


www.izdas.org/child 

 
 

INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY  

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS  

18-19 July 2021 / Ankara  
 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
 

 

EDITOR 

Assist. Prof. Dr. Kemal Gökhan NALBANT 

 

All rights of this book belong to ISPEC. Without permission can’t be duplicate or copied.  

Authors are responsible both ethically and juridically 

ISPEC Publications – 2021 © 

Issued: 25.07.2021 

ISBN: 978-625-7720-44-1 

 

Bu Kitabın Tüm Hakları ISPEC Yayınevi’ne aittir.  

Yazarlar etik ve hukuki olarak eserlerden sorumludurlar. 

ISPEC Yayınevi –2021 © 

Yayın Tarihi: 25.07.2021 

ISBN: 978-625-7720-44-1 



 
INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 / Ankara - TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.izdas.org/child 

CONGRESS ID 
 

 

CONGRESS TITLE 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 
CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 

 
 

DATE and PLACE  

18-19 July 2021 / Ankara, TURKEY  
 

 
ORGANIZATION 
ISPEC INSTITUTE 

 
 

ORGANIZING COMMITTEE 
Prof. Dr. Gulzar IBRAHIMOVA 
Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA  
Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 

Dr. ZHI Huan Menc Huang 
Elvan Caferov 

Gönül EDEŞLER 
Neslihan BALCI 

 

 
NUMBER of ACCEPTED PAPERS - 60 
NUMBER of REJECTED PAPERS - 11 

 
 

PARTICIPANTS COUNTRY 
Turkey-58, Malaysia-1, Azerbaijan-1 

 
 

*Double blinded evaluation proces



 
INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 / Ankara - TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.izdas.org/child 

SCIENTIFIC COMMITTEE 
 

* Prof.  Guilherme Alves Grubertt - Universidade Estadual de Londrina 

* Prof. Dr. Hakan Aydın - Erciyes Üniversitesi 

* Assist. Prof. Dr. C. PARAMASIVAN - Periyar E.V.R. College 

* Assist. Prof. Dr. Debosmita Paul - University of Delhi  

* Assist. Prof. Dr. Tamanna Saxena- Amity University Uttar Pradesh  

* Dr. Monisa QADIRI- Islamic University of Science and Technology  

* Doç. Dr. Tuğba DÜZENLİ - Karadeniz Teknik Üniversitesi 

* Dr. Öğr. Üyesi Alev ÜSTÜNDAĞ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

* Dr. Öğr. Üyesi Derya BULUÇ - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

* Dr. Öğr. Üyesi Sadiye KAYAARSLAN - Kırıkkale Üniversitesi 

* Dr. Öğr. Üyesi Serpil AKDAĞLI - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

* Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAĞ - Balıkesir Üniversitesi 

* Dr. Aygun Akif kizi MEHERREMOVA - Bakü Devlet Üniversitesi 

* Elvan CAFEROV -  Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 



 
INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 / Ankara - TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.izdas.org/child 

INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS  

 

July 18-19, 2021  

Ankara / TURKEY 
 

CONGRESS PROGRAM 

 

 

                               

Meeting ID: 821 9924 9673

Passcode: 010101



 
INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 / Ankara - TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
www.izdas.org/child 

 

 

 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

exp. H-1- Ünal ŞİMŞEK 

 

 

 

 

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video 

konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal 

Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 

numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal 

Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 
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18.07.2021 
SESSION-1 HAL-1 

MODERATOR: Doç. Dr. Emrah UYSAL 

 
AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Ünal ŞİMŞEK   Aksaray Üniversitesi 

SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF 
ÖĞRETİM MÜFREDATINDA 

YER ALAN KAPSAYICI 
EĞİTİMLE İLİŞKİLİ 

KONULARIN TEKNOLOJİK 
DESTEKLİ UYGULAMALAR 
(WEB 2.0) KULLANILARAK 

ANLATILMASI: BİR ETKİNLİK 
ÖNERİSİ 

Asst. Prof. Fatma KAHRAMAN 
GÜLOĞLU    

Yalova University 

AN INVESTIGATION OF 
PRIMARY SCHOOL TEACHING 

UNDERGRADUATE 
CURRICULUM IN TURKEY IN 

TERMS OF INCLUSIVE 
EDUCATION OF STUDENTS 

WITH DISABILITIES 

Bibi Olvierra Paul 
&    

Dolianti Jaipol 

Keningau Vocational College, 
Early Childhood Department 

& 
Keningau Vocational College, 
Early Childhood Department 

THE EFFECTS OF 
HOPSCOTCH-INSPIRED 

ACTIVITY IN CHILDREN’S 
ABILITY TO RECOGNIZE 

NUMBERS IN ASCENDING 
AND DESCENDING ORDERS 

Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ    Şırnak Üniversitesi 

OKUL ÖNCESİ DÖNEME 
YÖNELİK HAZIRLANAN 

AKILLI TAVŞAN MOMO ÇİZGİ 
FİLMİNİN DEĞERLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ   Şırnak Üniversitesi 

OKUL ÖNCESİ DÖNEME 
YÖNELİK HAZIRLANAN 
NİLOYA ÇİZGİ FİLMİNİN 
DEĞERLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Emre Caner YAPICI 
&   

Doç. Dr. Aytekin ALPULLU 

Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü 

& 
Marmara Üniversitesi Spor 

Yönetim Bilimleri 

Z KUŞAĞINDA YER ALAN 
ÖĞRENCİLERİN SPORA 

YÖNELİK TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ 

  

TURKEY TIME:10:00-12:30 

MALAYSIA TIME:15:00-17:30
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Doç. Dr. Emrah UYSAL 
&     

Prof. Dr. Arzu UYSAL 
& 

Asena ÖZYURT 

 
Mersin Üniversitesi 

& 
Mersin Üniversitesi 

& 
Mersin Üniversitesi 

 

SANAT EĞİTİMİNDE 
ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN 

GÖRSEL ALGILAMA VE 
ESTETİK DÜŞÜNMEYE ETKİSİ 
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18.07.2021 
SESSION-1 HAL-2 

MODERATOR: Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU 

 
AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Halime Miray 
SÜMER DODUR   

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi 

FARKLI SED’DEN GELEN 
ÇOCUKLARIN SÖZEL 
ÇALIŞMA BELLEĞİ, 

SESBİLGİSEL FARKINDALIK 
VE HARF BİLGİSİ 
BECERİLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Fatma Aleyna HALAÇ 
&     

Ecem ÖZLER 
& 

Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI 
 

Mersin Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim 

Anabilim Dalı 
& 

Mersin Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim 

Anabilim Dalı 
& 

Mersin Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Temel Eğitim Anabilim 

Dalı 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME 
DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN 

PANDEMİ SÜRECİNDE 
YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE 
DAYALI OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Leyla EMİNOVA   Khazar University 

EXCELLENCE FOR 
ADVANCED STUDENTS 

THROUGH DIFFERENTIATED 
INSTRUCTION IN 

ELEMENTARY SCHOOL 

Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR 
&    

Öğr. Gör. Hatice Derya YILMAZ 

Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi 

& 
Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi 

ÇOCUK KİTAPLARINDA 
DUYARLIK EĞİTİMİ 

BAĞLAMINDA ÇEVRE 

Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM 
DOĞRU 

&   
Doç. Dr. Duygu ÇETİNGÖZ 

Dokuz Eylül University 
& 

Dokuz Eylül University 

OKULÖNCESİ 
ÖĞRETMENLERİNİN 

KAYNAŞTIRMA 
ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 

YAPTIKLARI ÖĞRETİM 
UYARLAMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

  

TURKEY TIME:10:00-12:30 

AZERBAIJAN TIME:11:00-12:30 
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Deniz TURAN TUNÇ 

&    
İrem Ekin AKAL 

& 
Çağla GÜNDÜZ 

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi 
-  

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi 
- 

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi 

ÜSTÜNLERDE NOTA OKUR  
YAZARLIĞININ HIZLI 

OKUMAYA ETKİSİ  

Öğr. Gör. Dr. Yakup UZUN    
Erciyes Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, 
Kıraat Anabilim Dalı 

ÇOCUK VE DİN EĞİTİMİ 
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18.07.2021 
SESSION-1 HAL-3 

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER

 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
&    

Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ 
& 

Zehra Nur PAÇACI 
& 

Fatma Şeyma PAÇACI 
& 

Aslıhan CEYHAN 

 
Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksek Okulu 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Çocuk 
Gelişimi Bölümü–Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
Çocuk Gelişimi Bölümü & 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Bilimleri Fakültesi, 

Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Bilimleri Fakültesi, 

Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Bilimleri Fakültesi, 

Çocuk Gelişimi Bölümü 
 

COVID-19 PANDEMİSİNİN 
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ 

SINAVINA HAZIRLANAN LİSE 
SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

PSİKOLOJİK, SOSYAL VE 
EĞİTİM DURUMLARINA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Asst. Prof. Şule ERDEN 
&    

Dr. Res. Assist. Vakkas YALÇIN 

 
Çukurova University, Faculty of 

Education, Department of Primary 
Education, Department of 

Preschool Education 
& 

Department of Early Childhood 
Education, Kilis 7 Aralık 

University 
 

INVESTIGATION of THE 
EFFECT of PRESCHOOL STEM 

ACTIVITIES PREPARED 
ACCORDING to THE PROBLEM 
BASED LEARNING APPROACH 

ON CHILDREN'S PROBLEM-
SOLVING SKILLS 

Dr. Araştırma Görevlisi Vakkas 
YALÇIN    

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

ERKEN ÇOCUKLUKTA AHLAK 
GELİŞİMİ: SORUMLULUK ve 

YARDIMSEVERLİK 
BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN 

DEĞER ALGILARI ve 
UYGULAMAYA 
YANSITMALARI 

  

TURKEY TIME:10:00-12:30
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Ass. Prof. Canan Yıldız 
ÇİÇEKLER  

&    
Dr. Mehmet MART 

& 
Prof. Dr. Emel ARSLAN 

Necmettin Erbakan University 
& 

Necmettin Erbakan University 
& 

Necmettin Erbakan University 

OKUL ÖNCESİ 
ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ 

GELİŞİM ETKİNLİKLERİ İLE 
OKUL TEMELLİ MESLEKİ 
GELİŞİMLERİNDE OKUL 

ORTAMINI 
DEĞERLENDİRMELERİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
&   35 

Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ 
& 

Nursel DAVARCIOĞLU 
& 

Büşra AKÇAM 
& 

Emine Gül ATAÇ 
& 

Aybüke KÜÇÜKGÜZEL 
& 

Esra SARI 

Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü - 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi 
Bölümü 

& 
, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Bilimleri Fakültesi, Çocuk 
Gelişimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi 
Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi 
Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi 
Bölümü 

DÜZCE İLİNDE İLKOKUL 1. 
SINIFTA ÇOCUĞU OLAN 

EBEVEYNLERİN PANDEMİ 
SÜRECİNDE UZAKTAN 

EĞİTİME OLAN GÖRÜŞLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
&   34 

Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ 
& 

Şevval Nur AYDOĞAN 
& 

Fatma YAŞAR 
& 

Tuğba Nur KÖKTEN 
& 

Yağmur DOĞAN 
& 

Yasemin KABA 
& 

Zümeyra ÖZBEK 

 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

0-3 YAŞ ARALIĞINDAKİ 
BEBEKLERDE UYKU 

PROBLEMLERİNE YÖNELİK 
EBEVEYNLERİN ÇÖZÜM 

STRATEJİLERİNİN 
İNCELENMESİ 
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Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ 
&    

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
& 

Şevval Nur AYDOĞAN 
& 

Yağmur DOĞAN 
& 

Meryem EROĞLU 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

İSTANBUL İLİNDE YAŞAYAN 
3-8 YAŞ ARALIĞINDAKİ 

ÇOCUKLARIN 
EBEVEYNLERİNİN 

TOPLUMSAL CİNSİYET 
KALIPLARI İLE OYUNCAK 

SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
&     

Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ 
& 

Büşra AKSOY 
& 

Güner PARKIN 
& 

Aleyna KALEMOĞLU 
& 

Elif YILDIZ 
& 

Kübra TÜFEK 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü–

Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

& 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 

7-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN 
PANDEMİ DÖNEMİNDE 

SOSYAL YAŞANTILARI VE 
ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ İLE 

İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

Alev KURU 
&   

Bahar YAZGAN 
& 

Prof. Dr. Özcan DOĞAN 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Moleküler Nörobilim 

Anabilim Dalı 
& 

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 

& 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 

TÜRKİYE’DE GELİŞİM 
TEORİLERİ AÇISINDAN 

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI 
LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
&    

Öğr. Üyesi Neşe ŞEKERCİ 
& 

Berra PİLAVCI 
& 

Asena BİTAR 
& 

Elif GÜLER 
& 

Tenzile AYTEKİN 
& 

Pınar Ayşe KOÇ 
& 

Ayşenur GÖK 

Üsküdar Üniversitesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi 
& 

Üsküdar Üniversitesi 

COVID-19 PANDEMİSİNİN 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 

EĞİTİMLERİNE ve 
PSİKOSOSYAL 

DURUMLARINA ETKİSİ: 
İSTANBUL ÖRNEĞİ 
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18.07.2021 
SESSION-1 HAL-4 

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan NALBANT 

 

AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN 
&   

Elif KOYUNOĞLU 

İstanbul Medipol Üniversitesi 
& 

İstanbul Medipol Üniversitesi 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 
ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN 
EBEVEYN ÖZ YETERLİLİK 

ALGILARININ İNCELENMESİ 

Behiye Ceylan ÖZDEMİR ÜRÜN 
&    

Büşra Simge TİRYAKİ 
& 

Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI 

Mersin Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim 

Anabilim Dalı, Okul Öncesi 
Eğitimi Bilim Dalı 

& 
Mersin Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim 
Anabilim Dalı, Okul Öncesi 

Eğitimi Bilim Dalı 
& 

Mersin Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 

Dalı 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM 
ÇOCUKLARININ AÇIK ALAN 

OYUNLARINA YÖNELİK 
GÖRÜŞLERİ 

Dr. Salim KAYA    
University of Aydin Adnan 

Menderes 

SOUNDS IN LINGUISTIC 
DEVELOPMENTS: 

IS IT MATTER WHETHER A 
BABY SAYS MOTHER OR 

FATHER FIRST? 

Arş. Gör. Merve GEZEN 
BÖLÜKBAŞ 

&   
Prof. Dr. Şerife VATANSEVER 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
& 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

OTİZM SPEKTRUM 
BOZUKLUĞU OLAN 

ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN 
BİLİŞSEL İŞLEVLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Arş. Gör. Merve GEZEN 
BÖLÜKBAŞ 

&    
Tuncay DALGIÇ 

& 
Prof. Dr. Şerife VATANSEVER 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
& 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
& 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

FİZİKSEL AKTİVİTENİN 
BİLİŞSEL GELİŞİM VE 

AKADEMİK BAŞARIYA 
ETKİLERİ: DENEYSEL 

ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK 
İNCELEMESİ 

Arş. Gör. Hilal MERCAN 
&  

Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü; İstanbul 

Medipol Üniversitesi 
& 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Gelişimi Bölüm Başkanı; İstanbul 

Medipol Üniversitesi 

ÇOCUKLARIN ÖZ 
DÜZENLEME BECERİLERİNİN 

FARKLI DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ 

  

TURKEY TIME:10:00-12:30
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Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan 
NALBANT    

Dr. Öğr. Üyesi, Beykent 
Üniversitesi, Mühendislik-

Mimarlık Fakültesi, Yazılım 
Mühendisliği Bölümü 

ÇOCUKLAR İÇİN PYTHON 
PROGRAMLAMA DİLİ VE 

UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan 
NALBANT   

Beykent Üniversitesi, 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 

Yazılım Mühendisliği Bölümü 

ÇOCUKLAR İÇİN PYTHON 
TURTLE MODÜLÜ İLE ÇİZİM 

UYGULAMALARI 

Dr. Cemil YAVUZ 
&   

Prof. Dr. Aydın ŞIK 

Gazi Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 
& 

Gazi Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Endüstriyel Tasarım 

Bölümü 

OYUNCAKLARLA İŞİTSEL VE 
GÖRSEL ETKİLEŞİM: 4-5 YAŞ 
GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARLA 

BİR ÇALIŞMA 
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SESSION-2 HAL-1 

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Seher ŞEYLAN 

 
AUTHORS UNIVERSITY/INSTITUTION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Esma 
DUMANLI KADIZADE 

&   
Gizem Emine BULUT 

Mersin University, Institute of 
Education Sciences 

& 
Mersin University, Institute of 

Education Sciences 

FANTASTIC FICTION IN 
THE NOVEL OF 

“GÖKÇE’NİN YOLU” 

Doç. Dr. Esma DUMANLI 
KADIZADE 

&  
Mehmet KOCAOĞLU 

Mersin Üniversitesi, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü 

& 
Mersin Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü 

“CHARLİE’NİN BÜYÜK 
CAM ASANSÖRÜ” 

ROMANINDA FANTASTİK 
KURGU 

Dr. Öğr. Üyesi Seher ŞEYLAN  
FMV Işık Üniversitesi, Sanat 

Tasarım ve Mimarlık  Fakültesi, 
Sinema ve Televizyon Bölümü 

SÖZDEN GÖRÜNTÜYE 
SÖZLÜ TARİH VE 

BELGESELİN KESİŞTİĞİ 
NOKTA: 

İNSAN HIKAYELERİ 

Dr. Arş. Gör. Merve Esra 
ÖZGÜRBÜZ   

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 

ANNEMİN ÇANTASI VE 
BABAMIN BATTANİYESİ 

ADLI RESİMLİ ÇOCUK 
KİTAPLARINDA ANNELİK 
VE BABALIK TEMSİLLERİ 

Dr. Öğr. Gör. Alper KARA   Atatürk Üniversitesi 
ALISON MOORE’UN “IŞIKLI 

EV” ADLI ROMANINDA 
MAĞDUR OLARAK ÇOCUK 

Dr. Mustafa ORHAN   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

ÇOCUK EDEBİYATI 
ESERLERİNDE  

POPÜLER BİLİMİ ANLATIM 
YÖNTEMLERİ 

PhD Alper TULGAR    
Ataturk University, School of 

Foreign Languages 

A PERSISTENT CLICHÉ IN 
FICTION: GENIUS AUTISTIC 

CHILDREN 
  

TURKEY 

TIME:13:00-15:30 
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Assist. Prof. Dr. Nuri Özer 
ERBAY 

&   
Özge ŞİMŞEK 

İstanbul University, Museum 
Management Department 

& 
İstanbul University, Museum 

Management Department 

THE EFFECT OF 
CHILDREN'S LITERATURE 
ON MUSEUM IN TURKEY 

AND THE WORLD 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KODAL   Süleyman Demirel Üniversitesi 

TÜRK RESİM SANATINDA 
ÇOCUK İMGESİNİN 

KOMPOZİSYONDAKİ YERİ VE 
ANLAM KATMANI İLE 

İLİŞKİSİ 
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SESSION-2 HAL-2 
MODERATOR: Kaldygul ADİLBEKOVA                                        

 

 
AUTHORS 

 
UNIVERSITY/INSTITUTION 

 
TOPIC TITLE 

Betül SAYGIN 
&   

Dilara KARAMAN 

Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Veteriner Fakültesi, Parazitoloji 

Anabilim Dalı 
& 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen 
Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 

Anabilim Dalı 

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN 
BAĞIRSAK PARAZİTLERİ VE 
SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ; 

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Dilara KARAMAN   
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen 

Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Anabilim Dalı 

AMBALAJ ALDANMASINDAN 
ARTAKALAN: İSRAF VE 

AÇLIK 

Arş. Gör. Dr. Ayla KAYA  

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik 
Fakültesi, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalı 

EBEVEYNLERİN DİJİTAL 
OYUN BAĞIMLILIĞI 

FARKINDALIK 
DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ 

Batuhan GENCER 
&   

Mehmet Murat ARSLAN 
& 

Assoc. Prof. Özgür DOĞAN 

Ankara City Hospital Orthopaedics 
and Traumatology Department 

& 
Ankara City Hospital Orthopaedics 

and Traumatology Department 
& 

Ankara City Hospital Orthopaedics 
and Traumatology Department 

UNION DELAY, RE-FRACTURE 
AND PANDEMICS: WHAT 

MORE COULD GO WRONG IN 
A PEDIATRIC FOREARM 

FRACTURE CASE? 

Öğr. Gör. Çiğdem KAYA 
BAĞDAŞ 

&   
İlayda Nur ERTAŞ 

Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
Eğitim Araştırma Hastanesi 

OKUL ÖNCESİ DÖNEM 4- 5 
YAŞ ÇOCUKLARININ 

BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ 

İNCELENMESİ (ERZİNCAN 
ÖRNEKLEMİ) 

Öğr. Gör. Çiğdem KAYA 
BAĞDAŞ 

&  
İlayda Nur ERTAŞ 

Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
& 

Çocuk Gelişimci, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi, Eğitim Araştırma 

Hastanesi 

ÇOCUKLARIN 
HAYALLERİNDEN 

RESİMLERİNE CORONA 
VİRÜS (COVID-19) 

TURKEY 

TIME:13:00-15:30 
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Doç. Dr. Mualla YILDIZ                                                  
&   

 Yeliz Banu YALÇIN 

Ankara Üni. Din Psikolojisi 
Anabilim Dalı                             

& 
Ankara Üni. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Din Psikolojisi 

6-12 YAŞ ARASI 
ÇOCUKLARDA BAYRAM 

ALGISINA DAİR BİR 
İNCELEME 

Arş. Gör. Muhammed Şükrü 
AYDIN   

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi, Psikoloji Bölümü 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ 
ÇOCUKLARIN YALAN 

SÖYLEME 
DAVRANIŞLARINDA KARDEŞ 

ETKİSİ 
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18.07.2021 
SESSION-2 HAL-3 

MODERATOR: Dr. Öğr. Üyesi Hasan DURSUN  

 

 
AUTHORS 

 
UNIVERSITY/INSTITUTION 

 
TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DURSUN  
Özyeğin Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi İdare Hukuku ve İdari 
Yargılama Hukuku Ana Bilim Dalı 

KAPİTALİST DÜZENDE 
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 

PhD Fatih SEYRAN   
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

COVID-19'UN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 
ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gözde   
ÇAĞLAYAN AYGÜN 

Anadolu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim 

Dalı 

EVLAT EDİNEN İLE EVLAT 
EDİNİLEN ÇOCUK ARASINDA 
DOĞAN MİRASÇILIK İLİŞKİSİ 

Şevval CEYHAN 
&    

Araş. Gör. Özge DEMİRDELEN 

Çağ Üniversitesi 
& 

Çağ Üniversitesi 

İKLİM KRİZİNİN ÇOCUK 
HAKLARINA ETKİSİ 

Dr. Yiğit İLTAŞ   

Çukurova Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 

Ceza ve Ceza Muhakemesi 
Hukuku Anabilim Dalı 

ÇOCUKLAR BAKIMINDAN 
ORGAN ve DOKU NAKLİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül ORUÇ   
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 

AYETLER BAĞLAMINDA 
BOŞANAN AİLELERDE 

ÇOCUKLARIN HAKLARI 

Dr. Öğr. Üy. Özlem ŞENYILDIZ   İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
İSPANYOL İÇ SAVAŞI’NDA 

ÇOCUK OLMAK 

Nur Banu ŞEN  
Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet 

Anabilim Dalı 

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ 
SOSYAL HİZMET 

PERSPEKTİFİNDEN 
ÇOCUKLARDAKİ DİJİTAL 

BAĞIMLILIK 

Öğretim Görevlisi Mehmet Can 
AKTAN  

Başkent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 

Bölümü 

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA 
DİJİTAL BAĞIMLILIKLA 

MÜCADELEDE 
MULTİDİSİPLİNER 

ÇALIŞMALARIN YERİ VE 
ÖNEMİ 

Doç. Dr. Başak GEZMEN   
İstanbul Medipol Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 
DİJİTAL DÜNYADA ÜRETKEN 

ÇOCUKLAR OLMAK 

TURKEY 

TIME:13:00-15:30 
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PHOTO GALLERY 
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CONTENTS 
AUTHORS PRESENTATION TITLE NO 

Ünal ŞİMŞEK   

 
SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF 
ÖĞRETİM MÜFREDATINDA 

YER ALAN KAPSAYICI 
EĞİTİMLE İLİŞKİLİ 

KONULARIN TEKNOLOJİK 
DESTEKLİ UYGULAMALAR 
(WEB 2.0) KULLANILARAK 

ANLATILMASI: BİR ETKİNLİK 
ÖNERİSİ 

 

1-2 

Fatma KAHRAMAN 
GÜLOĞLU    

 
AN INVESTIGATION OF 

PRIMARY SCHOOL TEACHING 
UNDERGRADUATE 

CURRICULUM IN TURKEY IN 
TERMS OF INCLUSIVE 

EDUCATION OF STUDENTS 
WITH DISABILITIES 

 

3-18 

Bibi Olvierra Paul 
& 

Dolianti Jaipol 

 
THE EFFECTS OF 

HOPSCOTCH-INSPIRED 
ACTIVITY IN CHILDREN’S 
ABILITY TO RECOGNIZE 

NUMBERS IN ASCENDING 
AND DESCENDING ORDERS 

 

19 

Zeynep YILMAZ    

 
OKUL ÖNCESİ DÖNEME 
YÖNELİK HAZIRLANAN 

AKILLI TAVŞAN MOMO ÇİZGİ 
FİLMİNİN DEĞERLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 

20-30 

Zeynep YILMAZ   

 
OKUL ÖNCESİ DÖNEME 
YÖNELİK HAZIRLANAN 
NİLOYA ÇİZGİ FİLMİNİN 
DEĞERLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 
 

31-41 

Emre Caner YAPICI 
&   

Aytekin ALPULLU 

 
Z KUŞAĞINDA YER ALAN  

ÖĞRENCİLERİN SPORA 
YÖNELİK TUTUMLARININ 

İNCELENMESİ 
 

42-54 
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Emrah UYSAL 

&     
Arzu UYSAL 

& 
Asena ÖZYURT 

 

SANAT EĞİTİMİNDE 
ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN 

GÖRSEL ALGILAMA VE 
ESTETİK DÜŞÜNMEYE ETKİSİ 

55-66 

Halime Miray SÜMER DODUR   

 
FARKLI SED’DEN GELEN 

ÇOCUKLARIN SÖZEL 
ÇALIŞMA BELLEĞİ, 

SESBİLGİSEL FARKINDALIK 
VE HARF BİLGİSİ 
BECERİLERİNİN 
İNCELENMESİ 

 

67-68 

Fatma Aleyna HALAÇ 
&     

Ecem ÖZLER 
& 

Vuslat OĞUZ ATICI 
 

 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME 

DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN 
PANDEMİ SÜRECİNDE 

YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN 
ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE 

DAYALI OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

69-81 

Leyla EMİNOVA    

 
EXCELLENCE FOR 

ADVANCED STUDENTS 
THROUGH DIFFERENTIATED 

INSTRUCTION IN 
ELEMENTARY SCHOOL 

 

82-89 

Yasin Mahmut YAKAR 
&    

Hatice Derya YILMAZ 

 
ÇOCUK KİTAPLARINDA 

DUYARLIK EĞİTİMİ 
BAĞLAMINDA ÇEVRE 

 

90-91 

S. Sunay YILDIRIM DOĞRU 
& 

Duygu ÇETİNGÖZ 

 
OKULÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN 
KAYNAŞTIRMA 

ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 
YAPTIKLARI ÖĞRETİM 
UYARLAMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

92-100 

 
Deniz TURAN TUNÇ 

&    
İrem Ekin AKAL 

& 
Çağla GÜNDÜZ 

 

ÜSTÜNLERDE NOTA OKUR  
YAZARLIĞININ HIZLI 

OKUMAYA ETKİSİ  
101-107 

Yakup UZUN    
 

ÇOCUK VE DİN EĞİTİMİ 
 

108-118 
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Deniz ACUNER 

&    
Neşe ŞEKERCİ 

& 
Zehra Nur PAÇACI 

& 
Fatma Şeyma PAÇACI 

& 
Aslıhan CEYHAN 

 

COVID-19 PANDEMİSİNİN 
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ 

SINAVINA HAZIRLANAN LİSE 
SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

PSİKOLOJİK, SOSYAL VE 
EĞİTİM DURUMLARINA 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

119-120 

Şule ERDEN 
&    

Vakkas YALÇIN 

 
INVESTIGATION of THE 

EFFECT of PRESCHOOL STEM 
ACTIVITIES PREPARED 

ACCORDING to THE PROBLEM 
BASED LEARNING APPROACH 

ON CHILDREN'S PROBLEM-
SOLVING SKILLS 

 

121-126 

Vakkas YALÇIN    

 
ERKEN ÇOCUKLUKTA AHLAK 

GELİŞİMİ: SORUMLULUK ve 
YARDIMSEVERLİK 

BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN 
DEĞER ALGILARI ve 

UYGULAMAYA 
YANSITMALARI 

 

127-131 

Canan Yıldız ÇİÇEKLER  
&    

Mehmet MART 
& 

Emel ARSLAN 

 
OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ 
GELİŞİM ETKİNLİKLERİ İLE 

OKUL TEMELLİ MESLEKİ 
GELİŞİMLERİNDE OKUL 

ORTAMINI 
DEĞERLENDİRMELERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

132-134 

 
Deniz ACUNER 

&    
Neşe ŞEKERCİ 

& 
Nursel DAVARCIOĞLU 

& 
Büşra AKÇAM 

& 
Emine Gül ATAÇ 

& 
Aybüke KÜÇÜKGÜZEL 

& 
Esra SARI 

 

DÜZCE İLİNDE İLKOKUL 1. 
SINIFTA ÇOCUĞU OLAN 

EBEVEYNLERİN PANDEMİ 
SÜRECİNDE UZAKTAN 

EĞİTİME OLAN GÖRÜŞLERİ 
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SOSYAL BİLGİLER 4. SINIF ÖĞRETİM MÜFREDATINDA YER ALAN 
KAPSAYICI EĞİTİMLE İLİŞKİLİ KONULARIN TEKNOLOJİK DESTEKLİ 

UYGULAMALAR (WEB 2.0) KULLANILARAK ANLATILMASI:  
BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ünal ŞİMŞEK 
Aksaray Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-9102-0095 
 
ÖZET 
Dünyada baş gösteren Covid-19 virüsünün insan hayatını büyük ölçüde etkilemesi ve 
gündelik hayatın bu salgına göre şekillenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Nitekim 
bu durumda en çok etkilenen alanlardan birisi de eğitim olmuştur. Birçok ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de uzaktan eğitim platformları üzerinden öğretim sürecini aksatmadan devam 
ettirmeye çalışmıştır. Teknolojik alt yapılarını hazır tutan ülkeler sektörel bazda sorun 
yaşamama adına süreci teknolojik uygulamalar üzerinde devam ettirirken, hazırlıksız 
yakalanan ülkeler ise problemlerle karşılaşmak durumunda kalmıştır. Türkiye’de de eğitim 
kurumlarında öğretim sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için uzaktan eğitim 
platformları aktif şekilde kullanılmıştır. Bu salgın, eğitimde hem teknolojik alt yapının hazır 
olması gerektiğini göstermiş hem de öğretimde yenilik, renklilik ve kalitenin artması için 
teknolojik uygulamaların önem arz ettiğini gözler önüne sermiştir. Araştırma bu 
değerlendirmeler çerçevesinde tasarlanmıştır. Araştırma, Sosyal bilgiler dersi 4. Sınıf öğretim 
programında yer alan kapsayıcı eğitimle ilişkili konulara dikkat çekerek, ilgili konunun 
öğrencilerde karşılık bulmasında teknolojik destekli uygulamalarla hazırlanan etkinliklerin 
önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda SB.4.1.4. “Kendisini farklı özelliklere 
sahip diğer bireylerin yerine koyar” isimli kazanıma yönelik bir etkinlik planlaması 
yapılmıştır. Etkinliğin uygulaması 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında öğrencilerin teknolojik uygulamaları 
kullanma becerilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu duruma ilişkin ek eğitim verilmiştir. 
Öğrenciler, yeni teknolojik uygulamaları öğrendikleri için mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. 
4. Sınıflarla yapılan bu etkinliğe öğrencilerin katılım gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca 
öğrenciler pandeminin verdiği olumsuz havadan sonra bu tarz eğlenceli ders etkinliklerinin 
kendilerini mutlu ettiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler teknolojik uygulamalar kullanılarak 
ders işlenmesinde büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. Farklı konulara ilişkin 
etkinlikler hazırlayarak sınıflarında tekrardan uygulama yapmamıza dair beklentilerini ifade 
ederek ders tamamlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kapsayıcı eğitim, sosyal bilgiler, teknolojik uygulamalar, etkinlik 
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SOCIAL STUDIES 4. IN CLASS TEACHING CURRICULUM INCLUSIVE 
EDUCATION USING TECHNOLOGICAL SUPPORTED APPLICATIONS  

(WEB 2.0): AN ACTIVITY PROPOSAL 
 
ABSTRACT 
The Covid-19 virus showing the head in the world greatly impacts human life and brought the 
necessity to shape the daily life according to this epidemic. Indeed, in this case, one of the 
most affected areas has been training. As in many countries, it has tried to continue the 
teaching process through distance education platforms in Turkey. While the preparation of the 
technological infrastructures ready to experience the technological substructures on the 
sectoral basis, while continuing the technological practices on technological practices, while 
unprepared countries have been encountered with problems. Distance education platforms 
were actively used in the teaching process in education institutions in Turkey. This epidemic 
has shown that technological practices are important to increase both technological 
substructure in education and to increase innovation, colorability and quality in teaching. 
Research is designed within the framework of these evaluations. Research, Social studies 
course 4. The inclusive issues involved in the classroom teaching program aims to reveal the 
importance of activities prepared with technological assisted practices in the students in the 
students. In this context, "He puts himself in place of other individuals with different features" 
an event planning has been made to the gain named. The application of the activity was 
carried out in 2020-2021 educational year. The ability to use technological practices in the 
application phase of the study, it was found that the ability to use technological practices. 
There is additional training for this situation. Students stated that they were happy to learn 
new technological practices. This event with 4. classes has been observed that the students 
participated in participation. In addition, students stated that such fun course activities make 
them happy after the negative air of the pandemine. Students have expressed great satisfaction 
in the processing of course using technological practices. By preparing the activities related to 
different topics, the course has been completed by expressing expectations to practice in their 
classroom. 
Keywords: Inclusive education, social studies, technological applications, activity
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AN INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHING UNDERGRADUATE 
CURRICULUM IN TURKEY IN TERMS OF INCLUSIVE EDUCATION OF 

STUDENTS WITH DISABILITIES 
 
Asst. Prof. Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU 
Yalova University 
ORCID: 0000-0002-0786-7075 
 
ABSTRACT 
Education is one of the determining elements of participation in social life. It plays an active 
role in obtaining the gains needed to achieve successful and sustainable employment and 
career. However, the situation is different when it comes to the education of children with 
disabilities. Their need to be educated with peers and in the least restrictive environment, 
rather than segregated schools or classrooms, is hampered by many deficiencies. Chief among 
these deficiencies is the lack of awareness and knowledge of teachers about the 
mainstreaming or inclusive education of children with disabilities. The aim of this study is to 
determine whether primary school teachers acquire sufficient knowledge and awareness about 
mainstreaming and/or inclusive education during their undergraduate education. In this study, 
I used the document analysis method. I examined curricula of primary school teaching 
departments at universities that randomly selected two universities from every seven regions 
of Turkey, Marmara Region, Mediterranean Region, Black Sea Region, Aegean Region, 
Central Anatolia Region, Eastern Anatolia Region, Southeastern Anatolia Region. I analyzed 
the secondary data through content analysis. In the study, it was determined that there was 
only one compulsory course under the names of special education and/or inclusive education, 
sometimes together and sometimes separately. There often are some elective courses too. As a 
result, the level of knowledge acquired by primary school teachers in undergraduate education 
is insufficient for the success of the mainstreaming and/or inclusive education. For the success 
of mainstreaming and/or inclusive education, it is necessary to carry out studies to increase 
the awareness and knowledge level of primary school teachers about children with 
disabilities’ education in the least restrictive environment. In addition, it is necessary to 
update the course curricula of the primary school teacher candidates and add more 
compulsory courses about the subjects of children with disabilities, special education, coping 
with behavioral problems, and inclusive education, attention deficit and hyperactivity disorder 
and learning disability to the curriculum separately. 
Keywords: Children with disabilities, inclusive education, primary school teacher 
 
