde bulundurulmuştur.
Bunlara dayalı olarak, araştırma öncesi davet mektubunda araştırma sırasındaki
görüşmelerde babalara araştırma ve hakları hakkında bilgilendirme yapılmış
ve onam alınmıştır. Buna ek olarak, görüşmelerde katılımcıların riskini en aza
indirecek şekilde uygun zaman dilimi seçilmiştir. Araştırma tamamlandıktan
sonra ise son bilgilendirme yapılmış, çocuk bakımı ve ebeveynlik uygulamaları
ile ilgili psiko-eğitim programına katılmak isteyen babalar eğitime davet
edilmiştir.
2.5. Verilerin Analizi
Bu çalışmadaki bulgular betimsel analiz sonucunda elde edilmiştir. Betimsel
analizde elde edilen bulgular önceden belirlenen temalara göre yorumlanmıştır
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(Yıldırım ve Şimsek, 2011). Bu çalışmada araştırma sorularına verilen cevaplar
önceden belirlenen üç tema altında toplanmıştır. Daha sonra, elde edilen tüm
bilgiler okunmuş ve düzenlenmiştir. Doğrudan alıntılarda kullanacak olan
cevaplar seçilmiştir ve veriler tanımlanmıştır.
3.

Bulgular

Bu çalışma toplam N=76 Türk (%59,2) ve Kıbrıslı Türk (%40,8) babalar ile
yürütülmüştür. Araştırma kapsamında toplanan verilerden elde edilen bulgular
aşağıda sunulmuştur.
3.1. Birinci Araştırma Sorusuna (Babaların babalık rolünde kendilik
algısına ilişkin görüşleri nedir?) Yönelik Bulgular
Bu çalışmaya katılan babaların babalık rolünde kendilik algısına ilişkin görüşlerini
belirlemek amacı birden fazla soru yöneltilmiştir. İlk olarak, babalara erkek
olmanın ne anlama geldiğini ve kendilerini nasıl bir erkek olarak tanımladıkları
sorulmuştur. Babaların verdikleri cevaplara ilişkili 9 kod belirlenmiştir. Tablo
1’de görüldüğü üzere, çalışmaya katılan babaların erkek olmaya ilişkin başlıca
kodları “ciddi sorumluluk”, “baba olmak”, “güçlü olmak”, “dayanıklı olmak”,
“koruyucu olmak”, “dürüst olmak”, “aileyi yaşatıcı olmak”, “güvenilir olmak”,
“eve bakım sağlayan kişi olmak” şeklindedir. Aşağıda babaların erkek olmak
ve erkek olmaya yönelik algılar alt temasına ilişkin doğrudan ifadelerine yer
verilmiştir.
Baba, 41 yaşında, Türk: “Erkek olmak ailesine karşı büyük sorumlulukları
beraberinde getirir. Ben ailesine karşı sorumlu ailesine ve çevresine karşı dürüst
bir erkek olarak tanımlıyorum”.
Baba, 29 yaşında, Kıbrıslı Türk: “Güçlü durmak demek. Ben kendimi
güçlü ve başı her zaman dik olarak tanımlarım”.
Baba 34 yaşında Türk: “Erkek olmak çalışmak, eve bakmak, hanımına ve
çocuklarına gelecek kurmaktır”.
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Tablo 1. Çalışmaya katılan babaların erkek rolüne
ilişkin görüşlerinin dağılımı
Tema

Alt Tema

Kodlar

Babalık rolüne Erkek olmak” sizce ne demektir? Ciddi sorumluluk
ilişkin kendilik Siz kendinizi nasıl bir erkek
Baba olmak
algısı
olarak tanımlıyorsu-nuz?
Güçlü olmak

f
45
70
50

Dayanıklı olmak

71

Koruyucu olmak

45

Dürüst olmak

30

Aileyi yaşatıcı olmak

45

Güvenilir olmak

40

Eve bakım sağlayan
kişi olmak

64

Gelecek kuran kişi
olmak

21

Not: f: gruplanmış frekans serisi alınmıştır.
Ardından babalara “Kendinizi profeminist baba olarak tanımlıyor musunuz?
Nasıl açıklayınız?” sorusu yöneltilmiştir. Babaların büyük bir çoğunluğu
(%86) kendilerini feminist olmadıkları ancak toplumsal cinsiyet eşitliğine
destek verdiklerini (%35), evde iş bölümü yaptıkları, çocuklarının eğitimine
(%45) ve temel bakım ihtiyaçlarına (%63) katkıda bulunduklarını belirtmiştir.
Böylelikle babalar kendilerini feminist olarak tanımlamasalar da eşitlik için çaba
harcamaktadırlar. Ayrıca, çalışmaya katılan babalara “Anne ve babanın ailede
farklılaşan sorumluluk/görev ve rolleri var mıdır? Babaları anneden ayrın roller
nasıldır? “ sorusuna cevap vermeleri istenmiştir. Elde edilen cevaplara ilişkin
çarpıcı bulgu kadınlar “ev işlerinden sorumlu kişi” erkekler ise “eve bakan kişi
“olarak belirtmişlerdir. Buna yönelik örnek bir cevap: Baba, 41 yaşında Türk:”
Toplum tabii ki kadın ve erkeğe farklı roller yüklüyor. Erkek olmak çalışmak,
eve bakmak, hanımına ve çocuklarına gelecek kurmaktır. Kadınlar daha çok ev
işlerinden sorumludur. Tabii bende sorumluyum ama bahçe işleri gibi işlerde
genelde yardımcı oluyorum. “, Ancak mevcut çalışmada bu görüşe karşı olan
babalar da vardır. Onlara göre, toplum kadın ve erkeğe farklı roller biçse de eşit
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olmalıdır. Buna yönelik örnek bir cevap şu şekildedir. Baba, 39 yaşında Türk:
“Her erkek ve kadının kendine ait rolleri vardır. Bir erkeğin yaptığı işi kadın
yapmak istediğinde zorlanıyor olabilir. Bir erkek bir kadının görevini yapmak
istediğinde zorlanıyor olabilir. Önemli olan ayni evin içinde görev paylaşımı
yapabilmek ve birbirlerine destek olabilmektir. Her zaman eşime destek olmaya
çalışıyorum eşimle uyumlu olmaya çalışıyorum isteklerini önemsiyorum”. Baba
41 yaşında Türk: “Erkek olmak ve kadın olmak biraz coğrafyaya göre değişir
aslında ben Gaziantepliyim burada dışarıda gezerken semtine göre sert bir
tavır takınırken başka yerde de İstanbul Beyefendisi gibi bir tavır takınmam
gerekiyor. Erkek biraz daha bakma sorumluluğu ile yaratılmış ve bunun
getirdiği yükü bir kadınla paylaşmak ister. Elbette farklı roller yüklüyor ama
bunları kendi isteğimizle değiştirebiliriz tabii ki mesela eşimin babası elektrikçi
olduğu için lamba tamirinden anlarken bende çok güzel pasta yaparım. Eşitlik
budur aslında”.
Görüşme sırasında babalara ne zaman çocuk sahibi olmak istedikleri
sorulmuştur. Araştırmaya katılan babaların büyük bir çoğunluğu (%76)
evlendikten sonra belirli bir süre bekleyip çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini
belirtmiştir. %22 babaların ise evlendikten hemen sonra beklemeden çocuk
sahibi olmak istediklerini, çalışmanın çok az (%2) baba grubu ise eşlerinin
evlenmeden önce çocuk sahibi olduğunu ve daha sonra evlenmeye karar
verdiklerini belirtmiştir. Dolayısı ile bu çalışma grubunun çoğunluğu için çocuk
sahibi olmak istemeleri evlendikten belirli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır.
Aşağıda, babaların görüşlerine ilişkin doğrudan ifadeler yer almaktadır.
Baba, 37 yaşında, Kıbrıslı Türk: “Evliliğin 8.’ci yılında. Eşimle beraber
karar verdik. İnsanlar için değil de daha çok kendimiz için verdik bu kararı.
Dünyanın en güzel hissi baba olmak”.
Baba 30 yaşında, Kıbrıslı Türk: “Eşim hamile olduktan sonra evlendik. “
Baba, 46 yaşında, Türk: “O duyguyu tatmak bence herkesin hakkı. Çocuk
sahibi olmak doğanın kanunudur. Çocuğumuz eşim ve benim ortak bir parçamız,
yaşam kaynağımızdır”.
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Tablo 2. Babaların çocuk sahibi olmak isteme nedenlerine ilişkin görüşleri
Tema