INTRODUCTION 
“… it is estimated that around 40 million (or just over one third) of the 115 million children 
currently out of school have disabilities, most of which are often neither visible nor simply 
diagnosed” (The World Bank, 2003 as cited in the EFA Flagship, 2004, p. 7). This is a 
number to be reckoned with and urgent measures must be taken to reduce it. Even if children 
with disabilities go to school, the rate of graduation from school is low (EFA Flagship, 2004). 
This ratio is also a ratio that should be increased.  
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Education has a vital role in participating in social life actively and productively. Studies have 
emphasized that this vital role of education is more meaningful and important for individuals 
with disabilities. For example, Engelbrecht, Kitching and Nel (2009) stated that education has 
a vital importance in the full participation of people with disabilities in social life and in 
benefiting from equal opportunities. Wright (2000) emphasized that education for individuals 
with disabilities is “the engine of power” (p. 2). Education is very important for disabled 
people to be self-sufficient and productive in social life and to achieve independence (T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, 2015). 
The importance of people with disabilities’ access to education and its meaning in integration 
with society are also included in international conventions, regulations, and studies. Barton 
and Armstrong (2011) expressed that those efforts are made to increase the inclusion of all 
children in normal education through international agreements and declarations. Article 24 of 
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) (2008) 
is about the right to education of individuals with disabilities. It was stated here that the States 
parties should ensure the right to education of persons with disabilities based on equal 
opportunity, in a non-discriminatory and integrative manner, with a view to persons with 
disabilities at all levels and lifelong learning opportunities. UN Committee on the Rights of 
Child (2007) stated that children with disabilities have equal opportunities in education. For 
this, the diversity of children with disabilities should be accepted, their parents, teachers and 
other experts should work together on education. Children's abilities and skills should be 
supported, their development should be monitored, and peer support should be provided to 
strengthen their self-esteem. In addition, child-centered individualized education should be 
realized by providing full access to free primary and secondary education (para. 62-65). In the 
2006-2015 Council of Europe Action Plan for Persons with Disabilities, it was emphasized 
that member states should promote unified education systems covering general and special 
education (Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2006).  
There are conceptual differences in expressing the education of children with disabilities. 
Hardman, Drew, and Egan (2006, p 58, 59) pointed out that there are three common 
conceptual expressions and practices regarding the education of students with disabilities. 
These are mainstreaming, the least restrictive education and inclusive education. Inclusive 
education is a tool for an inclusive society (Barton and Armstrong, 2011). Children with 
disabilities should be included in the general education system and supported individually 
(Avrupa Komisyonu, 2010). 
So, how can an inclusive education be implemented? Pearson (2012, p. 17, 18) stated that 
there are three basic understandings in the inclusion of students with disabilities in normal 
education: 1) In a segregated classroom within the school providing normal education, 2) In 
an environment where opportunities are evaluated in mutual social interaction with the rest of 
the school, 3) Students with disabilities attend classes part-time or full-time with the rest of 
the school. In fact, Pearson's first understanding is based on segregated special education, but 
also partially includes mainstreaming education. The second understanding points to 
integrative education. The third understanding expresses the inclusive education 
understanding, which is the most up-to-date understanding in education.   
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In this study, I focus on the inclusive education, but, in Turkey, inclusive education is 
generally implemented in the form of mainstreaming education. However, inclusive education 
is a more encompassing and desirable education in mainstreaming education. 
Mainstreaming in education is the physical placement of students with disabilities in the same 
school or classroom as students without disabilities. In mainstreaming, it is essential that 
students with special educational needs and non-disabled students study together (at least for 
part of the school day). However, in practice, students with disabilities do not receive 
adequate support within this system. Mainstreaming is outdated, but some still use it to 
describe the education of students with disabilities within the general education system 
(Hardman, Drew, and Egan, 2006, p. 59).  
Davaki, Marzo, Narminio & Arvanitidou (2013) stated that the inclusion of students with 
disabilities in mainstream education systems is an important acceptance and emphasized that 
inclusive education is the most important tool to achieve this. Barton (1998) stated that 
inclusive education is related to the education of all children and pointed out that serious 
changes are necessary for such an education both in terms of society and its economic, social 
conditions and relations. Therefore, inclusive education is one of the main tools in the 
implementation of the inclusive education approach. “Inclusive education has positive effects 
not only for students with special needs, but also for other students, teachers and parents of 
students.” (Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi, 
n.d., p. 16). 
Inclusive education is defined in the Decree Law No. 573 on Special Education as follows: “It 
is an educational environment developed to enable individuals who need special education to 
interact with other individuals and to achieve their educational goals at the highest level.” 
(573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1997). Batu and Uysal 
(2015) stated that inclusion started to be implemented based on the understanding of 
integration. They stated that the most basic element of inclusion is the provision of support 
services and the placement of disabled students in regular classes. They drew attention to the 
importance of conducting such training on a “collaborative working principle” (p. 116, 119). 
“Successful implementation of inclusion/integration requires a holistic approach and 
teamwork.” (Güneş, Aktaş, Konuk & Şahsuvaroğlu, 2013, p. 193) and they listed the 
principles for the success of inclusive education as follows: 
• Ensuring physical accessibility of schools for individuals with special education needs, 
• Supporting teachers to implement inclusive education, 
• Developing curricula in a way that facilitates inclusion/integration practices, 
• All parties, school administrators, teachers, other staff, and families to change their attitudes 
towards individuals in need of special education in a positive way (Güneş et al. (2013). 
For the success of inclusive education, school administration, classroom teachers and other 
personnel should accept students with special needs and support inclusive education. It is 
important that the classrooms and class materials meet the needs of inclusive education and 
that the class size is not large (25-30 students). Students without disabilities should be 
informed about inclusive education. It is necessary to support the classroom teacher with 
supportive special education inside or outside the classroom.   
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It is necessary to cooperate with the family of the student with a disability and ensure that the 
family is an active participant in the education of their children (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı [T.C. MEB EARGED], 2020a, p. 17-20). 
Many teachers provide inclusive education in their classrooms without adequate training. 
Lena (1998, as cited in UNICEF Innocenti Research Center, 2007, p 30) determined what 
teachers should do for a successful inclusive education as follows: 
• Ability to assess students' strengths and needs. 
• individualization of the teaching process to accommodate a broad range of abilities. 
• The flexibility of adopting the topics in line with the interests and abilities of the students 
and ensuring the relevance of this work to the social and cultural context. 
• Teamwork within and outside of school with professionals linked to other learning 
environments for reinforcement. 
• Collaboration with parents. 
• Using existing technologies to support learning and monitoring the success of applied 
approaches. 
Inclusion education in Turkey is divided into three as full-time inclusion, resource room 
supported inclusion, and part-time inclusion. Apart from this, students have the opportunity to 
meet with their peers outside the classroom in special education classes in general schools 
(Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi, n.d., p. 11). 
In the 2018/'19 academic year, the number of students receiving inclusive education in 
primary school in Turkey was 115,556, and the number of students in special education 
classes was 25836. In 2019/'20, the number of students receiving inclusive education was 
119307, and the number of students in special education classes was 27337 (T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,2018/’19; 2019/’20, p. 40). According to statistics, 
both the number of students studying in segregated special education classes in primary 
education and the number of mainstreaming students are increasing.  
There may be several possible reasons for the increase in the number of students receiving 
education through inclusion/integration. These are:  
“…the increase in the studies of the Ministry of National Education on inclusion/integration, 
the increase in the awareness of educational diagnosis and evaluation services by the public, 
the spread of guidance and research centers, the expenditures in the field of special education 
being covered by the state, the increase in social responsibility projects for the disabled 
managed by local governments, non-governmental organizations, universities and the private 
sector” (Güneş et al., 2013, p. 195). 
 
Method 
In this study, I used the document analysis method. “Document analysis includes the analysis 
of written materials containing information about the case or cases aimed to be investigated” 
(Yıldırım & Şimşek, 2016, p. 189).  
I examined curricula of primary school teaching departments at universities that I randomly 
selected two universities from every seven regions of Turkey. Content analysis was applied to 
the curricula accessed from the websites of two randomly selected universities from each 
region.   
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Thus, the course contents of the Basic Education Departments, Educational Faculties of 
Balıkesir University and Bursa Uludağ University from the Marmara Region; of Akdeniz 
University and Burdur Mehmet Akif Ersoy University from Mediterranean Region; of Bolu 
Abant İzzet Baysal University and Ordu University from Black Sea Region; of Ege University 
and Manisa Celal Bayar University from Aegean Region; of Erciyes University and Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli University form Central Anatolia Region; of İnönü University and Fırat 
University from Eastern Anatolia Region; of Harran University and Siirt University from 
Southeastern Anatolia Region. The curricula subjected to content analysis in this study are the 
ones accessed from the websites of the relevant universities. 
 
Results 
Content analysis was conducted on the curricula of the classroom teaching departments of the 
education faculties of 14 universities in seven regions of Turkey. In this analysis, the 
following table was created by focusing on the courses related to students with disabilities or 
students with special education needs.  
 

Table 1: Courses Given to Students with Disabilities and Special Education Needs in 
Classroom Teaching Undergraduate Curricula in Turkey 

R
eg

io
n

 

University / Faculty / 
Department 

Course Names and Purpose 
Compulsory or 
Elective Course 

M
ar

m
ar

a 
R

eg
io

n 

Balıkesir University / 
Naceti Bey Education 

Faculty / 
Department of Classroom 

teaching (“Balıkesir 
Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

   

Bursa Uludağ University / 
Faculty of Education / 
Department of Basic 

Education 
Department of Classroom 
Education (“Bursa Uludağ 

Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 
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M
ed

it
er

ra
ne

an
 R

eg
io

n 

Akdeniz University / 
Faculty of Education / 
Department of Basic 

Education 
Department of Classroom 

Education (“Akdeniz 
Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

   

Burdur Mehmet Akif Ersoy 
University / Faculty of 

Education / 
Department of Basic 

Education 
Department of Classroom 

Education “Burdur Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi”, 

n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

   
 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

9 

Continuation of Table 1 

R
eg

io
n

 

University / Faculty / 
Department 

Course Names and Purpose 
Compulsory or 
Elective Course 

B
la

ck
 S

ea
 R

eg
io

n 

Bolu Abant İzzet Baysal 
University / Faculty of 

Education / 
Department of Basic 

Education 
Department of Classroom 
Education (“Bolu Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi, 
n.d.) 

Mainstreaming in Primary 
Education 

- 

Special Education - 

   

Ordu University / Faculty of 
Education / 

Department of Basic 
Education 

Department of Classroom 
Education (“Ordu 
Üniversitesi, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

    

A
eg

ea
n 

R
eg

io
n 

 
Ege University / Faculty of 

Education / 
Department of Basic 

Education 
Department of Classroom 

Education (“Ege 
Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized Children Elective 
Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

   

Manisa Celal Bayar 
University / Faculty of 

Education / 
Department of Basic 

Education 
Department of Classroom 
Education (“Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized Children Elective 
Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 
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Continuation of Table 1 

R
eg

io
n

 

University / Faculty / 
Department 

Course Names and Purpose 
Compulsory 
or Elective 

Course 

C
en

tr
al

 A
na

to
li

a 
R

eg
io

n 

Erciyes University / Faculty 
of Education / 

Department of Basic 
Education 

Department of Classroom 
Education (“Erciyes 
Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education Compulsory 

Mainstreaming Education Elective 

   

Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
University / Faculty of 

Education / 
Department of Basic 

Education 
Department of Classroom 

Education (“Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi, 

n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 
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E
as

te
rn

 A
na

to
li

a 
R

eg
io

n 

İnönü Universty / Faculty of 
Education / 

Department of Basic 
Education 

Department of Classroom 
Education (“İnönü 
Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

   

Fırat University / Faculty of 
Education / 

Department of Basic 
Education 

Department of Classroom 
Education (“Fırat 

Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 
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Continuation of Table 1 

R
eg

io
n

 University / Faculty / 
Department 

Course Names and Purpose 
Compulsory 
or Elective 

Course 

S
ou

th
ea

st
er

n 
A

na
to

li
a 

R
eg

io
n 

Harran University / Faculty 
of Education / 

Department of Basic 
Education 

Department of Classroom 
Education (“Harran 
Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

   

Siirt Universty / Faculty of 
Education / 

Department of Basic 
Education 

Department of Classroom 
Education (“Siirt 

Üniversitesi”, n.d.) 

Special Education and 
Mainstreaming 

Compulsory 

Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

Elective 

Education of Hospitalized 
Children 

Elective 

Inclusive Education Elective 
Learning Disability Elective 

Individualizing and Adapting 
Teaching 

Elective 

    
 
 
When I interpret the data in the table above, I can say:  
It has been determined that the curricula of the classroom teaching departments of 12 
universities, which are Balıkesir University, Bursa Uludağ University, Akdeniz University, 
Ege University, Manisa Celal Bayar University, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, İnönü 
University, Fırat University, Harran University, Siirt University, Burdur Mehmet Akif Ersoy 
University and Ordu University have the same one compulsory courses. 11 universities, 
which are Balıkesir University, Bursa Uludağ University, Akdeniz University, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy University, Ege University, Manisa Celal Bayar University, Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli University, İnönü University, Fırat University, Harran University, Siirt 
University, have same five elective courses about students with disabilities and special 
education needs. The compulsory course is “Special Education and Mainstreaming”. Selective 
courses are “Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Education of Hospitalized Children, 
Inclusive Education, Learning Disability, Individualizing and Adapting Teaching”.  
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It has been also determined that the curricula of the classroom teaching departments of three 
universities have different courses about children with disabilities and special needs. 
Department of Classroom Education at Bolu Abant İzzet Baysal University has two different 
courses, which are Mainstreaming in Primary Education and Special Education. It has not 
been determined whether the courses are optional or compulsory. Department of Classroom 
Education at Ordu University has one compulsory, which I stated above, and four elective 
courses, which are “Special Education and Mainstreaming”. Selective courses are “Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, Inclusive Education, Learning Disability, Individualizing and 
Adapting Teaching”. Department of Classroom Education at Erciyes University has one 
compulsory course, Special Education Course, and one elective course, Mainstreaming 
Education. 
Similar data were obtained in other previous studies as well. The majority of school 
administrators and teachers have not received training on mainstreaming education. For this 
reason, they do not have enough information about mainstreaming education (Güneş et al., 
2013). Öztürk and Giren (2014, p. 23) stated that a course called "Special Education" is taught 
in the 3rd grade in preschool teaching departments in Turkey, but this course alone is not 
sufficient to train teachers who can meet the needs of children with special needs. In the 
"Effective Services for Persons with Disabilities Working Group Report" (T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, 2015) it was stated that "the quality and awareness level of all teachers should be 
increased" (p. 66). 
In Turkey, in the classroom teaching departments of education faculties of many universities, 
information on the special education of students with disabilities is taught under the title of 
"special education". However, it is thought that keeping disabled students different from other 
students under the name of special education, as if this course would make it easier for a 
classroom teacher to notice the disabled student and direct him/her to special education 
accordingly. 
Mainstreaming education has many positive features for all parties. In the study carried out by 
T.C.  MEB EARGED (2010b, s. 100), 68.2% of teachers working in special education schools 
and 57.7% of parents of students stated that inclusive education is positive.  
Positive attitudes are very effective in the success of inclusive education. It is an important 
component of inclusive education that mainstreaming classroom teachers accept students with 
disabilities and have a positive attitude (T.C. MEB EARGED, 2010a). The positive attitude of 
the teacher towards inclusive education ensures that the attitudes of the other students in the 
class are also positive (Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu 
Girişimi, n.d., p. 14). For these reasons, it is necessary to educate all educators about the 
process in order to change the negative attitudes towards mainstreaming education (Güneş et 
al., 2013). 
Teachers should be supported with support education, which is an important component of 
mainstreaming/integration education. Teachers are helpless in the face of the problems 
experienced in the classroom due to the scarcity of support education services. In order to 
solve the problem, itinerant teacher practice, counseling and assistant teaching practices 
should be implemented (Güneş et al., 2013).   
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During inclusive education, both students with disabilities and their teachers should be given 
special education support inside and outside the classroom (Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı 
ve Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi, n.d., p. 12). However, the support services 
provided at school to students receiving inclusive education are not sufficient. Nearly two-
thirds of teachers lack support for inclusive education (T.C. MEB EARGED, 2010a, p. 108, 
109). 
Regarding inclusive education, teachers are respectively need the necessary information from 
experts in the subjects of "Preparing an individualized education program (IEP)" (60.7%), 
Behavior changing methods and techniques (51.9%), "Preparing for inclusion before and 
during inclusion" (47.9%), “Graining social skills” (44.6%), “Implementing the curriculum” 
(43.4%) (T.C. MEB EARGED, 2010a, p. 106). 
Individualized education programs are insufficient. Teachers apply the current curriculum 
(Güneş et al., 2013). So, Individualizing and Adapting Teaching, which is an elective course, 
must be made compulsory. Classroom teachers also stated that IEP is prepared for students 
who receive inclusive education, but "there is a time problem in practice because the class is 
crowded" (T.C. MEB EARGED, 2010a, p. 110). 
 
Conclusion 
Regardless of its name (inclusive, integrative, mainstreaming), inclusive educational 
environments are one of the most basic conditions for individuals with disabilities to enjoy 
their education rights equally with others. 
In the legal texts addressing the right to education of persons with disabilities, it is stated that 
their access to quality education should be guaranteed with their non-disabled peers, in the 
least restrictive environments, with equal opportunity. In inclusive classrooms, students with 
disabilities can communicate actively with other students without disabilities, and therefore 
receive education in the least restrictive environment. 
Inclusive education cannot be implemented adequately in Turkey, since primary education 
teachers do not have sufficient equipment, assistant teachers, and auxiliary tools and materials 
related to inclusive education. For this reason, students who have the capacity to benefit from 
inclusive education are often referred directly to segregated special education. There is an 
open door in this regard in the Special Education Regulation. Thus, students with special 
needs cannot sufficiently benefit from inclusive education, which should be a priority. 
As a result, primary school teachers in Turkey during their undergraduate education do not 
have enough information about children with disabilities to receive education together 
children without disabilities. In order for children with disabilities to take lessons together 
children without disabilities in mainstream classrooms, primary school teacher candidates 
need to take more theoretical and practical courses on this subject. Particularly, "inclusive 
education, attention deficit and hyperactivity disorder and learning disability" courses, which 
are taught as elective courses in most classroom teaching departments, should be taught as a 
compulsory course. Classroom teachers working in the field, whether they have 
mainstreaming students or not, should take these courses as in-service training via distance 
education.  
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For the success of inclusive education, it is necessary for all educators in schools to receive 
theoretical and practical training on mainstreaming, integrative and inclusive education. In 
particular, they should be supported in implementing and following an individualized 
education program. 
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THE EFFECTS OF HOPSCOTCH-INSPIRED ACTIVITY IN CHILDREN’S 
ABILITY TO RECOGNIZE NUMBERS IN ASCENDING AND DESCENDING 

ORDERS 
 
Bibi Olvierra Paul 
Keningau Vocational College, Early Childhood Department 
 
Dolianti Jaipol 
Keningau Vocational College, Early Childhood Department 
 
ABSTRACT 
The purpose of this project was to examine the effectiveness of a specially designed teaching 
tool known as “Random Foot” on children’s ability to recognize numbers in descending and 
ascending orders. It was found that the preschool children had difficulties recognizing 
numbers and counting them properly according to the proper order either in an ascending or 
descending manner. Their inability to master basic numerical concepts hindered them from 
making the necessary progress to be able to learn mathematical operations. Thus, this 
innovation was developed based on the concept of hopscotch where children had to hop from 
one square to another based on the numbers that they were assigned with. The mechanism of 
the activity was based on the theory of experiential learning and kinesthetic style in which 
children might learn better if they need to actively use their senses and interact more with 
their surroundings.   Due to the pandemic regulation, only 10 children were involved as 
subjects in this research. Their behavioral responses and ability to perform the task were 
observed using a checklist. The findings revealed that the children displayed greater interest 
in mastering the numerical concept and they were able to demonstrate their understanding of 
the subject matter correctly during the task. It signified the potential of the teaching aid to be 
used as an educational activity for children at preschools.  
Keywords: ascending, descending, numerical order  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

20 

OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK HAZIRLANAN AKILLI TAVŞAN MOMO 
ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ 
Şırnak Üniversitesi 
ORCID: 0000-0003-3995-2669 
 
ÖZET 
Bu çalışmada Akıllı Tavşan Momo çizgi filminde değerlerin sözel ifade boyutu ve davranışsal 
ifade boyutu açısından izleyiciye sunulma şekli ve ulaşılan değerlerin Akıllı Tavşan Momo 
çizgi film bölümlerinde yer alma sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Dokümanlar, niteliğine 
göre; yazı esaslı, görüntü esaslı, ses esaslı ve görsel-işitsel esaslı olmak üzere dörde 
ayrılmaktadır. Bu çalışmada görsel işitsel esaslı dokümanlar kullanılmıştır. Araştırma 
verilerinin toplandığı örneklemin seçiminde ise ilgili çizgi filmin rastgele seçilmiş beş bölümü 
araştırmaya dâhil edilmiştir. Akıllı Tavşan Momo youtube kanalından izlenen çizgi filmin 
analizinde ise içerik analizi metodu kullanılmıştır. 
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda incelenen Akıllı Tavşan Momo çizgi filminde yer 
alan değerlerin, sözel ifade boyutları ile davranışsal ifade boyutları karşılaştırıldığında, sözel 
ifade değer kategorilerinin davranışsal ifade değer kategorilerinden daha çok izleyiciye 
sunulduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen sözel ve davranışsal toplam değer ifadelerinin (n= 
116), 107’ si “sözel ifade boyutunda” yer almakta iken, 9’u “davranışsal ifade boyutunda” yer 
almaktadır. Yapılan frekans analizine göre Akıllı Tavşan Momo çizgi filminde bulunan değer 
kategorilerine ilişkin sözel ifade boyutunda, ‘‘Saygı/Nezaket’’ değerinin en fazla frekansa 
sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sözel ifade boyutunda Doğruluk/Dürüstlük değerine 
ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Davranışsal ifade boyutunda ise en fazla 
‘‘Saygı/Nezaket, Mutluluk’’ değerine rastlanmıştır. Sevgi, Hoşgörü, Sabır, Saygı/Nezaket, 
Güven, Adalet, Doğruluk/Dürüstlük değerlerine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı 
görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesinde Değerler, Çocuk ve Medya, Çizgi Film, Akıllı Tavşan 
Momo 
 

EXAMINATION OF SMART RABBIT MOMO CARTOON PREPARED FOR 
PRESCHOOL PERIOD IN TERMS OF VALUES 

 
ABSTRACT 
In this study, it was aimed to determine the way values are presented to the audience in terms 
of verbal expression dimension and behavioral expression dimension in smart Rabbit Momo 
cartoon and the frequency of the values achieved in smart Rabbit Momo cartoon episodes. In 
the study, document review method was used from qualitative research methods. Documents, 
according to their nature, are divided into four: writing-based, image-based, sound-based and 
audiovisual-based. In this study, audiovisual based documents were used.   
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In the selection of the sample in which the research data was collected, five randomly selected 
sections of the corresponding cartoon were included in the study. Content analysis method 
was used in the analysis of the cartoon watched from smart Rabbit Momo youtube channel. 
As a result of the analysis conducted in this study, it was determined that the values contained 
in the Smart Rabbit Momo cartoon were presented to the audience more than the behavioral 
expression value categories compared to the verbal expression dimensions and the behavioral 
expression dimensions. Of the verbal and behavioral total value expressions (n= 116) 
identified, 107 are located in the “verbal expression size”, while 9 are located in the 
“behavioral expression size”. According to the frequency analysis, it was determined that the 
value of ‘respect/kindness’ has the most frequency in the verbal expression dimension related 
to the value categories found in the Smart Rabbit Momo cartoon. No findings were found 
regarding the accuracy/honesty value in the verbal expression dimension of the study. In the 
behavioral expression dimension, the most’ respect/kindness, happiness " value was found. 
No findings were found regarding the values of love, tolerance, patience, respect/kindness, 
trust, justice, truth/honesty. 
Keywords: preschool values, children and media, cartoon, Smart Rabbit Momo 
 
GİRİŞ 
Okul öncesi dönem; eğitimde önemli ve kalıcı etkilere sahip bir seyahat başlangıcıdır. Bu 
seyahatin önemi bir toplumdan diğer topluma farklılıklar gösterir. Bazı toplumlar bu eğitim 
seyahatinde okul öncesi eğitimde çocuğunun eğlenmesine, oynamasına bakar, bazıları okul 
öncesi eğitim sistemine, yaklaşımlarına bakar, bazıları ise bu seyahati ebeveynler işteyken 
çocuklarını bırakabilecekleri bir işletme olarak görürler. 
Okul Öncesi Eğitim, ırk ve sosyal sınıftan bağımsız olarak tüm çocuklara eğitim ve gelişim 
fırsatları sağlamak için en iyi mekanizmalardan biridir (Heckman ve Masterov, 2007). 
Yaşamın ilk yıllarında okul öncesi eğitim sadece çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamada 
değil, aynı zamanda gelişimlerini desteklemede de önemli bir role sahiptir (Oğuzkan ve Oral, 
1995; Travick Smith, 2003, aktaran Schunk, 2009; Yılmaz, 1999). 
Değerlerin, insan hayatını etkisi altına alan ve ona şekil veren bir yönü vardır. Tıpkı 
çocukların oyun hamuruna verdiği şekiller gibi. Değerlerin temelinde insan davranışlarına 
olumlu bir şekilde yön vererek toplumu etkisi altına almak vardır. Var olan, kaybolmuş ve 
kaybolmakta olan değerleri yaşamak, yaşatmak için çocuk-sosyal çevre ilişkisinin önemi 
büyüktür. Yaşamın ilk iki yılında çocukların ahlaki duygu geliştirdiklerine dair çalışmalar 
mevcuttur. Çocuklar, değerleri başlangıçta ailelerinden, aynı zamanda medya, akranlar, oyun 
grupları, bakıcılar ve yerel topluluklarından alırlar (Kagan ve Lamb, 1987; Buzelli, 1992). Bu 
durum duygusal ve sosyal gelişimleriyle yakından bağlantılıdır (Dunn, 1988; Kuebli, 1994). 
 
YÖNTEM 
Bu çalışmada Akıllı Tavşan Momo çizgi filminde değerlerin sözel ifade boyutu ve davranışsal 
ifade boyutu açısından izleyiciye sunulma şekli ve ulaşılan değerlerin Akıllı Tavşan Momo 
çizgi film bölümlerinde yer alma sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır.   
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Dokümanlar, niteliğine göre; yazı esaslı, görüntü esaslı, ses esaslı ve görsel-işitsel esaslı 
olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Bu çalışmada görsel işitsel esaslı dokümanlar kullanılmıştır. 
Araştırma verilerinin toplandığı örneklemin seçiminde ise ilgili çizgi filmin rastgele seçilmiş 
beş bölümü araştırmaya dâhil edilmiştir.  
Okul öncesi dönemde verilecek değerlere yönelik olarak ‘‘Sevgi, Saygı/Nezaket, 
Yardımlaşma, İşbirliği, Hoşgörü, Doğruluk/Dürüstlük, Sorumluluk, Güven, Mutluluk, Sabır, 
Adalet olmak üzere 11 tane değer kategorisi belirlenmiştir. Değerlendirilecek çizgi filme ait 
bölümler ise “Youtube” kanalları üzerinden izlenmiş ve var olan değerler kodlanarak 
kaydedilmiştir. 
 
BULGULAR 
Akıllı Tavşan Momo çizgi film bölümlerinde geçen ‘‘Sevgi, Saygı/Nezaket, Yardımlaşma, 
İşbirliği, Hoşgörü, Dürüstlük/Doğruluk, Sorumluluk, Güven, Mutluluk, Sabır, Adalet’’ 
değerlerinin sözel ve davranışsal ifade boyutlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
 
ÇİZGİ FİLM: Akıllı Tavşan Momo 
BÖLÜM: Kayıp Hazine 
SÜRE: 12 dk. 06 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Saygı/Nezaket, Sabır, Yardımlaşma, Sorumluluk, İşbirliği 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
1 dk. 00 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
1 dk. 02 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldiniz. 
1 dk. 13 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldin. 
2 dk. 39 sn. (Saygı/Nezaket) Lütfen. 
3 dk. 00 sn. (Saygı/Nezaket) Özür dilememiz gerekecek. 
4 dk. 00 sn. (İşbirliği) Haydi onu çıkaralım. 
4 dk. 28 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
4 dk. 35 sn. (Saygı/Nezaket) Affedersin. 
4 dk. 42 sn. (Yardımlaşma) Bana yardım edecekti. 
6 dk. 19 sn. (Yardımlaşma) Yardım edin. 
5 dk. 21 sn. (Sabır) Sabredin. 
6 dk. 40 sn. (Yardımlaşma) Yardıma ihtiyacımız var. 
7 dk. 10 sn. (Sorumluluk) Hemen gitmeliyim. 
7 dk. 14 sn. (Yardımlaşma) Yardıma geliyor. 
8 dk. 27 sn. (İşbirliği) Birlikte. 
9 dk. 02 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
9 dk. 05 sn. (Mutluluk) Sizi gördüğüme sevindim. 
9 dk. 07 sn. (Mutluluk) Bizde seni gördüğümüze sevindik. 
9 dk. 15 sn. (Mutluluk) Sevindim. 
9 dk. 40 sn. (Saygı/Nezaket) İzin verir misiniz? 
9 dk. 43 sn. (Saygı/Nezaket) Elbette. 
9 dk. 55 sn. (Saygı/Nezaket) Lütfen.  
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DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 05 sn. (Saygı/Nezaket) 
Momo el sallıyor. 
0 dk. 45 sn. (Saygı/Nezaket) 
Momo’nun arkadaşları Momo’ya el sallıyorlar. 
6 dk. 25 sn. (Yardımlaşma)  
Arkadaşları Bado ve Bombom’u mağaradan çıkarmak için kayalıkları temizliyorlar. 
8 dk. 25 sn. (İşbirliği) 
Akıllı tavşan Momo ve arkadaşları mağarada yeni bir kapı açıyorlar. 
 

Tablo 1. Kayıp Hazine bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu 
 (%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Hoşgörü - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Mutluluk 3 %13,64 - %0,00 3 %11,54 

Sorumluluk 1 %4,55 - %0,00 1 %3,85 
Sabır 1 %4,55 - %0,00 1 %3,85 

Yardımlaşma 4 %18,18 1 %25,00 5 %19,23 
Saygı/Nezaket 11 %50,00 2 %50,00 13 %50,00 

İşbirliği 2 %9,09 1 %25,00 3 %11,54 
Güven - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 22 %100 4 %100 26 %100 

 
Tablo 1’de ‘‘Kayıp Hazine’’ bölümünde hangi değere ne kadar yer verildiği ve ortaya çıkan 
değerlerin oranları görülmektedir. Buna göre sözel ifade boyutunda en çok saygı/nezaket 
değerine yer verildiği görülmektedir. Sevgi, hoşgörü, güven, adalet, doğruluk/dürüstlük 
değerlerine rastlanmamıştır. Davranışsal ifade boyutunda da sözel ifade boyutunda olduğu 
gibi en çok saygı/nezaket değerine yer verildiği görülmektedir. Sevgi, hoşgörü, mutluluk, 
sorumluluk, sabır, güven, adalet, doğruluk/dürüstlük değerlerine ilişkin herhangi bir bulguya 
rastlanmamıştır. 
 
ÇİZGİ FİLM: Akıllı Tavşan Momo 
BÖLÜM: Dikkuyruk Aranıyor 
SÜRE: 12 dk. 44 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Saygı/Nezaket, Sabır, Yardımlaşma, Sorumluluk, İşbirliği, Sevgi, Güven 
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SÖZEL İFADE BOYUTU:  
1 dk. 00 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
1 dk. 03 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldiniz. 
1 dk. 15 sn. (Mutluluk) Harika bir gün. 
1 dk. 21 sn. (Sevgi) Ne kadar güzel. 
1 dk. 44 sn. (Sevgi) Bu güzelliğin. 
2 dk. 14 sn. (Mutluluk) Muhteşem. 
2 dk. 37 sn. (Mutluluk) Çok heyecanlı. 
2 dk. 55 sn. (Sabır) Sabırsızlanıyorum. 
3 dk. 19 sn. (Mutluluk) Çok güzel olur. 
3 dk. 23 sn. (İşbirliği) Biraz çalışırsınız. 
3 dk. 45 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
3 dk. 47 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
4 dk. 38 sn. (Sorumluluk) Dikkatle korunması gerekiyor. 
5 dk. 08 sn. (Sorumluluk) Eve dönme zamanınız geldi. 
5 dk. 23 sn. (Güven) Söz. 
5 dk. 43 sn. (Saygı/Nezaket) Teşekkürler. 
5 dk. 45 sn. (Saygı/Nezaket) Önemli değil. 
5 dk. 47 sn. (Mutluluk) Sevindim. 
5 dk. 58 sn. (Güven) Dikkat ederiz. 
6 dk. 50 sn. (Saygı/Nezaket) Sağol. 
7 dk. 10 sn. (Yardımlaşma) Yardımı olacaktır. 
7 dk. 27 sn. (Sabır) Biraz sabırlı ol. 
7 dk. 39 sn. (Mutluluk) Yaşasın. 
7 dk. 50 sn. (Güven) Söz verdim. 
7 dk. 52 sn. (Saygı/Nezaket) Güle güle. 
8 dk. 15 sn. (Yardımlaşma) Yardıma geliyor. 
8 dk. 35 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
9 dk. 00 sn. (İşbirliği) Görev paylaşımı yapmalıyız. 
9 dk. 05 sn. (Yardımlaşma) Yardım istemeliyiz. 
 
DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 07 sn. (Saygı/Nezaket) 
Momo el sallıyor. 
7 dk. 37 sn. (Mutluluk) 
Momo oyunu kazandığı için seviniyor.  
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Tablo 2. Dikkuyruk Aranıyor bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi 2 %6,90 - %0,00 2 %6,45 
Hoşgörü - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Mutluluk 6 %20,69 1 %50,00 7 %22,58 

Sorumluluk 2 %6,90 - %0,00 2 %6,45 
Sabır 2 %6,9 - %0,00 2 %6,45 

Yardımlaşma 3 %10,34 - %0,00 3 %9,68 
Saygı/Nezaket 9 %31,03 1 %50,00 10 %32,26 

İşbirliği 2 %6,90 - %0,00 2 %6,45 
Güven 3 %10,34 - %0,00 3 %9,68 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 29 %100 2 %100 31 %100 

 
Tablo 2’de ‘‘Dikkuyruk Aranıyor’’ bölümünde hangi değere ne kadar yer verildiği ve ortaya 
çıkan değerlerin oranları görülmektedir. Buna göre sözel ifade boyutunda en çok 
saygı/nezaket ve mutluluk değerlerine yer verildiği görülmektedir. Hoşgörü, adalet, 
doğruluk/dürüstlük değerlerine rastlanmamıştır. Davranışsal ifade boyutunda ise mutluluk ve 
saygı/nezaket değerlerine eşit oranda yer verildiği görülmektedir. Sevgi, hoşgörü, sorumluluk, 
sabır, yardımlaşma, işbirliği, güven, adalet, doğruluk/dürüstlük değerlerine ilişkin herhangi 
bir bulguya rastlanmamıştır. 
 
ÇİZGİ FİLM: Akıllı Tavşan Momo 
BÖLÜM: Kaçak Brokoli ve Arkadaşları 
SÜRE: 12 dk. 14 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Saygı/Nezaket, Sabır, Yardımlaşma, Sorumluluk, İşbirliği, Adalet 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
1 dk. 00 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
1 dk. 02 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldiniz. 
1 dk. 15 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
1 dk. 17 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldiniz. 
1 dk. 19 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş bulduk. 
1 dk. 47 sn. (Saygı/Nezaket) Çok teşekkürler. 
2 dk. 08 sn. (Adalet) Sizinle paylaşmaya yetecek kadar brokoli var. 
2 dk. 30 sn. (Saygı/Nezaket) Çok teşekkür ederim. 
2 dk. 35 sn. (Sabır) Sabırsızlıkla bekleyeceğim. 
2 dk. 50 sn. (Mutluluk) Çok heyecanlıyım.  
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4 dk. 05 sn. (Saygı/Nezaket) Günaydın. 
5 dk. 00 sn. (Saygı/Nezaket) Yardımın için çok teşekkürler. 
5 dk. 07 sn. (İşbirliği) Ben bu tarafa bakayım sende arka bahçeye bak. 
5 dk. 54 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldin. 
6 dk. 29 sn. (Yardımlaşma) Yardıma çağırsak iyi olur. 
7 dk. 17 sn. (Yardımlaşma) Yardıma geliyor. 
10 dk. 28 sn. (Saygı/Nezaket) Özür dileriz. 
10 dk. 39 sn. (Yardımlaşma) Annenize yardım edeceksiniz. 
 
DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
1 dk. 10 sn. (Sorumluluk) 
Hipo, sebzeleri suluyor. 
1 dk. 57 sn. (Mutluluk) 
Hipo, kahkaha atıyor. 
 
Tablo 3. Kaçak Brokoli ve Arkadaşları bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde 

tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Hoşgörü - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Mutluluk 1 %5,00 1 %50,00 2 %9,09 

Sorumluluk 2 %10,00 1 %50,00 3 %13,64 
Sabır 1 %5,00 - %0,00 1 %4,55 

Yardımlaşma 3 %15,00 - %0,00 3 %13,64 
Saygı/Nezaket 11 %55,00 - %0,00 11 %50,00 

İşbirliği 1 %5,00 - %0,00 1 %4,55 
Güven - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Adalet 1 %5,00 - %0,00 1 %4,55 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 20 %100 2 %100 22 %100 

 
Tablo 3’te ‘‘Kaçak Brokoli ve Arkadaşları’’ bölümünde hangi değere ne kadar yer verildiği 
ve ortaya çıkan değerlerin oranları görülmektedir. Buna göre sözel ifade boyutunda en çok 
saygı/nezaket değerine yer verildiği görülmektedir. Sevgi, hoşgörü, güven, 
doğruluk/dürüstlük değerlerine ait herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Davranışsal ifade 
boyutunda ise mutluluk ve sorumluluk değerlerine eşit oranda yer verildiği görülmektedir. 
Sevgi, hoşgörü, mutluluk, sabır, yardımlaşma, işbirliği, güven, adalet, doğruluk/dürüstlük 
değerlerine ilişkin herhangi bir bulguya yer verilmediği görülmüştür.  
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ÇİZGİ FİLM: Akıllı Tavşan Momo 
BÖLÜM: Yumi’nin Kemanı 
SÜRE: 12 dk. 35 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Saygı/Nezaket, Yardımlaşma, Hoşgörü 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
1 dk. 15 sn. (Hoşgörü) Önemli değil. 
1 dk. 25 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
1 dk. 58 sn. (Mutluluk) Harika. 
2 dk. 00 sn. (Saygı/Nezaket) Lütfen. 
2 dk. 03 sn. (Mutluluk) Çok mutlu olurum. 
3 dk. 03 sn. (Mutluluk) Harika çok güzel. 
3 dk. 10 sn. (Saygı/Nezaket) Çok teşekkürler. 
5 dk. 26 sn. (Yardımlaşma) Yardıma çağırsak. 
5 dk. 29 sn. (Yardımlaşma) Bize yardım edebilir. 
8 dk. 37 sn. (Saygı/Nezaket) Lütfen. 
9 dk. 18 sn. (Mutluluk) Çok güzel. 
9 dk. 19 sn. (Mutluluk) Yaşasın. 
9 dk. 25 sn. (Saygı/Nezaket) Çok teşekkür ederim. 
9 dk. 42 sn. (Saygı/Nezaket) Özür dileyip. 
 

Tablo 4. Yumi’nin Kemanı bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu 
 (%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Hoşgörü 1 %7,14 - %0,00 1 %7,14 
Mutluluk 5 %35,71 - %0,00 5 %35,71 

Sorumluluk - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Sabır - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Yardımlaşma 2 %14,29 - %0,00 2 %14,29 
Saygı/Nezaket 6 %42,86 - %0,00 6 %42,86 

İşbirliği - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Güven - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 14 %100 0 %0,00 14 %100 

 
Tablo 4’te ‘‘Yumi’nin Kemanı’’ bölümünde hangi değere ne kadar yer verildiği ve ortaya 
çıkan değerlerin oranları görülmektedir. Buna göre sözel ifade boyutunda en çok 
saygı/nezaket ve mutluluk değerlerine yer verildiği görülmektedir.   
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Sevgi, sorumluluk, sabır, işbirliği, güven, adalet, doğruluk/dürüstlük değerlerine 
rastlanmamıştır. Davranışsal ifade boyutunda ise değer kategorilerine yönelik herhangi bir 
bulguya rastlanmamıştır. 
 
ÇİZGİ FİLM: Akıllı Tavşan Momo 
BÖLÜM: Timtim Dama Öğreniyor 
SÜRE: 11 dk. 54 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Saygı/Nezaket, Yardımlaşma 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
1 dk. 15 sn. (Mutluluk) En sevdiğim oyundur. 
1 dk. 19 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldin. 
1 dk. 20 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş buldum. 
2 dk. 00 sn. (Saygı/Nezaket) Elbette. 
2 dk. 02 sn. (Mutluluk) Çok eğlenceli. 
2 dk. 10 sn. (Mutluluk) Yaşasın. 
3 dk. 05 sn. (Mutluluk) Harika, çok güzel. 
3 dk. 07 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
3 dk. 13 sn. (Mutluluk) Çok eğlenceli görünüyor. 
3 dk. 15 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
4 dk. 18 sn. (Mutluluk) Hem eğlenirler. 
4 dk. 26 sn. (Mutluluk) Kazandım, kazandım. 
4 dk. 45 sn. (Mutluluk) Yaşasın. 
5 dk. 45 sn. (Saygı/Nezaket) İyi akşamlar. 
5 dk. 47 sn. (Saygı/Nezaket) Görüşürüz. 
5 dk. 52 sn. (Saygı/Nezaket) Güle güle. 
 6 dk. 02 sn (Yardımlaşma) Yardıma ihtiyacım var. 
6 dk. 55 sn (Yardımlaşma) Yardım isteyeceğiz. 
7 dk. 15 sn (Yardımlaşma) Yardım isteyelim. 
7 dk. 53 sn (Yardımlaşma) Yardıma geliyor. 
8 dk. 12 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba. 
8 dk. 20 sn (Yardımlaşma) Size nasıl yardımcı olabilirim. 
9 dk. 30 sn (Yardımlaşma) Birinden yardım istemek için. 
 
DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
3 dk. 22 sn. (Mutluluk)  
Tortu kahkaha atıyor.  
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Tablo 5. Timtim Dama Öğreniyor bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde 
tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Hoşgörü - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Mutluluk 7 %31,82 1 %0,00 8 %34,78 

Sorumluluk - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Sabır - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Yardımlaşma 6 %27,27 - %0,00 6 %26,09 
Saygı/Nezaket 9 %40,91 - %0,00 9 %39,13 

İşbirliği - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Güven - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 22 %100 0 %0,00 23 %100 

 
Tablo 5’te ‘‘Timtim Dama Öğreniyor’’ bölümünde hangi değere ne kadar yer verildiği ve 
ortaya çıkan değerlerin oranları görülmektedir. Buna göre sözel ifade boyutunda en çok 
saygı/nezaket ve mutluluk değerlerine yer verildiği görülmektedir. Sevgi, hoşgörü, 
sorumluluk, sabır, işbirliği, güven, adalet, doğruluk/dürüstlük değerlerine rastlanmamıştır. 
Davranışsal ifade boyutunda ise sadece mutluluk değerine yer verildiği görülmektedir. 
 
TARTIŞMA 
Çocuk; ailesini, öğretmenini, arkadaşını, çizgi film kahramanlarını, çok sevdikleri bir hayvanı 
rol model alırlar. Model aldıkları kişi/canlı gibi konuşmaya, gülmeye, oturmaya, giyinmeye 
başlarlar. Onların taklit etme, model alma gücünden faydalanarak erken yaşlarda değerleri 
eğlenceli, öğretici bir şekilde oyun, drama, öykü okuma/anlatma, müzik yöntemlerinden 
faydalanarak aktarmak önemli görülmektedir. Akıllı Tavşan Momo çizgi filminde elde edilen 
bulgular sonucunda değer kategorilerinin sözel ifade boyutu davranışsal ifade boyutunu 
geçmiş durumdadır. Okul öncesi dönemde olan çocuklar her türlü davranışı taklit 
etmektedirler. Çocukların gelişimsel özellikleri göz önüne alınırsa bu döneme yönelik çizgi 
filmlerde değerlerin daha çok davranışsal ifade olarak sunulması önerilebilir. Akıllı Tavşan 
Momo çizgi filminin hem sözel ifade hem de davranışsal ifade boyutunda doğruluk/dürüstlük 
değer kategorisine ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Çocukların erken yaşlarda bu 
değeri deneyimleyerek yaşamlarına aktarmaları oldukça önemlidir. Araştırma sonucunda 
ulaşılan verilere göre bu çizgi filmin belirli değerler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 
Bölümler arası geçişlerde değer kategori çeşitliliğinin arttırılması gerekmektedir. 
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SONUÇ 
Araştırmada yapılan frekans analizi sonuçlarına göre Akıllı Tavşan Momo çizgi film 
bölümlerinde bulunan değer kategorilerine ilişkin sözel ifadeler incelendiğinde, 
‘‘Saygı/Nezaket’’ değerinin en fazla frekansa sahip olduğu saptanmıştır. Bu değeri sırasıyla 
‘‘Mutluluk, Yardımlaşma, Sorumluluk, İşbirliği,  Sabır, Güven, Sevgi, Hoşgörü, Adalet’’ 
değer kategorilerinin takip ettiği saptanmıştır. Akıllı Tavşan Momo çizgi filmin izlenen 
bölümlerinde ‘‘Doğruluk/Dürüstlük’’ değerine ilişkin sözel ifade boyutunda herhangi bir 
bulguya rastlanmamıştır. 
Araştırmada yapılan frekans analizi sonuçlarına göre Akıllı Tavşan Momo çizgi film 
bölümlerinde bulunan değer kategorilerine ilişkin davranışsal ifadeler incelendiğinde, 
“Mutluluk ve Saygı/Nezaket” değerinin en fazla frekansa sahip olduğu saptanmıştır. Bu 
değerleri eşit oranda “Sorumluluk, Yardımlaşma ve İşbirliği” değerlerinin takip ettiği 
saptanmıştır. ‘‘Sevgi, Hoşgörü, Sabır, Güven, Adalet, Doğruluk/Dürüstlük’’ değerlerine 
ilişkin davranışsal ifade boyutunda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda incelenen Akıllı Tavşan Momo çizgi film 
bölümlerinde yer alan değerlerin, sözel ifade ve davranışsal ifade boyutları kıyaslandığında, 
davranışsal ifade değer kategorilerinden çok sözel ifade kategorileri şeklinde izleyicilere 
sunulduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen sözel ve davranışsal toplam değer ifadelerinin (n= 
116), 107’ si sözel ifade boyutunda yer almakta iken, 9’u davranışsal ifade boyutunda yer 
almaktadır. 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK HAZIRLANAN NİLOYA ÇİZGİ FİLMİNİN 
DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 
Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ 
Şırnak Üniversitesi 
ORCID: 0000-0003-3995-2669 
 
ÖZET 
Bu çalışmada Niloya çizgi filminde değerlerin sözel ifade boyutu ve davranışsal ifade boyutu 
açısından izleyiciye sunulma biçimi ve ulaşılan değerlerin Niloya çizgi film bölümlerinde yer 
alma sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman inceleme yöntemi kullanılarak çocukların yaşamında önemli bir yere sahip olan 
Niloya çizgi filmi incelenmiştir. Araştırma verilerinin toplandığı örneklemin seçiminde ise 
rastgele seçilmiş beş bölümü araştırmaya dahil edilmiştir. Niloya youtube kanalından izlenen 
çizgi filmin analizinde ise içerik analizi metodu kullanılmıştır. 
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda izlenen Niloya çizgi filminde yer alan değerlerin, 
sözel ifade boyutları ile davranışsal ifade boyutları karşılaştırıldığında, davranışsal ifade değer 
kategorilerinden çok sözel ifade kategorileri şeklinde izleyicilere sunulduğu tespit edilmiştir. 
Tespit edilen sözel ve davranışsal toplam değer ifadelerinin (n= 82), 66’ sı “sözel ifade 
boyutunda” yer almakta iken, 16’sı “davranışsal ifade boyutunda” yer almaktadır. Yapılan 
frekans analizine göre Niloya çizgi filminde bulunan değer kategorilerine ilişkin sözel ve 
davranışsal ifade boyutunda, ‘‘Mutluluk’’ değerinin en fazla frekansa sahip olduğu 
saptanmıştır. Çalışmanın sözel ifade boyutunda Adalet değerine ilişkin herhangi bir bulguya 
rastlanmamıştır. Davranışsal ifade boyutunda ise Hoşgörü, Sorumluluk, Sabır, Yardımlaşma, 
Saygı/Nezaket, İşbirliği, Adalet, Doğruluk/Dürüstlük değerlerine ilişkin herhangi bir bulguya 
rastlanmadığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesinde Değerler, Çocuk ve Medya, Çizgi Film, Niloya 
 
EXAMINATION OF NILOYA CARTOON PREPARED FOR PRESCHOOL PERIOD 

IN TERMS OF VALUES 
 
ABSTRACT 
In this study, it was aimed to determine the way values are presented to the audience in terms 
of verbal expression size and behavioral expression size in Niloya cartoons and the frequency 
of the values achieved in niloya cartoons. In the study, niloya cartoon, which has an important 
place in children's lives, was examined using document review method from qualitative 
research methods. In the selection of the sample in which the research data was collected, five 
randomly selected sections were included in the study. Content analysis method was used in 
the analysis of the cartoon watched from Niloya youtube channel. 
As a result of the analysis conducted in this study, it was determined that the values contained 
in the Niloya cartoon, which were tracked, were presented to the audience in the form of 
verbal expression categories rather than behavioral expression value categories compared to 
verbal expression dimensions and behavioral expression dimensions.   
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Of the verbal and behavioral total value expressions (n= 82) identified, 66 are located in the 
“verbal expression size”, while 16 are located in the “behavioral expression size”. According 
to the frequency analysis conducted, it was found that the value of ‘happiness’ has the most 
frequency in the verbal and behavioral expression dimension related to the value categories 
found in the Niloya cartoon. There were no findings on the value of fairness in the verbal 
expression dimension of the study. In the behavioral expression dimension, there were no 
findings regarding the values of tolerance, responsibility, patience, assistance, 
respect/kindness, cooperation, Justice, truthfulness/honesty. 
Keywords: preschool values, children and media, cartoons, Niloya 
 
GİRİŞ 
Değerler açısından sosyal çevreyle beraber önemli olan unsurların başında kitle iletişim 
araçları gelmektedir. Ulaşılabilirliği en yüksek olan kitle iletişim araçlarından biri 
televizyondur. Günümüzde televizyonun hemen hemen her evde bulunması çocukların 
ekranda sunulan olumlu olumsuz bütün uyaranlara maruz kaldıklarını kolaylaştırmaktadır. En 
çok izledikleri çizgi filmlerin içeriği değerleri olumlu bir şekilde hem sözel hem de 
davranışsal ifade olarak hedef kitleye aktarıyorsa çocuklarda olumlu davranış 
kazandırabileceği gibi, olumsuz değerler, sözel ve davranışsal ifade eksikliği içeriyorsa çizgi 
film çocuklarda olumsuz davranışların sergilenmesine de sebep olabilmektedir. Son yıllarda 
medya ve çocuklar üzerinde birçok çalışma yürütülmüştür. Teknolojik gelişmelerle birlikte 
günümüzde insanlar haberlere, videolara, seslere ve görüntülere anında ulaşabilmektedir. 
Kitlesellik artık uluslararası bir girişim olarak görülmeye başlanmıştır.  
Televizyon ve internet, çocukların ilgi alanlarında büyük değişimler yaratmıştır. Çocukların 
kimi zaman kendi istekleri ile kimi zaman da yetişkinlerin izleme tercihleri nedeniyle karşı 
karşıya kaldıkları çeşitli medya içerikleri, çocukları yetişkinlerin başa çıkmada zorlandıkları 
bir kaygı dünyasına taşımaktadır. Bu anlamda çocuklarda kültürel kırılma, ilgi alanlarında 
değişim görülmektedir. İnsanlar, çoğu zaman televizyonda normal ve şeffaf olanın 
gösterildiğine inanmakta, buna bağlı olarak televizyonda gördüklerinden oldukça 
etkilenmektedirler. 
Ülkemizde yapılan çalışmalar televizyon aracılığıyla, çocukların edilgin bir şekilde popüler 
tüketim kültürünün hedefi haline geldiğine işaret etmektedir. Tandaç Güneş (2003) çocukların 
televizyon izleme oranıyla, dilde yaşadığı kültürel yabancılaşma arasında doğru orantılı bir 
ilişki olduğunu görmüş ve bu doğrultuda yapılan değerlendirmede çocukların kitle iletişim 
aracı olarak televizyondan aldıkları mesajları farkındalıktan yoksun bir şekilde 
anlamlandırdıkları yorumunu yapmıştır. 
Alver ve Gül’ün (2005) İstanbul’da yaşayan 1000 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmanın 
sonuçlarına bakılarak, çocukların televizyon izleme süreleri kitap okuma sıklığına göre daha 
fazladır. Tıpkı kitaplarla olan ilişkilerinde olduğu gibi çocuk oyunlarının özünde de önemli 
oranda değişimler meydana gelmektedir. Yapılan gözlemler sonucunda çocuklar zamanlarının 
büyük bir kısmını bilgisayar oyunlarının başında geçirdiğine işaret etmektedir.  
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YÖNTEM 
Bu çalışmada Niloya çizgi filminde okul öncesi döneme uygun görülen değerlerin sözel ifade 
boyutu ve davranışsal ifade boyutu açısından izleyiciye sunulma biçimi ve ulaşılan değerlerin 
Niloya çizgi film bölümlerinde yer alma sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılarak çocukların yaşamında 
önemli bir yere sahip olan Niloya çizgi filmi incelenmiştir. Araştırma verilerinin toplandığı 
örneklemin seçiminde ise rastgele seçilmiş beş bölümü araştırmaya dahil edilmiştir. Niloya 
youtube kanalından izlenen çizgi filmin analizinde ise içerik analizi metodu kullanılmıştır. 
Okul öncesi dönemde verilecek değerlere yönelik olarak ‘‘Sevgi, Saygı/Nezaket, 
Yardımlaşma, İşbirliği, Hoşgörü, Doğruluk/Dürüstlük, Sorumluluk, Güven, Mutluluk, Sabır, 
Adalet olmak üzere 11 tane değer kategorisi belirlenmiştir. Değerlendirilecek çizgi filme ait 
bölümler ise “Niloya Türkçe Youtube” kanalları üzerinden izlenmiş ve var olan değerler 
kodlanarak kaydedilmiştir. 
 
BULGULAR 
Niloya çizgi film bölümlerinde geçen ‘‘Sevgi, Saygı/Nezaket, Yardımlaşma, İşbirliği, 
Hoşgörü, Dürüstlük/Doğruluk, Sorumluluk, Güven, Mutluluk, Sabır, Adalet’’ değerlerinin 
sözel ve davranışsal ifade boyutlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
 
ÇİZGİ FİLM: Niloya 
BÖLÜM: Babaannemin Danteli 
SÜRE: 6 dk. 24 sn. 
DEĞER: Sevgi, Hoşgörü, Mutluluk, Sorumluluk, Güven, Saygı/Nezaket, İşbirliği 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 09 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba.  
0 dk. 12 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldiniz.  
0 dk. 32 sn. (Saygı/Nezaket) Teşekkür ederiz. 
1 dk. 05 sn.  (Saygı/Nezaket) Teşekkür ederim. 
1 dk. 08 sn.  (İşbirliği) Dantel sizde kalabilir. 
1 dk. 11 sn. (Sorumluluk) Sonra bana geri getirirsiniz. 
1 dk. 13 sn. (Güven) Merak etme babaanne. 
1 dk. 15 sn. (Güven) Dantele çok iyi bakacağız. 
2 dk. 19 sn. (Güven) Merak etme Niloya. 
2 dk. 23 sn. (Sorumluluk) Babaanneme söz verdim. Onu mutlaka geri vermeliyim. 
3 dk. 11 sn. (İşbirliği) Koşun. 
4 dk. 20 sn. (Saygı/Nezaket) Özür dileriz. 
4 dk. 30 sn. (Saygı/Nezaket) Hoş geldiniz çocuklar. 
4 dk. 37 sn. (Saygı/Nezaket) Özür dilerim. 
4 dk. 40 sn. (Sorumluluk) Elimizden geleni yaptık. 
4 dk. 45 sn. (Saygı/Nezaket) Çok özür dileriz. 
4 dk. 48 sn. (Sevgi) Benim tatlı çocuklarım. 
4 dk. 55 sn. (Sevgi) Sizden değerli değil.  
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5 dk. 09 sn. (Mutluluk) Aaa, bu bizim dantel. 
5 dk. 32 sn. (Hoşgörü) Ne zaman isterseniz gelip alabilirsiniz. 
5 dk. 33 sn. (Sevgi) Canım babaannem benim. 
 
DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 05 sn.  (Mutluluk) 
Niloya gülerek koşuyor. 
0 dk. 16 sn. (Mutluluk) 
Niloya konuşurken arkadaşları sevinçten alkışlıyorlar. 
0 dk. 30 sn. (Mutluluk) 
Niloya gülüyor. 
0 dk. 56 sn. (Mutluluk) 
Babaanne danteli Niloya’ya gösteriyor. Bu davranış karşısında Niloya mutluluk mimikleri 
sergiliyor. 
2 dk. 02 sn. (Mutluluk) 
Niloya ve arkadaşları gülüyor. 
5 dk. 11 sn. (Mutluluk) 
Dantelin bulunduğunu duyan Niloya ve arkadaşları gülüyor. 
 
Tablo 1. Babaannemin Danteli bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi 3 %14,29 - %0,00 3 %11,11 
Hoşgörü 1 %4,76 - %0,00 1 %3,70 
Mutluluk 1 %4,76 6 %100,00 7 %25,93 

Sorumluluk 3 %14,29 - %0,00 3 %11,11 
Sabır - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Yardımlaşma - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Saygı/Nezaket 8 %38,10 - %0,00 8 %29,63 

İşbirliği 2 %9,52 - %0,00 2 %7,41 
Güven 3 %14,29 - %0,00 3 11,11 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 21 %100 6 %100% 27 %100 

 
Tablo 1’de ‘‘Babaannemin Danteli’’ bölümünde sözel ifade boyutu ve davranışsal ifade 
boyutunda hangi değerlere yer verildiği ve ortaya çıkan değerlerin oranları görülmektedir. 
‘‘Merhaba, Hoş geldiniz, Özür dileriz, Teşekkür ederiz.’’ Kavramları bu bölümde sık 
kullanılan saygı/nezaket anlamı taşıdığı için saygı/nezaket değerine ilişkin sözel ifadeler alt 
kategorisinde değerlendirilmiştir.   
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Buna göre sözel ifade boyutunda en çok saygı/nezaket değerine yer verildiği görülmektedir. 
Saygı/nezaket değerinden sonra eşit sıklıkta sevgi, güven, sorumluluk değerlerine de yer 
verilmiştir. Sabır, yardımlaşma, adalet, doğruluk/dürüstlük değerine yönelik sözel ifadelere 
rastlanmamıştır. 
Bu bölümde davranışsal ifade boyutunda ise sadece mutluluk değerine yer verildiği 
görülmektedir.  
 
ÇİZGİ FİLM: Niloya 
BÖLÜM: Sevimli Ahtapot 
SÜRE: 5 dk. 48 sn. 
DEĞER: Sevgi, Mutluluk, Saygı/Nezaket, İşbirliği, Sabır, Yardımlaşma 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 11 sn. (Mutluluk) Çok heyecanlıyım. 
0 dk. 38 sn. (Mutluluk) Babam gelmiş. 
1 dk. 30 sn. (Saygı/Nezaket) Tebrik ederim. 
1 dk. 40 sn. (Mutluluk) Başardım. 
2 dk. 00 sn. (İşbirliği) Bir şarkı söyleyelim. 
3 dk. 07 sn. (Sabır) Uyanmasını bekleyebiliriz. 
3 dk. 12 sn. (Yardımlaşma) Yardım isteyelim mi? 
3 dk. 43 sn. (Sevgi) Sevimli ahtapot. 
4 dk. 07 sn. (Saygı/Nezaket) Teşekkür ederim. 
4 dk. 12 sn. (Saygı/Nezaket) Kusura bakmayın. 
4 dk. 16 sn. (Sevgi) Canım babam benim. 
4 dk. 18 sn. (Mutluluk) Çok eğlendik. 
4 dk. 20 Sn. (Mutluluk) Çok sevindim. 
 
DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 18 sn.  (Mutluluk) 
Niloya ahtapot şarkısını söylüyor. 
0 dk. 49 sn. (Mutluluk) 
Niloya’nın annesi gülüyor. 
2 dk. 05 sn. (İşbirliği) 
Niloya, babasını uyandırmak için abisiyle birlikte şarkı söylüyor. 
3 dk. 33 sn. (Mutluluk) 
Ahtapotu gören Niloya ve ailesi mutluluk mimikleri sergiliyorlar. 
4 dk. 37 sn. (Mutluluk) 
Niloya ve ailesi fotoğraflara bakıp hep beraber gülüyorlar.  
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Tablo 2. Sevimli Ahtapot bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu 
 (%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi 2 %15,38 - %0,00 2 %11,11 
Hoşgörü - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Mutluluk 5 %38,46 4 %80,00 9 %50,00 

Sorumluluk - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Sabır 1 %7,69 - %0,00 1 %5,56 

Yardımlaşma 1 %7,69 - %0,00 1 %5,56 
Saygı/Nezaket 3 %23,08 - %0,00 3 %16,67 

İşbirliği 1 %7,69 1 %20,00 2 %11,11 
Güven - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 13 %100 5 %100 18 %100 

 
Tablo 2’ye bakıldığında‘‘Sevimli Ahtapot’’ bölümünde sözel ifade boyutunda sevgi, 
mutluluk, sabır, yardımlaşma, saygı/nezaket, işbirliği olmak üzere altı değer kategorisi; 
davranışsal ifade boyutunda ise mutluluk ve işbirliği olmak üzere iki değer kategorisinin 
bulunduğu görülmektedir. Bu bölümde sözel ifade boyutunun, davranışsal ifade boyutundan 
daha fazla değer kategorisine yer verildiği görülmüştür.  
 
ÇİZGİ FİLM: Niloya 
BÖLÜM: Parkta Bir Gün  
SÜRE: 4 dk. 31 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Güven, Yardımlaşma 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 09 sn. (Mutluluk) Sonunda parka geldik. 
0 dk. 10 sn. (Mutluluk) Ben tahterevalliye bineceğim. 
0 dk. 12 sn. (Mutluluk) Bende. 
1dk. 08 sn. (Mutluluk) Ama çok eğlenceli. 
1dk. 13 sn. (Mutluluk) Çok güzelmiş. 
1dk. 23 sn. (Mutluluk) Çok güzel. 
3 dk. 16 sn. (Güven) Yapabilirsin. 
3 dk. 30 sn. (Mutluluk) Bu kaydırak harikaymış. 
3 dk. 33 sn. (Güven) Başardın. 
3 dk. 35 sn. (Yardımlaşma) Keçinin de yardımıyla. 
3 dk. 40 sn. (Mutluluk) Bu park çok eğlenceli.  
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DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 44 sn.  (Mutluluk)  
Niloya ve arkadaşları parkta gülüşüyorlar. 
1dk. 08 sn. (Mutluluk) 
Elif, kaydıraktan kayıyor. 
 

Tablo 3. Parkta Bir Gün bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 
Boyut
u (f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsa
l İfade 
Boyutu  

(f) 

Davranışsa
l İfade 
Boyutu 

 (%) 

Genel 
Topla
m (f) 

Genel 
Topla
m (%) 

Sevgi - %0,00% - %0,00% - %0,00 
Hoşgörü - %0,00% - %0,00% - %0,00 

Mutluluk 8 
%72,73

% 
2 %100,00% 10 %76,92 

Sorumluluk - %0,00% - %0,00% - %0,00 
Sabır - %0,00% - %0,00% - %0,00 

Yardımlaşma 1 %9,09% - %0,00% 1 %7,69 
Saygı/Nezaket - %0,00% - %0,00% - %0,00 

İşbirliği - %0,00% - %0,00% - %0,00 

Güven 2 
%18,18

% 
- %0,00% 2 %15,38 

Adalet - %0,00% - %0,00% - %0,00 
Doğruluk/Dürüstlü

k 
- %0,00% - %0,00% - %0,00 

Toplam 11 %100% 2 %100% 13 %100 
 
Tablo 3’te ‘‘Parkta Bir Gün’’ bölümünde hangi değere ne kadar yer verildiği ve ortaya çıkan 
değerlerin oranları görülmektedir. Buna göre sözel ifade boyutunda en çok mutluluk değerinin 
yer aldığı, ardından güven ve yardımlaşma değerlerine yer verildiği fakat bu oranların düşük 
olduğu görülmektedir. 
Niloya çizgi filminin ilgili bölümünde davranışsal ifade boyutunda sadece mutluluk değerine 
yer verildiği görülmektedir. 
 
ÇİZGİ FİLM: Niloya 
BÖLÜM: Sarıkanat Uçabilir Mi? 
SÜRE: 5 dk. 18 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Saygı/Nezaket, Sevgi, Yardımlaşma, Doğruluk/Dürüstlük 
 
SÖZEL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 09 sn. (Saygı/Nezaket) Afiyet olsun. 
0 dk. 14 sn. (Sevgi) Tatlı civcivler 
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0 dk. 53 sn. (Saygı/Nezaket) Merhaba arkadaşlar. 
1 dk. 01 sn. (Yardımlaşma) Bana yardım eder misin? 
1 dk. 06 sn. (Mutluluk) Bu çok eğlenceli olur. 
1 dk. 07 sn. (Mutluluk) Haydi o zaman. 
4 dk. 09 sn. (Doğruluk/Dürüstlük) Haklısın Mete. 
 
DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
4 dk. 25 sn.  (Mutluluk)  
Niloya, Mete, civcivler ve sarıkanat oyun oynuyorlar. 
 

Tablo 4. Sarıkanat Uçabilir Mi? bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde 
tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi 1 %11,11 - %0,00 1 %10,00 
Hoşgörü - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Mutluluk 2 %22,22 1 %100,00 3 %30,00 

Sorumluluk - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Sabır - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Yardımlaşma 1 %11,11 - %0,00 1 %10,00 
Saygı/Nezaket 2 %22,22 - %0,00 2 %20,00 

İşbirliği - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Güven 2 %22,22 - %0,00 2 %20,00 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük 1 %11,11 - %0,00 1 %10,00 
Toplam 9 %100 1 %100 10 %100 

 
Niloya çizgi filminin ‘‘Sarıkanat Uçabilir Mi?’’ bölümünde geçen sahneler eşit sıklıkta 
mutluluk, saygı/nezaket ve güven değerleri üzerine yoğunlaşmıştır. İlgili bölümün sözel ifade 
boyutunda sevgi, mutluluk, yardımlaşma, saygı/nezaket, güven, doğruluk/dürüstlük olmak 
üzere altı tane değer kategorisi, davranışsal ifade boyutunda ise sadece mutluluk değer 
kategorisinin yer aldığı görülmektedir. 
 
ÇİZGİ FİLM: Niloya 
BÖLÜM: Kedi Evi 
SÜRE: 6 dk. 55 sn. 
DEĞER: Mutluluk, Saygı/Nezaket, Sevgi, Yardımlaşma, Sorumluluk, İşbirliği 
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SÖZEL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 45 sn. (Sevgi) Tatlı kedicik. 
0 dk. 52 sn. (Sorumluluk) Dur sana süt getireyim. 
1 dk. 00 sn. (Sevgi) Tatlı kedi. 
1 dk. 43 sn. (Yardımlaşma) Keşke ona yardım edebilsek. 
1 dk. 57 sn. (Sorumluluk) Ona bir ev yapalım. 
2 dk. 00 sn. (İşbirliği) Hızlı ve planlı davranırsak. 
3 dk. 27 sn. (Mutluluk) Çok güzel oldu. 
3 dk. 50 sn. (Sorumluluk) Anneme haber vermeliyim. 
5 dk. 12 sn. (Saygı/Nezaket) Aferin size. 
5 dk. 15 sn. (Yardımlaşma) Kediye büyük bir iyilik yapmışsınız. 
5 dk. 30 sn. (Yardımlaşma) Size yardım edeceğim. 
5 dk. 32 sn. (Sevgi) Canım babam. 
 
DAVRANIŞSAL İFADE BOYUTU:  
0 dk. 21 sn. (Mutluluk) 
Niloya ve arkadaşları top oynuyorlar. 
3 dk. 03 sn. (Sevgi) 
Niloya kediciği seviyor. 
 

Tablo 5. Kedi Evi bölümünde yer alan değerlere ilişkin frekans ve yüzde tablosu 

Değer 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(f) 

Sözel 
İfade 

Boyutu 
(%) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(f) 

Davranışsal 
İfade 

Boyutu  
(%) 

Genel 
Toplam 

(f) 

Genel 
Toplam 

(%) 

Sevgi 3 %25,00 1 %50,00 4 %28,57 
Hoşgörü - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Mutluluk 1 %8,33 1 %50,00 2 %14,29 

Sorumluluk 3 %25,00 - %0,00 3 %21,43 
Sabır - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Yardımlaşma 3 %25,00 - %0,00 3 %21,43 
Saygı/Nezaket 1 %8,33 - %0,00 1 %7,14 

İşbirliği 1 %8,33 - %0,00 1 %7,14 
Güven - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Adalet - %0,00 - %0,00 - %0,00 

Doğruluk/Dürüstlük - %0,00 - %0,00 - %0,00 
Toplam 12 %100 2 %100 14 %100 

 
Tablo 5’te ‘‘Kedi Evi’’ bölümüne bakıldığında sözel ifade boyutunda sevgi, mutluluk, 
sorumluluk, yardımlaşma, saygı/nezaket, işbirliği olmak üzere altı tane, davranışsal ifade 
boyutunda sevgi ve mutluluk olmak üzere iki tane değer kategorisinin yer aldığı 
görülmektedir.  
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TARTIŞMA 
Araştırmada yapılan frekans analizi sonuçlarına göre Niloya çizgi film bölümlerinde elde 
edilen bulgular tartışılmıştır. Gerek sözel ifade boyutunda gerek davranışsal ifade boyutunda 
en fazla mutluluk ve saygı/nezaket değerlerine yer verilmiştir. Araştırmada saygı/nezaket 
değerine sık bir şekilde vurgu yapılması hem günlük yaşam için önemli bir değer olarak 
görüldüğünden hem de insanlar arasındaki etkileşimde duyulan ihtiyaçla ilişkilendirilebilir 
(Ömeroğlu ve Sapsağlam, 2016). Erken çocukluk döneminde olan bir çocuk günde ortalama 
iki saat televizyon izlemektedir (Altınkılıç ve Özkan, 2014; Babaroğlu, 2015). Bu dönemde 
olan bir çocuk televizyon ekranlarında maruz kaldıkları olayları veya izledikleri bir çizgi film 
sahnesini olduğu gibi başka bir zaman ve ortamda uygulamaya çalışabilirler (Büyükbaykal, 
2007). Model alma ve taklit kabiliyetinin üst seviyelerde olduğu bu dönemde çocukların 
gelişiminde ve kişiliklerinin oluşmasında etkili olan değerlerin olumlu bir şekilde çocuğun 
gelişimi göz önünde bulundurularak aktarılması önemli görülmektedir. 
Karakuş (2015), çalışmasında “Niloya” çizgi filminin okul öncesi dönem çocuklarının değer 
kazanma sürecindeki etkisini tespit etmeyi amaçlamıştır. Niloya çizgi filminin 18 bölümü 
doküman inceleme yöntemiyle analiz edilmiştir. Adil olma, aile birliğine önem verme, 
çalışkanlık, dayanışma, barış, duyarlılık, estetik, sevgi, saygı, sorumluluk, hoşgörü, sağlıklı 
olmaya önem verme, dürüstlük, bilimsellik, özgürlük, misafirperverlik, temizlik, 
vatanseverlik, yardımseverlik, paylaşımcı olma, iyilik, bağımsızlık değerleri ele alınmıştır. 
Araştırma değerleri konu edinmesi ve yerli yapım bir çizgi filmi incelemesi yönünden bu 
çalışmayla benzerlik gösterirken, sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan 
değerlerden oluşturulmuş olması yönüyle farklılık göstermektedir. 
Ünsal (2019), yaptığı çalışmasında okul öncesi döneme yönelik çizgi filmleri değerler 
bağlamında incelemiştir. Ünsal, çalışmasında çocukların en çok izledikleri beş çizgi filme 
(Rafadan Tayfa, Niloya, Harika Kanatlar, Pepee ve Maşa ile Koca Ayı) yer vermiştir. 
İncelediği bu çizgi filmlerde en çok saygı/nezaket değerine yer verildiği bunu sırasıyla sevgi, 
yardımlaşma, sorumluluk, doğruluk/dürüstlük, işbirliği ve hoşgörü değerlerinin takip ettiği 
sonucuna varmıştır. Araştırmasında Niloya çizgi filminde en fazla yer verilen değerin 
saygı/nezaket olduğu sonucuna varması bu çalışma ile benzerlik göstermektedir. 
 