Alt Tema

Kodlar

Babalık
Neden çocuk sahibi Çocukları sevdiğim için
rolüne ilişkin (baba olmak)
Aile olmak için
kendilik algısı istediniz?
Aile üyelerinin sayısını artırmak için

f
21
45
34

Soyun devamı için

60

Aile ilişkilerini düzeltmek için

45

Gelenek, göreneklerimiz için

40

Dünya ve toplum için evlat
yetiştirmek

45

Olumlu duygulara sahip olmak için
(Örneğin, evin neşesi, mutluluk
kaynağı)

23

Babalık duygusunu elde etmek için

66

Not: f: gruplanmış frekans serisi alınmıştır.
Görüşmede babaların çocuk sahibi olmak isteme nedenleri belirlenmiştir.
Erkeklerin baba olmak istemesinin nedenleri arasında soyun devam, aile olmak,
gelenek görenekler, aile üyelerinin sayısını artırmak, aile ilişkilerini düzeltmek
gibi geleneksel anlayışın yer aldığını görülmektedir. Buna rağmen, babaların
çocukları sevmesi dünya ve toplum için çocuk yetiştirmek, babalık duygusuna
sahip olmak istemesi ve çocuğun olumlu duygular yaratmasından dolayı da
çocuk sahibi olmak isteyen babalar vardır (Bk. Tablo 2).
Çalışmada, babaların çocuk sahibi olmak istemelerine ilişkin etkiyi görmek
için ilk önce babalara eşlerinin doğumuna girip girmedikleri sorulmuştur. Buna
göre, 42 baba doğumhaneye girmediğini, 34 baba ise doğum sırasında eşinin
yanında olduğunu belirtmiştir. Daha sonra, babaların çocuklarını ilk gördükleri
zaman hissettiği duyguları tanımlamaları istenmiştir. Görüşmeden elde edilen
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 3. Babaların çocuklarını ilk gördüklerinde hissettikleri duygular
Tema

Alt Tema

Kodlar

f

Babalık
rolüne ilişkin
kendilik algısı

Çocuğunuzu ilk ne
zaman gördünüz, o anda
hissettiklerinizi tanımlayabilir
misiniz?

Mutluluk

70

Tanımlanamaz
(anlatılamaz) bir duygu

45

Heyecan

61

Korku

21

Şaşkın

36

Hüzün

20

Not: f: gruplanmış frekans serisi alınmıştır.
Babaların çocuklarını ilk gördükleri zaman hissettiği duygulara ilişkin ifadeler
aşağıda yer almaktadır.
Baba, 33 yaşında, Türk: ‘’Doğumhaneye girmedim. İlk gördüğüm an,
hemşirenin bebeği benim kucağıma verme anı oldu ve tarif edilemez bir duygu
idi’’.
Baba 28 yaşında, Türk: ‘’Doğumhanenin kapısında neredeyse ölecekmiş
gibi kalbim küt küt atmaya başladı ve neredeyse bayılacaktım. Eşimi sağlıklı
bir şekilde gördüğümde bebeğimiz eşimin kucağındaydı. Elime almaktan
korkmuştum ona bir zarar veririm diye sonrasında alıştım ve onu hiç yanımdan
ayırmamak istedim’’.
Baba, 32 yaşında, Türk: ‘’Beraber girdik ve ilk ameliyathanede gördüm
çocuğumu ve çok mutlu oldum gözyaşlarımı tutamadım’’.
Baba 25 yaşında, Türk: ‘’Girdim, çok kolay tarif edilebilir bir duygu değil
eşimle mutluluk göz yaşlarına hâkim olamamıştık. Hayatımın en mutlu anı
olabilir’’.
3.2. İkinci Araştırma Sorusuna (‘’Babaların ebeveynlik uygulamalarında
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri nedir?) Yönelik Bulgular
Bu çalışmanın bir diğer amacı Türk kültüründe babaların ebeveynlik
uygulamalarında toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.
Bu doğrultuda, abalara çocukları le nasıl vakit geçirdikleri sorulmuştur.
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Tablo 4. Babaların çocukları ile yaptıkları aktivitelerin dağılımları
Tema

Alt Tema

Kod

Ebeveynlik
uygulamalarında
toplumsal
cinsiyet rollerine ilişkin
görüşleri

Çocuğunuzla
beraber nasıl
vakit geçirirsiniz
(örneğin, TV
izleme, parka
gitme, sanatsal
etkinliğe
katılma vb.)?
Çocuğunuza
kitap okur
musunuz,
kurmaca oyun
oynar mısınız?

Uyumadan önce ya
da günün herhangi bir
saatinde kitap okuma
Uyumadan önce ya
da günün herhangi bir
saatinde kurmaca hikâye
anlatma
Kurallı oyun oynama
Kurmaca oyun oynama
Televizyon izleme
Parka götürme
Doğa gezisi
Resim yapma
Araba yıkama
Bisiklet sürme
Sergi, müze gezileri ya da
tiyatro, sinema festivaller
gibi sanatsal etkinliklere
katılma
Yürüyüşe çıkma
Bahçe işleri ile uğraşma
Spor yapma
Birlikte sohbet etme

Not: f: gruplanmış frekans serisi alınmıştır.

Çocukların f
Cinsiyeti
Kız
21
Erkek
Kız

10
10

Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız

5
11
34
21
11
51
68
34

Erkek

42

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız

21
42
61
34
2
64
15
17
11

Erkek

3

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

12
21
10
41
13
45
34
32
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Yukardaki Tablo 4’de görüldüğü üzere babaların çocukları ile yaptıkları
aktiviteler toplumsal cinsiyet rolleri temellidir. Örneğin araba yıkama erkek
çocukları ile daha fazla yapılırken, resim yapma kız çocuklarında daha fazla
olduğu görülmektedir. Bu durum bu çalışmadaki babaların toplumsal cinsiyet
rollerine ilişkin kalıp yargılarını açıkça benimsediklerinin göstergesidir.
Gözlemlenen başka bir eğilim ise babalar çocukları ile yaptıkları bu aktivelerin
işten geriye kalan zamanlarda yaptıklarını belirtmişlerdir.
Aşağıda babalar tarafından paylaşılan çocukları ile yaptıkları aktivitelerin
görüşleri, doğrudan alıntılar şeklinde verilmektedir:
Baba, 33 yaşında, Türk: ‘’İşimden zaman kaldığı zamanlar çocuklarımla
çok ilgilenirim onlar benim her şeyim. Elimden geldiğince masal anlatırım.
Tiyatroya götürürüm, film izlerim, gezeriz tozarız elimden gelen her şeyi sırf
mutlu olsun diye yaparım’’.
Baba, 32, yaşında Kıbrıslı Türk: ‘’Birlikte tarlaya bir şeyler ekeriz toplarız,
yürüyüşe çıkarız, parka gideriz evde sevdiği oyunları oynarız’’.
Baba, 24 yaşında Kıbrıslı Türk: ‘’ Çok çalıştığımdan dolayı sadece hafta
sonları kaliteli vakit geçiriyoruz. Hafta içi akşamları sohbet ediyoruz’’.
Tablo 5. Babaların çocuklarının eğitim
faaliyetlerine katkılarına ilişkin dağılımları
Tema
Ebeveynlik
uygulamalarında
toplumsal cinsiyet
rollerine ilişkin
görüşleri

Alt Tema
(Eğitime başladıysa)
Çocuğunuzun
eğitimiyle ne kadar
ilgileniyorsunuz
(Ev ödevlerine
yardımcı olma vb.)?
Okula bırakma yada
okuldan alma? Okul
aktivitelerine katılıyor
musunuz (toplantılar,
etkinlikler gibi...)?