SONUÇ 
Araştırmada yapılan frekans analizi sonuçlarına göre Niloya çizgi film bölümlerinde bulunan 
değer kategorilerine ilişkin sözel ifadeler incelendiğinde, ‘‘Mutluluk, Saygı/Nezaket’’ 
değerinin en fazla frekansa sahip olduğu saptanmıştır. Bu değeri sırasıyla ‘‘Sevgi, Güven, 
Sorumluluk, Yardımlaşma ve İşbirliği’’ değer kategorilerinin takip ettiği, Hoşgörü, Sabır ve 
Doğruluk/Dürüstlük değerlerine ise eşit sıklıkta yer verildiği saptanmıştır. Niloya çizgi 
filminde ‘‘Adalet’’ değerine ilişkin sözel ifade boyutunda herhangi bir bulguya 
rastlanmamıştır. 
Araştırmada yapılan frekans analizi sonuçlarına göre Niloya çizgi film bölümlerinde bulunan 
değer kategorilerine ilişkin davranışsal ifadeler incelendiğinde, “Mutluluk’’ değerinin en fazla 
frekansa sahip olduğu saptanmıştır. Bu değerleri eşit oranda “Sevgi ve İşbirliği” değerlerinin 
takip ettiği saptanmıştır.  
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‘‘Hoşgörü, Sorumluluk, Sabır, Yardımlaşma, Saygı/Nezaket, Sabır, Güven, Adalet, 
Doğruluk/Dürüstlük’’ değerlerine ilişkin davranışsal ifade boyutunda herhangi bir bulguya 
rastlanmamıştır. 
Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda Niloya çizgi film bölümlerinde yer alan değerlerin, 
sözel ifade ve davranışsal ifade boyutları kıyaslandığında, davranışsal ifade değer 
kategorilerinden çok sözel ifade kategorileri şeklinde izleyicilere sunulduğu tespit edilmiştir. 
Tespit edilen sözel ve davranışsal toplam değer ifadelerinin (n= 84), 68’i sözel ifade 
boyutunda yer almakta iken, 16’sı davranışsal ifade boyutunda yer almaktadır. 
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Z KUŞAĞINDA YER ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ 
İNCELENMESİ 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, Z kuşağında yer alan 8. Sınıf öğrencilerinin spora yönelik 
tutumlarının, cinsiyet ve vücut kitle indeksi doğrultusunda araştırılmasıdır. Araştırmanın 
evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kağıthane ilçesinde ortaokul 8. Sınıflarda öğrenim 
gören kız-erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise 15 
ortaokuldan, 413 kız ve 399 erkek toplamda 812 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin spora 
yönelik tutumlarını belirlemek için 25 madde ve 3 alt boyuta sahip “Spora Yönelik Tutum” 
ölçeği (Şentürk, 2015) ve demografik değişkenler kullanılmıştır. Ölçeğin istatistiksel 
güvenirliliği cronbach alfa değeri α=0,907 dir. Elde edilen verilerin analizinde verilerin 
dağılımları ve grupların dengeli olup olmamasına bağlı olarak ikili grup karşılaştırılmalarında 
Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis testi 
kullanılmıştır. Kruskall Wallis testi sonuçları dikkate alınarak, gruplar arası dağılımları tespit 
etmek için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analizler JASP 0.9.2.0 versiyon programıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda cinsiyete göre spora ilgi duyma, sporla yaşama 
ve aktif spor yapma alt boyutları açısından erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık vardır 
(p<0,05). Vücut kitle indeksi değerlerinin, spora yönelik tutum alt boyutlarına göre gruplar 
arasndaki farklılaşmaları analiz edildiğinde; tüm alt boyutlarda zayıf ve normal düzeyde olan 
öğrenciler arasında bir farklılığın olmadığı ancak zayıf-kilolu ve normal-kilolu öğrenciler 
arasında anlamlı düzeyde farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Tutum, Z Kuşağı, Boş Zaman, Spor 
 

EXAMINATION OF ATTRIBUTES TO SPORTS OF STUDENTS  
IN GENERATION Z 

 
Abstract 
The aim of this research is to investigate the attitudes of 8th grade students in the Z generation 
towards sports in line with gender and body mass index. The universe of the research consists 
of male and female students studying in the 8th grade of secondary school in Kağıthane in the 
2020-2021 academic year. The sample group of the research consists of 812 students, 413 
girls and 399 boys, from 15 secondary schools. In order to determine students' attitudes 
towards sports, the "Attitude towards Sports" scale (Şentürk, 2014) with 25 items and 3 sub-
dimensions and demographic variables were used.  
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The statistical reliability of the scale is Cronbach's alpha value α=0.907. In the analysis of the 
data obtained, depending on the distribution of the data and whether the groups were balanced 
or not, the Mann-Whitney U test was used in the comparison of the paired groups and the 
Kruskall Wallis test was used in the comparison of more than two groups. Considering the 
results of the Kruskall Wallis test, the Mann-Whitney U test was used to determine the 
distributions between groups. Analyzes were carried out with the JASP 0.9.2.0 versiyon 
program. As a result of the research, there is a significant difference in favor of male students 
in terms of the sub-dimensions of being interested in sports, living with sports and doing 
active sports according to gender. When the differences in body mass index values between 
the groups according to the sub-dimensions of attitude towards sports are analyzed; It was 
determined that there was no difference between thin and normal students in all sub-
dimensions, but there was a significant difference between underweight and normal-weight 
students. 
Keywords: Attitude, Z Generation, Leisure Tıme, Sport 
 
Giriş 
Halkların uygarlaşma ve ileriye gitmesinde kültürel ve sportif etkinliklere katılım sağlama 
önemli görülmüştür. Bu nedenledir ki zikredilen konularda kişilerin aktif olarak yer almaları 
bireysel nitelik kazanmalarına katkı sağlar. Bu doğrultuda okullarda verilen eğitimin önemli 
bir mihenk taşı olarak görülen fiziksel etkinliklerin bireyler açısından en büyük faydasının 
olacağı konu bizim de çalışmamızda yer alan spora yönelik olumlu tutumların geliştirilmesi 
olduğu söylenebilir. Araştırmamızın örneklem grubunun yer aldığı eğitim kurumlarında spora 
yönelik olumlu tutumun geliştirilmesine başlanılabilir (Balyan & Balyan, 2012). Milli eğitim 
bakanlığı tarafından okullarda organize edilen beden eğitimi ve oyun dersleri, spora düzenli 
katılmada ve sporu sağlık açısından bir yaşam tarzı haline getirme de önemli bir rol oynar 
(Cristodoulidis, Athanasios, & Nikolaos, 2001). Spor Pedagogu H. Neusel’e göre; spor, 
serbest vakitleri etkin kullanma, rahatlama, kendini iyi hissetme ya da mücadele türleriyle 
organize edilen çeşitli şekillerde fiziksel etkinlikleri barındıran bir fiildir (Talimciler, 2010). 
Oyun, hoş zaman geçirme, zihinsel rahatlama aracı olarak tarih sahnesine çıkan spor 
yaşadığımız çağda, siyasetten maliyeye, sanayıden günlük hayata, ırkçılıktan milli birliğe, 
dünya barışından yardımlaşmaya, propogandadan tanıtıma, serbest zamanı doğru 
kullanmadan uzmanlaşmanın getirdiği iş bölümüne, özetle bireyselleşme, toplum ve toplumlar 
arası açıdan çok çeşitli ve önemli etkileri olan sosyal bir kurumdur (Fişek, 1998).  
Spor, insanın varolan çevre ile mücadele ederken elde ettiği temel becerileri ve olgunlaştırdığı 
aletli-aletsiz cephe tekniklerini, serbest zamanlarının artmasıyla birlikte birer birer ya da toplu 
olarak, şiddet olmadan ve örnek alma şeklinde, oyun, zaman geçirme ve zihinsel rahatlama 
için kullanmasına yönelik, sanatsal, teknik, güç ve mücadele içeren sosyolojik bir süreçtir 
(Fişek, 1980).  
Egzersiz yapma ihtiyacı canlının genlerinde olan temel bir noktadır. Modern yaşam tarzı, 
teknolojik aletler ve buna bağlı olarak insanların yaşam stillerindeki değişiklikler toplumda 
varolan insanları pasif bir yaşam tarzına yönlendirmiştir. İlk varolduğu günden olgunlaştığı 
güne kadar insanlar, sağlık yönünden iyi olma halini devam ettirebilmesi için hareketli bir 
yaşam tarzını benimsemelidirler.   
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Buna ilaveten spor, günümüz toplumunda özellikle gelişmiş toplumlar nezdinde önemli 
görülmüş ve devlet politikasında geniş bir yer ayrılan bir konu haline gelmiştir (Başkonuş, 
2020). 
 İnsanoğlu, tarih sahnesine çıktığından beri hayatta kalma hedefiyle doğal yaşamın gereği 
yürüme, koşma, sıçrama, atma, yüzme vb. fiziksel eylemleri yapmışlardır. İlerleyen zaman ile 
birlikte avcı-toplayıcı toplumlar, sanayi toplumuna dönüşmüş, sanayi toplumları da 
günümüzün modern toplumlarına dönüşmüşlerdir. Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte 
insanlar daha fazla boş zamana sahip olmuşlardır. Günümüzde insanlar boş zamanlarını çeşitli 
şekillerde değerlendirmektedirler. Boş zaman; Zamanın iyi planlanması ve değerlendirilmesi 
gereken zamanı, insanların eğilimleri ve istekleri doğrultusunda oynayabilmek, 
dinlenebilmek, eğlenebilmek veya kendini geliştirebilmek için özgürce kullanabileceği bir 
zaman dilimi olarak ifade eder (Alpullu & Yılgın, Leisure time management in Marmara 
university and Kilis 7 aralik university students training in sports sciences, 2019).  
Günümüzde insanlar, hobi amaçlı olarak birçok spor branşına katılmakta ve birçok spor 
organizasyonuna seyirci olarak ziyaret etmektedir. Spor turizmi en çok talep edilen turizm 
türlerinden biridir. Özellikle sınırların ortadan kalkması ile uygun planlama yapılarak hemen 
herkes spor turizmi organizasyonlarına aktif olarak veya izleyici olarak katılabilmektedir 
(Alpullu & Ak, 2018). 
Spor, insanların hem izleyici hem de aktif uygulayıcı olarak katıldıkları en önemli uğraşlardan 
biri olmuştur. Ülkeler, vatandaşlarının sağlıklarını korumak için spora katılımlarını teşvik 
etmiş bu yönde spor politikaları oluşturmuşlar hatta insanların spora ilgi duymaları, sporla 
yaşamaları ve spora aktif katılmaları için birçok kurum ve kuruluşu meydana getirmişler ve 
bu kurum ve kuruluşları yasalar ile desteklemişlerdir. Özellikle okullarda beden eğitimi ve 
spor dersleri ile temel seviyeden başlamak üzere vatandaşlarında spor kültürünü geliştirmeyi 
amaçlamışlardır. Günümüzde beden eğitimi ve spor, gelişen ve değişen kuşağa zihinsel, 
psikolojik ve sosyolojik açıdan gelişmelerine katkı sağlayan bir alan olarak onaylanmaktadır. 
Beden eğitimi ve spor, akademik etkinliklerin tamamlayıcı bir unsuru olması nedeniyle 
öğrencilerin bedensel etkinlikler aracılığıyla psikomotor, zihinsel ve sosyal alanda gelişimine, 
toplumsal hayat şartları içerisinde sporu bir yaşam stili haline getirmesine, okul dışı boş 
zamanlarını sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle değerlendirilmesine katkıda bulunur 
(Meb, 2021). 
Tutum, bireyin özüne ya da toplumsal alanda yer alan birelere, toplumsal meseleler ya da 
tecrübeler, bigi, birikim, his ya da güdülerine dayanarak organize ettiği bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal bir tepki hareketidir (İnceoğlu, 2011). Alport (1935)’a göre tutum, “yaşantı ve 
deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu bütün obje ve durumlara karşı bireyin davranışları 
üzerinde yönlendirici ya da dinamik etkiye sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur” 
(Çöllü & Öztürk, 2015).  
Tutumlar, kişiyi herhangibir ruhsal şeye düzenli karşılık vermeye yönelten duyuşşsal olarak 
yerleşmiş hareketlerdir. Tutumlar: zihinsel, duygusal ve tepkisel şekilde karşılıklı etki yaratan 
sonuçlar oluşturacak şekilde kodlanır ve olağanüstü tepkisel fiiller içerir. Tutumlar düşünsel 
oluşumlar olduğundan düz bir bakış açısıyla görülemezler. Farklı bakış açılarıyla 
görülebilirler (Singh RKC, 2013).   
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Bedensel, bilişsel ve sosyal yönden olgunlaşma döneminde yer alan 8. Sınıf öğrencilerinin 
sağlıklı ve zinde olmaları, sporu bir yaşam tarzı haline getirmeleriyle ilgili bir durumdur.  
Bu yaş grubunda yer alan genç bireyleri istenmeyen alışkanlıklardan korumak için günlük 
yaşamlarında mutlaka spor önemli bir yerde olmalıdır (Başkonuş, 2020).  
Sporsal faliyetler içerisinde bulunan kişilerde sosyal bir kişilik oluşur. Ortaya konan sporsal 
faaliyetler, yeni bir sosyal çevrede yeni insanlar tanıma, yaşanılan çevrenin örf ve adetlerine, 
kültürüne göre gelişmenin olmasını sağlar ayrıca çevreyle daha barışık ve sosyal insanlar 
yetişir (Kazanoğlu, 2019). Spora yönelik olumlu tutum oluşturan bireylerin günlük 
hayatlarında, işte, evde daha ılımlı bireyler olduğu ve problemlerini daha kolay çözdükleri 
görülmektedir. İnsanların özel hayatlarında da daha mutlu olduğu görülmektedir (Yaşartürk, 
Akyüz, & Gönülateş, 2019).  
 Özellikle son yıllarda kitleleri spora yönlendirmek hedefiyle dünyanın her yerinde spor ile 
yaşam, keyifli yaşam, spor ve yaşam, herkes için spor vb. spora yönlendirme araçları ile halk 
sağlığı ve sağlıklı yaşam kuralları oluşturulup kitleler, spora ve hareketli yaşama alıştırılmaya 
çalışılmaktadır. 
  Bu araştırmanın sonucunda z kuşağında yeralan ortaokul öğrencilerinin spora yönelik 
tutumlarının ne yönde olduğu tespit edilecek ve bu doğrultuda özellikle teknoloji çağında 
doğup büyüyen z kuşağının spora katılımını, spora ilgi duymasını ve sporla yaşamasını 
sağlayabilmek için politika üreticilerinin ve ülkemizin yönetiminde bulunan kişilerin eksik ve 
yanlış uygulamaları görmesini sağlayıp gerekli önlemleri ve uygulamaları ortaya koymalarına 
yardımcı olacaktır.  
 
Materyal ve Yöntem  
Örnekleme yöntemi olarak olasılıklı örneklem tekniklerinden basit tesadüfi örnekleme 
seçilmiştir. Olasılıklı temelli örneklemin özü olasılık kuramına dayanır. 
Araştırma evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kağıthane ilçesinde yer alan 8. sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma evrenini ise Kağıthane ilçesinde yer alan 413 kız ve 399 
erkek toplamda 812 öğrenci oluşturmaktadır.  
Veri toplama aracı olarak 8. Sınıf öğrencilerinin spora yönelik tutumlarını ölçmek için 
Şentürk (2015) tarafından geliştirilen 25 madde ve 3 alt boyuttan oluşan “Spora Yönelik 
Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin “spora ilgi duyma” alt boyutunda  13 madde, “sporla 
yaşama” alt boyutunda 6 madde, “aktif spor yapma” alt boyutunda 6 madde bulunmaktadır. 
Ölçek, 5’li likert tipi bir ölçektir. 
Çalışmada kullanılan spora yönelik tutum ölçeğine verilen yanıtların tutarlılığı cronbach alpha 
(α) ile değerlendirilmiştir. Spora yönelik tutum ölçeğinin toplam puanının cronbach alpha (α) 
puanı α=907 olarak belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet ve vücut kitle indeksi demografik 
değişkenler olarak kullanılmıştır. Vücut kitle indeksi (vki= kg/boy*boy) değerleri 
öğrencilerden alınan boy ve kilo bilgisi ile JASP 0.9.2.0 versiyon programında vki formülü ile 
hesaplanmış sonrasında kategori oluşturulabilmek için bu değerler z puanına 
dönüştürülmüştür. Elde edilen z puanlarına karşılık gelen kategoriler (zayıf, normal, kilolu), 
(JASP programında değerler z score’a dönüştürülmüştür) Dünya Sağlık Örgütü’nün 
sınıflamasına (Who, 2021) göre sınıflandırılmış ve ilgili veriler 3 kategoriye ayrılarak 
analizler yapılmıştır.  
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Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden ikili grup karşılaştırmaları 
için Mann Whitney-U Testi, ikiden fazla grubların karşılaştırılmasında ise Krusskall Wallis 
testi kullanılmıştır. Krusskall Wallis testi sonuçları değerlendirildiğinde farklılaşmanın tespit 
edildiği gruplarda Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Analizler JASP 0.9.2.0 versiyon 
programında yapılmış ve araştırmada istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 
belirlenmiştir. 
 
Hipotezler 
- H1 Spora ilgi duyma faktörü ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır. 
- H2 Sporla yaşama faktörü ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır. 
- H3 Aktif spor yapma faktörü ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır. 
- H4 Spora ilgi duyma faktörü ile vki değerleri arasında arasında anlamlı farklılık vardır 
- H5 Sporla yaşama faktörü ile vki değerleri arasında anlamlı farklılık vardır. 
- H6 Aktif spor yapma faktörü ile vki değerleri arasında anlamlı farklılık vardır. 
 
Bulgular  
Tablo 1. Demografik Özelliklerin Dağılım Tablosu 

 
  N Ortalama % Ss 

Cinsiyet Erkek 399 1,51 49,1 ,500 
 Kız 413 1,51 50,9 ,500 

       Toplam         812                                            100% 
 

  N Ortalama % Ss 
VKİ Zayıf 111 2,00 13,7 ,521 

 Normal 592 2,00 72,9 ,521 
Kilolu             109                   2,00                13,4                    ,521 

 
N                          % 

 Genel Ortaokul                              6 40 
Okul Türü İmam Hatip Ortaokulu                  4 26,6 

 Özel Okul                                      5 33,4 
 
Elde edilen bulgulara göre 6 genel Ortaokul, 4 imam hatip ortaokulu, 5 özel ortaokul olmak 
üzere 15 okuldan toplam 812 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Araştırmaya katılanların %49,1 i 
erkek, %50.9 u kız öğrencilerden oluşmuştur.  
Vücut kitle indeksi değerleri zayıf, normal ve kilolu olarak gruplandırılmıştır. Buna göre; 
öğrencilerin %13,’ü zayıf, %72,9’ u normal ve %13,4’ü kilolu öğrencilerden oluşmuştur.  
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Tablo 2. Spora Yönelik Tutum Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Cinsiyete Göre Mann Whitney 
U testi Sonuçları 
 
8. sınıf öğrencilerinin spora yönelik tutum ölçeği alt boyutlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete 
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği 812 öğrenciden alınan veriler üzerinden 
araştırılmıştır. Mann – Whitney U Testi Sonuçları Tablo-2 de yer almaktadır. 
 

Spora İlgi duyma  N Sıra Ort. Ss M.U Değeri p 
 Kız 413 437,26 ,73 70120 ,000 
 Erkek 399 376,78 ,50 70120 ,000 
 Toplam 812     

Sporla Yaşama  N Sıra Ort. Ss M.U Değeri p 
 Kız  413 423,62 ,75 75562 ,040 
 Erkek  399 389,96 ,50 75562 ,040 
 Toplam  812     

Aktif spor yapma  N Sıra Ort. Ss M.U Değeri p 
 Kız  413 443,93 ,81 67460 ,000 
 Erkek  399 370,34 ,50 67460 ,000 
 Toplam  812     
 P<0,05      

  
8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin spora yönelik tutum ölçeği tüm alt gruplarında (spora ilgi 
duyma, sporla yaşama, aktif spor yapma) cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılaşma vardır. Hesaplanan sıralı ortalama değerlere bakıldığında spora yönelik tutum 
ölçeğinin 3 alt boyutunda erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha fazla ortalamaya sahip 
olduğu görülmektedir. Sonuç olarak H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir. Başka bir 
ifadeyle kız ve erkek öğrencilerin spora yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık vardır. 
 
Tablo 3. Spora Yönelik Tutum Ölçeği Alt Boyut Puanlarının Vki’ne Göre Kruskall Wallis 
Testi Sonuçları 
 
8. sınıf öğrencilerinin spora yönelik tutum ölçeği alt boyutlarına ilişkin görüşlerinin vücut 
kitle indeksine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği 812 öğrenciden alınan veriler 
üzerinden araştırılmıştır. Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo-3 de yer almaktadır. 
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Spora ilgi duyma  N Sıra Ort. X2 SD p 
 Zayıf 111 438,96    
 Normal 592 411,81 10,027 2 ,726 
 Kilolu 109 344,62    

Sporla Yaşama  N Sıra Ort. X2 SD p 
 Zayıf 111 436,50    
 Normal 592 412,62 10,375 2 ,006 
 Kilolu 109 342,72    
Aktif spor yapma  N Sıra Ort. X2 SD p 
 Zayıf 111 408,59    
 Normal 592 415,81 6,469 2 ,039 
 Kilolu 109 353,80    
 
 

P<0,05      

8. sınıf kız ve erkek öğrencilerin spora yönelik tutum ölçeği ile vki kategorileri arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; spora yönelik tutum ölçeği alt boyutlarından 
olan spora ilgi duyma ile vki kategorileri (zayıf, normal, kilolu) arasında anlamlı bir farklılık 
yoktur. Sporla yaşama ve aktif spor yapma alt boyutları ile vki kategorileri arasında ise 
anlamlı bir farklılık vardır. sonuç olarak H4 hipotezi reddedilmiş, H5 ve H6 hipotezleri 
desteklenmiştir. 
 
Tablo 4. Vücut Kitle İndeksinin Spora Yönelik Tutum Ölçeği Alt Boyutlarına Göre 
Farklılaşma Düzeylerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları  
 
8. sınıf öğrencilerinin vücut kitle indeksi değerlerinin spora yönelik tutum ölçeği alt 
boyutlarına göre farklılık düzeyleri 812 öğrenciden alınan veriler üzerinden araştırılmıştır. 
Mann Whitney U testi sonuçları Tablo-4 de yer almaktadır. 
 
Spora ilgi duyma  Zayıf Normal kilolu   

 Zayıf   *   
 Normal   *   
 Kilolu * * *   

Sporla Yaşama  Zayıf Normal Kilolu   
 Zayıf   *   
 Normal   *   
 Kilolu * * *   

Aktif spor yapma  Zayıf Normal Kilolu   
 Zayıf   *   

 Normal   *   
 Kilolu * * *   
 
 

P<0,05 
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Spora ilgi duyma boyutuna göre zayıf ve normal öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma 
yoktur (p>0,05). Ancak zayıf ve kilolu öğrenciler ve normal ve kilolu öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). 
Sporla yaşama boyutuna göre zayıf ve normal öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma 
yoktur (p>0,05). Ancak zayıf ve kilolu öğrenciler ve normal ve kilolu öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). 
Aktif spor yapma boyutuna göre zayıf ve normal öğrenciler arasında anlamlı bir farklılaşma 
yoktur (p>0,05). Ancak zayıf ve kilolu öğrenciler ve normal ve kilolu öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0,05). 
Spora yönelik tutum ölçeğinin her 3 alt boyutunda zayıf ve normal öğrenciler arasında anlamlı 
bir farklılaşma yoktur (p>0.05). Ancak normal-kilolu ve zayıf-kilolu öğrenciler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma vardır (p<0,05). 
 
Tartışma 
Araştırmaya katılan Kağıthane ilçesinde yer alan 8. Sınıf kız ve erkek öğrencilerin cinsiyet 
açısından spora yönelik tutum alt boyutları incelendiğinde (Tablo 2). Erkek öğrencilerin spora 
ilgi duyma, sporla yaşama ve aktif spor yapma düzeylerinin kız öğrencilere göre daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yer alan bazı çalışmalar bu sonucu desteklemektedir.  
Yaptığımız araştırmada kağıthane ilçesinde yer alan 8. sınıf öğrencilerinin spora yönelik 
tutumlarının cinsiyete göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Spora yönelik tutum ölçeğinin her 3 
alt boyutunda da erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla olumlu tutuma sahiptir. Alan-
yazın incelendiğinde yaptığımız çalışmayı destekler nitelikte birçok çalışma bulunmaktadır. 
Göktaş (2019), spor lisesi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada spora yönelik 
tutumun, cinsiyet açısından değişik bir sonuç verdiğini ve erkek katılımcıların, kız 
katılımcılardan belirgin şekilde yüksek spora yönelik olumlu tutum gösterdiğini ayrıca spora 
yönelik tutum ölçeğinin 3 alt boyutunda da benzer sonuçların elde edildiğini tespit etmiştir. 
Yıldırım ve ark. (2018), Yıldız ve ark. (2017), Türkmen ve ark. (2016), Varol ve ark. (2017) 
gibi çalışmalarda da spora yönelik tutumun farklılaştığı ve spora yönelik tutum ölçeğinin her 
3 alt boyutunda da erkek katılımcıların, kız katılımcılardan belirgin bir şekilde yüksek olumlu 
tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Cinsiyete göre beden eğitimi ve spora yönelik tutumun incelendiği araştırmalarda da erkek 
katılımcıların, kız katılımcılardan belirgin bir şekilde yüksek olumlu yönde tutum sergilediği 
tespit edilmiştir. Örneğin; Çelik ve Pulur (2011), ortaokul öğrencileri üzerinde yapmış olduğu 
beden eğitimi ve spor tutum ölçeği çalışmasında cinsiyet değişkeni yönünden erkek 
öğrencilerin, kız öğrencilerden daha fazla olumlu tutum sergilediğini çalışmamız ile benzer 
bir şekilde tespit etmiştir. Benzer şekilde bulgular Güllü ve ark. (2009), Karaman (2019), 
Kangalgil ve ark. (2006) tarafından erkek katılımcıların, kız katılımcılardan belirgin bir 
şekilde olumlu tutum içerisinde olduğu belirlenmiştir. 
Yaptığımız çalışma ve benzerlerinin elde ettiği bulguların aksine cinsiyet yönünden 
farklılaşma olmadığını tespit eden çalışmalara da alan-yazında rastlanılmıştır. Örneğin; 
Göksel ve Caz (2016), Anadolu lisesi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışma da erkek ve 
kız katılımcıların spora yönelik tutumlarının farklılaşmadığını tespit etmiştir.   
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Elde edilen sonucun örneklem grubunun bilinçli, sorumluluklarını bilen öz denetim ve 
disipline sahip, başarılı anadolu lisesi öğrencilerinden oluşması ile açıklanması mümkündür. 
Göksel ve ark (2016), Büyükdemir ve ark.(2018), Keskin (2015), Karavelioğlu (2017), 
Baskonuş (2020) gibi çalışmalarda da cinsiyete göre bir farklılaşma tespit edilememiştir. 
Çalışmamızda elde edilen bulgularda spora yönelik tutumun cinsiyete göre farklılaşması ve 
erkek katılımcıların, kız katılımcılardan belirgin bir şekilde spora yönelik olumlu tutum 
içerisinde olması bu çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sosyo-ekonomik durum, velilerin 
spora bakış açısı, okullarda var olan sportif imkanlar, daha çok erkeklerin yer aldığı futbol 
branşı dışında spor branşlarının çevrede yer almaması vb. etkenlerle açıklanabilir. 
Yaptığımız çalışma neticesinde ortaya koyduğumuz H1, H2 ve H3 hipotezleri, elde ettiğimiz 
sonuçlar ile desteklenmiştir. 
Elde edilen verilere göre öğrencilerin vücut kitle indeksleri incelendiğinde öğrencilerin 
%13,7’si 111 kişi zayıf, %72,9’u 592 kişi normal ve %13,4’ü 109 kişi kilolu olarak tespit 
edilmiştir. 
Vücut kitle indeksi değişkeni ile spora yönelik tutum ölçeği alt boyutları arasındaki ilişki 
analiz edildiğinde (Tablo 3). Vücut kitle indeksi sonuçları neticesinde zayıf, normal ve kilolu 
olarak gruplandırılmış öğrencilerin spora ilgi duyma alt boyutuna yönelik tutumlarında 
anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. 
Ancak zayıf, normal ve kilolu öğrencilerin, sporla yaşama ve aktif spor yapma alt boyutları ile 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Bu farklılığın hangi gruplar arasında ve ne yönde olduğu analiz edildiğinde (Tablo 4). Spora 
yönelik tutum ölçeği tüm alt boyutlarına göre vki gruplarında zayıf ve normal öğrenciler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak zayıf-kilolu ve normal-kilolu 
öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 
Yapılan çalışmalarda Alp ve Süngü (2016), Başkonuş (2020), Büyükdemir, Soyer ve 
Türkoğlu (2018), Demir (2020), Kalfa  (2019), Karaman, (2019), Keskin, Küçükkılıç (2015), 
Çelik ve Pulur (2011), spora yönelik tutum doğrultusunda kilo, boy ve vücut kitle indeksi 
değişkenlerini bir arada araştıran çalışma yapmamışlardır. 
Alan-yazın incelendiğinde Kalfa (2019) tarafından diş hekimliği öğrencileri üzerinde yapılan 
beden eğitimi ve tutum araştırmasında öğrencilerin vücut kitle indeksi ile beden eğitimi ve 
spor tutumları incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 
Yaptığımız çalışmayı kısmen destekler nitelikteki bu çalışmada vücut kitle indeksi 
değerlerinin spora katılımda bir etkisinin olmadığı ifade edilmiştir.  
Özellikle okullarda yapılan beden eğitimi ve spor çalışmalarında çok yönlü sportif dersler 
yapıldığından öğrenciler kendilerini ifade edebilecekleri etkinlikleri keşfedebilmekte ve 
fiziksel özelliklerine bağlı kalmaksızın spora yönelik olumlu tutum geliştirdikleri 
düşünülmektedir. 
 
Sonuç 
Bu araştırmada, 8. Sınıf kız ve erkek öğrencilerinin cinsiyetlerine göre spora yönelik olumlu 
bir tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden spora yönelik 
tutum ölçeğinin spora ilgi duyma, sporla yaşama ve aktif spor yapma alt boyutlarında daha 
fazla olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Bu durumun ailelerin sahip olduğu spor bilinci ile alakalı olduğu ayrıca sosyo-kültürel 
yapının da kız öğrenciler aleyhinde olması neticesinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 
8. sınıf kız ve erkek öğrencilerinin vücut kitle indeksi gruplarına göre spora yönelik tutum 
incelendiğinde zayıf, normal ve kilolu durumda olan öğrencilerin spora ilgi duyduğu tespit 
edilmiştir. Zayıf ve normal durumda olan öğrencilerin sporla yaşama yönünde bir tercih 
yaptığını ancak zayıf-kilolu ve normal-kilolu olan öğrencilerin sporla yaşama yönünde 
farklılıkları olduğu tespit edilmiştir. Zayıf ve normal kategoride olan öğrencilerin sporu bir 
yaşam tarzı olarak benimsemeleri sağlıklı bir bedene sahip olmaları sonucunu doğurmuş ve 
ölçeğimize verilen cevapların aynı doğrultuda olmasına sebebiyet vermiştir. Fakat zayıf-
kilolu, normal-kilolu kategoride olan öğrenciler, farklılaşmıştır. Bunun sebebinin kilolu olan 
öğrencilerin sporu yaşamlarının içerisinde yer vermemeleri ve diğer kategorilerden 
farklılaşmasına sebep olması ile açıklayabiliriz. 
Son olarak zayıf ve normal durumda olan öğrencilerin aktif spor yapma durumları arasında bir 
farklılık olmadığı ancak zayıf-kilolu ve normal-kilolu olan gruplar arasında aktif spor yapma 
noktasında bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kategorik olarak kilolu grupta yer almanın 
doğal bir sonucu olarak bu grup, zayıf ve normal olanlardan negatif ayrışmıştır. Aktif spor 
yapmamanın bir sonucu olarak bu farklılaşmayı açıklayabiliriz. 
Ayrıca eğitim sistemimizde beden eğitimi ve spor derslerine verilen önemin yeterli olmaması, 
ailelerin ve öğrencilerin beden eğitimi dersi ve sporu yeterince önemsememesi olumsuz bir 
algının ortaya çıkması bu olumsuz tutumun sebebini açıklamaktadır. Bununla beraber yüksek 
oranda öğrencinin spora yönelik olumlu tutum göstermesi son yıllarda beden eğitimi ve spor 
algısındaki olumlu değişim ve spor-sağlık ilişkisine daha fazla ciddiyet ile yaklaşılmasıyla 
açıklanabilir. 
 
Öneriler 
- Yapılan bu çalışma ile 8. Sınıf kız ve erkek öğrencilerin “spora yönelik tutum” durumları 
tespit edilmiştir.  
- Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla spora yönelik olumlu tutum geliştirdiği ve 
bu durumun geleneksel, sosyal ve ailelerin sosyo-ekonomik durumlarından kaynaklandığı 
öngörülmüştür. Kız öğrencileri spora daha fazla yönlendirmek için ailelerde spor bilincini 
geliştirecek seminer, kurs vb. etkinlikler düzenlenebilir. 
- Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha az spora ilgi duymasının bir nedeni olarakta spora 
ayrılan zamanın ve enerjinin ders başarısını olumsuz etkilediği düşüncesi olduğu 
öngörülmektedir. Bu durumu engellemek için Milli Eğitim Bakanlığı spora katılımı artıracak 
uygulamaları ölçme ve değerlendirme içerisinde puanlandırabilir. Spora teşvik edici ödül 
yönetmeliklerini genişletebilir. Okul rehber öğretmenleri aracılığıyla sporun bedensel, 
zihinsel ve sosyal gelişim ile beraber ders başarısına olumlu katkısının sunulacağı veli 
seminerleri düzenlenebilir. 
- Vücut kitle indeksi durumuna göre kilolu ve daha üst kategorilerde bulunan öğrenci ve 
ailelere danışmanlık yapılabilir. 
- Spor bilincinin geliştirildiği en önemli alan fiziksel etkinlik derslerinin saati ve kapsamı 
artırılabilir.  
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- Fiziksel etkinlik dersi anaokulu ve ilkokulda zorunlu ders olarak verilebilir ayrıca bu 
sınıflarda beden eğitimi ve spor dersine spor öğretmeninin girmesi sağlanabilir. 
- Vki değerleri norm değerlerin üstünde olan öğrencilere beslenme ve egzersiz danışmanlığı 
spor öğretmenleri tarafından verilebilir. Bu programların periyodik takibi sağlanabilir.  
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ÖZET 
Sanat eğitimi, bireyin yaratıcılığına, özgün düşünsel yetisine, zeka ve öğrenim,  sosyal ve 
duygusal gelişimine, eleştirel düşünme becerisine sağladığı çok yönlü katkılar ile eğitim 
sisteminde önemli yere sahiptir. Dört disiplinden (Sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama) 
biri olan sanat eleştirisi de sanat eğitimi derslerinde bireye bir sanat eserine farklı açılardan 
bakma, anlamlandırma, yorum yapma ve yargıya varma gibi kazanımlar sağlaması açısından 
önemlidir. Bir sanat eserinin incelenmesi için geliştirilen farklı yöntemler olduğu 
bilinmektedir. Çalışmada Edmund Burke Feldman’ın Pedagojik Sanat Eleştirisi modeli 
kullanılmıştır. Sanat eğitiminin vazgeçilmez bir parçası olan eleştirel düşünme, birbirinden 
farklı sanat eseri üretimlerini incelemeyi kapsamaktadır. Sanat eleştirisi bireyin iyi ve doğru 
karar verebilme mekanizmasının geliştirilmesi, yaratıcı düşünmenin ön plana çıkarılması 
bakımından bilişsel gelişimin temel parçalarından biridir. Sanat eğitimi ve öğretimi iki yönlü 
yürütülmelidir. Bunu sanatta yaratıcı yeteneklerin geliştirilmesi ve sanatı anlama olarak 
adlandırabiliriz. Eğitim sürecinde çocuğun sanat eserleri ile karşılaşması ve iletişim kurması 
çocuğun gelişimi için önem arz etmektedir.  
İlköğretim kademesinde olan çocuklara Görsel İmge Okuma ve Yorumlama/Disiplinlerarası 
Yaklaşımla Sanat Eserleri Çözümleme dersi kapsamında yedi haftalık bir programda 
Feldman’ın dört adımdan oluşan (betimleme, çözümleme, yorum ve yargı) modeli 
kullanılarak sanat tarihinin önemli eserleri üzerinden incelemeler yaptırılmıştır. İlk aşama 
olarak, her dersin başında eser hakkında bilgi verilmeden ve sanat eleştirisi yöntemi 
kullanılmadan çocukların resimde ne gördüklerini çizmeleri istenmiştir. İkinci aşamada, sanat 
eleştirisi yöntemi kullanılarak ve eserler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak çocuklara 
yeniden çizimler yaptırılmıştır. 
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Bu çalışmanın amacı da ikinci aşama sonrasında öğrencilerin resimlerinde biçim ve içerik 
yönünden ne gibi farklılıklar oluştuğunu tespit etmeye yöneliktir. Çalışma sonunda, 
çocukların dersin başında ve sonunda her sanat eseri için çizdikleri ikişer resim 
karşılaştırılmıştır. Çocukların resimlerindeki gelişim ve değişimler incelenmiş, temel ilke ve 
elemanlar, imge düzenleri ve içerik açısından farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Sanat Eleştirisi, Eleştirel Düşünme, Çocuk Resimleri 
Analizi 
 

THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON VISUAL PERCEPTION AND 
AESTHETIC THINKING IN ART EDUCATION 

 
ABSTRACT 
Art education has an important place in the education system with its multifaceted 
contributions to the creativity of the individual, original intellectual ability, intelligence and 
learning, social and emotional development, and critical thinking skills. Art criticism, which 
is one of the four disciplines (art history, aesthetics, criticism and practice), is important in art 
education courses in terms of providing the individual with gains such as looking at a work of 
art from different angles, making sense of it, making comments and making judgments. It is 
known that there are different methods developed for examining a work of art. Edmund Burke 
Feldman's Pedagogical Art Criticism model was used in the study. Critical thinking, which is 
an indispensable part of art education, includes examining different works of art. Art criticism 
is one of the basic parts of cognitive development in terms of developing the individual's good 
and right decision-making mechanism and bringing creative thinking to the fore. Art 
education and training should be carried out in two ways. We can call this as the development 
of creative abilities in art and understanding art. It is important for the development of the 
child that the child encounters and communicates with works of art during the education 
process. 
Within the scope of Visual Image Reading and Interpretation/Analysis of Art Works with an 
Interdisciplinary Approach course, primary school children were given a seven-week program 
to examine the important works of art history by using Feldman's four-step model 
(description, analysis, interpretation and judgment). As a first step, at the beginning of each 
lesson, the children were asked to draw what they saw in the painting without giving 
information about the work and without using the art criticism method. In the second stage, 
children were redrawn by using the art criticism method and providing necessary information 
about the works. The aim of this study is to determine what kind of differences occur in the 
students' paintings in terms of form and content after the second stage. At the end of the 
study, two pictures drawn by the children for each piece of art at the beginning and end of the 
lesson were compared. The development and changes in children's drawings were examined, 
and it was determined that there were differences in terms of basic principles and elements, 
image patterns and content. 
Keywords: Art Education, Art Criticism, Critical Thinking, Child Pictures Analysis 
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GİRİŞ 
Bireylerin henüz çocukluk döneminde eleştirel düşünme becerisi ve estetik değer algısı 
kazanması, sanat eğitiminin kazanımlarından olmaktadır. Yalnızca uygulamalı resim 
derslerinden ibaret olmayan, bunun yanı sıra içerisinde sanat felsefesi, sanat tarihi, estetik ve 
sanat eleştirisi gibi güçlü disiplinlerinde yer aldığı, eğitim sisteminde yerinin farklı alanlar ile 
doldurması zor olan sanat eğitimi ve öğretimi, sistemin önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Çocukların çok yönlü gelişimlerini etkileyen ve hayat boyu öğrenme olarak bakış açılarına, 
karakteristik özelliklerine ve hayatı, sanatı algılama biçimlerine katkıda bulunacak pek çok 
olumlu kazanım edinimini sağlamaktadır. Sanat eğitiminin temel taşlarından olan sanat 
eleştirisi ise, sanatçı, sanat eseri ve seyirci üçgeninde bir bağ oluşumunu sağlayan disiplin 
alanıdır. Görmeyi, göreceli olarak pasif bir bakma eylemi olarak ifade eden Berger şu şekilde 
açıklamıştır;  
Yalnızca baktığımız şeyleri görürüz. Bakmak bir seçme edimdir. Bu edimin sonucu olarak 
gördüğümüz nesne her zaman elimizle dokunabileceğimiz bir nesne anlamında olmasa da 
ulaşabileceğimiz bir alana getirilmiş olur. İnsanın bir şeye dokunması demek, kendisini o 
şeyle ilişkili duruma sokması demektir. (Gözlerinizi kapayın, odada dolaşın, dokunma 
duygusunun durağan, sınırlı bir görme biçimine dönüştüğüne dikkat edin) (Berger, 
1999,s:14). 
Görmek edimi bireyin baktığı imgede anlam arama ve anlamlandırma eylemine, yani 
gördüğünü yorumlamaya işaret etmektedir. “Her eleştiri türü gibi sanat eleştirisi de bir yapıtın 
bilgisini vermeyi ve bir yapıtın değeri üzerine bir yargı bildirmeyi amaçlamaktadır” (Mazlum 
& Ekmekçi, 2016,s: 66). Ayrıca sanat eserine eleştirel bakma sürecinde çocuğun zihinsel 
gelişimini sağlayan analitik düşünme ve sentez yapma becerisi de kazanımlar arasında yer 
alacaktır. Sanat eserini anlayabilmenin, yorumlayabilmenin birtakım yöntemleri vardır. Bu 
yöntemlerin içerisinde çocukların sanat eserini daha iyi anlamalarını ve yorumlamalarını 
sağlayan Feldman’ın Pedagojik Eleştiri Modeli, belli bir sistem dahilinde adım adım ilerleyerek 
sanat eseri ve seyirci arasında kuvvetli bir bağ oluşturmaktadır.  Sanat eleştirisinde, çocuk sanat 
eseri hakkında özgün düşünce ve yorumlarını özgürce paylaşmakta, merak duygusu ile 
edindiği keyfin ve farklı bir bakış açısı ile değerlendirmenin esere yeni boyutlar 
kazandırdığının bilincine varmaktadır.  
Her sanat eseri bir anlam taşır. Sanat eserlerini anlama ve yorumlama yoluyla izleyici, 
eserdeki form ve içerik ile eserin dışında bağlam oluşturur. Eserde görünen imgeyi tarihsel ve 
kültürel bağlarla sosyolojik ve felsefi açıdan vb. çözümlemenin yanısıra üslup, biçimsel 
kurgu, metaforik ve simgesel anlam katmanları oluşturmak gerekmektedir. İzleyicinin zengin 
görsel temsiller karşısında birçok anlam katmanını deşifre etmesi beklenmektedir.  
Bu çalışma Feldman’ın Eleştirel analiz Modelinden ve Berger’in görmek edimi üzerine 
yaptığı tanımlamadan hareket etmektedir.  Sanat eğitimcisi ve Sanat tarihçi Edmund Burke 
Feldman’ın (1987) dört adımdan oluşan 1970’lerde geliştirdiği Pedogojik Sanat Eleştirisi 
(betimleme, çözümleme, yorum ve yargı) modeli kullanılarak incelemeler yaptırılmıştır.  
İlköğretim kademesinde olan çocuklara Görsel İmge Okuma ve Yorumlama/Disiplinlerarası 
Yaklaşımla Sanat Eserleri Çözümleme dersi kapsamında yedi haftalık programda; Van 
Gogh’un (1889) tarihli “Yatak Odası”, Edward Munch’un (1893) tarihli “Çığlık” ve Edward 
Hopper’ın  (1958) tarihli “Kafeteryada Gün Işığı” adlı tabloları seçilmiştir.   
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Sanat eğitiminin eleştirel düşünme ve problem çözmeye etkisi üzerine yeterli alan çalışması 
bulgularının olmaması nedeniyle, bu çalışma da elde edilen bulgular ve sonuçlarının alana 
katkı sağlaması amaçlanmaktadır.  
 
1. SANAT ELEŞTİRİSİ  
Eleştiri, üretilenin üzerinde çok yönlü değerlendirmenin sonucunda estetiğin içinde 
barındırdığı iyi ve kötünün açığa çıkarılmasıdır. “Görsel metin inceleme ve okuma düşüncesi 
izleyici ile yapıt arasında tamamlayıcı bir unsur aynı zamanda da bir eleştiridir” (Uysal & 
Uysal, 2018,s:272). Sanat eleştirisinin izleyici, sanatçı ve sanat eseri arasında 
gerçekleşmektedir. “Eleştiri, sanatın olduğu kadar insanlık tarihinin de belli bir sürecinde 
ortaya çıkan insanın insanlaşmasını, ürettikleri ile hesaplaşmasını zorunlu kılan içsel ve 
bağımsız enerjisi ile pazarlıksız bir alanı kapsamaktadır” (Arda, 2008,s:153). Eleştiri aynı 
zamanda yaratılanı tüm kusuruyla ve tüm kusursuzluğuyla kabullenmenin, objektif şekilde 
yargılayabilmenin, olumlu ve olumsuz getirilerin tümünün bir karşılığıdır. Eğitim alanında 
yapılan eleştirilerde ise soruların uygun tartışma ortamları sunması ile bireyi araştırmaya, 
sorgulamaya sevk etmesi önemlidir. “Sanat eleştirisi, Disipline Dayalı Sanat Eğitimini 
(DBAE) oluşturan sanat tarihi, sanat üretimi   (uygulama) ve estetik yanında yer alan dört 
temel disiplinden biridir” (Mercin & Alakuş, 2005,s:37). Sanat eleştirisi sırasında incelenen 
sanat eseri pek çok açıdan değerlendirilmekte ve eser üzerinde yoğunlaşıp yorumlar 
üretilmektedir. Eser üzerinde inceleme yapan kişilerin, eserin yapılmış olduğu döneme ait 
sosyolojik, politik, ekonomik şartlarında ne olduğuna, nasıl bir dönem ve ortamda üretilmiş 
olduğu konusuna hakim olması gerekmektedir. Bu yorumlamalar sonucunda eser, seyirci ile 
mesafesini en aza indirgemekte ve daha anlaşılır, kalıcı olmaktadır. Sanat eleştirisinin amacı 
eser ile seyirci arasındaki ilişkiyi daha kuvvetli hale getirmektir. “Sanat eleştirisinin özü biraz 
da sanatın neyi yansıtması gerektiği konusunda gizlidir” (Göğebakan, 2014). Sanatçının 
vermek istediği mesajın içeriğine bakıldığında ait olduğu ve yansıtmakta olduğu öze göre 
ortaya pek çok eleştiri modeli çıkmıştır. Bu eleştiri türleri arasında en çok kullanılan ise eğitim 
alanında bir pedagojik eleştiri modeli olan “E. Feldman Eleştirel Analiz Öğrenim Modeli” 
olmaktadır. 
 
2. FELDMAN’IN PEDAGOJİK SANAT ELEŞTİRİSİ MODELİ 
Sanatın tanımı, günümüzde de farklı yorumlarla tartışılırken bir sanat eserini algılamak, sahip 
olduğu değerleri detaylıca görüp, anlayabilmek belli bir bilgi birikimine sahip olmayı 
gerektirmektedir. Sanat eğitimi, bir sanat ürününü anlama, anlamlandırma kapsamında pek 
çok eleştiri yöntemi barındırmakta ve sanat eğitiminde çocuklar için uygun olan öğretici 
eleştiri modeli olarak da en yaygın kullanılanı, Feldman’ın Pedagojik Sanat Eleştirisi modeli 
olarak bilinmektedir. Feldman’ın sanat eleştirisi sınıflandırması; “1. Akademik Eleşritiri, 2. 
Basın Eleştirisi, 3. Popüler Eleştiri, 4. Pedogojik Eleştiri” (Mercin ve Alakuş, 2005,s:38) 
olarak belirtilmektedir. Çalışmada Feldman’ın pedagojik sanat eleştirisi modeli kullanılmıştır. 
Bu eleştiri modeli betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargı basamaklarından 
oluşmaktadır. Betimleme aşaması, esere ilk bakıldığında neler görüldüğünün sıralandığı 
kısımdır. En yalın hali ile eserde açıkça görülen detaylar herhangi bir yorumlama yapılmadan 
belirtilmektedir.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

59 

Çözümleme aşaması, sanatçının eseri daha çekici daha estetik hale getirirken izlediği yol ve 
ilişkiler bütünün analizini yaptığı bölümdür. Yorum aşaması ise; eser incelemesinin ve 
eleştirisinin en önemli basamağı olarak kabul edilmektedir. Bu bölümde eserin içeriğine 
yönelik elde edilen veriler farklı açılardan değerlendirilir. Yorumlama bölümünde, sanatçının 
yapmış olduğu çalışmada vermek istediği mesaja yönelik sorulara cevaplar aranır. Sorular, 
eserin yapıldığı dönemde gerçekleşen toplumsal olaylar, patolojik durumlar, sanatçının ruh 
halinin ön plana çıkarıldığı kısımdır. Yorumlama, sanat eleştirisinde en önemli ve en zor 
bölüm olarak bilinmesinin yanı sıra en keyifli ve farklılıkların ön plana çıkarıldığı, yaratıcı 
düşüncenin geliştirildiği bir bölüm olduğu da bilinmektedir. Çocuklar sanatçının eserde neyi, 
niçin yaptığına dair ipuçlarından yola çıkarak yanıtlar bulmaya çalışmaktadır. Bu nedenle 
eleştirinin en heyecanlı ve söylenilen her detayın gerçeklik payı olabileceği durumuyla da 
ilgilerin yoğunlaştığı aşama olmaktadır. Yorumlama bölümünde sorulan soruların doğru veya 
yanlış bir cevabı olmamaktadır. Yapılan yorumlar kişiye özeldir ve seyirci kendini 
olabildiğince özgür hissetmelidir. Yargı basamağı, önceki üç bölümde elde edilen tüm veriler 
sonucunda bir hükme varılan kısımdır ve eserin başarılı bir eser olup olmadığına karar verilen 
önemli detaylar içermektedir.  
 “Pedagojik eleştirinin temel amacı, öğrencilerde var olan estetik algılamanın körelerek yok 
olup gitmesine engel olarak, bunun daha da geliştirilmesini sağlamaktır” (Karabulut, 
Karakuzu, & Konca, 2008,s:88). Sanat eleştirisi üzerine çalışmalar yapmış olan Feldman, 
çocuklar için sanatı anlamlandırmanın belli adımlarla ilerlenecek, soru ve cevapların 
oluşturduğu konuşmalar ile mümkün olabileceğini, sorulan sorular aracılığı ile incelenen sanat 
eserinin çocuk için neler ifade edebileceği ve nasıl anlamlandırılabileceğini öğrenmesini 
sağlamaktadır (Mercin & Alakuş, 2005). Çocuklar için bu yöntemde, sanata, sanatçıya ve 
sanat eserine dair öğrenilen her içerik, eserin okunmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmakta 
ve çocuğa tıpkı yeni bir dil, yeni bir bakış açısı öğretiyormuşçasına haz vermektedir. Çocuğun 
sanata ilgili olması, sanat eserine merak duyması ve esinlenebilmesini sağlayan Feldman 
modeli, detaylarıyla bilindiğinde ve kontrollü şekilde uygulandığında oldukça etkili 
olmaktadır. Genellikle soru ve cevap şeklinde ilerleyen yöntemde seçilen sorular oldukça 
önemlidir. Çocukların sorulan sorulara ilgi duyup cevap verebilmelerini sağlayan eleştiri 
modeli, çocukta oluşturduğu haz ve merak duygusu ile araştırma ve öğrenmeye istek duyma, 
grup etkinliklerine katılım sağlama cesareti edinme gibi çeşitli olumlu getiriler sağlamaktadır. 
Feldman eleştirel analiz modeli, adım adım ilerlemekte ve her adım birbiri ile 
ilişkilendirilmektedir. Bir sanat eserinin en doğru şekilde anlaşılıp, değerinin bilinmesi 
öncelikle o esere dair bilgi sahibi olunmasından geçmekte ve bu durumu gerekli hale getiren 
Feldman yönteminde temelden başlayan dört basamak yer almaktadır (Tuna, 2007). Bu 
adımlar gerçekleştirilirken sorulacak olan sorular da ve anlatılan içerikte dikkat edilmesi 
gereken, çocuğun gelişimsel süreci ve yaşına uygun, anlaşılabilir düzeyde seçimlerde 
bulunulmasıdır. Yaş grubu küçüldüğünde sanat eleştirisi bir oyun olarak çocuğa verilebilir ve 
bu gerçekleştirilirken yalnızca bir oyun olmadığı, öğrenim kazandırılacağı gerçeğinden 
uzaklaşılmaz. “Çocuklar sanat çalışmasının anlamını keşfetmeye aktif olarak katıldıklarında 
entelektüel, sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalarlar” (Mercin & Alakuş, 
2005,s:39).   
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Belli sistematik düzenle ilerleyen yöntem, çocuğun nereden başlaması ve nereye doğru 
ilerlemesi gerektiği konusunda da düşüncelerine rehberlik etmekte ve çocuğun zihninde 
karmaşık durumların oluşmasını önlemektedir. Pek çok insan tek bir eser üzerinde yüzlerce 
farklı çıkarımda bulunabilir. Bu durum çocuğun zihninde eserin ve sanatın zengin dünyasının 
tanınmasına neden olur. Eser üzerinde bulunan metaforik veya simgesel anlamların öznel ve 
nesnel bulgularla geçmişten günümüze kavranmasında da oldukça önemli katkı sağladığı 
gözlenmektedir.  
 
4. FELDMAN YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENEN SANAT ESERLERİNİN ÇOCUK 
RESİMLERİNE YANSIMALARI 
4.1. Van Gogh “Arles’deki Yatak Odası” 
Arles’deki yatak odası adlı eser Vincent Van Gogh tarafından 1888 yılında, Güney Fransa’nın 
Arles adlı şehrinde yapılmıştır. Post-Empresyonizm akımına dahil olan 90x72 cm 
boyutlarındaki tablonun belli bir zaman sonra, sanatçı tarafından iki farklı versiyonu daha 
yapılmıştır. Eser, yağlı boya resim olup bir iç mekanı yansıtmaktadır.  
  

 
Vincent Van Gogh, “Arles’deki Yatak Odası”, 1888  
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4.2. İlköğretim Grubu Çocukların İncelemeleri Sonucu Yapmış Oldukları Van Gogh, 
“Arles’deki Yatak Odası” Adlı Eser Çizimleri 
 

               
                     Resim 1                                                                  Resim 2 
 
Kız/11 Yaş 
Yapılan ilk çalışmada mavi duvarları ve zemini kahverengi olan bir oda, ön planda sağ tarafta 
bir kapı ve üzerinde iki adet yastık, kırmızı battaniye olan bir yatak yer almaktadır. Yatağın 
hemen arkasında üç askısı olan, sağ köşesinde şapkanın asılı olduğu, üç parça giysinin yer 
aldığı bir askılık görülmektedir. Askılığın üst kısmına siyah, sarı karışık renkler olmak üzere 
duvara asılı bir çerçeve, yatağın hemen sağındaki duvarda bulunan dikey ve yatay dikdörtgen 
içi boş çerçeveler ve mavi bir kapı görülmektedir. Yatağın solunda kahverengi ahşap yapılı ve 
oturma yeri sarı renkte bir sandalye, sandalyenin arkasında dört bölmeli, çift kanatlı, yeşil bir 
pencere, pencerenin solunda siyah kenarlı içi boş bir çerçeve ve onun hemen altında ise üç 
ayaklı, tek çekmeceli bir masa yer almaktadır. Masanın üzerinde bir vazo görülmektedir. 
Resmin sol tarafında duvara asılı bulunan beyaz bir havlu, hemen yanında mavi bir kapı ve 
onun önünde bir adet sarı renkte sandalye yer almaktadır.  Düzenli bir kompozisyon ve eserin 
orijinaline uygun şekilde nesneler arası, büyüklük-küçüklük ilişkisine bağlı derinlik etkisi 
görülmektedir. Mekanda katı geometrik şekiller göze çarpmakta ve genellikle düz çizgiler 
kullanılmıştır. Birbirini tekrar eden, resmin aslına bağlı kalarak çift olarak eklenen sandalye, 
çerçeve, kapı ve yastık gibi detaylar yer almaktadır. Bazı nesneler (yatak, askılık, kapı, 
sandalye…) birbirini kapatacak şekilde yerleştirilmiştir. Resimde genellikle açık renkler 
kullanılmış ve pastel boyanın etkisi hissedilmektedir.  Yapılan birinci çalışma, eserin orijinal 
haline bağlı kalınarak resmedilmiştir. 
Yapılan ikinci çalışmada mor duvarları ve kahverengi zeminli bir oda, sağ tarafta mavi bir 
kapı ve üzerinde iki beyaz yastık, kırmızı battaniye olan bir yatak yer almaktadır. Yatağın 
hemen arkasında üç askısı olan, üç parça giysinin yer aldığı bir askılık görülmektedir. 
Askılığın üzerinde büyük, içi siyah renkte ve hareketli çizgiler görülen dikdörtgen çerçeve ve 
sağ duvarda da içleri boş olan, biri kalın biri ince olmak üzere kontur çizgisi belirgin 
çerçeveler yer almaktadır. Yatağın sol yanında bulunan, üzerinde boş tuval olan iki adet 
şövale, onların hemen önünde dört ayağı da görülen, açık renkli, tek çekmeceli bir masa, 
masanın üzerinde sarı, mavi, açık mavi, mor, kırmızı ve yeşil renklerin olduğu boya paleti ile 
iki adet fırça yer almaktadır.   
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Şövalelerin arkasındaki duvarda beyaz dikey bir çerçeve ve hemen solunda dört bölmeli çift 
kanatlı yeşil bir pencere resmedilmiştir. Resmin sol tarafında ise duvarda iki adet beyaz havlu 
resmedilmiş yanında ise mavi bir kapı yer almaktadır. Nesneler mekana düzenli bir 
kompozisyon oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Eserin orijinalinde yer alan bazı nesnelere 
ikinci çalışmada yer verilmemiş, onların yerine iki adet şövale ve tuval, ikişer havlu, palet ve 
fırçalar, duvarda asılı olan siyah soyut resim eklenmiştir. İkinci çalışmada nesneler arası 
yapılan değişikliğin amacı ise öğrenci tarafından şu şekilde açıklanmaktadır; “Eser incelemesi 
yapılırken, Van Gogh’un bir arkadaşa özlem duyduğu ve gelecek olan bir misafir 
beklediğinden birlikte resim yapacak olduklarından bahsedilmişti, bende yalnızlık duygusunu 
gidermek ve gelecek olan arkadaşını beklerken hazırlık yaptığını belirtmek için iki tuval, iki 
fırça, iki havlu ekledim…” sözleriyle açıklanmıştır. 
Resmin genelinde açık renkler tercih edilmiş, zeminde yatay ve dikey çizgiler ile biraz daha 
hareket kazandırılmıştır. Yapılan ilk resimden farklı olarak duvar rengi göze çarpmaktadır. 
Eser analizinde verilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin dikkatini çeken detaylar arasında, 
duvarların mavi rengi üzerinde yapılan pigment analizi sırasında kırmızı noktalara denk 
gelinmiş olmasıdır. Bundan yola çıkarak, duvar renginin zaman içerisinde aşınmaya 
uğradığını düşünmekte, mavi ve kırmızının bir karışımı olan mor rengi duvarda kullanmak 
istediğini belirtmektedir. Öğrenci, eser analizi sırasında esere dair verilen bilgilerden ve 
sanatçının yaşamından esinlenerek ikinci çalışmasını kendi hikaye kurgusuna göre özgün ve 
başarılı şekilde yansıtmaktadır.  
 
4.3. Edvard Munch- Çığlık (1893) 
 “Çığlık” adlı eser Dışavurumcu sanatçı Edvard Munch tarafından 1893 yılında, 84x66 cm 
boyutlarında, yağlıboya ile yapılmış ve sanatçının önemli eserlerinden biri olarak 
bilinmektedir. Günümüzde ise Oslo Ulusal Galeri de sergilenmektedir.  
 

 
Edvard Munch, “Çığlık”, 1893 
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Kız/9 Yaş 
Yapılan ilk çalışmada, ön planda mavi giyimli, elleri kafasına yakın şekilde yukarıda olan, 
bacakları resme dahil edilmeyen, gözleri ve ağzı oldukça büyük resmedilmiş bir insan figürü 
görülmektedir. Kahverengi bir zemin üzerinde, sol tarafta yer alan iki siyah figür ve ön 
plandaki figürün hemen arkasında zemine paralel gelen, turuncu bir korkuluk yer almaktadır. 
Sağ tarafta arka planda mor bir alan ve hemen bitiminde lacivert, kavisli bir alan olmakta, 
arka planın geri kalanında sarı ve turuncu renkler kullanılmakta ve iki adet gemi yer 
almaktadır. Eserin aslına uygun olarak kompozisyon, kağıda paralel şekilde oluşturulmuştur. 
Uzaklık-yakınlık ilişkisi kurulmuş ve figürler, nesneler uzaklaştıkça küçülmüştür. Dağınık 
boyama tekniği uygulanmış yatay, dikey, çapraz çizgiler ile resme hareket kazandırılmıştır. 
En önde yer alan figürün yüz ifadesi duygu durum belirtisi gösterecek şekilde yansıtılmıştır. 
Renkler birbirinin karşıtı olarak tercih edilmiş ve kısmen de eserin aslına uygun 
resmedilmiştir. 
Yapılan ikinci çalışmada ise ilk resme ek olarak, dört insan figürü daha eklenmiş ve kenardaki 
korkulukların kalınlığı arttırılmıştır. Öğrencinin hayal dünyasında, Çığlık eseri bir bunalımı, 
korkuyu çağrıştırmaktan çok çılgın bir coşkuyu çağrıştırmakta ve bu doğrultuda eserin bir 
dans gösterisine dönmesini isteyerek, öndeki figürün aslında dans ettiğini ve arkadaki 
figürlerinde kurgunun bir parçası olarak resimde yer aldığını dile getirmiştir. Öğrenci, seçmiş 
olduğu renklerin coşku, heyecan gibi duyguları vermek isterken turuncu, mavi, mor ve sarı 
renkler olduğunu ve eser analizinde belirtilene uygun şekilde gün batımı hissini de verebilmek 
için sarı gökyüzünde turuncu rengi kullanmak istediğini belirtmiştir. Bunların yanı sıra sanat 
eseri incelemesi sırasında resmin sol üst tarafında yer alan ve ressam tarafından resme 
eklenmiş olduğu bilinen “Sadece bir deli tarafından yapılabilir” yazısı öğrencinin dikkatini 
çeken önemli bir detay olmuş ve ikinci çalışmasında bu detaya da yer verdi görülmektedir.  
 

        
                            Resim 1                                                              Resim 2  
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4.4. Edward Hopper “Kafeteryada Gün Işığı” 
Kafeteryada Güneş Işığı, 1958'de ikonik bir ressam olan Edward Hopper tarafından tuval 
üzerine yağlı boya yapılan yaratıcı ve ilgi çekici bir sanat eseri olmaktadır. 
 

 
Edward Hopper, “Kafeteryada Gün Işığı”, 1958 

 
Erkek/8 Yaş 
Yapılan ilk çalışmada; biri erkek, biri kadın olmak üzere iki figürün bulunduğu, iki kapılı 
girişi olan kapalı bir iç mekan resmi göze çarpmaktadır. Resmin hemen sol tarafında büyük 
bir cam olduğu görülmektedir. Resimde sokağın belirli bir bölümünün bir binanın da kapı ve 
pencerelerinin kısmen görünmesi dikkat çekmektedir. Camın önünde küçük saksının içinde 
yer alan bir bitki görünmektedir. Mekan içerisinde dört adet masa, beş adet sandalye, 
masalardan üçü net biçimde görünürken biri yarısı görünür şekilde resmedilmiştir. Camın 
hemen önündeki masa ve sağ tarafta kısmen görünen boş masanın üzerinde tuzluklar yer 
almaktadır. Resimde sol tarafta, girişe yakın masada elleri masanın üzerinde olan, ayakları 
masanın altından görünen bir kadın figürü oturmaktadır. Sağ tarafta, sırtı seyirciye yüzü ise 
kadın figürüne dönük, elinde sigara olan bir erkek figürü yer almaktadır.  
Sert çizgilerle oluşturulan kompozisyon da az renk kullanımı dikkat çekmekte, kontur 
çizgileri ile nesneler, figürler hacimlendirilmiş, ışık ve gölge detayları da çizgilerle 
verilmiştir. Resim oldukça hareketsiz ve yalın durmaktadır. Öğrenci perspektif bilgisi 
bakımından yetersiz kalmaktadır. Fakat öğrencinin ilk çalışmasında masaların 
konumlandırılması ve eserin orijinaline uygun bir bakış açısı ile çizilmiş olması, dikkat ve 
gözlem yeteneğinin bir göstergesidir. Yapılan ikinci çalışmada ise ilk resme oranla, erkek 
figürün biraz daha büyük ve çene hattının biraz daha belirgin hale getirildiği görünmektedir. 
Erkek figürün yüzünün, kadın figüre dönük olması içerikte bir iletişim kurma arzusunu ve bu 
olası sohbet anından önceki gerilimi yansıtmaktadır. Öğrenci, zararlı alışkanlıkların resimde 
olmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirmiş ve cam kenarındaki bitkiyi, erkek figürün 
elinde sigara olması nedeni ile olduğu masaya yerleştirmiş, sigaranın görünmemesini 
istemiştir.  
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                          Resim 1                                                             Resim 2 
 
SONUÇ 
Sanat eğitimi alan birey sanat tarihi, felsefe, estetik ve etik gibi kavramları yaşantı içeriğiyle 
harmanlayarak yaşam biçimini ve algısını diğerlerinden farklı oluşturmaktadır. Estetik 
değerler ve haz alma duygusu gelişen toplumsal duyarlılığı artmış, yaşadığı dünyayı doğru 
değerlerle algılayan bireyler yetiştirmek sanat eğitimi ile mümkün olmaktadır. İyiyi ve iyi 
olmayanı ayırt etme, güzeli görme yeteneği, etik ve estetikle gelişmektedir. Sanat eğitimi 
sürecinde doğru algılayabilen ve doğru görebilen kişisel gelişimleri ile kendini tanıyabilen 
özgüvenli çocuklar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tüm inceleme sürecinde asıl önemli olan 
şeyin, bireyin bir sanat eserini pek çok açıdan ele almayı öğrenmesi, sanat eserinin farklı 
boyutlarını göz önünde bulundurarak doğru anlamayı ve doğru değerlendirebilmeyi, eleştirel 
düşünebilmeyi öğrenmesidir. Bu çalışma sonucunda bir sanat eserinin değerlendirilmesi için 
ele alınan yönlerinin neler olduğu kavranmakta, bununla birlikte öğrenciler gördükleri 
nesneleri hangi kriterler doğrultusunda değerlendireceğini bilerek, eleştirilerini ve beğenilerini 
dile getirmeyi başardıkları gözlemlenmiştir. Çocukların farklı bakış açıları geliştirebilmelerine 
imkan sağlayarak, yaratıcı düşüncenin de gelişimi gözlemlenmektedir. Öğrenilenler 
doğrultusunda öğrenci, eserler arası bağlantı kurabilmekte, daha önce farkında olamadığı 
detayları dikkatle algılayıp, pekiştirmektedir. Sanat eseri üzerinde bir kurgu oluşturabilmekte 
ve eserlerin bir amacı, bir mesajı olduğu algısını edinmektedirler. Öğrenciler, uygulama 
aşamasında edindikleri gözlemlerini çalışmalarına aktarabilmekte, yaptıkları ilk çalışma ile 
ikinci çalışma arasında belirgin farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bakma eyleminin ardında asıl 
olan görme eylemini gerçekleştirmektirler. 
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FARKLI SED’DEN GELEN ÇOCUKLARIN SÖZEL ÇALIŞMA BELLEĞİ, 
SESBİLGİSEL FARKINDALIK VE HARF BİLGİSİ BECERİLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 
Dr. Öğretim Üyesi Halime Miray SÜMER DODUR 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-1470-8195 
 
Özet 
Erken çocukluk döneminde sunulan eğitim hizmetlerinin çocuğun gelişimini en iyi şekilde 
destekleyecek kalitede olması önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada farklı sosyoekonomik 
düzeyde (SED) Türk ailelerde büyüyen çocukların okul öncesi dönemde çalışma bellekleri, 
sesbilgisel farkındalık becerileri ve harf bilgisi becerileri değerlendirilmiştir. 
Bu çalışmanın amacı, farklı sosyoekonomik düzeyde okul öncesine devam eden erken çalışma 
bellekleri, sesbilgisel farkındalık becerileri ve harf bilgisi becerileri değerlendirilmektir. 
Araştırmanın örneklemini, okul öncesi eğitim alan ortalama yaşı 61 ay olan toplam 110 çocuk 
oluşturmaktadır. Araştırmaya anasınıfı güz döneminde katılımcı olarak belirlenen tüm 
çocuklara Sesbilgisel Farkındalık Testi (Karaman, 2013); Çalışma Belleği Ölçeği (Ergül, 
Özgür-Yılmaz ve Demir, 2016) ve harf bilgisi testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 
22.0 istatistik programından faydalanılmıştır. Sosyoekonomik düzeyin çalışma belleği, 
sesbilgisel farkındalık ve harf bilgisi üzerindeki etkisini belirlemek için tek yönlü çok 
değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışma 
bellekleri, sesbilgisel farkındalık becerileri ve harf bilgisi becerileri SED düzeyinde anlamlı 
farklılıklara ulaştığı, alt SED de bulunan çocukların daha düşük puanlar elde ettikleri 
belirlenmiştir.  
Tucker-Drob (2012) alt, orta ve üst SED’in dil ve bilişsel özellikler bakımından farklılaşan 
etkileri olduğunu ve ayrıca alt SED çocukların eğitimden en fazla yararlanan grup olduğunu 
açıklamaktadır. Gruplar arasında anlamlı farklılıklarının oluşmasının nedeni, düşük SED'li 
ailelerde büyüyen çocukların daha az nicelik ve nitelikte ebeveyn girdisine sahip olmaları 
olabilir. Düşük SED'li ailelerde büyüyen çocuklar orta SED ailelerde büyüyen çocuklara göre 
daha az eğitsel deneyim sunan ve çocuklarıyla daha az ilgilenen ebeveynlere sahiptir (Bradley 
& Corwyn, 2002; Chung, 2015; Evans, 2004). 
Anahtar Kelimeler: çalışma belleği, sesbilgisel farkındalık, harf bilgisi, sosyoekonomik 
düzey  
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EXAMINATION OF VERBAL WORKING MEMORY, PHONOLOGICAL 
AWARENESS, AND LETTER KNOWLEDGE SKILLS OF CHILDREN FROM 