Kategori
Katkıda bulunuyorum
Katkıda kısmen
bulunuyorum
Katkıda bulunamıyorum

f
45
24

10

Bu çalışmaya katılan babaların çocuklarının eğitim faaliyetlerine katkıları
incelendiğinde 45 baba çocuklarının eğitimine katkıda bulundukları
düşünmektedir. Bunun yanında bazı babalar (n=24) çocuklarının eğitim
faaliyetlerine katılmaktadır, ancak geniş aileden destek almaktadırlar. Bu
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çalışmaya katılan babaların küçük bir grubu ise (n=10) çocuklarının eğitimine
iş yoğunluğundan dolayı katkıda bulunamadıkları dile getirmiştir. Görüşmede
ortaya çıkan bir çarpıcı sonuç ise, babaların çocuklarının eğitimine çocuklarının
cinsiyetine göre katkıda bulunmaktadır. Örneğin, babalar erkek çocuğu ile
genelde kız çocuklarının eğitimine katkısı ile anne ya da geniş aileden destekle
yürütülmektedir. Aşağıda, babaların çocuklarının eğitim faaliyetlerine katkılarına
ilişkin görüşme sırasında yer alan doğrudan ifadelerine yer verilmektedir.
Baba, 25 yaşında, Türk: “Çocuğum şu an kreşte. Basit matematik, türkçe,
çizim ve yabancı dil konularında okul öncesi eğitimine başladı ve takıldığı
yerler olursa beraber ona yardımcı oluruz. Sabahları kreşe eşim ya da ben
bırakıyoruz, alma da aynı şekilde. Okuldaki bayram etkinliklerine vb. eşimle
beraber katılmaya çalışıyoruz”.
Baba, 38 yaşında Kıbrıslı Türk: “Oğlum öğlene kadar kreşe gidiyor.
Sabahları oğlumu kreşe ben bırakıyorum. Ancak düzensiz çalışma saatlerim
olduğu için öğlen servisle annemlere dönüyor. Genelde kreşle ilgili veli
toplantılarına annem ile eşim birlikte katılıyor”.
Baba, 39 yaşında, Kıbrıslı Türk: “Baba olarak büyük oğlumla dersleri ve
aktiviteleri hakkında yardımcı oluyorum, küçük kızımla annesi daha fazla bu
konularda ilgilenmekte oluyor. Aramızda bu şekilde iş bölümü yapıyoruz. “
3.3. Üçüncü Araştırma Sorusuna (Babaların ebeveynlik ile ilgili yasal
uygulamalar ve politikalara ilişkin görüşleri nedir?) Yönelik Bulgular
Çalışmaya katılan babaların Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki ebeveynlik ile ilgili
yasal uygulamalar ve politikalara ilişkin görüşleri alınmıştır. Her baba kendi
bulunduğu coğrafi bölgeye göre cevap vermiştir. “Ebeveynlik izni konusunda
ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi? sorusuna çalışmaya katılan babaların
büyük bir çoğunluğu (%92) yeterli olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, bütün babalar
ebeveynlik izinin ücretli olması gerektiği konusunda hemfikirdir. Ancak,
“Eşiniz doğumdan sonra çalışmaya devam edip siz babalık iznine çıksaydınız,
bunu ister miydiniz? Başarabileceğinizi düşünür müydünüz? sorusuna
babalar kendilerini çocuk bakımında anneler kadar yeterli hissetmeyip, çocuk
bakımından annelerin sorumlu olması gerektiğini vurgulamışlardır. Buna ilişkin
doğrudan çarpıcı bir ifadeler: Baba, 40 yaşında, Kıbrıslı Türk: “Kesinlikle
düşünmem. İyi ki anneler var. Annelik kutsaldır”. Bunun yanında başka bir
katılımcı baba, 37 yaşında Türk “Anneler kadar yeterli ve başarılı olacağımızı
düşünmem, ancak destek için belli bir izin süresi olmalı”. Benzer şekilde, başka
bir katılımcı baba, 32 yaşında, Türk: “Eşim doğum yaptıktan yedi ay sonra yeni
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bir işe başladı bu bizim için daha iyi olmuştu. Ebeveynlerin ikisi de işlediği
zaman daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden babalara uzun süreli izinler
vermeleri gerektiğini düşünüyorum”. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere çocuk
bakımından anneler sorumlu tutulmaktadır ve babalar genellikle bu bakıma
dahil olmak istememektedirler. Çalışmaya katılan küçük bir grup babalar (n=3)
ise çocuk bakımına eşit destek vermek istemekte ve anneler doğumdan hemen
sonra çalışmaya devam etseler bile kendileri evde kalıp çocukları ile kaliteli
zaman geçireceklerine inanmaktadır. Fakat, burada belirtilmesi gerekir ki, her
ne kadar da bu çalışma hem Türk hem de Kıbrıslı Türk babalar ile yürütülmüş
olsa da bu çalışma grubunda bu görüşe sahip sadece Kıbrıslı Türk babalar yer
almaktadır (n=3). Bu yönde babaların görüşlerine ilişkin doğrudan ifadeye
aşağıda yer verilmiştir.
Baba, 35 yaşında, Kıbrıslı Türk: “Bence çok değerli bir zaman çocuğun
doğduğu ay. Ben izin kullandım. Kesinlikle bizlerde verilmeli tüm babaların
hakkı. Evet eşim işe gitse de biraz zor olurdu ama ben çocuğuma bakarım».
Bunların yanında babalara “Dışarda çocuğunuzun bezini değiştirirken
yer olmadığı için sıkıntı yaşadığınız oldu mu?” Sorusu yöneltilmiştir. Bu alt
temaya genellikle babalar böyle bir sorunun kendilerinin yaşamadıklarını,
çünkü çocuğunun bezini değiştirme işleminden çoğunlukla annelerin sorumlu
olduğunu vurgulamışlardır (n=65). Açıkça görülmektedir ki bu çalışmaya
katılan babaların çocuk bakımına katılımı çok azdır.
4.

Tartışma, Sonuçlar ve Öneriler

Kitabın bu bölümünde çocuk bakımı ile ilgili çağdaş bir anlayış olan profeminist
babalık üzerinde durulmuştur. Bu konuda Türk ve Kıbrıslı Türk olan 76 babadan
babalık rolüne ilişkin kendilik algıları, ebeveynlik uygulamalarında toplumsal
cinsiyet bakış açıları, ebeveynlik için sosyal politikalar ve uygulamalar
hakkındaki görüşlerine ilişkin araştırma sonuçları paylaşılmıştır. Araştırmacı
tarafından çalışma grubu oluşturulurken ana dilinde Türkçe konuşan Türk
(%59,2) ve Kıbrıslı Türk (%40,8) babalar tercih edilse de daha önce belirtildiği
gibi ebeveynlik kültür içinde öğrenilen bir davranıştır (Bornstein, 2002). Ayrıca,
Bronfenbrenner, (2000) ekolojik sistemler teorisine göre aile mikro sistem
içerisinde bulunduğu çevreden ayrı olarak düşünülmemesi gerekir. Bir başka
deyişle Türk ve Kıbrıslı Türk babaların çocuk yetiştirmede kültürel farklılıkları
(benzerlikler olsa da) olduğundan bundan sonra yapılacak çalışmalarda daha
örneklem seçiminde etnik gruplara dikkat edilmesi ayrıca tek bir grup ile
çalışılması önerilmektedir. Bunun yanında, bu çalışmaya katılan babaların
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çocuklarının yaşları 2 ve 4 aralığında değişmektedir. Ancak, özellikle 0 ve 2
yaş bebeklik dönemi güvenli bağlanma için birçok kuramcıya göre (mesela
Bowbly’nin bağlanma Kuramı, Erik Erikson’un psikososyal gelişim kuramı
gibi…) en kritik dönem olarak kabul edilebilir. Dolayısı ile babaların çocuk
bakımı ile ilgili uygulamalarını feminist bakış açısında değerlendirmek için
sadece durum tespit çalışmaları değil, boylamsal çalışmalara da ihtiyaç vardır.
Ayrıca, çalışma grubunun baba olmadan önce ve olduktan sonra katılmış olduğu
ebeveynlik ve çocuk bakımı ile ilgili eğitimler neredeyse yok denecek kadar azdır.
Bunun nedeni çocuk bakımından babaların anneyi ya da geniş ailedeki annebabaanneyi sorumlu görmesi ile açıklanabilir (Bk. Şekil 1). Araştırmacıların ve
uygulamacıların toplumsal cinsiyet eşitliği temelli babalık eğitim programlarını
yaygınlaştırması gerekmektedir.
Bu çalışmanın birinci ana temasında babaların babalık rolünde kendilik
algıları incelenmiştir. Babaların kendilerini nasıl bir erkek olarak tanımladıklarına
bakıldığında “güçlü”, “dayanıklı”, “sorumluluk sahibi” gibi kodlar ön plana
çıkmaktadır. Bu araştırmacı tarafından beklenen bir durumdur. Çünkü, Türk
toplumunda üçte birden fazla baba geleneksel baba özelliklerini sergilemektedir
(Tol ve Taşkan, 2018). Oysaki, Çinli babalar geçmiş alışkanlıkların hala güçlü
olmasına rağmen, özellikle genç babaların geleneksel otoriter baba rolünden
ayrıldığını ve çocuk bakımına daha çok katıldığını belirtmektedirler. Mevcut
çalışmada, babalar kendilerini feminist olarak tanımlamadıkları ancak çocuk
bakımına katkı koyduklarını belirtmişlerdir. Oysaki, mevcut çalışmada ilerleyen
görüşme sorularında babaların çocuk bakımını anne sorumluluğuna bıraktığı
tespit edilmiştir. Benzer şekilde, COVID-19 salgın sürecinde AÇEV tarafından
başlatılan baba buluşmalarının sonuçlarına göre %91 baba çocuk bakımını
annelerin sorumluluğuna bırakmaktadır. (http://www.skdturkiye.org/esitadimlar/yakin-plan/babalarin-yuzde-91i-cocuk-bakimi-annenin-gorevi-diyor).
Bu babaların ev işlerinde ve çocuk bakımında sorumluluk alması için teşvik
edilmesi önemli babaların babalık rolünde yatırımına katkı da bulunacak bu da
baba-çocuk ilişkisinin kalitesini artıracağı düşünülmektedir. Mevcut çalışmada
babaların neden bir çocuğa sahip olmak istedikleri değerlendirildiğinde
Türkiye’de Çocuğun değeri projesinin sonuçları (Kağıtçıbaşı ve Ataca, 2005)
bu çalışmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bu bağlamada mevcut
çalışmaya katılan çocuklarını doğumdan sonra ilk gördüklerinde olumlu
duygular hissetseler de babaların görüşlerinde halen çocuğun psikolojik
değerinin çok da yüksek olmadığı söylenebilir. Bu çalışmanın ikinci ana
teması olan babaların ebeveynlik uygulamalarında toplumsal cinsiyet rollerine
ilişkin görüşleri incelemiştir. Görüşmelerde katılımcılar toplumun kadın
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ve erkeğe ayrı ayrı roller biçtiğini dile getirmiştir. Buna göre katılımcıların
eşitlik konusunda da algılarının düşük olduğu söylenebilir. Sonuç olarak
uygulamacıların toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımının sağlaması
gerekli bir sorumluluktur.
Ebeveynlik yasası reformları erkeklerin ebeveynlik uygulamaları ve
çocuğuna bakım vermede eşit potansiyele sahip olduğunu ve babaların da
çocukların üzerinde eşit haklara sahip olması gerektiğini savunmaktadır (Boyd,
2012). Benzer şekilde mevcut çalışmanın bulgularında babaların neredeyse
hepsi babalık izinin süresinin yeterli olmadığını düşünmekte ve izinlerin ücretli
olması gerektiğine hem fikirdir. Ancak, görüşmelerde babalar bu görüşe sahip
olsalar bile eşlerinin doğum yaptıktan sonra hemen işe dönemsi kendilerinin
evde kalması durumunu birçoğu tercih etmemektedir. Alan yazında çok eski bir
çalışma olsa da (Ho ve Kong, 1984) Çinli genç babaların geleneksel otoriter baba
rolünden ayrıldığını ve çocuk bakımına daha çok katıldığını belirtmektedirler.
Türk kültüründe yapılan çalışma sonucunda ise 2 yaş altı çocuğu olan anneler
günde 4,8 saatlerini ev içi sorumluluklara ayırırken, erkekler ortalama sadece
18 dakikasını ayırdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, ortaya çıkan bu eşitsizliği
değiştirmek için babaların özellikle çocuk bakımında ve ev işlerinde ortak
sorumluluk alacak politikalar, uygulamalar ve ebeveynlik programlarına ihtiyaç
duyulmaktadır.
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1.