DIFFERENT SES 
 
ABSTRACT 
It is important that the education services provided in the early childhood period are of the 
best quality to support the development of the child. Therefore, in this study, the working 
memory, phonological awareness skills, and letter knowledge skills of children who grew up 
in different SES Turkish families in the preschool period were evaluated. 
This study aims to evaluate early working memory, phonological awareness skills, and letter 
knowledge skills in different socioeconomic levels. The sample of the study consists of a total 
of 110 children with pre-school education with an average age of 61 months. To evaluate 
language skills, all children participating in the study for the fall semester took the 
Phonological Awareness Test (Karaman, 2013), the Working Memory Scale (Ergül et al., 
2016), and the Letter Knowledge Test. SPSS 22.0 statistics program was used to analyze the 
data. One-way multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to determine the effect 
of socioeconomic level on working memory, phonological awareness, and letter knowledge. 
As a result of the study, it was seen that working memory, phonological awareness skills, and 
letter knowledge skills reached significant differences at the SES level. It was determined that 
children in the lower SES obtained lower scores. 
Tucker-Drob (2012) explains that lower, middle, and upper SES have differentiating effects in 
terms of language and cognitive features, and also that lower SES children are the group 
benefiting from education the most. The reason for the significant differences between the 
groups may be that children growing up in families with low SES have less quality and 
quantity of parental input. Children growing up in low-SES families have parents who offer 
less educational experience and take less care of their children than children growing up in 
middle SES families (Bradley & Corwyn, 2002; Chung, 2015; Evans, 2004). 
Keywords: working memory, phonological awareness, letter knowledge, socioeconomic level
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PANDEMİ SÜRECİNDE 
YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE DAYALI OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Aleyna HALAÇ                                                                                                                                       
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı 
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Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Anabilim Dalı 
ORCID: 0000000241250693 
 
Özet 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından 2020 yılı Mart ayında pandemi ilan edilmiştir. Covid-19 pandemisi çok hızlı bir 
sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak ülkemizde de olağanüstü durumlar yaşanmasına neden 
olmuştur. Yaşanan salgın nedeniyle, ülkemizde 23 Mart 2020’de EBA uygulaması ve diğer 
uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili süreç başlamıştır. Bu süreçle birlikte yaşanan olağanüstü 
durumlar öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilemiştir. Okul öncesi eğitimde yürütülen uzaktan eğitim sürecinde yaşanan problemler 
nedeniyle birtakım güçlüklerle karşılaşılmıştır. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, uzaktan 
eğitim sürecinde yaşanan güçlükler nedeniyle, sosyal ve psikolojik olarak daha fazla 
etkilenmiştir. Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükler değerlendirilirken okul 
öncesi öğretmenlerin görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu düşünceler ışığında bu 
araştırmada, Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların 
yaşadıkları güçlüklerin öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırma “olgubilim (fenomenoloji)” desenine 
göre yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 15 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. 
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi içerik 
analizi yöntemiyle kategorilere ve kodlara ayrılarak analiz edilmiştir. Araştırmada sonucunda 
Covid-19 pandemi sürecinin genel olarak çocukları olumsuz olarak etkilediği aynı zamanda 
bu sürecin çocuklar ve aileler için yararları olduğu da görülmüştür. 
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, Çocuk, Pandemi, Covid-19, Öğretmen 
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THE EVALUATION OF THE CHILDREN'S WHO CONTINUES PRE-SCHOOL 
EDUCATION DURING THE PANDEMIC BASED ON THE OPINION OF THE 

TEACHER 
 
Abstract 
Due to the Covid-19 virus outbreak that emerged in Wuhan, China, a pandemic was declared 
by the World Health Organization in March 2020. The Covid-19 pandemic has affected the 
whole world in a very fast time, causing extraordinary situations in our country. Due to the 
epidemic, the process regarding the EBA application and other distance education 
applications started on March 23, 2020 in our country. The extraordinary situations 
experienced with this process directly or indirectly affected the educational life of students 
and teachers. Some difficulties were encountered due to the problems experienced in the 
distance education process carried out in pre-school education. Preschool children are more 
affected socially and psychologically due to the difficulties experienced in the distance 
education process. It is important to get the opinions of pre-school teachers when evaluating 
the difficulties that children experience in their educational life. In the light of these 
considerations, in this study, it is aimed to evaluate the difficulties experienced by children 
attending pre-school education during the Covid-19 pandemic process, based on the opinions 
of their teachers. This qualitative research was carried out according to the "phenomenology" 
pattern. The study group of the research consists of 15 preschool teachers. Personal 
information form and semi-structured interview form prepared by the researchers were used 
as data collection tools. The analysis of the obtained data was analyzed by dividing into 
categories and codes by the content analysis method. As a result of the research, it was seen 
that the Covid-19 pandemic process generally affects children negatively, and this process has 
benefits for children and families. 
Keywords: Preschool education, Children, Pandemic, Covid-19, Teacher 
 
GİRİŞ 
İlk olarak Çin’in Hubei Wuhan kentinde tespit edilen yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), 
tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmış ve 200’ün üzerinde ülkeyi etkilemiştir. Bulaşma ve 
yayılma hızı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020’de Covid-19 enfeksiyonunu 
pandemi olarak ilan etmiştir (WHO,2020). Covid-19 küresel salgını sağlık alanı başta olmak 
üzere hayatın tüm alanlarını etkilemiştir. Birçok ülke, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için 
acil durum tedbirleri uygulamıştır. Bu kapsamda üniversiteler, anaokulları ve diğer eğitim 
kurumları, sinemalar, müzeler, restoranlar kapatılmıştır. Halka açık toplantı ve etkinlikler 
iptal edilmiştir. Okulların kapatılmasının ardından geliştirilen çözümler ile uzaktan öğretime 
geçiş yapılmıştır. Salgının başladığı günden itibaren tüm dünyada uzaktan öğretim, 
karma(online-yüz yüze) eğitim modeli uygulanarak, sürdürülebilir eğitim için çaba sarf 
edilmektedir (Hamouche, 2020; Toran, 2021). 
Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihi itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise ve yükseköğretim kademelerinde eğitime kısa süreliğine ara verilmiştir.   
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Sonrasında 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu 
tarafından alınan karar ile birlikte uzaktan eğitim sürecine geçiş yapılmıştır (Özdoğan ve 
Berkant, 2020).Uzaktan eğitim, farklı mekanlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, çeşitli 
teknolojileri kullanarak özel ders tasarımları ve öğretim yöntemlerinin uygulanmasını 
gerektiren planlı, kurumsal ve yönetsel bir düzenlemedir (Moore ve Kearsley, 2012). Uzaktan 
eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA web sitesi ve televizyon 
kanallarıyla (TRT EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise) ya da Zoom, Meet gibi video konferans 
platformları aracılığıyla yürütülmüştür (Akkaş-Baysal, Ocak ve Ocak, 2020). 1 Haziran 2020 
itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2020) okul öncesi eğitim kurumlarının tekrar hizmet 
vermesine izin vermiştir. “Yeni Normal” olarak adlandırılan bu sürece bazı okullar adapte 
olamamış ve kapanmış, bazı okullar ise yeni çözüm yolları arayarak bu sürece adapte olmaya 
çalışmıştır (İnan, 2020). 
Çocuklar ulusal ya da yerel şekilde yaşanan olaylardan doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilenmektedir (AÇEV, 2016).Çocukların, dünya çapında yaşanan ve sosyal hayatı derinden 
etkileyen Covid-19 pandemi sürecinden de etkilenmemeleri kaçınılmazdır. Covid-19 pandemi 
sürecinden etkilenen bireyler düşünüldüğünde çocukların bilişsel, sosyal, fiziksel ve dil 
gelişim alanları açısından diğer bireylere göre pandemi gibi kriz durumlarından daha fazla 
zarar görme ihtimalleri bulunmaktadır (Çaykuş ve Çaykuş, 2020; Lieberman, Chu, Van Horn 
ve Harris, 2011). Okul öncesi dönem çağındaki çocuklara, ruhsal, sosyal, motor ve bilişsel 
becerilerin kazandırılması için etkinlikler uygulanmalıdır. Fakat yaşanan salgın sebebiyle 
çocukların günlük rutinlerinin değişmesi; motor, bilişsel, dil ve sosyal gelişimlerini sekteye 
uğratabilmektedir (Ercan, Arman, İnal-Emiroğlu, Öztop ve Yalçın, 2020). Çocukların 
pandemi sürecinin olumsuz yönlerinden en az şekilde etkilenmesi için ailelerine ve 
öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Aynı zamanda bu sürecin çocuklar üzerindeki 
etkilerine ilişkin ailelerin ve öğretmenlerin farkındalık geliştirmeleri de önemli görülmektedir.  
Alan yazında ilgili çalışmalar incelendiğinde; Aral, Aysu ve Kadan (2020)tarafından yapılan 
çalışmada Covid-19 pandemi sürecinde çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına ve buna yönelik 
önerilere yer verdikleri görülmüştür. Akkaş-Baysal, Ocak ve Ocak (2020), EBA ve diğer 
uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin çocuğu okul öncesi eğitim alan velilerin görüşlerini 
incelemiştir. Mart ve Kesicioğlu (2020) ise Covid-19 pandemi sürecinde ailelerin evde oyun 
oynamaya ilişkin düşüncelerini belirlemiştir. Tarkoçin, Alagöz ve Boğa (2020) okul öncesi 
dönem çocuklarının Covid-19 pandemi sürecinde davranış değişiklikleri ve farkındalık 
düzeylerini anne görüşlerine başvurarak incelerken, Yüksek-Usta ve Gökcan (2020), 
çocukların ve annelerinin Covid-19 ile ilgili görüşlerini görüşme ve çizip anlatma tekniği 
kullanarak incelemiştir. Akın ve Aslan (2021) ise okul öncesi öğretmenleri için okul öncesi 
dönemdeki uzaktan eğitim için örnek bir çalışma hazırlanmasını amaçlayarak çocuklar ve 
velilerle eylem araştırması yapmıştır. Aral, Fındık, Öz, Karataş, Güneş ve Kadan (2021) 
yaptıkları deneysel çalışmada ise Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime devam eden 
36-72 aylık çocuklara çevrim içi verilen nefes farkındalık ve hareket etkinliklerinin çocukların 
öz düzenleme ve duygu düzenleme becerilerine etkisini incelemiş, araştırma sonucunda 
anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.   
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Geriş ve Gümüş (2020) okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik düşüncelerini ve 
tecrübelerini değerlendirirken, Gündoğdu (2021), okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim 
sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarını belirlemiş, Er-Türküresin(2020), Covid-19 
pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri 
bağlamında incelemiş, Yıldırım (2021) ise çalışmasına hem velileri hem de okul öncesi 
öğretmenlerini dahil etmiş, Covid-19 pandemisinin okul öncesi eğitime yansımalarını 
araştırmıştır. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim süreci 
etkilenirken, eğitimin temel taşı olan okul öncesi eğitim ve okul öncesi dönem çocukları da bu 
süreçten fazlasıyla etkilenmiştir. Bu süreçte okul öncesi dönem çocuklarının yaşadığı 
güçlüklerin belirlenmesi değerli görülmektedir. Çocukların Covid-19 pandemi sürecinde 
eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükler değerlendirilirken okul öncesi öğretmenlerin 
görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu düşünceler ışığında bu araştırmada, Covid-19 
pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların yaşadıkları güçlüklerin 
öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM 
Araştırmanın Deseni 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 
Olgu bilim deseni farkında olunan fakat ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayışa sahip 
olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim araştırmalarının veri kaynaklarını 
araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek bireyler veya gruplar 
oluşturmaktadır. Olgu bilim araştırmalarında veri analizi yaşantıları ve anlamları ortaya 
çıkarmaya yöneliktir. Olgubilim deseni kullanılarak yapılan araştırmalar, nitel araştırmaların 
doğası sonucunda kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak olguyu 
anlamlandırmaya ve açıklamaya yarayacak örnekler, olaylar, yaşantılar ortaya koymayı 
sağlayabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
 
Çalışma Grubu 
Araştırma kapsamına alınan öğretmenler, uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Uygun 
örnekleme yöntemi, araştırmanın kolayca ulaşabileceği örneklemden veri toplaması olarak 
ifade edilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2020). 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır.  
15 okul öncesi öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Çalışmada yer alan katılımcıların 14’ü kadın 
(%93.3), 1’i erkektir (%6.7). Çalışmaya katılan öğretmenlerin 8’i (%53.3) 25 yaş ve altı, 4’ü 
(%26.6) 26-30 yaş aralığında, 2’si (%13.3) 31-35 yaş aralığında, 1’i (%6.6) 36-40 yaş 
aralığındadır. Öğretmenlerin 2’si (%13.3) önlisans mezunu, 12’si (%80) lisans mezunuve1’i 
(%6.6) lisansüstü mezunudur. Öğretmenlerin 9’u (%60) devlet okulunda, 6’sı (%40) özel 
okulda çalışırken; 6’sı (%40) anasınıfında, 9’u (%60) anaokulunda çalışmaktadır. 
Öğretmenlerin görev yaptıkları illere bakıldığında, Mersin ilinde 6 (%40), Adana ilinde 3 
(%20), Şanlıurfa ilinde 2 (%13.3), Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kilis illerinde ise 1’er 
öğretmenin (%6.6) görev yaptığı görülmüştür.   
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Öğretmenlik mesleğindeki toplam hizmet süreleri (kıdem) incelendiğinde 1 yıl mesleki 
kıdeme sahip 6 (%40) öğretmen 2, 6 ve 7 yıl mesleki kıdeme sahip 2’şer (%13.3) öğretmen, 3, 
13, 16 yıl mesleki kıdeme sahip 1’er (%6.6) öğretmen olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin 
sınıflarındaki çocuk sayılarına bakıldığında 6 (%40) öğretmenin sınıfındaki çocuk sayısının 1-
10 çocuk aralığında, 9 (%60) öğretmenin sınıfındaki çocuk sayısının 11-20 çocuk aralığında 
olduğu; öğretmenlerin sınıflarındaki çocukların yaş grubuna bakıldığında ise 4 (%26.6) 
öğretmenin sınıfındaki çocukların 37-48 ay aralığında, 3 (%20)  öğretmenin sınıfındaki 
çocukların 49-60 ay aralığında, 8 (%53.3) öğretmenin sınıfındaki çocukların ise 61-72 ay 
aralığında olduğu görülmüştür.  
 
Veri Toplama Aracı  
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların betimsel özelliklerine 
ilişkin bilgileri açıklamaları istenen sorular yer almaktadır. İkinci bölümde okul öncesi 
öğretmenlerinin, pandemi sürecinin okul öncesi eğitime devam eden çocuklar üzerindeki 
etkilerine ve çocukların yaşadıkları güçlüklere ilişkin görüşlerinin sorulduğu üç soru yer 
almaktadır. Formdaki sorular araştırma konusuna uygunluk açısından okul öncesi eğitim 
alanında çalışan bir öğretim üyesinin görüşüne sunulmuştur. Öneriler doğrultusunda görüşme 
soruları yeniden düzenlenmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular aşağıda sunulmuştur. 
1-Pandemi sürecinin (Covid-19) okul öncesi eğitime devam eden çocuklar üzerindeki etkileri 
hakkında ne/neler düşünüyorsunuz? (Gelişimsel ve psikolojik açıdan değerlendirebilirsiniz) 
2-Pandemi sürecinde (Covid-19) okul öncesi eğitime devam eden çocukların eğitim 
yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri nasıl değerlendiriyorsunuz?  
3-Uzaktan eğitim sürecinin okul öncesi eğitime devam eden çocuklar açısından yararı 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 
 
İşlem  
Çalışma grubunda yer alan öğretmenlere araştırmanın konusu, amacı ve görüşme süresine 
ilişkin bilgi verilmiş ve katılım için gönüllülük esas alınmıştır. Görüşmeler Meet, Zoom ve 
Whatsapp görüntülü uygulamaları üzerinden ve yüz yüze olacak şekilde 10-15 dakika 
arasında değişen sürelerde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ses veya görüntü kaydı 
alınmamış, görüşme formunda yer alan üç tane açık uçlu soru öğretmenlere sorulmuş ve 
verilen cevaplar araştırmacılar tarafından ilgili form üzerine yazılı olarak kaydedilmiştir. 
 
Verilerin Analizi 
Yapılan araştırma elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik 
analizi belirli kurallar çerçevesinde yapılan kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin 
kategoriler ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır. 
Araştırmacılar elde edilen verilerdeki kelime ve kavramların anlamlarını ve ilişkilerini 
belirlemektedir. Yapılan analiz sonucunda araştırmacılar metinlerdeki mesaja ilişkin 
çıkarımlarda bulunmaktadır (Büyüköztürk vd., 2020). 
Yapılan araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanması amacıyla “kodlayıcılar arası görüş 
birliği” ilkesi kullanılmıştır.   
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Üç araştırmacı birbirinden bağımsız olarak okul öncesi öğretmenlerinin verdikleri cevapları 
değerlendirmiş, kodlar vermiş ve verilen kodlardan kategoriler oluşturmuştur. Oluşan 
kategorileri kontrol eden üç araştırmacı tarafından gözlemciler arası tutarlılık hesaplanmıştır. 
Gözlemciler arası tutarlılık, (Tutarlılık=(tutarlı olan maddelerinin sayısı/toplam madde 
sayısı)x100) formülü ile elde edilmiştir (Creswell, 2021). Verilen formüle göre gözlemciler 
arası tutarlılık %88.4 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın bulgular kısmında öğretmenlerin 
ifadelerine olduğu gibi yer verilerek araştırmanın geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
 
BULGULAR 
Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların yaşadıkları 
güçlüklerin öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan 
araştırmanın bulgularına aşağıda yer verilmiştir. 
 
Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinin Çocuklar Üzerindeki 
Etkilerine İlişkin Görüşleri 
 
Ana Tema  Kategoriler Kodlar 

Pandeminin çocuklar 
üzerindeki etkileri 

Gelişimsel açıdan 
 

Sosyal-duygusal gelişimin olumsuz etkilenmesi 
(f=8) 
Tüm gelişim alanlarının olumsuz etkilenmesi 
(f=4) 
Motor gelişiminin olumsuz etkilenmesi (f=2) 
Bilişsel gelişimin olumlu etkilenmesi (f=2) 
Teknolojik aletler ile geçirilen zamanın artması 
(f=2)  
Dil gelişiminin olumsuz etkilenmesi (f=1) 
Bilişsel gelişimin olumsuz etkilenmesi (f=1) 
Pandemi sürecine ilişkin farkındalık 
oluşmaması(f=1) 

Psikolojik açıdan 

Kaygı, korku, endişe varlığı  (f=4) 
Virüsten korunma yöntemlerine uyum sorunu(f=4) 
Uzaktan eğitim sürecine uyum sorunu (f=1) 
Agresiflik, içe kapanıklık sorunu (f=1) 

 
Tablo 1’de okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinin çocuklar üzerindeki 
etkilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini 
gelişimsel açıdan değerlendiren katılımcıların 8’i sosyal-duygusal gelişimin, 4’ü tüm gelişim 
alanlarının, 2’si motor gelişimin olumsuz etkilendiğini, 2’si bilişsel gelişimin olumlu 
etkilendiğini, 2’si teknolojik aletler ile geçirilen zamanın arttığını, 1’i dil gelişiminin, 1’i 
bilişsel gelişimin olumsuz etkilendiğini ve 1’i de çocuklarda pandemi sürecine ilişkin 
farkındalık oluşmadığını ifade etmiştir.   
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Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini psikolojik açıdan değerlendiren katılımcıların 4’ü 
çocuklarda kaygı, korku, endişe oluştuğunu, 4’ü çocukların virüsten korunma 
yöntemlerineve1’iuzaktan eğitim sürecine uyum sorunu yaşadığını, 1’i ise çocukların 
agresiflik, içe kapanıklık sorunları yaşadığını ifade etmiştir. 
Okul öncesi öğretmenlerinin “pandeminin çocuklar üzerindeki etkileri” temasına ilişkin 
görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
Ö1: “Ben bu sürecin çocukları olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar oyun 
oynamak istiyor oyunla öğreniyorlar. Sosyalleşme açısından da çok geride kaldıkları 
düşünüyorum. Psikolojilerinin kötü olduğunu düşünüyorum okul sürekli açılıp kapandığı için 
adapte olamadılar. Çoğu çocuk okul kapanınca ağladı böyle dönütler aldım o yüzden kötü 
etkilendiklerini düşünüyorum.” 
Ö5: “Çocukların belirsiz bir süreç olması ve pandeminin farklı bir süreç olması çocukları 
etkiledi. Kapanmaların kısıtlamaların sokağa çıkma yasaklarının olması park gibi ortamlarda 
bulunamamaları çocukları sosyal gelişim açısından olumsuz etkiledi. Çocuklar daha çok 
bilgisayar tablet telefon gibi teknolojik aletlerle zaman geçirmesi arttı. Motor gelişimlerinin 
büyük kas becerilerinin olumsuz etkilendiğini düşünüyorum çünkü çocuklar açık alanda oyun 
oynamadılar. Maske kullanmak zorunda kalan çocuklar yetişkinlere göre daha çabuk adapte 
oldular ve kurallara uydular. Çocuklarda kaygı endişe yaşadılar bu süreçten dolayı. Hastalıkla 
ilgili belirsizlik ve ne olacağı ile ilgili bilgi almak istediler.” 
 
Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Eğitim 
Yaşantılarında Yaşadıkları Güçlüklere İlişkin Görüşleri 
 
Ana Tema  Kategoriler Kodlar 

Çocukların eğitim 
yaşantılarında 

yaşadıkları güçlükler 

Eğitim 
ortamlarında 

yaşanan güçlük 

Uzaktan eğitim sürecine ve okul uyum sorunu 
(f=10) 
Çevre ile kurulan iletişim ve etkileşim eksikliği 
sorunu(f=3) 
Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyum sorunu 
(f=3) 

Eğitime devam 
etme güçlüğü 

Fırsat eşitsizliği (f=4) 
Uzaktan eğitime katılımın az olması (f=1) 
Yüz yüze eğitime katılımın az olması (f=1)  

Etkinlik sürecinde 
yaşanan güçlük 

Etkinlik çeşitlerinin kısıtlanması (f=2) 
Eğitim sürecinden yeterli verimi alamama (f=1) 
Birebir öğrenme fırsatı yetersizliği (f=1) 

 
Tablo 2’de okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde çocukların eğitim 
yaşantılarında yaşadıkları güçlüklere ilişkin görüşleri yer almaktadır. Çocukların eğitim 
yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitim ortamlarında yaşanan güçlük olarak değerlendiren 
katılımcıların 10’u çocukların uzaktan eğitim sürecine ve okula uyum sorunu, 3’ü çocukların 
çevre ile kurulan iletişim ve etkileşim eksikliği sorunu,3’ü ise çocukların maske, mesafe, 
hijyen kurallarına uyum sorunu yaşadığını ifade etmiştir.  
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Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitime devam etme güçlüğü olarak 
değerlendiren katılımcıların 4’ü fırsat eşitsizliği olduğunu, 1’i uzaktan eğitime katılımın az 
olduğunu, 1’i ise yüz yüze eğitime katılımın az olduğunu ifade etmiştir. 
Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri etkinlik sürecinde yaşanan güçlük 
olarak değerlendiren katılımcıların 2’si etkinlik çeşitlerinin kısıtlandığını, 1’i çocukların 
eğitim sürecinden yeterli verimi alamadığını, 1’i ise çocukların birebir öğrenme fırsatı 
yetersizliği yaşadığını ifade etmiştir. 
Okul öncesi öğretmenlerinin “çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükler” 
temasına ilişkin görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
Ö8: “Çocuklar kendilerine bağ olan yük olan hiçbir şeyi sevmezler. Her fırsatta maskeyi 
çıkarıp fırlatma eğilimindeydiler. Dezenfektanlar ne kadar onların vücutlarına uygun olarak 
hazırlansa da vücutları tepki vermeye başlamıştı. Her fırsatta el yüz temizliği yapmak onlara 
bir zaman sonra hayatlarının parçası olsa da sıkılmışlardı. Arkadaşlarına istedikleri kadar 
yakın olamamak ortak oyunlar oynarken kendilerini sınırlandırması onları yormaya 
başlamıştı. Dönem sonuna doğru artık kurallara uymayı bırakmışlardı.” 
Ö11: “İlkokul heyecanlarının yaşandığı dönemde çocuklar çok istekle başlayıp belirsizlikle 
gelişen uzaktan, yüz yüze durumuna maruz kaldılar. Okul düzenine alışıldı, uzaktan eğitme 
geçildi, uzaktan eğitimden tekrar yüz yüzeye geçildi. Bir öğrencim annesine karne günü keşke 
sihirli değneğim olsa okula baştan gelebilsem her şeyi düzeltsem demiş. Bunu duyduğumda 
yaşayamadığı anılar ve yaşadığı hayal kırıklığı için üzüldüm. Maske takamayan öğrenci okula 
gelmemeye başladı. Devamsızlıklar daha fazla oldu çünkü gönüllülük esaslı bir süreçti.” 
 
Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinin Çocuklara Olan Katkısına 
İlişkin Görüşleri 
 
Ana Tema  Kategoriler Kodlar 

Uzaktan eğitim 
sürecinin 

çocuklara katkısı 

Yararlı 

Teknoloji kullanımının verimli hale gelmesi (f=5) 
Ailenin eğitim sürecine dahil olması (f=5) 
Öğretmen ve arkadaşlarla etkileşimin devamının sağlanması 
(f=4) 
Çevresel uyaranların kontrollü hale gelmesi (f=1) 
Bireysel öğrenmenin artması (f=1) 

Yararlı değil Yararı olmadı (f=3) 

 
Tablo 3’te okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinin çocuklara olan katkısına 
ilişkin görüşleri yer almaktadır. Uzaktan eğitim sürecinin çocuklara olan katkısını yararlı 
olarak değerlendiren katılımcıların 5’i teknoloji kullanımının verimli hale geldiğini, 5’i 
ailenin eğitim sürecine dahil olduğunu, 4’ü öğretmen ve arkadaşlarla etkileşimin devamının 
sağlandığını, 1’i çevresel uyaranların kontrollü hale geldiğini, 1’i ise bireysel öğrenmenin 
arttığını ifade etmiştir. Katılımcıların 3’ü ise uzaktan eğitim sürecinin yararlı olmadığını ifade 
etmiştir.  
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Okul öncesi öğretmenlerinin “uzaktan eğitim sürecinin çocuklara katkısı” temasına ilişkin 
görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
Ö7: “Dijitalleşen dünyada teknoloji kullanımını bir eğitim aracı olarak kullanmak çocukları 
bu dünyaya hazırlamak açısından faydalı olabilir.” 
Ö6: “Uzaktan eğitim sürecinin bence en olumlu etkisi aileyi daha çok eğitimin içine 
katabilmek oldu. Etkinlikleri, çalışmaları beraber yaparken çocuklarla ailenin ilişkisini iyi 
etkilediğini düşünüyorum.” 
Ö12: “Bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Okul öncesinde yüz yüze eğitim olur. Çocuk 
ekranda kişinin yanında olmak onunla oynamak ister.”  
 
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu araştırma Covid-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitime devam eden çocukların 
yaşadıkları güçlüklerin öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi amacıyla 
yapılmıştır. Bu amaçla 15 okul öncesi öğretmeni ile görüşme yapılarak çocukların yaşadıkları 
güçlükler ile ilgili 3 soru sorulmuştur. Verilen yanıtlar içerik açısından değerlendirilerek her 
bir soruya ilişkin kategoriler ve kodlar oluşturulmuştur.  
Araştırmanın bulgularına göre pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini gelişimsel açıdan 
değerlendiren katılımcıların 8’i çocukların sosyal-duygusal gelişiminin, 4’ü ise çocukların 
tüm gelişim alanlarının olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. Çocuklar okul öncesi eğitim 
döneminde bilişsel, sosyal, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmekte ve temel 
kavramları öğrenmektedir (Aslanargun ve Tapan, 2011). Eğitim-öğretim sürecinin Covid-19 
pandemisi nedeniyle kesintiye uğraması ve özellikle okul öncesi dönem çağındaki çocukların 
sosyal izolasyona maruz kalması gelişim alanlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Pandemi 
sürecinin çocuklar üzerinde kısa ve uzun vadede olumsuz etkileri olabilmektedir (Yoshıkawa, 
Wuermli, Brıtto, Dreyer, Leckman, Lye, … Stein, 2020). Yüksek-Usta ve Gökcan (2020) 
yaptıkları araştırmada çocukların virüs sebebiyle yaşadıkları değişimlerden en fazla sosyal 
izolasyondan etkilendiklerini ve birçoğunun bazen olumlu bazen olumsuz hissettiklerini 
belirtirken; Yıldırım (2021) ise çalışmasında Covid-19 pandemi sürecinin okul öncesi eğitime 
olumsuz etkileri olduğu ve sürecin çocukların duygusal-zihinsel gelişim açısından olumsuz 
etkilendiği sonucuna ulaşmıştır.  
Pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini psikolojik açıdan değerlendiren katılımcıların 4’ü 
çocuklarda kaygı, korku, endişe oluştuğunu, 4’ü ise çocukların virüsten korunma 
yöntemlerine uyum sorunu yaşadığını ifade etmiştir. Salgın durumunda aile dışı ve aile içi 
rutinlerin bozulması çocukların gelişimlerini sekteye uğratabilir; aynı zamanda takıntı, 
saplantı, mükemmeliyetçilik, sağlık kaygısı, ayrılma kaygısı, travma ile ilişkili bozukluklar, 
depresif duygu durum, kaygı gibi psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir (Ercan 
vd. 2020). Tarkoçin, Alagöz ve Boğa (2020) yaptıkları araştırmada 3-6 yaş çocukların 
duygusal/davranışsal sorunlarını incelemiş, pandemi öncesi süreçte çocukların çoğunda sorun 
olmadığını fakat pandemi sonrası süreçte çoğu çocuğun değişiklikler yaşadığını belirtmiştir. 
İncelenen araştırmada çocuklarda kaygı, agresif/öfkeli/saldırgan tavırlar, duygusal olma ve 
daha çabuk ağlama, korku, kardeş kıskançlığı, anne babaya bağımlılık, aşırı hareketlilik ve 
durgunluk oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Yapılan araştırmada çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitim 
ortamlarında yaşanan güçlük olarak değerlendiren katılımcıların 10’u çocukların uzaktan 
eğitim sürecine ve okula uyum sorunu yaşadıklarını ifade etmiştir. Çocuklarda yaşanan bu 
uyum sorunu gelişim özelliklerinden veya pandemi sürecinde sürekli olarak değişen uzaktan 
eğitim-yüz yüze eğitim durumlarından kaynaklanabilir. Demir ve Kale (2020), çalışmalarında 
yer alan okul öncesi öğretmenlerinin çoğunun, uzaktan eğitim sürecinin öğrencilerinin 
bireysel gelişim özelliklerine uygunluk ve uzaktan eğitimden yararlanabilme durumlarını 
olumsuz olarak değerlendirmiştir.  
Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri eğitime devam etme güçlüğü olarak 
değerlendiren katılımcıların 4’ü çocukların bu süreçte fırsat eşitsizliği yaşadığını,1’i ise 
uzaktan eğitime katılımın az olduğunu ifade etmiştir. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim 
derslerine katılım sağlayamayan çocukların fırsat eşitsizliği yaşadığı düşünülebilir. Geriş ve 
Gümüş (2020) okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitimde fırsat eşitliğine yönelik 
görüşlerini incelemiş ve düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip çocuklarla eğitim yapmakta 
zorlandıkları ve mevcutlarının tamamının uzaktan eğitime katılmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Uzaktan eğitim sürecinin zorunlu olması nedeniyle eğitimde teknolojik aletlerin ve internetin 
kullanımı artmıştır. Tarkoçin, Alagöz ve Boğa (2020) yaptıkları araştırmada pandemi öncesi 
süreçte çocuklarının çoğunluğunun kitle iletişim araçlarını kontrollü şekilde kullandığını fakat 
pandemi sonrasına bakıldığında; kitle iletişim araçları kullanımında çocukların çoğunda artış 
olduğunu belirtmişlerdir. Artan talebin aksine ekonomik açıdan dezavantaj sahibi aileler, 
çocuklarına uzaktan eğitim araçlarına (tablet, televizyon, internet, bilgisayar) erişim imkanı 
sağlayamamıştır. Bu durum sonucunda çocukların eğitim hayatlarında kesintiler olmuş, 
pandemi sürecine uyum zorlaşmıştır. Okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynler internet 
bağlantısı sorunları ve finansal zorluklara çözüm ararken zorlanmıştır (Yıldırım, 2021). 
Çocukların eğitim yaşantılarında yaşadıkları güçlükleri etkinlik sürecinde yaşanan güçlük 
olarak değerlendiren katılımcıların 2’si etkinlik çeşitlerinin kısıtlandığını ifade etmiştir. 
Pandemi sürecinde temas gerektiren etkinliklerin yapılması ve oyunların oynanması uygun 
görülmemiştir. Öğretmenler etkinliklerin sosyal mesafe kuralına uygunluğunu sağlarken 
zorlanmış buna bağlı olarak etkinlik çeşitliliği azalmış ve çocuklar ise fazla sayıda etkinlik ile 
karşılaşamamıştır. Araştırmanın bulgularına benzer sonuçlar Demir ve Kale (2020) ve Geriş 
ve Gümüş (2020) tarafından bulunmuş; Demir ve Kale, çalışmalarında öğretmenlerin 
çoğunluğunun müfredatı tam anlamıyla uygulayamadıklarını belirtirken; Geriş ve Gümüş, çok 
az sayıda öğretmenin tüm etkinlik çeşitlerini uygulayabildiğini belirtmiştir. 
Araştırmada katılımcılardan elde edilen bir diğer bulgu uzaktan eğitim sürecinin çocuklara 
katkılarına ilişkin görüşlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu pandemi sürecinde uygulanan 
uzaktan eğitimin çocuklar için yararları olduğunu ifade etmiştir. Araştırmada elde edilen diğer 
bulgular incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinin yararlı olmadığına dair algılar oluşmakta 
ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitimin çocuklara olan katkısına ilişkin 
olumlu görüş bildirmeleri dikkat çekmektedir.   
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Bu araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitimin yararlı olduğunu belirtmeleri; 
çocukların teknoloji kullanımının verimli hale gelmesi, ailelerin eğitime dahil olması, ailelerin 
eğitim sürecine katılmasıyla çocukla kaliteli zaman geçirmesi, sosyal izolasyona maruz kalan 
çocukların öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişiminin devam etmesi gibi çocuklara farklı 
konularda yararlılık sağladığını düşünmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Literatür 
incelendiğinde bu araştırma sonuçlarına paralel olarak Geriş ve Gümüş’ün (2020) yaptıkları 
çalışmada da öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim 
uygulamayı düşünmemelerine rağmen uzaktan eğitimi verimli gördükleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim uygulamalarının etkililiğine ilişkin 
görüşlerini inceleyen Er-Türküresin (2020) ise görüşlerin hem olumlu hem olumsuz yönde 
olduğunu belirtmiştir. Öğretmen adayları pandemi sürecinde başka bir seçenek olmadığı için 
uzaktan eğitim sisteminin tercih edilebilecek bir sistem olduğunu ancak yüz yüze eğitimin 
yerini doldurmaya yetmediğini yönünde görüş bildirmiştir. Uzaktan eğitim sürecini yararlı 
olarak değerlendiren öğretmenlerin çoğunluğu ailelerin eğitim sürecine dahil olmasını neden 
olarak göstermiştir. Pandemi sürecinde zamanının çoğunluğunu ev ortamında geçiren 
çocuklar için ailelerin eğitim sürecine katılım sağlaması ve birlikte verimli zaman geçirmesi 
önemli görülmektedir. Gündoğdu’nun (2021) yaptığı çalışmaya katılan öğretmenlerin 
çoğunluğunu pandemi sürecindeki aile katılım çalışmalarındaki farklılıkları olumlu olarak 
değerlendirmiş, aile katılımının ve sorumluluğun arttığını ifade etmişlerdir. Tarkoçin, Alagöz 
ve Boğa’nın (2020) çalışmasına katılan anneler ise pandemi sonrasında çocuklarıyla 
geçirdikleri zamanın ve çocuklarıyla birlikte oyun oynama-etkinlik yapma sürelerinin arttığını 
ifade etmişlerdir. 
Yapılan araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri dikkate alındığında yaşanan Covid-
19 pandemi sürecinin genel olarak çocukları olumsuz olarak etkilediği sonucuna ulaşılırken 
aynı zamanda bu sürecin çocuklar ve aileler için yararları olduğu da görülmüştür. 
Araştırmadan elde edilen bulguların çocukların Covid-19 pandemi süreci ile birlikte 
yaşadıkları değişimlerin belirlenmesine katkı sağlayacağı, ailelere, öğretmenlere, kurum ve 
kuruluşlara, gelecekte yapılacak diğer araştırmalara rehber olacağı düşünülmektedir. Bu 
noktadan hareketle elde edilen bulgular ışığında şu önerilerde bulunabilir: 
 
1. Covid-19 pandemi süreci ile ilgili çocukların yaşadıkları belirsizlik çocukta kaygı, endişe 
ve stres yaratabilmektedir. Aileler ve öğretmenler bu süreçte çocukları Covid-19 ile ilgili açık 
ve anlaşılır şekilde bilgilendirmelidir. Çocuğun varsa yanlış bilgileri düzeltilmelidir. 
2. Fırsat eşitsizliğiniönlemek amacıyla alt yapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, ucuz olması, 
uzaktan eğitim sürecinde kullanılan teknolojik araçlara erişimin sağlanması, ailelerin ve 
çocukların teknolojinin kullanımı ile ilgili bilgilendirilmesi ve geliştirilmesi önerilebilir. 
3. Okul öncesi öğretmenlerin Covid-19 pandemi sürecinde yaptıkları eğitim-öğretim 
çalışmaları incelenebilir.  
4. Benzer çalışma aileler ile yapılabilir; Covid-19 pandemi sürecinde hem ailelerin yaşadığı 
güçlükler hem de çocukların yaşadığı güçlükler ailelerin görüşleri alınarak incelenebilir. 
Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan güçlükler konusunda okul öncesi dönem çağındaki 
çocukların görüşleri alınarak farklı çalışmalar yapılabilir.  
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ABSTRACT 
Perceptions about differences among students manifest themselves in various ways, and they 
exert powerful influence in educational settings. Student diversity is still one of the biggest 
challenges for the teachers to deal with. Schools are organised around the idea that the 
students who are the same age will also have the same level of readiness and ability. Thus, the 
teachers are required to teach the mandated curriculum content to a diversity set of students. 
Yet, the students’ scores in standardized tests determine the teacher success. Therefore, 
teachers shift focus on the struggling learners to help them avoid failing in tests. 
Consequently, advanced learners are left behind and feel bored from whole class modelling 
and numerous repetitions of the same concepts. Schools, for many of the advanced learners, 
begin to feel like a kind of prison where they feel trapped, misunderstood or bored.  
However, advanced learners have needs that differ in nature from those of the other students, 
which require certain instructional and curricular modifications. Within this spotlight, is the 
idea of an “advanced learner” truly relevant in an educational settings that emphasize equity 
and excellence for all students? 
The article emphasizes differentiation as a means to differ What (curriculum) and How 
(instruction) to successfully respond to the many facets of students’ achievement. It highlights 
the idea of creating and providing opportunities for advanced learners to feel challenged and 
to excel in their classroom curriculum.  
In this study, several resources discussing the differentiated instruction for advanced learners 
have been examined and an overview of some key principles for differentiating instruction, 
with the emphasis on the learning needs of academically advanced learners is provided.    
Keywords: advanced learner, differentiation, excellence 
 
Introduction 
In educational organizations within the country, meeting the needs of high achieving students 
have become a challenging task for the educators. Parents and educators are constantly in 
need of seeking alternative services for these high ability students, because they find basic 
standards unchallenging.  
Through our experiences, we have many times seen advanced learners to raise their hands, but 
they already know that the teacher will not call their names, because the teacher is sure that 
these students already know the answer. These students usually feel bored in these kinds of 
classroom settings, because the teacher tries to focus on the struggling learners who have 
simpler questions and concerns. While waiting, they may make a provocative comment, 
which for the teacher may sound disruptive, or they simply feel demotivated.   
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How do we, as teachers, respond to the needs of these advanced learners? What should we do 
so that these learners progress within their zone of proximal development? 
It is utmost important that all teachers are able to identify advanced learners in their 
classrooms who may have different needs than the rest of the classroom, who may need 
instructions that are more complex. Keeping these kinds of students challenged and teaching 
them to their capacity can require changes in the regular school curriculum.  
Let us have a thorough look at the student profile of an advanced learner.  
 
Student profile of an advanced learner 
 “Intellectually gifted students are those who have scored very high on standardized tests and 
usually excel in school. They are frequently very highly skilled verbally and have outstanding 
memories and literary abilities – especially in reading and writing – compared with their 
typical age peers. They also tend to have outstanding critical thinking and problem solving 
abilities and insatiable curiosities.” (Mastrpieri and Scruggs, 2000) Intellectually gifted 
students acquire, retain and manipulate large amounts of information and appear to learn in 
intuitive leaps (Gallagher, 1994). According to the investigation by Alberta Education (2010), 
advanced students have individual profile of abilities, needs, interests, and developmental 
issues that often are associated with highly achieving learners and that have important 
implications for learning. (Alberta, p.174) The document summarizes the common intellectual 
characteristics of the gifted students as follows:  
- advanced intellectual achievement 
- high motivation and interest  
- verbal proficiency  
- logical thinking  
- creativity 
According to Yatvin (2004), the signature characteristics of giftedness is curiosity. Curiosity 
leaps joyously over curricular boundaries without looking back.  
“The class curriculum, no matter how engaging and challenging, cannot always satisfy the 
minds and hearts of children who constantly see new doors to open and new paths to travel. 
(Yatvin, p 25.)  
Yatvin (2004) thinks, teachers should give advanced students more independence rather than 
more help.  
There is a false consumption that advanced learners are able to work independently and the 
number of independent work should be increased while adjustments are made in the 
curriculum. There are a number of activities for students identified as advanced learners, but 
such students are not necessarily prepared to work independently or wisely, only because they 
possess higher order thinking ability. We cannot leave these children alone on their own 
intellectual adventure; only because we believe they can manage with difficulties and find a 
way out, while we mostly worry about our struggling learners.   
Just as with students who are at grade level or who are struggling to learn, we must scaffold 
instruction and coach advanced learners through essential steps.   
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Some teacher make the mistake of setting the bar usually high for these students and assuming 
all of them can reach it without assistance. This is not true. Children are children, all with 
different life experiences and proclivities, even in the gifted world.  
Tomlinson (1999) who says, “Advanced learners, like other learners, need help in developing 
their abilities”, supports the same idea. “Without teachers that coach for growth and 
curriculums that are appropriately challenging, these learners may fail to achieve their 
potential.” (Tomlinson, p 11) 
Tomlinson (2001) proposes some key principles that are useful when coaching advanced 
learners’ growth:  
- Continually raise the ceiling of expectations so that useful learners are competing with their 
own possibilities rather than a norm.  
- Make clear what would constitute excellence for the advanced learners so that they know 
what to aim for in their work.  
- Raise the support system available to the students to reach their goals.  
- Make sure to balance rigor and joy in learning. It is hard to imagine a talented, high-
achieving learner persisting when there is little pleasure in what the learner is doing.  
Tomlinson (2001) identifies some reasons why advanced learners do not achieve their full 
potential. 
- Advanced learners may become mentally lazy, even though they do well at school.  
- Advanced learners may become “hooked” on the trappings of success.  
- Advanced learners may become perfectionists.  
- Advanced learners may fail to develop a sense of self-efficiency 
- Advanced learners may fail to develop study and coping skills.  
One of the character traits of advanced students is perfectionism. Perfectionism can be used in 
a positive way to achieve excellence. However, it can become a serious issue for some 
students if the control is not taken over. Teachers should demonstrate patience and 
understanding to positively channel a student’s perfectionism. The considerations include:  
- Being aware of expectations that teachers create for students. They should be reasonable and 
allow the students to be an individual to express himself and to make mistakes.  
- Support students to set reasonable and reachable groups;  
- Help students develop time management skills. 
- Create a safe environment where mistakes are good experiences.  
 
How to differentiate instruction for advanced learners 
The goal of differentiating for students who are advanced is to engage them more deeply and 
maximize their learning potential. Advanced students have special needs, which involve the 
need for a flexible academic program that involves higher cognitive concepts and processes 
and freedom from structured requirements and limited periods.(Freeman, p.10) 
If what the student needs to learn, relative to his or her area of strength, is not within the 
instructional plan for the class without differentiation, that student may be the one in the class 
who learns the least. (Alberta Education, p 173)  
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What we teach (content), how the students learn it (process) and how they demonstrate their 
learning (the product) are important elements of differentiation. (Tomlinson, 2001)  
Environment and assessment should also be differentiated for successful outcomes (Alberta 
Education, p.6) However, the distinction should be made between how we differentiate for all 
and how we differentiate for advanced learners. (Heacox, p. 136) 
Diana Heacox (2004), in her book “Making differentiation a habit” provides insight into 
content, process and product differentiation focused extensively on advanced learners. 
According to her, these principles should guide the teachers through effective differentiation.  
 
Content differentiation – the teacher introduces high ability students to more advanced 
research skills so that they can develop greater independence in finding answers to their 
questions. (Heacox, p. 138).  
In order to successfully differentiate the content, the related activities should be more:  
- abstract: the focus is more on concepts and generalizations rather than on specific and 
factual information. “The most difficult first” is one way of compacting curriculum for 
advanced learners. This way, the students throw away the curriculum part that they already 
know. This frees up students for more challenging content. (Azzam, 2016) 
- complex: the original content remains, but it is compared and contrasted and combined with 
other information. E.g. A regular student may write the events in the story in a correct 
sequence after having read the book while an advances learner can write a book review where 
the characters are judged and the student’s personal opinion is given. 
- interrelated: advanced students usually have the potential of applying the ideas or methods 
from one field to others. So, students would benefit from being challenged to use knowledge, 
process and skills in different combinations. E.g. the students can take the science knowledge 
of water and use it in social studies to inquire how people can make responsible use of water.  
- constrained - lessening the degrees of freedom in an activity, it is possible to concentrate 
students’ focus and encourage them to go more deeply into a particular aspect of a learning 
outcome.  
 
Process differentiation – the teacher present tasks with high level of rigor that demand the 
use of critical and creative thinking. (Heacox, 138) 
 
Product differentiation – the teacher moves the high-achievers beyond what is familiar to 
new ways of showing what they have learned: the students are taught to use their imaginations 
and create original products, not just “reproduce” other people’s thoughts and ideas (Heacox, 
p.138-139)  
 
Environment Differentiation – advanced students benefit from learning environments where 
they have opportunities to explore their own learning strength and needs, make mistakes and 
see mistakes as opportunities, gain understanding of self and the others. Learning centers, 
interest stations, flexible grouping, the use of technology are all samples of a differentiated 
environment.   
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Assessment differentiation - Educators must establish a challenging environment and collect 
multiple types of assessment information so that all students are able to demonstrate their gifts 
and talents. (NAGC, 2019) An effective assessment for advanced students include a high level 
of stimulus that requires students to demonstrate thinking and problem solving skills; a set of 
clear criteria by the which the work will be judged.  
Before designing an activity for the advanced students, it is important to check if the task 
meets what Renzulli from National Research Center for Gifted and Talented (University of 
Connecticut) calls the “could/would/should test”.  
- Could all students do this? 
- Would all students do this? 
- Should all students do this? 
If any of the responses is yes, then the activity is not differentiated for advanced learners. The 
teachers should make sure that the learning engagements are rigor and complex that require 
multiple processes, more expansive knowledge basis and greater depth or ambiguity in 
thinking.  
Advanced students need diverse learning resources and opportunities for brainstorming and 
creative problem solving. Collaborative learning opportunities with other advanced students 
and involvement in in-depth cultural experiences are also special needs. (Freeman, p.10) 
When gifted students work together, they challenge themselves in unexpected ways. They 
bounce ideas off one another and take a peer's idea to a new place. (Azzam, 2016) 
There are many ways of grouping students in a differentiated classroom. However, there are a 
few from which advanced learners benefit most:  
 
Cluster grouping – is generally defined as placing a group of gifted, high-achieving or high-
ability students in elementary classroom with other students. A special curriculum is worked 
out for these students with different learning outcomes, pace and standards. The students 
receive the same number of math classes as the others. As these students have the capacity to 
cover the concepts taught quickly within the same time frame, they get an opportunity for 
individualized, self-directed teacher guided projects to enrich and explore the topics in depth. 
(Gentry & Mann, 2008) 
 
Tracking - full-scale permanent grouping; students are assembled by ability in all subjects 
usually determined by test scores. 
 
Multi-age grouping – also called “accelerated group” - high-achieving students attend 
classes with the students who are in above grade level.  
 
Ability grouping – bringing advanced students within a class together in particular subjects. 
This kind of grouping mostly happens in heterogeneous classrooms for particular lessons as 
Math and Reading.  
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To help the advanced learners to excel within their potential, the teachers should select 
meaningful teaching strategies and activities so that the student’s role becomes one of an 
independent, self-motivated and confident learner. The summary of these activities may look 
like, but not limited to: 
 
Anchor activities – these activities are designed to keep the students actively engaged in 
activities worthy of their time and appropriate to their learning needs. (Tomlinson, 2001). 
Anchor activities do not have to be directly related to the curriculum at hand, teachers can use 
anchor activities to provide students with meaningful work related to specific instructional 
goals. The goals might be short term or long term, ranging from a list of options from which 
students can choose each day to multiple week project..  
 
Tiered activities – in a differentiated classroom, using tiered activities, all students focus on 
the same content, essential understanding and key skills. Tiered activities are parallel tasks 
that vary in complexity and depth with different levels and support and are developed in 
response to students’ readiness and performance. Properly developed tiered activities 
maximize learning and challenge students to wake in their Zone of Proximal Development 
(Vygostky, 1978) Tiered activities frequently include three tiers: Above grade level, on level 
and below level. 
 
Open-ended activities - develop critical and creative thinking skills and help students 
become better problem solvers. The challenge level is fluid as students respond from their 
own achievement level and experience. As students work more independently, motivation and 
persistence increase.  
 
Problem based learning - is an extended form of an open-ended learning that involves more 
in depth-study. (Gallagher & Stepien, 1996). It differentiates content and process encouraging 
students act like young practicing professionals. Students gain content knowledge and acquire 
skills while becoming more proficient problem solvers and critical thinkers. 
  
Small-group investigation - motivated and self-directed students are interested in working in 
the area of passion. Students identify a topic of interest, narrow the focus, plan the 
investigation, and culminate the study with a product that they share with interested audience 
(Renzulli & Reis, 1997). Independent studies are particularly powerful when a student has a 
real audience to whom she can report results.  
 
Curriculum compacting – making comparable adjustments in the curricular material for 
students who are already achieving at well above average levels. The procedure involves ( 1) 
defining the goals and outcomes of a particular unit, (2) determining and documenting which 
students have already mastered most or all of the specified learning outcomes,(3) providing 
replacement strategies for material already mastered through the use of instructional options 
that enable a more challenging and productive use of student’s time (Shellie, p.77). We have 
to remember that grade level standards a the floor, not the ceiling.  
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Final thought  
Developing a curriculum that is complex, rigorous and coherent for highly achieving students 
is a challenging task. However, the result is worthy. We have always had and we will always 
have students in our classroom who demonstrate exceptional abilities, exceptional 
achievement and exceptional interest in learning. All the students have right to learn 
something new every day, especially advanced students, when they have more potential to 
achieve it.  
The teachers teaching advanced students should be aware of their individual differences as 
early as possible, think of an individualized plan for them, select learning engagements very 
carefully for these students, create an environment where the students feel freedom to pose 
cognitive and affective questions at any time during learning, where the students take risks in 
processing ideas and questions and formulating meaningful responses. (Frances, p.7) 
Teachers of advanced students have to challenge themselves. Teachers need to be more 
creative in their approach to instruction, because almost all the teachers are trained to teach 
whole classroom. By differentiating the instruction, they are getting out of the pattern.   
Finally, what teachers do for advanced learners will be good for all the learners. As one of the 
educators says, “teachers should meet the needs of their brightest and “bring the others 
along”. As planning curriculum for advanced learners requires creativity, this creativity brings 
excitement to the classroom, which causes good motivation and success in other learners as 
well.  
Therefore, it is time to move bars, to broaden enclosures. It sounds to be hard. But, every 
challenge is an opportunity for growth.   
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ÖZET 
İnsanın yaşam alanı içinde canlı ve cansız bütün varlıkların bulunduğu ortam olan çevre ve 
çevre sorunları hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli bir sorumluluk alanıdır. Bu 
bağlamda insanın çevre ile etkileşiminin öneminden başlayarak, çevre duyarlığının 
geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu duyarlığın kazandırılmasında ise çocukluk döneminde 
okunacak çocuklara yönelik eserlerinin katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla 
çalışmada “Çocuk kitaplarında duyarlık eğitimi bağlamında çevre nasıl yansıtılmaktadır?” 
sorusunun cevabı aranmaktadır. Araştırmada doküman analizi deseni kullanılmıştır. Bu 
amaçla öncelikle çalışmanın kuramsal temelinin oturması için gerekli kaynaklar taranmıştır. 
Daha sonra farklı yazar ve yayınevlerine ait yedi çocuk kitabı okunarak kodlar 
oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar tabloda iletiler hâlinde verilmiştir. Çalışma sonucunda 
çocuk edebiyatı eserlerinde çevrenin farklı unsurlarına yönelik iletilerin bulunduğu 
görülmüştür. Bu iletiler kimi zaman metinlerdeki kahramanların yaşamlarında çevre 
duyarlığını bir yaşam biçimi edinmeleri şeklinde; kimi zaman ise olayın akışı içinde yer alan 
üstü örtülü iletiler ile sunulmuştur. İncelenen eserlerde sıklıkla doğa sevgisi, hayvan sevgisi, 
ağaçların korunması ve evcil hayvanlar gibi konular üzerinde durulurken; kahramanların 
çevreyi algılayış biçimleri ve koruma duyarlığının kendi yaşam alanları içinde olduğu 
görülmüştür. Bu açıdan incelenen kitapların çevre duyarlığı sağlayacak şekilde kurgulandığı 
ancak eserlerde ele alınan sorunların aynı olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, çevre, duyarlık, duyarlık eğitimi 
 

ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF PRECISION EDUCATION IN 
CHILDREN'S BOOKS 

 
ABSTRACT 
Environment and environmental problems, which are the environment in which all living and 
inanimate beings are located in the human habitat, are an important area of responsibility from 
individual to society. In this sense, it is considered important to develop environmental 
sensitivity, starting from the importance of human interaction with the environment. It is 
believed that children's literature works that will be read in childhood will contribute to the 
acquisition of this sensitivity. For this purpose, the study seeks the answer to the question of 
how the environment is reflected in the context of precision education in children's books. 
Qualitative research method and document analysis pattern were used in the research. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

91 

Before the research, the necessary resources were scanned to establish the theoretical basis of 
the study. Later, seven children's literature works belonging to different authors and 
publishing houses were read and codes were created. The generated codes are given in the 
table with messages. As a result of the study, children's literature works showed that there are 
messages given to different elements of the environment. These messages are sometimes in 
the form of heroes in texts acquiring environmental sensitivity as a way of life in their lives; 
sometimes, it is presented with implicit messages contained in the event stream. Looking at 
the works studied, it was often found that the heroes ' perception of the environment and their 
sensitivity to protection were within their circle of living space, while the subjects such as 
love of nature, love of animals, not cutting down trees, pets were emphasized. From this point 
of view, it is possible to conclude that the books studied were created in such a way as to 
provide environmental sensitivity, but that the works studied dealt with the same problems. 
Keywords: Children's literature, environment, sensitivity, sensitivity education 
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OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE 
YÖNELİK YAPTIKLARI ÖĞRETİM UYARLAMALARININ 
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Özet 
Eğitimde fırsat eşitliği açısından özel gereksinimli öğrencilerin, normal gelişim gösteren 
akranları ile birlikte gerekli alt yapılar hazırlanarak eğitim almaları çocukların gelişiminin 
desteklenmesinde oldukça önemli bir konudur. Günümüz koşullarında öğrenciler maalesef 
yüz yüze hizmet alımlarında eğitimlerin çoğunluğunu uzaktan (online) almak zorundalar. Bu 
nedenle de öğretmenlerin tüm öğrencilerin eşit şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına 
öğretimde uyarlamalar yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmada; öğretmenlerin özel 
gereksinimli çocukların kaynaştırma eğitimine katılımını kolaylaştırıcı öğretim uyarlamaları 
konusundaki bilgi ve tutumları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma tarama modeline göre 
desenlenmiştir. Çalışma verileri yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmaya 
55 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlere sınıfta ne tür uyarlamalar yaptıklarını belirlemek 
amacıyla beş açık uçlu soru yöneltilmiştir (Sorular; öğretim öncesi sınıfın düzenlenmesi, 
sınıfın fiziksel çevresinde yapılan düzenlemeler, sınıf ikliminin düzenlenmesi, sınıfın genel 
işleyişinin düzenlenmesi ve sınıf yönetiminde yapılan düzenlemeler nelerdir?). Görüşmeler 
araştırmacılar tarafından online olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda 
öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklar konusunda yeterli bilgiye sahip olamadıkları ve bu 
konuda gerekli düzenlemelere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim desteğine 
ihtiyaçları olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi, Kaynaştırma öğrencisi, Özel gereksinim, Öğretim 
uyarlaması 
 

EVALUATION OF PRESCHOOL INSTRUCTIONAL ADAPTATIONS FOR 
INCLUSIVE STUDENTS 

 
Abstract 
In terms of equality of opportunity in education, it is a very important issue in supporting the 
development of children that students with special needs receive education by preparing the 
necessary infrastructure together with their normally developing peers. In today's conditions, 
unfortunately, students must take their education from a distance (online) in face-to-face 
service procurement. For this reason, teachers need to adjust in teaching in order to ensure 
that all students receive education under equal conditions.   
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This study aim; preschool teachers' knowledge and attitudes towards teaching adaptations that 
facilitate the participation of children with special needs in inclusive education were tried to 
be evaluated. The study was designed according to the scanning model. Study data were 
collected using structured interview technique. In the study, 55 teachers participated. Five 
open-ended questions were asked to teachers to determine what kind of adaptations they made 
in the classroom. The interviews were conducted online by the researchers. As a result of the 
study, it was observed that the teachers did not have sufficient knowledge about children with 
special needs and they needed the necessary regulations and educational support for working 
with children with special needs. 
Keyword: preschool, ınclusive student, special needs, teaching adaptations 
 
GİRİŞ 
Okul öncesi dönemin tüm gelişim alanlarında çocuğun çok hızlı gelişim gösterdiği bir dönem 
olması ve okul öncesi eğitim programlarının tüm öğrenme alanlarını yoğun bir biçimde 
destekleyen etkinliklere sahip olması nedeniyle özel gereksinimli çocukların bu dönemde 
engel durumlarının ve gelişimsel sorunlarının tespit edilip, gerekli eğitimsel önlemlerin 
alınması büyük önem taşımaktadır. Günümüzde özel gereksinimli çocuklara hem eğitsel 
destek sağlamak hem de daha fazla topluma uyum göstermelerini kolaylaştırmak amacıyla 
kaynaştırma uygulamalarının yapılması giderek önem kazanmıştır. Kaynaştırma 
uygulamaların temel ilkesi olarak özel gereksinimli çocuklar normal gelişim gösteren 
çocuklar ile ortak sosyal ortamlarda bulunarak, eğitim alarak sosyalleşmesi ve toplumda bir 
üye olarak yer alması istenmektedir (Batu ve Yükselen, 2015; Brown, Odom ve Conroy, 
2001). 
Kaynaştırma uygulamalarının etkili bir biçimde yapılabilmesinde hem özel gereksinimli 
çocukların hem de normal gelişim gösterenlerin eğitimden en fazla yararı sağlayabilmeleri 
için öncelikle gerekli önlemlere ve düzenlemelere dikkat edilmelidir (Batu ve Kırcaali İftar, 
2005). Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında bulunan çocukların her birinin 
gereksinimlerinin farklı olduğunu bilerek onların gelişim düzeylerine bağlı olarak öğretim 
uyarlamaları hazırlaması ve uygulaması gerekmektedir. Öğretim uyarlamaları uyarlanmış 
etkinlik ve etkinlik uyarlaması şeklinde uygulanabilmektedir. Uyarlanmış etkinlikte özel 
gereksinimli çocuğa göre etkinliğin tamamının uyarlanması ile gerçekleşmektedir. Öğretimi 
etkileyen tüm unsurlar çocuğa göre tasarlanmaktadır. Etkinlik uyarlanmasında ise normal 
gelişim gösteren çocuklar için planlanmış etkinlikler özel gereksinimli çocuğa göre 
uyarlanmaktadır. MEB okul öncesi programında etkinlik uyarlaması beklendiği için okul 
öncesi öğretmenleri tarafından çok daha yaygın kullanılan bir uyarlama türüdür. Sınıfta özel 
gereksinimli çocuk için öğretmenlerin planlamış oldukları etkinliklerde özel gereksinimli 
çocuk için uyarlamalar yapması beklenmektedir. Öğretmenlerin etkinliklerdeki uyarlamaların 
dışında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını da uygulamaları hazırlamaları ihtiyaç 
olmaktadır. Hazırlanan bu uyarlamalar sayesinde özel gereksinimli çocukların tüm eğitim 
sürecinde kaynaştırılması hedeflenmektedir (Acarlar, 2013; Duman, 2015; MEB, 2013).   
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Gökkaya (2018) yaptığı çalışmasında okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarının en 
önemli kısmı olan eğitsel etkinlik uyarlamalarını çeşitli değişkenler açısından nitelik 
düzeylerini incelemiş ve okul öncesi dönemde nitelikli kaynaştırma uygulamalarının 
yapılabilmesi için etkinlik uyarlamaları ile ilgili çalışmaların daha fazla yapılması 
vurgulanmıştır. 
Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarında öğretim uyarlamaları planlanırken 
özel gereksinimli çocukların engel özelliklerine ve buna bağlı eğitsel gereksinimlerine yönelik 
bilgi ve becerilerinin yeterli düzeyde olması bu çocukların öğretim uyarlamalarından yüksek 
seviyede yarar sağlamlarını doğrudan etkilemektedir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin 
sadece bakış açısı olarak olumlu yaklaşımları yeterli değildir aynı zamanda sınıf çevresinin 
fiziksel olarak düzenlenmesi, program ve kullanılan yöntemlerin öğretim uyarlaması için 
etkili sınıf yönetimi becerileri ile birleştirilmesi önem taşımaktadır. Kaynaştırma öğrencisine 
yönelik öğretim uyarlamalarının niteliğinin artması özel gereksinimli çocuklara etkinlikte 
daha etkin yer alma fırsatı sunmakta, normal gelişim gösteren çocuklar ile etkileşim ve 
iletişim sağlamalarını kolaylaştırmakta, daha fazla yarar elde etmesini ve uygulamaların daha 
kolay uygulanmasını sağlamaktadır (Gökkaya, 2018; Sucuoğlu ve Kargın, 2006). Bu 
gerekçelerle bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencisine yönelik 
öğretim uyarlamaları ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilerek ortaya konulmasının 
gelecekte yapılacak öğretim uyarlamalarının niteliğine, bu konuda hizmet içi eğitim ve lisans 
öğretimi süreçlerinin gözden geçirilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 
 
YÖNTEM 
Araştırma Modeli 
Araştırmada okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde özel gereksinimli çocuklar 
için öğrenmeyi kolaylaştırmak amacı öğretim uyarlamaları yapma durumlarını 
değerlendirmek amacı ile nitel araştırma modellerinden eylem araştırması kullanılmıştır. 
Eylem araştırması; uygulamada ortaya çıkan sorunların anlaşılmasına ve çözülmesine yönelik 
olarak uygulayıcıların tek başlarına ya da bir araştırmacı ile birlikte uygulama sürecini 
çalışmalarını içerir (Büyüköztürk, 2016). 
 
Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu okulöncesi düzeyde en az bir kez kaynaştırma programı 
yürütmüş öğretmenler oluşturmaktadır. Katılımcıları 39’ü kadın, 16’sı erkek olmak üzere 55 
öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin hepsi okul öncesi öğretmenliği mezunu olup yaş 
ortalaması 22.5’tir. Ayrıca çalışmaya katılan öğretmenlerin mesleki deneyimlerine 
bakıldığında ise; 18 kişi daha mesleğe yeni başlamıştır, 37 kişi ise, 2 ila 9 yıl arası mesleki 
deneyime sahiptir.  
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Verilerin Toplaması ve Analizi 
 Çalışma verileri yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Öğretmenlere sınıfta ne tür 
uyarlamalar yaptıklarını belirlemek amacıyla beş açık uçlu soru yöneltilmiştir (Sorular; 
öğretim öncesi sınıfın düzenlenmesi, sınıfın fiziksel çevresinde yapılan düzenlemeler, sınıf 
ikliminin düzenlenmesi, sınıfın genel işleyişinin düzenlenmesi ve sınıf yönetiminde yapılan 
düzenlemeler nelerdir?). Görüşmeler araştırmacılar tarafından online olarak 
gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme oturumu minimum 20, maksimum 35 dk sürmüştür. 
Toplanan veriler araştırmacılar tarafından yorumlanmış ve yorumlar bulgular sonuç 
bölümünde sunulmuştur. 
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin görüşlerine ilişkin bulgular soru başlıklarına göre 
aşağıda sunulmuştur. 
 
1) Öğretmenlerinin öğretim öncesi sınıfın düzenlenmesi ile ilgili bilgi ve görüşleri 
nelerdir? 
a)Fiziksel çevrenin düzenlenmesi: Öğrencilerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim 
ortamı oluşturmaya özen göstermeye çalıştıklarını, sınıfta dikkat dağıtıcı objelere ve gereksiz 
ayrıntılara yer vermemeye özen gösterdiklerini , grup etkinliği ve bireysel etkinlikler için özel 
oturma düzeni planladıklarını ve çocukların kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri 
bir ortam yaratmaya çalıştıkları belirtmişlerdir.  
b)Sınıf kuralları açısından: Kuralları öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde ve onlarla 
konuşarak ortak kurallar koyduklarını bu şekilde kurallara uymaları in daha kolay olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmenler kuralları hatırlatmak için panolar oluşturduklarını ve 
bu panoları görsel olarak da okuma bilmeyenler için desteklediklerini, bazı öğretmenler de 
kişiye özel kural listesi oluşturduklarını ve her uyulan kural için sevdikleri bir emojiyi 
yapıştırdıklarını söylemişlerdir. Ayrıca bir öğretmen; yüz yüze eğitime başladığımız ilk 
günden itibaren 6-8 hafta süresince sınıf kurallarını yaparak- yaşayarak öğretim yöntemi 
kullanarak öğretimi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra sınıf kurallarını görselleştirerek 
öğrencilerin görebileceği noktalara yapıştırdık. Öğretim uygulamalarının başlangıcında ise 
öğretimde uyulacak kuralları hatırlatarak uygunsuz davranış oluşmasını önlemiş oluyoruz. 
c)Sınıf iklimi açısından: Öğretmenlerden bazıları çocukların kendilerini rahat hissedebileceği 
ortamlar yaratmaya özen gösterdiklerini, öğrencilerine sevecen bir şekilde yaklaştıklarını, 
sınıfı dikkat çekici şekilde dizayn ettiklerini. Tehlikeli materyalleri çocukların erişemeyeceği 
yerlere kaldırdıklarını. Dolapları çocukların kendilerine zarar vermemesi için sabitlediklerini 
söylemişlerdir. Öğretmenler; “Fiziksel çevre öğrenci odaklı olmalıdır. Güvenli olması en 
önemli koşullardan biridir ve buna istinaden öğrencilere zararı dokunabilecek eşya ve 
metaryaller doğru düzenlenmelidir. Ses ışık ve ısı konforu sağlanmalıdır. Öğrencinin genel 
uyarılmışlık hali orta seviyede tutulmalıdır. Öğrencilerin özel gereksinimi dikkate alınarak 
özel yerleştirmeler ve düzenlemeler yapılabilir” şeklinde öneride bulunmuşlardır. 
d)Sınıf genel işleyişi açısından: Öğretmenlerden biri “öğretim öncesinde sınıfın genel 
işleyişini öğrencilerin dikkat süreleri belirliyor.   
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Dikkat sürelerini ölçtüğümüz için öğrencilerimizin genel işleyişin bozulmasına neden 
olmadan etkinliklerimizi öğrencilerimizin dikkat sürelerince yapıp onlara rahatlayıcı 
etkinlikler planlıyorum.” Şeklinde açıklama yaparken, genel olarak öğretmenlerin ders 
planlamaları o yaptıklarını, öğretim etkinliklerini çocuğun gelişim seviyesine göre 
hazırladıklarını çocukların sıkılmaması için bazen ders dışında onların sevdikleri konu 
hakkında sohbet ettiklerini söylemişlerdir. Bazı öğretmenler ise stajyerler ile birlikte sınıf 
kuralları üzerine konuştuklarını, sınıfın eksik ve ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade ederken 
bireysel ortamda ders veren öğretmenler ise derse gelen öğrenciye göre değiştiğini örneğin bir 
öğrencisinin görsel olarak daha iyi anladığını bu nedenle etkinlikleri, kuralları, ödevlerini bu 
hususa göre verildiğini söylemişlerdir. 
e)Etkin zaman ve ev ödevleri: Zamanın etkin kullanımı için derse önceden hazırlıklı 
geldiklerini, kullanacakları materyalleri, araç-gereçleri ders sırasında hazır bulundurduklarını 
ifade etmişlerdir. Ev ödevleri için ise derste çalışılan beceriye veya konuya göre ödevleri 
verdiklerini ve aileyi de bilgilendirdiklerini söylemişlerdir.  
Öğretmenlerin verdikleri cevapların genel dağılımında, öğretim sürecine ilişkin düzenlemeler 
ve fiziksel düzenlemeler boyutlarına göre bakıldığında, öğretmenlerin fiziksel düzenlemeleri 
öğretim sürecine ilişkin düzenlemelere göre daha yüksek oranda kaynaştırmada yapılması 
gereken uyarlamalar olarak belirttikleri görülmektedir. Bu bulgu alan yazın ile de tutarlıdır. 
Alan yazında fiziksel düzenlemelerin kaynaştırmada ilk akla gelen ve sıklıkla yapılan 
düzenlemeler oldukları ifade edilmektedir (Choate, 2000; Friend ve Bursuck, 2002; Lewis ve 
Doorlag, 1999).  
 