Giriş

F

iziksel çevre kirliliği, çevreyi meydana getiren su, bitki, toprak ve
hava gibi bileşenlerin fiziksel yapılarının, insanların ve diğer canlıların
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozularak değişmesi
olayıdır(Gündoğdu ve diğreleri, 2016).Kirlilik, dünyanın en büyük çevresel
hastalık ve erken ölüm nedenidir. Yılda yaklaşık 9 milyon ölümden (dünya
çapındaki tüm ölümlerin %16’sı) sorumludur ve AIDS, tüberküloz ve sıtmanın
toplamından üç kat daha fazla ölümden sorumludur (Landrigan ve diğerleri,
2017). En ciddi şekilde etkilenen ülkelerde kirlilik, dörtte birden fazla
ölümden sorumludur. Bu ölümlerden en çok etkilenen ve duyarlı olan kesim
ise çocuklardır(Suk ve diğerleri, 2016). Lancet Kirlilik ve Sağlık Komisyonu,
kirliliğin; hava, su, toprak ve kimyasal kirliliğin 2016 yılında dünya çapında
940.000 çocuk ölümünden sorumlu olduğunu ve bu ölümlerinde üçte ikisinin
ise 5 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu tespit etti. Dünya üzerinde kirlilik
adaletsiz bir şekilde dağıtılmaktadır. Kirlilik kaynaklı çocuk ölümlerinin ezici
çoğunluğunu düşük ve orta gelirli ülkelerde (LMIC’ler) gerçekleşmektedir.
Çoğu, kirli hava ve suyun neden olduğu solunum ve mide-bağırsak hastalıklarına
bağlı olarak meydana gelmiştir. Kirlilik, çocuklarda düşük doğum ağırlığı,
astım, kanser ve nörogelişimsel bozukluklar da dahil olmak üzere birçok
bulaşıcı olmayan hastalıkla (BOH) bağlantılıdır ve bu hastalıklar artarak devam
etmektedir. Kirliliğin, özellikle de kimyasal kirliliğin pediatrik hastalıkların
küresel yükü üzerindeki tam etkisi henüz bilinmemekle birlikte, kimyasal
maruziyet kalıplarının iyi bir şekilde çizelgelenmediği ve birçok kimyasal
147
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kirleticinin potansiyel toksisitesinin tanımlanmadığı için neredeyse tamamen
eksik olarak değerlendirilmektedir. Yeni kimyasal kirleticilerin sağlık üzerindeki
etkileri daha iyi tanımlandıkça ve kirlilik ile hastalık arasındaki ek ilişkiler
keşfedildikçe, kirliliğe atfedilen pediatrik bulaşıcı olmayan hastalıkların listesi
muhtemelen genişleyecektir.
Sorunun büyüklüğüne rağmen, uluslararası kalkınma ve küresel sağlık
gündemlerinde kirlilik ihmal edilmektedir. Bu ihmali sona erdirmek, kirliliğin
etkileri konusunda farkındalığı artırmak ve kirliliği kontrol etmek ve kirlilikle
ilgili hastalıkları önlemek için gereken kaynakları, siyasi liderliği ve sivil iradeyi
harekete geçirmek için, 2015 yılında Lancet Kirlilik ve Sağlık Komisyonu
kurulmuştur. Bu Komisyon kapsamlı bir analiz yapmıştır. Kirliliğin insan
sağlığı ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerini ve bulgularını Ekim 2017’de
yayınlamıştır (Landrigan ve diğerleri, 2017). Kirliliğin önlenmesi, özellikle
LMIC’lerde, çocukların sağlığını iyileştirmek ve bulaşıcı olmayan hastalıkları
önlemek için, büyük ölçüde kullanılmamış bir fırsat sunmaktadır. Kirliliğin
önlenmesini “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar”(BOH) kontrol programlarına dahil
etmemek, hastalıkların önlenmesi için kaçırılmış büyük bir fırsat sunmaktadır.
2.

Kirlilik ve Sağlık

2.1. Kirliliğe bağlı hastalıkların küresel yükü
Küresel Hastalık Yükü çalışmasından (Forouzanfar, 2015a , Forouzanfar,
2015b) elde edilen verileri kullanan Lancet Komisyonu, hava kirliliğinin
kirlilikle ilgili hastalıkların en büyük nedeni olduğunu bulmuştur. Hava kirliliği
yılda tahmini 6,4 milyon ölümden sorumludur. Bunlardan; 4.2 milyonu ortam
hava kirliliğinden, 2.8 milyonu ise ev içi hava kirliliğinden,1,8 milyonu su
kirliliğinden, 800.000’i mesleki kirleticiler olarak değerlendirilen tozlar ve
kanserojenlerden ve 500.000 kişi ise kurşundan meydana gelmiştir(Smith ve
diğerleri, 2014 ; Yadama, 2013).
Lancet Komisyonu , birçok yerde ve özellikle hızla gelişen düşük ve orta
gelirli ülkelerin büyüyen şehirlerinde, kirliliğin; özellikle ortam hava kirliliği ve
kimyasal kirliliğin kötüleştiğini tespit etmiştir. Agresif müdahaleler yapılmadığı
takdirde, kirlilikle ilgili hastalıklara bağlı ölümlerin sayısının önümüzdeki on
yıllarda daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu artışların temel itici güçleri
ise; şehirlerin kontrolsüz büyümesi ile birlikte artan enerji talepleri, madencilik,
eritme , ormansızlaşma, toksik kimyasalların küresel yayılımı, toksik böcek
öldürücülerin ve herbisitlerin giderek artan ağır uygulamaları ve petrolle
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çalışan arabaların, kamyonların ve otobüslerin artan küresel kullanımı olarak
görülmektedir. (Lelieveld ve diğerleri, 2015).
2.2. Kirlilik ve bulaşıcı olmayan hastalık
Lancet Komisyonu, kirliliğin her yaştan insanda bulaşıcı olmayan hastalıkların
(BOH) başlıca nedeni olduğunu ve küresel olarak tüm BOH ölümlerinin
%16’sından sorumlu olduğunu belirtmiştir. Kirliliğin bulaşıcı olmayan hastalık
ölümleri üzerindeki etkisi, özellikle yoğun kirliliğe sahip düşük ve orta
gelirli ülkelerde, tütün, alkol ve obezitenin etkilerini aştığı yerlerde güçlüdür
(Landrigan ve diğerleri, 2017 ; Fuller ve diğerleri, 2018). 2015 yılında, tüm
kirlilik türleri, kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan tüm ölümlerin
%21’inden, iskemik kalp hastalığına bağlı ölümlerin %26’sından, felç nedeniyle
ölümlerin %23’ünden, kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı ölümlerin
%51’inden ve Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %43’ünden sorumlu olarak
değerlendirilmiştir (Landrigan ve ark., 2017).
2.3. Zehirli kimyasal kirlilik
Komisyon, kimyasal kirliliği çocukların sağlığı için büyük ve büyüyen bir
tehdit olarak değerlendirmiştir. 1950’den beri tahminen 140.000 yeni kimyasal
ve pestisit icat edilmiş ve üretilmiştir ve birçoğu dünya çevresinde geniş çapta
yayılmıştır (Landrigan ve Goldman, 2011 ; Prüss-Ustün ve diğerleri, 2011).
Üretilen kimyasallara maruz kalma kalıpları çoğu ülkede yetersiz şekilde
haritalanmıştır ve ticaretteki kimyasalların çoğunun toksisitesi hiçbir zaman
değerlendirilmemiştir.
Dünya üzerindeki ülkelerin çoğunda, özellikle de az gelişmiş ya da
gelişmemiş ülkelerde; sanayi atıkları, elektrik santrallerinin filitresiz bacalarından
salınan zehirli gaz yada küller başta çocuklar olmak üzere insanlara doğanın en
tabi hak olarak sunduğu temiz ve sağlıklı bir nefesi ve dolayısıyla da sağlıklı bir
yaşama engel olmaktadır.
2.4. Kirlilik, yoksulluk ve insan hakları
Lancet Komisyonu, kirliliğin yoksulluk ve adaletsizlikle iç içe geçmiş olduğunu
tespit etmiş ve kirliliğin temel insan haklarını (yaşam hakkı, sağlık hakkı,
esenlik hakkı ve çocuk haklarını) tehdit ettiğini belirtmiştir (Birleşmiş Milletler,
1948). Kirliliğe bağlı ölümlerin yüzde doksan ikisi düşük ve orta gelirli
ülkelerde meydana gelmektedir. Bunun göstergesi olarak küresel ölçekte çevre
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adaletsizliği, kirlilik ve kirlilikle ilgili hastalıklar orantısız bir şekilde yoksul,
azınlık ve marjinalize edilmiş ülkelerde yoğunlaştığı belirtilmiştir(Bullard,
1990).
Kirlilik sadece yoksulluğun bir sonucu değildir. Ayrıca, zaten yoksul
olan aileler için ekonomik üretkenliğin azalması, gelir kaybı ve sağlık bakım
maliyetlerinin artmasıyla sonuçlanan hastalık, işlev bozukluğu, erken ölüm
üreterek yoksulluğa neden olabilir ve bu durumu derinleştirebilir (Furie ve
Balbus, 2012). Çocuklarda, erken yaşta nörotoksik kirleticilere maruz kalma,
bilişsel işlevi kalıcı olarak bozabilir, bu da okul başarısızlığına ve yaşam boyu
kazancın azalmasına sebep olabilmektir.
Küreselleşme, düşük ve orta gelirli ülkelerde kirletici endüstrilerin artan
yoğunlaşmasının güçlü bir itici gücü olarak görülmektedir. Küreselleşme,
kimyasal üretim ve çelik üretimi gibi endüstrilerin yüksek gelirli ülkelerden
ücretlerin genellikle düşük olduğu, çevresel ve mesleki düzenlemelerin olmadığı
ve uygulanmadığı ve halk sağlığı altyapısının zayıf olduğu daha fakir ülkelere
taşınmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün ağır kimyasal üretiminin yüzde yetmişi
düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Küreselleşme aynı zamanda
tehlikeli maddelerin üretildikleri yüksek gelirli ülkelerden düşük ve orta gelirli
ülkelere nakledilmesiyle de sonuçlanmaktadır. Bu durum küresel çevresel
adaletsizliğin bir başka örneği olarak değerlendirilmektedir. Bu tür nakliyelerin
içeriğinde; tehlikeli pestisitler, endüstriyel atıklar, elektronik atıklar (e-atık)
ve toksik kimyasallar oluşturmaktadır. İyi duyurulan örnekler arasında, 2006
yılında Amsterdam’dan Abidjan, Fildişi Sahili’ne Probo Koala gemisiyle 500
ton zehirli kimyasal atığın taşınması ve bu kimyasalların salınımı sonucunda 17
ölüm ve 100.000 den fazla hastalık vakası ile sonuçlanmıştır (Margai ve Barry,
2011). Başka bir örnek, Gana, Agbogbloshie’deki binlerce atılmış bilgisayar,
cep telefonu, mutfak aleti ve diğer elektronik eşyaların Avrupa limanlarından
yanıltıcı bir şekilde “ikinci el mallar” olarak etiketlenmiş ülkelerinden
gönderilmiştir (Caravanos ve diğerleri, 2011).
2.5. Kirlilik maliyeti
Lancet Komisyonu ekonomik analizler yapmış ve kirliliğin çok maliyetli
olduğunu tespit etmiştir. Kirlilik, ekonomik olarak aktif insanları hastalık
ve erken ölüm yoluyla işgücünden uzaklaştırarak verimlilik kayıplarına
neden olmaktadır. Kirlilik, sağlık harcamalarındaki artışlardan da sorumlu
tutulmaktadır. Hızla gelişen, aşırı kirli alt orta gelirli ülkelerde, kirliliğin neden
olduğu sağlık ve üretkenlik kayıpları, gayri safi yurtiçi hasılanın %5’i kadar
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olabilmektedir. Bu büyük kayıplar, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ulusal
yörüngelerini bozabilecek düzeye ulaşabilmektedir(Landrigan ve diğerleri,
2017). Denklemin olumlu tarafından bakıldığında, kirliliğin kontrolü durumunda
sağlık bakım maliyetleri azalacak ve daha sağlıklı popülasyonların oluşmasıyla
ekonomik üretkenlik artacak ve önemli ekonomik kazanımlar sağlanabilecektir
(Suk ve diğerleri, 2018).
2.6. Kirlilik ve iklim değişikliği
Kirlilik, küresel iklim değişikliği ile bağlantılıdır (McMichael, 2017 ; Perera,
2017). Yakıt yanması (yüksek gelirli ve orta gelirli ülkelerde fosil yakıt yanması
ve düşük gelirli ülkelerde biyokütle yakma) havadaki partikül kirliliğinin
%85’inden ve kükürt ve nitrojen oksitlerin neden olduğu kirliliğin neredeyse
tamamından sorumludur (Scovronikk ve diğerleri, 2015).). Yakıtın yanması
aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin ana itici güçleri olan sera gazlarının
ve kısa ömürlü iklim kirleticilerinin de ana kaynağı olarak görülmektedir.
2.7. Kirliliğin temel nedeni
Kirliliğin küresel olarak büyümesi; doğrudan doğrusal, al-yap-kullan-at
ekonomik paradigmasına atfedilebilir. Papa Francis tarafından “kullan-at
kültürü” (Francis, 2015) olarak adlandırılan ve dünyada materyalist bir yaşam
tarzı oluşması doğal kaynakların ve insan sermayesinin kirlilikten insan eliyle
etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu bakış açısına sahip olan insanlar kaynakları
bol ve tükenmez olarak görürler ve pervasızca sömürülmelerinin sonuçlarını
pek önemsenmezler. Bu paradigma, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYİH)
büyüme ile ölçülen kısa vadeli ekonomik kazanca odaklanma kaynaklı olarak
gerçekleşmektedir. Ancak bu durum tüm dünya için etik değildir ve nihayetinde
sürdürülebilirliği yoktur (Raworth, 2017).
2.8. Çocukların kirliliğe karşı savunmasızlığı
Fetüsler, bebekler ve küçük çocuklar , özellikle erken gelişimdeki savunmasızlık
süreci boyunca çevre kirliliğine karşı son derece hassastır (Suk ve diğerleri,
2016 ; Vrijheid ve diğerleri, 2016). Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki
kirlilik maruziyetleri, çocuklukta hastalık riskini artıran hücre ve dokularda
kalıcı hasara neden olabilir ve ayrıca yaşam boyunca etkisini gösterebilir
(Barker, 2004). Kirliliğe erken yaşta maruz kalmanın büyük bir tehlikesi de,
iyi ve sağlıklı beslenme, erken öğrenme ve daha iyi sağlık hizmetleri yoluyla
çocukların gelişimini iyileştirme çabalarını baltalayabilmesidir.
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Geleneksel çevre kirliliği biçimlerinin neden olduğu hastalıklar ağırlıklı
olarak ishal, zatürree ve diğer bulaşıcı hastalıklardır. Modern çevresel tehditler,
bilinenin aksine esas olarak bulaşıcı olmayan hastalıklarla bağlantılıdır. Bu
hastalıklardan en çok karşılaşılanları; astım, nörogelişimsel bozukluklar, doğum
kusurları, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık, zihinsel sağlık sorunları
ve pediatrik kanser hastalığı olarak değerlendirilmiştir (WHO, 2018). Hızla
sanayileşen ülkelerdeki çocuklar, sağlığa yönelik hem eski hem de modern
çevresel tehditlerle aynı anda karşı karşıya kalmaktadır (Laborde ve diğerleri.,
2015).
ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin 1993 tarihli bir raporu (NAS, 1993),
çocukların çevresel kirleticilere karşı duyarlılığının kökenlerini araştırmış ve
çocuklar ile yetişkinler arasındaki dört temel farkı belirlemiştir. Bunlar;
1.

2.
3.

4.

Çocuklar kilogram başına vücut ağırlığı bazında her gün yetişkinlerden
daha fazla hava soluyor, daha fazla su içiyor ve daha fazla yemek yiyor
ve bu nedenle çevresel kirleticilere orantılı olarak daha fazla maruz
kalıyorlar.
Çocukların metabolik yolları olgunlaşmamıştır ve bu nedenle çocuklar
birçok toksik kirleticiyi hızla detoksifiye edemez ve salgılayamazlar.
Çocukların son derece hassas gelişim süreçleri kolayca bozulur. Erken insan
gelişiminde yetişkin yaşamında karşılığı olmayan kırılganlık pencereleri
vardır. Bu hassas dönemlerde çok düşük dozlarda toksik kimyasallara veya
diğer çevresel tehlikelere maruz kalmak bile çocuklukta ve yaşam boyu
hastalık riskini artırabilir.
Çocukların, erken yaşamlarında zararlı maruziyetlerle tetiklenebilecek
uzun gecikmeli hastalıklar geliştirmek için yetişkinlerden daha fazla
gelecek yılları vardır.

2.9. Hava kirliliği ve çocuk sağlığı
İnsan gelişiminin erken döneminde hava kirliliğine maruz kalma, özellikle ince
partikül kirliliğine maruz kalma, çocukların sağlığı ve gelişimi için son derece
zararlı olabilir. Annenin hamilelik sırasında partikül kirliliğine maruz kalması,
gelişmekte olan cenin beynine zarar vererek çocukların zekasını azaltabilir
(Perera, 2017). Hamilelikte hava kirliliğine maruz kalma aynı zamanda erken
doğum ve düşük doğum ağırlığı riskini de artırır (Woodruff ve diğerleri, 2007
; Jacobs ve diğerleri, 2017). Bebeklik ve erken çocukluk döneminde hava
kirliliğine maruz kalmak akciğer hasarına neden olur, akciğer büyümesini
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bozar ve daha sonra astım, zatürree ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı riskini
artırabilir (Gauderman ve diğerleri, 2015 ;Korten ve diğerleri, 2017).
2.10. Kimyasal kirlilik ve çocuk sağlığı
Küçük çocuklar ve hamile kadınlar her gün hava, su, toprak, tüketici ürünleri
ve gıdalarda üretilmiş kimyasallara maruz kalmaktadır (Landrigan ve
Goldman, 2011). Rutin izleme anketleri, tüm kişilerin vücutlarında birkaç yüz
kimyasal kirletici tespit etmiştir. Yaygın olarak kullanılan bazı kimyasalların
çocukların gelişimi için toksik olduğu bilinmektedir. Yüzlercesi daha önce
güvenlik veya toksisite açısından test edilmemiştir ve bunların çocukların
sağlığına ve gelişimine olası tehlikeleri bilinmemektedir (Landrigan ve
Goldman, 2011).
Zehirli üretilen kimyasallar, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde
birden fazla hastalık ve ölüm olayından sorumlu olmuştur. Tarihsel örneklere
bakıldığında; asbest (çoklu kanserler), tetraetil kurşun (yetişkin ve pediatrik
kurşun zehirlenmesi), benzen (lösemi ve lenfoma), benzidin bazlı boyalar (mesane
kanseri), kauçuk kimyasalı, bütadien (lösemi ve lenfoma) ve organofosfat
pestisitler (gelişimsel nörotoksisite) daha net anlaşılmaktadır(Selikoff ve
diğerleri, 1968; Needleman ve diğerleri, 1979; Rinsky ve diğerleri, 2002; Rehn,
1895; Landrigan, 1990 ; Rauh ve diğerleri, 2011).
Son 2-3 yılda pazarlara giren daha yeni sentetik kimyasallar, bu talihsiz
tarihi tekrarlamakla tehdit ediyor. Bunlar, ftalatlar ve bromlu alev geciktiriciler
(Engel ve diğerleri, 2010 ; Herbstman ve Mall, 2014 ; Grandjean ve Landrigan,
2014); endokrin bozucular (Gore ve diğerleri, 2015); Yakın zamanda Uluslararası
Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından olası bir insan kanserojeni
olarak bulunan herbisit glifosat (Guyton ve diğerleri, 2015); neonikotinoid
böcek öldürücüler (Cimino ve diğerleri, 2016); ilaç atıkları (Kümmerer, 2009);
ve üretilen nanomalzemeler gibi ürünler gelişimsel nörotoksik maddeleri
içermektedir. Yeni kimyasalların ve diğer çevresel tehlikelerin çocukların
sağlığı için tehlike oluşturabileceğine dair erken uyarılar sıklıkla göz ardı
edilmiştir (Jarosinska ve Gee, 2007). Sonuç olarak, maruziyetleri kontrol etme
ve hastalıkları önleme çabaları, bazen on yıllarca ertelenmiştir(Landrigan ve
Goldman, 2011).
Üretilen kimyasalların neden olduğu bu tekrarlayan hastalık ve ölüm
olaylarının altında yatan iki temel sorun; kimyasal üretim endüstrilerinin
ürettikleri malzemelerin sorumluluğunu üstlenmemeleri ve çoğu ülkede yeni
kimyasalların güvenlik veya güvenlik açısından test edilmesini gerektiren
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kimyasal güvenlik politikalarının olmamasıdır(Landrigan ve Goldman, 2011).
En yaygın olarak kullanılan kimyasalların yarısından daha azı güvenlik veya
toksisite açısından test edilmiştir ve %20’den azı erken insan gelişimini bozma
potansiyeli açısından değerlendirilmiştir. Yeni kimyasalların pazar öncesi
değerlendirmesi yalnızca son on yılda ve yalnızca birkaç yüksek gelirli ülkede
zorunlu hale gelmiştir.
Çocuklarda, birden fazla bulaşıcı olmayan hastalık (BOH) toksik kimyasal
kirleticilerle ilişkilendirilmiştir. Hamilelik sırasında ve doğum sonrası erken
yaşamda çevresel maruziyetleri ölçen ve daha sonra çocukları boylamsal
olarak takip eden prospektif doğum kohortu epidemiyolojik çalışmaları, bu
ilişkilerin keşfedilmesine büyük katkı sağlamıştır. Örnek araştırma sonuçlarına
bakıldığında;
·
·

·
·

·

·

·

Partikül hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astım artar (Friedman ve
diğerleri, 2001 ; Suh ve diğerleri, 2000);
IQ’nun azalması, dikkat süresinin kısalması ve davranışın bozulması ile
birlikte nörogelişimsel bozulmaya, yaşamın erken dönemlerinde kurşuna
maruz kalma neden olur (Budtz-Jørgensen ve diğerleri, 2013);
PCB’lere maruz kalan çocuklarda IQ’nun azalmasıyla birlikte
nörogelişimsel bozulma gözlenir (Jacobson ve Jacobson, 1996);
Metil cıvaya maruz kalan çocuklarda IQ’nun azalması ve dikkat süresinin
kısalmasıyla birlikte nörogelişimsel bozulma görülür (Grandjean ve
diğerleri, 1997);
IQ kaybıyla birlikte nörogelişimsel bozulma, doğum öncesi arseniğe
(Wasserman ve diğerleri, 2007) ve kimyasal olarak kirlenmiş içme
suyunda manganeze (Khan ve diğerleri, 2011) maruz kalan bebeklerde
görülür;
IQ kaybı ve davranışsal bozulma ile birlikte nörogelişimsel bozulma,
organofosfat pestisitlere doğum öncesi maruz kalma ile ilişkilidir (Rauh ve
diğerleri, 2011). Organofosfatlara doğum öncesi maruz kalma , çocuklarda
beyin yapısı ve işlevindeki değişikliklerle de bağlantılıdır (Rauh ve
diğerleri, 2012).
IQ kaybı, davranışsal bozulma ve artan dikkat eksikliği/hiperaktivite
bozukluğu (DEHB) riskinin eşlik ettiği nörogelişimsel bozulma, doğum
öncesi ftalatlara maruz kalma ile ilişkilidir (Engel ve diğerleri, 2010 ;
Engel ve diğerleri, 2018).
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·

·

Kalıcı IQ kaybı ve davranış bozulması ile birlikte nörogelişimsel bozulma,
bromlu alev geciktiricilere doğum öncesi maruz kalma ile ilişkilidir
(Herbstman ve Mall, 2014).
Okul çağındaki çocukların trafikle ilgili hava kirliliğine maruz kalması
yavaş beyin olgunlaşması ve gecikmiş bilişsel gelişim ile ilişkilidir(Pujol
ve diğerleri, 2016 , Sunyer ve diğerleri, 2015)

Cevaplanmamış önemli bir soru, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve
henüz çocukların sağlığını tehlikeye atmadığı kabul edilmeyen ek kimyasal
kirleticilerin olup olmadığıdır. ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü
eski direktörü MD, merhum David Rall, çocukların test edilmemiş kimyasallara
yaygın olarak maruz kalmasının doğasında bulunan tehlikeler hakkında şu
sözleri söylemiştir;
“ Talidomid, uzuvlarda bariz doğum kusurları yerine on puanlık bir IQ
kaybına neden olsaydı, muhtemelen hala piyasada olurdu. ”
Nörotoksik kimyasallar hakkındaki bilgi düzeyi, ticarette aktif olarak
kullanılan binlerce kimyasaldan sadece küçük bir kısmının çocuklarda
gelişimsel nörotoksisiteye neden olduğu kanıtlanmıştır. Ancak kimyasalların
çoğu, gelişimsel nörotoksisiteye neden olma potansiyeli açısından hiçbir zaman
test edilmemiştir (Grandjean ve Landrigan’dan, 2006).
2.11.

Kirliliğin çocuklarda küresel hastalık yüküne katkısı

Dünya Sağlık Örgütü, çevredeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin
beş yaşın altındaki tüm ölümlerin %26’sından sorumlu olduğu tahmininde
bulunmuştur. Bu oran dünya çapında yaklaşık 1,5 milyon ölüm demektir(WHO,
2018). DSÖ’nün çevresel risk tanımı geniştir. Bu tanımın içine; yol kazaları,
ultraviyole ve iyonlaştırıcı radyasyon , gürültü, elektromanyetik alanlar , mesleki
psikososyal riskler, yapılı çevreler, tarımsal yöntemler ve insan yapımı iklim ve
ekosistem değişikliği ile kirlilik girmektedir.
Lancet Kirlilik ve Sağlık Komisyonu, özellikle hava, su, toprak ve
toksik kimyasal kirlilik olarak tanımlanan kirliliğin 2016 yılında çocuklarda
940.000 ölümden sorumlu olduğunu ve bunların üçte ikisinin 5 yaşın altındaki
çocuklarda olduğunu tespit etmiştir (Landrigan ve diğerleri, 2017) (Şekil 2).
Kirliliğe bağlı bu ölümlerin ezici çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde
meydana gelmiştir. (Şekil 3 ve Şekil 4) Çoğu, kirli hava ve suyun neden olduğu
solunum ve mide-bağırsak hastalıklarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. (Şekil 2
ve Tablo 1).
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Şekil 2. Yaşa göre kirliliğe atfedilen çocuklarda küresel ölümler, 2016.

Şekil 3. Milli gelire göre çocuklarda kirlilik kaynaklı ölümler, 2016.
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Şekil 4. Ülkelere göre, her türlü kirliliğe atfedilebilen,
0-19 yaş arası 100.000 çocuk başına ölüm sayısı, 2016.
Tablo 1. Kirliliğe atfedilebilen çocuklarda küresel ölümler, 2016.
Yaş aralığı

Toplam kirlilik

Hava kirliliği

Su

<1

550.854

286.863

296.655

1 ila 4

267.241

95.999

182.924

5 ila 9

50.617

18.871

33.882

10 ila 14

27.912

10.409

18.660

15 ila 19

46.085

8788

21.389

Kirlilik ayrıca çocuklarda düşük doğum ağırlığı, astım, kanser ve nörogelişimsel
bozukluklar dahil birçok bulaşıcı olmayan hastalıkla (BOH) bağlantılıdır. Hayatın
erken dönemlerindeki kirliliğe maruz kalma, aynı zamanda, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, kardiyovasküler hastalık, felç ve kanser dahil olmak üzere
bir dizi bulaşıcı olmayan hastalık için yaşam boyu riski artırır (Barker, 2004).
Kirliliğin ve özellikle toksik kimyasal kirliliğin çocuklarda bulaşıcı olmayan
hastalıkların küresel yükü üzerindeki tam etkisi henüz bilinmemektedir ve
neredeyse kesin olarak eksik sayılmaktadır. Bu bilgi eksikliğinin temel nedeni,
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çocukların yoğun bir şekilde maruz kaldığı birçok kimyasalın güvenliğinin
değerlendirilmemesi ve potansiyel toksisitesinin karakterize edilmemesidir.
Yeni kimyasal kirleticilerin sağlık etkileri daha iyi tanımlandıkça ve kirlilik ile
hastalık arasındaki ek ilişkiler keşfedildikçe, çocuklarda kirliliğe atfedilen BOH
listesinin genişlemesi muhtemeldir.
2.12. Fiziksel Çevre Kirliliği Çocuk Sağlığını Neden Daha Fazla Etkiliyor?
Çocuklar dışardan gelen çevresel her türlü uyarıcıya karşı daha hassa ve
duyarlıdır. Bununla birlikte yetişkinlerden farklı ve alışılmışın dışında bir
tüketme biçimleri vardır. Çevresel etkenlerle karşılaşıldığında metebolize etme
ve radyoaktif maddelere verdikleri tepkilerde çok farklılık göstermektedir. Bu
farklılıklar çocuğun gelişim dönemine göre de değişkenlik göstermektedir.
Çocukların kirlilikten etkilenme ortamlarında ev, okul, park gibi alanlar
yer almaktadır. Çocukların yetişkinlere oranla yiyecek, içecek ve oksijen
tüketmeleri nedeniyle toksik madde maruziyetleri de fazla olmaktadır.
Bununla birliktye çocukların sık sık ellerini ağız bölgesi ve diğer bölgelerine
temasının da fazla olmasıyla yaşam ve oyun alanlarıyla daha kolay kontamine
olmaktadırlar. Özellikle okul öncesi dönem çocuklarının bir saat içinde en
az on(10) kez ellerini ağzına götürdükleri görülmüştür. Sadece ellerini değil
herhangi bir maddeyi de ağızlarına götürebilmektedir. Çocukların bünyesinde
meydana gelen kirlilik kaynaklı hastalıklarda çocukların daha hassas olmasının
diğer sebeplerinden birisi de; toksik maddeleri metebolize edecek sistemlerin
tam olarak olgunlaşmamış olmasıdır. Çocukluk dönemi hızlı gelişim, değişim
dönemi olduğu için bu dönemde vücuttaki gelişimi ve değişimi hızlı olan organ
sistemlerine toksik maddeler daha hızlı zarar verebilmektedir. Bu duruma maruz
kalan çocukların yetişkinliklerinde de doğrudan yada dolaylı olarak etkisi
devam etmektedir (Budan ve Gökçay, 2006; Chaudhuri ve Fruchtengarten,
2005; Landrigan ve Garg, 2005;Özmert, 2006).
2.13. Fiziksel Çevre Kirliliğinin Çocuk Sağlığına Etkilerini Nasıl Azaltabilir
Veya Önleyebiliriz?
Lancet Kirlilik ve Sağlık Komisyonu’nun önemli bir mesajı, liderlik, kaynaklar
ve açıkça ifade edilmiş, veriye dayalı stratejilerle kirliliğin kontrol edilebileceği
ve kirlilikle ilgili hastalıkların önlenebileceğidir (Landrigan ve diğerleri, 2017).
Kirlilik kontrol politikalarını geliştiren, sahada denenmiş ve başarıyla uygulayan
birçok şehir ve ülkenin deneyimi bu önermeye güçlü bir destek sağlamaktadır.
Kirlilik kontrol stratejilerinin uygulanması, her gelir düzeyindeki toplumlar için
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insan sağlığı, ekonomi ve çevre için hem kısa hem de uzun vadeli birçok fayda
sağlayabilir (Grosse ve diğerleri, 2002 ; Samet ve diğerleri, 2017) .
Çocuklarda kirliliğin uzun vadeli kontrolü ve kirlilikle ilgili hastalıkların
önlenmesi, her gelir düzeyindeki toplumların, toplumsal üretim, tüketim ve
ulaşım modellerini temelden değiştirerek kirliliği kaynağında önlemesini
gerektirecektir (Collins ve diğerleri, 2013 ; Collins ve diğerleri , 2013 ; Whitmee
ve diğerleri, 2015 ; McMichael, 2017). Bu geçiş, mevcut, temelde sürdürülemez
doğrusal ekonomik paradigmadan, kökleri döngüsel ekonomi kavramına
dayanan ve insan haklarının, özellikle de çocukların sağlık ve esenlik hakkının
tanınmasına dayanan yeni bir paradigmaya doğru hareketi gerektirecektir
(Francis, 2015 ; Dünya Ekonomik Forumu, 2014).
Kirliliğin önlenmesi , tüm ülkelerde ve özellikle düşük ve orta gelirli
ülkelerde çocuk sağlığını iyileştirmek, çocuklarda bulaşıcı olmayan hastalıkları
önlemek ve sosyal adaleti ilerletmek için büyük, yeterince kullanılmayan bir
fırsat sunmaktadır. Kirliliğin önlenmesini BOH kontrol programlarına dahil
etmemek, hastalıkların önlenmesi için kaçırılmış büyük bir fırsattır
·

·
·

·

·

·
·

Dünya Sağlık Örgütü kirlilik yaratan her türlü çevresel uyarıcıların ve risk
düzeylerini,n azaltılması ile beş yaşından küçük çocuklardaki ölümlerin ¼
oranında düşeceğini ifade etmiştir(WHO, 2017).
UNICEF’in 2016 yılı verilerinde hava kirliğinin çocuklara olan zararlı
etkilerini azaltmak için önerilerde şunlar yer almaktadır;
Hava kirliliğini önlemek bir devlet politikası olmalı. Kirliliğe yol açan her
türlü uyarıcı azaltılarak alternatif yollar aranmalı ve bununla ilgili bilgi
birikimlerden faydalanılmalı
Çocukların en çok vakit geçirdikleri alanlar belirlenmeli ve onların
kirliliğe maruziyetleri en aza indirgenmeli ve çocuklara duyarlı kentler
inşa edilmeli
Çocukların düzenli olarak sağlık taramalarından geçirilmeli; aşılamalar,
ilaçlar, beslenme ve bebekler için anne sütü gibi başlıklar dikkatlice yerine
getirilmelidir.Çocuğun sağlığı iyileştirilmeli ve böylece komlikasyon
riskleri azaltılmalıdır.
Hava kirliliğinin düzenli bir şekilde ölçümünün uzman kişilerce
yapılmalıdır
Dünya Sağlık Örgütü ve üye ülkeler, “Tüm insanlar, gelişme düzeyleri,
sosyal ve ekonomik koşulları ne olursa olsun, güvenli içme suyuna yeterli
miktarda ulaşma hakkına sahiptir.” ortak hedefini belirlemişlerdir. Bu
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3.

bağlamda toplumların sağlığı için temiz sağlıklı bir içme suyu her insanın
hakkı olarak değerlendirilmelidir.
Atık su sisteminin arıtma sistemini DSÖ’nün önerdiği şekliyle yapılmalıdır.
Atık sularda bolca mikrop, ağır metal, bor vb toksik maddeler farklı
şekillerde kimyasal ya da biyolojik kirliliğe sebep olmaktadır (UNİCEF,
2017; WHO, 2008).
İçme suyunda klor, su arıtımında kritik bir kimyasaldır. Az ya da
fazla kullanımı farklı sorunlara sebebiyet vermektedir. Dozu iyi
ayarlandığında sudaki hastalık kaynaklı organizmaların çoğunu öldürerek
vücudu koruma sağlarken; fazla klor ise vücutta bazı sorunlara neden
olabilmektedir(UNİCEF, 2017; WHO, 2008).
Özellikle bebeklik döneminde annelerin bebeklerine mutlaka anne sütü
vermesi, anne sütünün herhangi bir katkı maddesine(su, süt, mama vb)
ihtiyaç duyulmadan hazır olması çocukların maruziyetlerini ve etkilenme
düzeylerini azaltacaktır.
Uluslararası Beslenme Konferansı’nda yeterli ve güvenli gıdaya erişerek
beslenmenin her bireyin hakkı olduğuifade edilmiştir. Bu doğrultuda
halk sağlığı önlemlerinin içeriğinde, besinlerin kontrol programlarını ve
değerlendirilmesi de yer almalıdır
Sürdürülebilir Kalkınma

Dünyada yüzlerce farklı devlet binlerce farklı millet yaşam sürmektedirler.
Ancak her toplumun imkanları maalesef ki aynı olmamaktadır. Bazıları lüks
şatafat ve israf içerisinde yaşarken ; bazıları sağlıklı bir içme suyu ve besinlerden
dahi yoksun bırakılmaktadır. Tüm bunların ortadan kalkması ve UNESCO
tarafından bazı maddeler maddeler belirlenmiştir. Bunlar;
·
·
·
·
·

Yoksulluğun her türlüsünü yok etmek
Açlığı sonlandırmak, besinleri güvence altına almak, beslenme olanaklarını
geliştirmek ve tarımın sürdürülebilirliğine katkı sunmak
İnsanların hayatlarının her döneminde sağlıklı ve refah içinde sürmelerini
sağlamak
Tüm insanları kapsayan şekilde herekese kaliteli ve eşit imkanlar sunarak
eğitim imkanı sunmak
Cinsiyet ayrımı yapmamak hatta kadınların toplumdaki konumunu
güçlendirmek
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·

·

Herkesin sağlıklı bir su ve temel sağlık imkanlarına ulaşmasını ve
sürdürülebilkirliğini sağlamak
Tüm insanlar için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji
imkanı sunmak.
Tüm insanları kapsayan ekonomik kalkınma gerçekleştirmek ve insan
onurunu zedelemeyen istihdam olanakları sunmak
Altyapı olanaklarının sağlam olmasını sağlamak, sürdürülebilir ve herkes
için sanayileşmeyi teşvik emek ve bu alanda yeni fikirlere fırsat vermek
Ülkeler arasındaki eşitliği sağlamaya çalışmak
Kentleşme planı ve yerlerini oluştururken; herkesi kucaklayan, güven ve
huzur veren ve bu durumu sürdürülebilir kılan politika geliştirmek
Üretim ve tüketim dengesinin sürdürülebilirliğini sağlamak
İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil kodlu adım atmak.
Doğayı ve doğa içerisinde yer alan herşeyi(okyanusları, denizleri ve deniz
kaynaklarını) sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir
şekilde kullanmak
Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını
sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme
ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak, geriye
çevirmek ve biyoçeşitlik kaybını durdurmak
Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları
teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin,
hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek
Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını
güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak
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