2) Öğretmenlerinin sınıfın fiziksel çevresinde yapılan düzenlemeler ile ilgili görüşleri 
nelerdir? 
a) Ortamın genel fiziki yapısı (Sınıfın ısısı, ışık miktarı vb.): Bazı öğretmenler ısı, ışık gibi 
konuların idare tarafından belirlendiğini söylemiştir. Bazı öğretmenler ise sese ve ışığa 
duyarlı olan öğrencileri için ek önlemler aldıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin bir öğretmen 
Sınıfta sese hassasiyeti olan öğrenci için diğer öğrencileri sık sık uyarıyorum. Böyle bir 
durumda nasıl davranılması gerektiğini görsellerle destekliyorum” şeklinde belirtmiştir.  
b) Araç-gereçlerin düzenlenmesi (sınıf içindeki eşyalar): öğretmenlerin vermiş oldukları 
yanıtlar, masaların ve sıraların çocukların boylarına uygun olduğunu, tehlikeli materyalleri 
erişemeyecekleri yerlere kaldırdıkları, dolap gibi araçların sabitlendiğini belirtmişlerdir. 
Eşyalarda çocukların dikkatini dağıtacak malzemelere yer vermediklerini belirtmişlerdir. 
c) Ulaşılabilirlik: Bu soruya öğretmenlerimiz başta yanıt vermemiş ulaşılabilirlik kavramı 
açıklandıktan sonra yanıt vermişlerdir. Öğretmenlerimizin verdikleri yanıtlar genel olarak 
okullarında engelli rampası olduğu yönündedir. Bazı öğretmenlerimiz ulaşılabilirlik adına 
yapılan çalışmaların yetersiz olduğu kanısındadır. Bazı öğretmenlerimiz ise okullarında 
hissedilebilir yürüme yüzeyi olduğunu bununda doğru yapılmadığı için öğrencilerin 
durumunu daha da güçleştirdiği yönündedir. Bu konuda bir öğretmenin genel değerlendirmesi 
aşağıdaki şekildedir. 
- Özel eğitim sınıflarında sınıf ısısının oda sıcaklığında olması makuldür. Bizim 
öğrencilerimizin hepsi hafif düzeyde zihinsel engelli olduğu için ışığa duyarlı öğrencimiz yok 
lakin ışığa duyarlı öğrencilerin bulunduğu ortamda öğrenci öncelik olarak tutulmalıdır.  
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Sınıfın büyüklüğü öğrenci sayısına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak 4 kişilik 
sınıf için 12 m2 yeterlidir. Sınıf kurallarını öğrencilerle beraber belirlemek daha uygun diye 
düşünüyorum ancak yaptırım uygulamak yerine kurallara uyan öğrencilere ödül vermekten 
yanayım. Mesela 10 yıldız biriktirince gofret kazanma hakkı tanıyan bir sistemim var parmak 
kaldırarak söz istemek 2 yıldız tarzında öğrencilere daha faydalı olduğunu söyliyebilirim. 
Çocukların öğrenme sürecine katılımını ve etkinliklerle meşgul olmasını destekleyebilmek 
için içinde bulunduğu sosyal, fiziksel ortamda ve geçici olarak bulunduğu durumlarda yapılan 
değişiklikleri kapsar. Öncelikle sınıf ortamının tüm çocukların erişebileceği biçimde 
düzenlenmesi öğrenme süreçlerinin gerçekleşebilmesi için ön koşul olarak düşünülebilir 
(Horn, Kang, Classen, & Lieber, 2016). Çalışmaya katılan öğretmenlerin de sınıfların fiziksel 
düzenlemelere yönelik benzer düşüncede oldukları görülmektedir. 
 
3)Sınıf ikliminin düzenlenmesi (olumlu sınıf iklimi, sınıf içinde özel gereksinimli 
öğrencilere ve tüm öğrencilerin birbirine yönelik genel kabul havasının oluşturulması) 
konusunda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?  
Öğretmenlerin verdikleri ortak yanıtlar; sınıfta genel kabul havası için öğrencilere takım ruhu 
yani grup etkinlikleri vermeye çalıştıklarını, öğrencilerine ayrımcılık yapmadıklarını ve 
farkındalık etkinlikleri yaptıklarını söylemişlerdir. Örneğin uygulama okulunda çalışan bir 
öğretmenimiz her hafta bir öğrencisinin engeline yönelik farkındalık çalışması yaptığını 
söylemişlerdir. Bu soruda öğretmenlerden birisi; Düşük özgüveni olan öğrenciler için 
kendilerini daha rahat hissedecekleri bir atmosfer yaratmaya çalışıyorum. Soru sormaları için 
cesaretlendirmeye çalışarak, yanlış cevap da verebileceklerini anlamalarına yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Grup derslerinde daha çok birbirleriyle etkileşimde bulunabilecekleri, 
birbirlerinin farklılıklarını görüp kendilerini daha rahat hissedecekleri bir ortam yaratmaya 
çalışıyorum”. Bir başka öğretmen ise; Benim öğrencilerimin hem kendi sınıf içinde hemde 
normal eğitim gören diğer öğrencilerle hafif düzeyde zihinsel engel durumu olduğu için gayet 
sosyal durumdalar ancak genel itibari ile söyleyebileceklerim öğretmenin öğrecilere birbirine 
karşı saygılı olması gerektiğini yumuşak ses tonuyla konuşulması, grup etkinlikleri yapılması, 
öğrencilerinin tümüne eşit davranarak rol model olması gerektiğini söyleyebilirim. Şeklinde 
açıklamıştır. 
Levy (2008) yaptığı çalışmasında, öğrenciye etkinliği tamamlaması için sunulan yönergeler 
basitleştirilebilir. Ayrıca öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda alternatif bir müfredat da 
oluşturulabilir şeklinde öneride bulunmaktadır. Bizim görüşmelerimizde de öğretmenlerin 
öğrencileri iyi tanımaya vurgu yaptıkları görülmektedir. Ayrıca ğretmenler öğrencilerin 
kaydettiği küçük ilerlemelere ve gösterdiği çabaya olumlu tepkiler vererek onların öğretim 
sürecine ve sınıf etkinliklerine katılımlarını arttırabileceklerini belirtmişlerdir.  
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4) Öğretmenlerinin sınıfın genel işleyişinin düzenlenmesi konusunda ne tür çalışmalar 
yapmaktadırlar? 
Öğretmenlerin bu soruya verdikleri ortak cevaplar; sınıfın geneli işleyişinin düzenlemesi 
hakkında yapılan çalışmalar sınıf işleyişinde her şeyi kapsamaktadır. Derse zamanında 
başlama ve bitirme, ders planı yapma ve uygulama, ders başında ışık ve ısı seviyesini kontrol 
etme, bir önceki derste kullanılıp o derste lazım olmayan materyalleri kaldırma, öğrenciye 
işlenecek konu hakkında ipucu verecek bir şekilde materyal kullanma ve bunları öğrencinin 
görebileceği yere yerleştirme gibi. Öğretmenlerin bazıları öğrencilerin öğrenmelerini etkin 
kılacak kurallar koymaya çalıştıklarını, sosyal hayata adapte olmayı kolaylaştırıcı kurallar 
vermeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Ancak bu süreçte ciddi desteğe ihtiyaçları olduğunu 
ancak gerekli desteği her zaman yönetimden elde edemediklerini belirtmişlerdir. Bu konuda 
bir öğretmen; Sınıfın genel işleyişi aslında birazda öğretmenin otoritesine bağlıdır diyebilirim. 
Kurallar hakkında daha öncede söyledim yaptırım uygulamak yerine ödül verme taraftarıyım 
bütün kurallar yazılı şekilde veya resimle duvarlara asılı olmalıdır. Bu kuralları öğrenci daha 
iyi anlasın diye öğretmenin bizzat kendi model olarak göstermelidir. Öğretmen bütün 
öğrencilere sevgi ve adil şekilde yaklaşmalı ve meslek etiğini göz önünde bulundurmalıdır. 
Elbette bazı öğrencilerin kriz durumları olacaktır ancak genel olarak bu tarz ufak dokunuşlarla 
sınıf belirli bir düzene oturtulabilir. Şeklinde açıklamıştır. Benzer konuda Gökkaya (2018) nın 
araştırmasında okul öncesi eğitimde kaynaştırmada eğitsel etkinlik uyarlamalarını çeşitli 
değişkenler açısından incelemiş ve nitelik düzeylerini belirmeyi amaçlamıştır. Eğitsel etkinlik 
uyarlamalarına yönelik sonuçlara göre biçimsel yapıda bazı etkinlik türlerine yer verilmediği, 
bazı yaş gruplarının daha yoğun yer aldığı, uyarlamalarda engel türlerine göre nicel açıdan 
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Etkinliklerin uyarlama, gelişimi destekleme ve eğitsel 
açılardan da niteliksel olarak yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır.   
 
5) Öğretmenleri sınıf yönetiminde “zamanı etkili kullanmak” adına ne tür çalışmalar 
yapmaktadırlar? 
Bu soruya öğretmenlerin çoğunluğu; zamanı etkili kullanmak için ders planı yapmanın 
gerektiğini belirtmişlerdir. Etkili zaman yönetimi için ders planında yer alan basamaklar 
öğrenciye uygun bir şekilde planlanıp uygulanması gerektiğini söylemişlerdir. Bu konuda bir 
öğretmen; “Derslerde tüm zamanı en verimli şekilde kullanmak çok önemli ve bunun için de 
çeşitli yollar var. Çoğu öğrenci çok fazla sıkılabiliyor, üst düzey engel durumu olan öğrenciler 
olabiliyor. Öncelikle dediğim gibi her öğrenciyi tanımak en önemlisi. Öğrencinin derse etkili 
katılımını sağlayacak yedek plan her zaman olmalı ve yapmak istediğim öğretimlerde onları 
pekiştireç olarak kullanıyorum. Öğrenci ile hep yakın olmaya ve ilgisini tutmaya çalışıyorum. 
Özel eğitimde öğretim aksarsa öğrencilerde gerileme çok fazla şekilde yaşanabilir. Bunu 1 
derste bile olsa kaçırmamak gerekiyor ve bunun için de tüm zamanı kullanmak gerekiyor. Ben 
de öğrenci ile tüm zamanı kullanmak için onun da istediği şekilde işleyişi sürdürmeye 
çalışıyorum”. Şeklinde belirtmiştir. Ancak genelde öğretmenlerin sınıfların kalabalık 
olduğunu ve bu nedenle öğrencilere gerektiği kadar zaman ayıramadıklarını belirtmişlerdir. 
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Okulöncesi kaynaştırmalara yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında; Scott ve diğerleri 
(1998) kaynaştırma sınıflarında özel gereksinimli çocuklar için yapılan öğretimsel 
uyarlamaları inceledikleri araştırmalarında öğretmenlerin sınıfın tümünü için hazırlanan 
etkinlikler üzerinden uyarlama yapmayı bireysel uyarlamalara göre daha fazla tercih 
ettiklerini bunun nedeni olarak da geleneksel yöntemlerden kullanmaktan uzaklaşamadıkları, 
konuyla ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları ve okuldan gerekli desteği 
göremediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç bizim araştırma bulgularımızıda destekler 
niteliktedir. Tufan ve Yıldırım (2013) tarafından okul öncesi öğretmenlerinin müdahale ve 
kaynaştırma hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla öğretmenlerin görüşleri 
alınmıştır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin çoğu kaynaştırmayı 
yetersizliği olan çocukların olmayanlar ile bir arada bulunarak, etkileşim yaşamaları olarak 
tanımladığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin bir 
kısmının öğretimsel uyarlamalarla ilgili bilgi düzeyinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca 
Kale ve diğerleri (2016) araştırmalarında, kaynaştırma uygulamalarının yapıldığı okul öncesi 
sınıflarında, oluşturdukları öğrenme ortamlarıyla ilgili olarak sınıflarında özel gereksinimli 
öğrencisi bulunan okul öncesi öğretmenleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda öğretmenler 
kaynaştırma eğitimi için herhangi bir hazırlıkta bulunmadıklarını ve bireyselleştirilmiş eğitim 
planı hazırlamakta kendilerinin yetersiz kaldıklarını, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nda 
yer alan etkinlik planındaki uyarlamalar kısmıyla ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığını 
belirtmişlerdir. 
Sonuçlara genel olarak bakıldığında; özel gereksinimli öğrenciler için önemli olan pek çok 
düzenlemeyi öğretmenlerinin yeterince önemli görmedikleri görülmüştür. Bu konuda Carolan 
ve Guinn (2007) farklılaştırılmış öğretimin öğretmenin çok fazla zaman harcamasını 
gerektirmesi, öğretmenlerin profesyonel gelişim kaynaklarına ve yönetici desteğine 
gereksinim duyduklarını ancak bu desteğe yeterince sahip olamadıkları şeklinde 
sıralamışlardır. Bu durumun asıl nedeninin öğretmenlerinin kaynaştırma sınıflarında eğitim 
alan özel gereksinimli öğrencilere sağlanması gereken destek özel eğitim hizmetleri 
kapsamında yapılması gereken düzenlemeler ve bunların öğrencilere sunulması konusunda 
sınırlı bilgiye sahip olmaları gösterebilir (Kargın, Güldenoğlu & Şahin, 2010).  
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu çalışmada; öğretmenlerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırma eğitimine katılımını 
kolaylaştırıcı öğretim uyarlamaları konusundaki bilgi ve tutumları değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Eğitimde fırsat eşitliği açısından özel gereksinimli öğrencilerin, normal gelişim 
gösteren akranları ile birlikte gerekli alt yapılar hazırlanarak eğitim almaları çocukların 
gelişiminin desteklenmesinde oldukça önemli bir konudur. Günümüz koşullarında öğrenciler 
maalesef yüz yüze hizmet alımlarında eğitimlerin çoğunluğunu uzaktan (online) almak 
zorundadırlar. Bu nedenle de öğretmenlerin tüm öğrencilerin eşit şartlarda eğitim almalarını 
sağlamak adına öğretimde uyarlamalar yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın sonucunda 
öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklar konusunda yeterli bilgiye sahip olamadıkları ve bu 
konuda gerekli düzenlemelere ve özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim desteğine 
ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Araştırma 55 okul öncesi öğretmenle ve nitel veri toplama 
tekniği kullanılarak yapılmış sınırlı bir boyutu ele almaktadır.   
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Bu nedenle araştırma sonuçları dikkate alınarak farklı araştırma yöntemleri kullanılarak ve 
farklı çalışma grupları ile güçlendirilebilir.  Ayrıca okul öncesinde öğretim uyarlamalarını 
artırarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek amacı ile okul öncesi  öğretmenlerine 
kaynaştırma ve kaynaştırmada öğretimsel uyarlama planlama ve uygulamalar ile ilgili hizmet 
içi eğitimler yapılması yoluyla öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerinin arttırılması 
sağlanabilir, okul öncesi öğretmen adaylarının lisans öğretimlerinde almış oldukları özel 
eğitim derslerinde öğretimsel uyarlama konusunda daha fazla pratik yapmalarının 
sağlanmasının öğretimin kalitesini artıracağının farkındalığını artırmaya yönelik uygulamalı 
çalışmalara yer verilebilir, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmada öğretimsel uyarlama 
yaparken zorlandıkları durumlarda rehberlik servisinden ya da alanla ilgili uzman kişilerden 
destek almasının sağlanılabilir. 
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ÖZET 
Günlük yaşamımız içerisinde en önemli aktivitelerden biridir okumak. Her yaşa hitap eden bu 
eylem hızlı okuma tekniklerinin yaygınlaşmasıyla daha da çekici hale gelmiştir. Konu ile ilgili 
birçok çalışma yapılmış hızlı okuma tekniklerinin nota okuma, deşifre yapmaya etkisi 
araştırılmıştır. Bu çalışmada yapılmayan taraftan bakılmış nota okur yazarlığın hızlı okumaya 
etkisi üzerinde çalışılmıştır. Çalışmanın evreni Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi proje 
alanında eğitim gören 20 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Yüz yüze yapılması planlanan 
görüşmeler pandemi nedeni ile zoom programı üzerinden yapılmıştır. 10(On)nota okur yazar 
öğrenci ve 10(On) nota okur yazar olmayan öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılmış; süre, 
metin izleme takibi, proje danışmanı ve proje sahibi öğrenci ile 2 yönlü kayıt altına alınmıştır. 
Nota okuma becerisine sahip grubun okuma süresinin aritmetik ortalaması yaklaşık 1 dakika 
iken, yine aynı metni eşit koşullarda okuyup nota okuma becerisine sahip olmayan bireylerin 
metni okuma sürelerinin aritmetik ortalaması yaklaşık 1 dakika 24 saniye bulunmuştur. 
Araştırmada milisaniyeler göz ardı edilmiştir. 
Araştırma sonucu hipotezi doğrulamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Nota, Hızlı okuma, Süre, Nota okuma, Deşifre 
 

THE EFFECT OF NOTE LITERACY ON SPEED READING IN SENIORS 
 
ABSTRACT 
Reading is one of the most important activities in our daily life. This action, which appeals to 
all ages, has become even more attractive with the spread of speed reading techniques. Many 
studies have been done on the subject and the effect of speed reading techniques on reading 
notes and deciphering has been investigated. In this study, the effect of note literacy on speed 
reading, which was viewed from the side that was not done, was studied. The universe of the 
study consists of 20 high school students studying in the project area of Samsun Atakum 
Science and Art Center. Face-to-face interviews were made through the zoom program due to 
the pandemic.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

102 

Individual interviews were conducted with the 10(Ten) grade literate student and the 10(Ten) 
grade illiterate student; time, text tracking, and the project advisor and the project owner 
student were recorded in two ways. While the arithmetic average of the reading time of the 
group with the ability to read notes was approximately 1 minute, the arithmetic average of the 
reading time of the individuals who read the same text under equal conditions and did not 
have the ability to read the notes was found to be approximately 1 minute and 24 seconds. 
Milliseconds were ignored in the study. The result of the research confirmed the hypothesis. 
Keywords: Note, Speed reading, Duration, Note reading, Decipher 
 
GİRİŞ 
Bu çalışma, hızlı okumaya katkı sağladığı bilinen göz takibi ile sözcüğü okurken bir sonraki 
sözcüğe geçilmesi yönteminin genişletilmesidir. Açık ve net şekilde bir benzerlik oluşturduğu 
için nota okur yazar olan bireyler ile nota okur yazar olmayan bireyler arasında okuma hızları 
arasında olumlu yönde bir fark oluşturacağı hipotezine dayanarak oluşmuştur. Hızlı okuma 
teknikleri genel olarak gözün kaslarını, aktif görme alanını genişleterek hız kazandırmaya 
dayanmaktadır. Gözler, okuma esnasında kelimenin fotoğrafını çeker ve beyne gönderir. 
Beyin ise cümleyi, kelimeyi bütünsel olarak algılar. Beynimiz kendisine gönderilen ikili, üçlü, 
dörtlü, beşli ve daha fazla kelime gruplarını hızlı bir şekilde algılayabilir. Bilgi akışının bu 
şekilde hızlı olması, beynimizin gereksiz konularla meşgul olmasını engelleyecek ve anlam 
bütünlüğünün olmasını sağlayacaktır. Beynin hızı, gözlerden çok daha fazladır. Bu nedenle 
gözlerin hızı arttırılarak beyin hızına az da olsa yaklaşması hedeflenir. Bir cümleyi bütün 
halinde anlamak parça parça anlamaktan çok daha kolaydır. Hızlı okumak daha iyi anlamayı 
ve öğrenmeyi sağlar. Beynimiz mevcut okuma hızımızdan çok daha fazlasını anlayabilecek 
kapasiteye sahiptir. Bazı göz egzersizlerinin aktif görme alanını genişleterek bir bakışta 
birden fazla kelimeyi görebilmesi ve daha hızlı bir şekilde beyne göndermesi mümkündür. 
Evrensel bir dil niteliği kazanmış müziğin alfabesi olan notaları doğru okuyup çalabilmek bir 
dildeki metin okuma becerisine benzemektedir. Alfabeyi öğrenip sözcükleri ve cümleleri 
doğru ve hızlı okuyabilmek düzenli okuma egzersizlerinin yapılmasıyla gelişmektedir. Nota 
yazısı eğitiminde de solfej çalışmaları düzenli yapıldığı takdirde nota okuma güçlüğü en aza 
indirgenebilir. Böylece öğrenci farklı türde eserler çalışabilir; repertuarını, müzik zevkini, 
yorumunu geliştirebilir. Nota okuması zayıf olan öğrenci daima geriye, parçanın başına döner; 
nota okumada güçlük yaşarlar. Bir dönem veya yıl boyunca yalnız iki veya üç eser çalabilen 
öğrenciler vardır. Bu da onların müzik eğitimleriyle ilgili ciddi bir sınırlamadır. Oysa iyi nota 
okuyabilen öğrenciler geniş bir repertuara sahip olabilir, müziği çok yönlü keşfedebilir. İyi 
nota okuyan öğrencilerin notaları okumaya doğuştan yetenekli olduğu söylenir; fakat onlar 
fazla nota okudukları için bu konuda gelişmişlerdir. 
Bir müzik terimi olarak deşifre tanımlarının birleştikleri ortak nokta olan hiç bilinmeyen bir 
müzik yazısını ilk görüşte okumayı -Müzik, Müzik Eğitimi, Nota Kitapları kategorilerinde 
eserler yazmış bir yazar olan- Denes Agay her ne kadar metin okumaya benzetse de, bir 
müzik yazısını özellikle de çift porte, iki farklı anahtarla piyano için yazılan bir müzik 
sayfasını ilk görüşte okumak karmaşık ve ciddi çalışma gerektiren bir iştir.   
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Bu nedenle düzenli çalışmalar yaptırılarak öğrencilere deşifre ve nota okuma becerisinin 
kazandırılması gerekmektedir. “Deşifre sırasında gözler yeni notalara doğru hareket ederken 
beyin kısa bir süre için nota gruplarını hatırlar. Öğrenci bir nota grubunu çalarken diğerine 
bakar. Ezberleme çalışmasında da benzer işlem olur. Beyin o anda çalınan notaların 
ilerisindeki notaları düşünürken daha sonra çalınacak nota gruplarını hatırlamaya çalışır. 
Harrel (1997) iyi nota okumanın göz hareketleriyle bağlantılı olduğunu da dile getirmektedir. 
Nota okuma göz hareketleri ve dolayısıyla görsel algılama ile yakından ilişkilidir. Daha önce 
de belirtildiği gibi deşifre okuma becerisi metin okuma becerisine benzetildiği için bu konuda 
yapılan araştırmaların çoğu düz yazı okuma araştırmalarına dayandırılmaktadır. Modern 
pedagoji ve okuma teknikleri bir satır okunurken gözlerin her bir harf üzerine teker teker 
odaklanmadıklarını bunun yerine bir grup harf ve sözcük üzerine odaklandıklarını 
göstermiştir. Göz hareketleri soldan sağa düzenli ve sürekli bir biçimde gerçekleşmek yerine 
bir dizi sıçramalar şeklinde meydana gelir. Gözler her durduğunda bir sonraki harf grubuna 
yönelir (Agay, 1981). Bu sıçramalara “saccades” adı verilir. Sıçramalar ileriye ve geriye 
doğru hareketler olabilir. Asıl algılama bu sıçramalar arasındaki saptama adı verilen 
duraklamada meydana gelir (Haug, 2000). Normal bakış mesafelerinde sayfadaki net görüş 
genişliği yaklaşık 2.5 cm çapındaki bir dairenin içi kadardır. Göz hareket sistemi 
mekanizması bu dairelere ani sabitlemeler yapar. Akıcı okumada her sabitleme yaklaşık 250 
milisaniye (bir saniyenin dörtte biri) kadardır. Göz bir sabitlemeden diğerine her biri yaklaşık 
50 milisaniye süren sekme (sıçrama) olarak adlandırılan bir kayma şeklinde gider. Görsel 
bilgi sekme hareketleri sırasında değil statik sabitleme sırasında algılanmaktadır (Sloboda, 
1993). Weaver 1943 yılında piyanoda deşifre okuyucuları üzerinde yaptığı çalışmalarda 
sabitlemelerin müziğin özelliğine göre değiştiğini saptamıştır. İki porte halinde yazılan piyano 
müziğinde çalınacak olan notaları tek bir sabitlemede görmek imkansızdır. Homofonik yani 
dikey çokseslilikte gözler genellikle yukarıdan aşağıya (ya da aşağıdan yukarıya) dikey olarak 
hareket edip az miktarda yatay hareketlerde bulunmaktadır. Kontrapuntal yani yatay çok 
seslilikte ise gözler yatay hareketlerde bulunup az miktarda dikey hareket etmektedirler 
(Sloboda, 1993). Dil ve müzik okuma üzerine yapılan araştırmalarda “göz-ses süresi” adı 
verilen beceri ölçülmeye çalışılmış böylece bir metin veya müzik parçası kapatıldıktan sonra 
hatırlanan sözcük veya müziksel sembol sayısı tespit edilmek istenmiştir. Göz-ses süresi 
kavramına bazı araştırmacılar performans görevi de eklemişler ve notalar kaldırıldıktan sonra 
hatırlanıp çalınabilen veya söylenebilen nota sayısını ölçmeye çalışmışlardır. 1938’ de 
Kenneth Bean konu üzerinde yaptığı araştırmada yetişkin deneklerde ortalama görsel algının 
üç ila beş nota arasında olduğunu belirtmiştir. ”Göz-el süresi” ile ilgili Sloboda’nın yaptığı 
diğer bir araştırmada ise Bean’e yakın sonuçlar çıkmış, yetişkin deneklerde “göz-el süresi”nin 
3,8 ile 6,8 nota arasında değiştiğini belirtmiştir. Ayrıca kötü müzik okuyucusunun melodiler 
yapısal yönden kolay anlaşılabilir olsa da iyi okuyucudan daha dar bir genişliği (3 ya da 4 
nota) okuyabildiğini ileri sürmüştür (Haug, 2000; Sloboda,1993). Deşifre okumada önemli 
amaçlardan biri göz menzilini genişletmek yani gözlerin okuyabileceği notaların ve 
sembollerin sayısını arttırmaktır. İyi deşifre okumada en önemli gereksinim çalıcının ileriyi 
görme yeteneğidir.   
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Böylece bir bakışta sadece bir tek nota değil de (tıpkı bireyin harfler yerine tüm sözcükleri 
okuması gibi) bir grup notayı okuyabilecektir (Agay, 1981). Deşifre okumanın ve çalmanın 
akıcı hale gelebilmesi, göz menzilinin genişletilebilmesi, sürekli birkaç ölçü ilerinin 
görülmeye çalışılması ve tüm bunların tıpkı metin okuma dili kullanma becerisi gibi doğal bir 
beceri haline dönüşebilmesi için deşifre öğretiminin düzenli ve sistemli bir şekilde 
yürütülmesi gerekmektedir. “Deşifre bir dil gibi öğrenilmeli ve öğretilmelidir. Bugün ise iyi 
nota okumanın göz hareketleriyle bağlantılı olduğu ve her derste öğretilmesi gerektiği 
anlaşılmıştır. Daha önce bu konuya yakın bazı çalışmalar yapılsa ya da benzer konular proje 
haline gelse de bu konu hakkında bir proje kaydı yoktur. Hatta bu çalışmanın araştırma alanın 
tam ters bakış açısından bir proje yapılmıştır ki o da nota okuyabilme becerisine akıcı bir 
şekilde sahip olan bireylerde düz yazı okuma hızına olan etkisinin araştırılması konusunu 
kapsamaktadır. Bulgular doğrultusunda hızlı okuma teknikleri eğitiminin deşifre becerisine 
etkisinin parçaların özelliklerine göre değiştiği, parçaların bazılarında deney grubu lehine 
anlamlı fark olduğu, bazılarında ise iki grup arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Gözün çalınan notadan ileride olması ve notaları blok olarak görmek gibi deşifre 
sürecinde gerekli olan becerileri geliştirmek için hızlı okuma tekniklerinin faydalı olabileceği 
görülmüştür. Benzer nitelikli araştırmaların farklı katılımcılar ve farklı özellikleri bulunan 
parçalarla yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Daha yüksek okuma skorları: 
İskoçya’da yapılan bir çalışmaya göre, bir grup müzik dersi alan ilk sınıf öğrencileri ve bir 
grup tartışma taktikleri eğitimi alan öğrenciler kıyaslandığında müzik dersi alanların diğer 
gruba oranla okuma skorlarında gözle görülür bir artış görüldüğü tespit edilmiştir. Öte 
yandan, diğer grubun skorlarında hiçbir artış gözlemlenmemiştir (Sheila Douglas and Peter 
Willatts, Journal of Researchin Reading, 1994). Lise çağı yani 9, 10, 11 ve 12. sınıf 
düzeylerinde yaptığımız bu projede amacımız nota okuma becerisine sahip bireyler ve nota 
okuma becerisine sahip olmayan bireylere aynı kelime, hece ve harf sayısına sahip; tamamen 
Türkçe karakterlerden oluşan, rakam veya sayı içermeyen sabit bir metin okumalarını 
isteyerek, bu metni okuma sürelerini karşılaştırmak ve bir aritmetik ortalama yöntemi ile farkı 
belirleyebilmektir. En basit açıklamasıyla notayı çalarken bir sonraki notayı okuma ve ileriyi 
görebilme tekniğinin yani aktif görüş alanını genişletmenin hızlı okumayı geliştirme ya da 
direkt hızlı okuma yöntemlerinde ilk sırayı aldığını fark etmek ve daha önce bu konu 
hakkında destek ve kanıt oluşturabilecek benzer çalışmalar olsa da konunun tamamen öznel 
olduğu bilincinde başlanıp planlanmıştır. Her bir bireyle bir danışman öğretmen ve proje 
yazarı ile 20 dakikalık görüşmeler ile sonuçlar incelenmiştir. 
 
Yöntem 
Çalışmanın evreni Samsun Atakum Bilim ve Sanat Merkezi proje alanında eğitim gören 20 
lise öğrencisinden oluşmaktadır. Yüz yüze yapılması planlanan görüşmeler pandemi nedeni 
ile zoom programı üzerinden yapılmıştır. 10(On)nota okur yazar öğrenci ve 10(On) nota okur 
yazar olmayan öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılmış; süre, metin izleme takibi, proje 
danışmanı ve proje sahibi öğrenci ile 2 yönlü kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerde Aşık 
Veysel ŞATIROĞLU ’nun hayatını anlatan tamamen Türkçe karakterlerden oluşan ve rakam, 
sayı ya da tarihleri yazı ile ifade eden sözcükler kullanılmıştır.   
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Her bir bireyin bu paragrafı ekrana geldikten sonra hem danışman öğretmen hem de öğrenci 
tarafından kronometre tutularak okuması istenmiştir. Okuyucunun metni okurken takılmaları 
ya da tekrarları süre içerisine dahil edilmiştir. Toplam bir paragraf, 182 sözcük ve 1074 
harften oluşan metin üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Nota okuma becerisine sahip 
grubun okuma süresinin aritmetik ortalaması yaklaşık 1 dakika iken, yine aynı metni eşit 
koşullarda okuyup nota okuma becerisine sahip olmayan bireylerin metni okuma sürelerinin 
aritmetik ortalaması yaklaşık 1 dakika 24 saniye bulunmuştur. Araştırmada milisaniyeler göz 
ardı edilmiştir. Tüm veriler elde edildikten sonra her grup arasındaki sürelerin aritmetik 
ortalaması alınarak aralarındaki farkın araştırılması sağlanmıştır. Araştırma sonucu hipotezi 
doğrulamıştır. 
 
SONUÇ ve TARTIŞMA 
Projede nota yazısı okuma becerisi olan Bilsemli lise çağı öğrencilerinin üzerinde yapılan 
araştırmalar sonucu elde edilen metin okuma sürelerinin aritmetik ortalaması yaklaşık 1 
dakika iken, yine aynı metni aynı şekilde okuyan nota okuma becerisine sahip olmayan 
bireylerin metni okuma sürelerinin aritmetik ortalaması yaklaşık 1 dakika 24 saniye 
bulunmuştur. Araştırmada milisaniyeler göz ardı edilmiştir. Bu iki grubun metni okuma 
sürelerinin toplam süresi ise 1 dakika 12 saniyedir. Araştırma sonucu hipotezi doğrulamıştır. 
Nota okuma becerisi olan öğrenciler ile nota okuma becerisine sahip olmayan bireylerin metni 
okuma sürelerinin aritmetik ortalamaları farkı yaklaşık 24 saniyedir. Bu fark 182 sözcüklük 
bir metin için net ve göz ardı edilemeyecek bir fark olup araştırmanın olumlu sonuçlanmasına 
sebep olmuştur. Nota okuma becerisine sahip olmanın göz hareketlerini hızlandırmaya ve 
dolayısı ile okuma sürelerini kısaltmaya olan olumlu yönde etkisi kanıtlanmıştır. 
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Nota Yazısı Okuyabilen 
Öğrenciler 

Nota Yazısı Okuyamayan Öğrenciler 

1.kişi-1,03 1. kişi-1,24 

2. kişi-0,51 2. kişi-1,24 

3. kişi-1,12 3. kişi-1,20 

4. kişi-1,08 4. kişi-1,39 

5. kişi-1,03 5. kişi-1,18 

6. kişi-1,08 6. kişi-1,31 

7. kişi-1,11 7. kişi-1,23 

8. kişi-1,05 8. kişi-1,19 

9. kişi-1,23 9. kişi -1,32 

10. kişi-1,17 10. kişi-1,16 
 
Bu araştırmanın sonucunda nota okur yazar bireyler ile nota okur yazar olmayan bireyler 
arasındaki metin okuma sürelerinin ortalaması arasında net ve göz ardı edilemeyecek bir fark 
olduğunun elde edilmesi ile hipotez doğrulanmıştır. Çalışma ortamındaki değişkenlerin farklı 
olması (bireylerin ev ortamında olması ve eşit koşulların sağlanamaması) tartışılabilir. 
Nota okur yazar olmayan bireyler arasında öntest uygulanıp ardından tüm değişkenler sabit 
tutularak nota okur yazarlığı eğitimi bir süre verildikten sonra sontest uygulanarak aradaki 
fark araştırılabilir. Nota okur yazarlık gelişim sürecinde farklı zamanlarda yapılacak 
gözlemlerle nota okur yazarlığın hızlı okumaya etkisi aşama aşama kayıt altına alınabilir. 
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EKLER: 
Ek-1: 
Araştırmada Kullanılan Okuma Metni: Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan Aşık Veysel, 
Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde bin sekiz yüz doksan dört yılında doğdu. 
Gülizar Hanım ve Karaca Ahmet çiftinin çocuklarından biri olan Aşık Veysel’in iki kız 
kardeşi, çiçek hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Yedi yaşına girdiği bin dokuz yüz bir 
yılında Sivas’ta çiçek hastalığı salgınının yaygınlaşması üzerine Aşık Veysel de bu hastalığa 
yakalandı. Çiçek hastalığı yüzünden yedi yaşında bir gözünü kaybeden Aşık Veysel’in diğer 
gözü de kısa süre sonra kör oldu. Gözlerin kaybettikten sonra, on yaşındayken babasının 
oyalanması için aldığı sazı çalmaya başlayan Veysel, saz ustalarından ders aldı. İlk evliliğini 
bin dokuz yüz on dokuz yılında Esma Hanım ile yapan Aşık Veysel, bin dokuz yüz yirmi 
yılında anne ve babasını kaybetmenin hüznünü yaşadı. Veysel, eşinin kendini terk etmesi 
üzerine ikinci evliliğini ise bin dokuz yüz yirmi sekiz yılında Gülizar Hanım ile yaptı. Veysel’ 
in bu evlilikten Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Menekşe, Bahri, Zekine ve Hayriye adlarında yedi 
çocuğu dünyaya geldi. Çocuklardan Hüseyin birkaç aylıkken hayatını kaybederken, büyük 
oğlu Ahmet Şatıroğlu ise seksen dört yaşında on bir ocak iki bin on sekizde yaşamını yitirdi. 
 
Ek 2: 

Samsun R.K. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü’ne 
 

SAMSUN 
 
2020-2021 Eğitim öğretim yılı TÜBİTAK 2204-A Proje yarışması için hazırlamış olduğumuz 
araştırma projesi “Üstünlerde Nota Okur Yazarlığın Hızlı Okumaya Etkisi” isimli 
çalışmamızda Bilsem proje gruplarından 20 öğrenciden oluşan örneklem grubuna çalışmamızı 
destekleyecek görüşmeleri yapabilmemiz için gereğinin yapılmasını arz ederim.  
     

                                                                                                            Deniz TURAN TUNÇ 
BİLSEM Müzik Öğretmeni
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ÇOCUK VE DİN EĞİTİMİ 
 
Öğr. Gör. Dr. Yakup UZUN 
Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Kıraat Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-7534-6880 
 
Özet 
Eğitimin insan üzerindeki etkileri herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu nedenle eğitim 
mevzusu çağlar boyu birçok kurum, kuruluş ve araştırmacılarca ele alınmış, üzerinde birçok 
yöntem ve teknik geliştirilmiş ve hâlâ geliştirilmeye de devam etmektedir. Yapılan bu 
çalışmalarda çocukluk dönemindeki eğitimin oldukça etkili olduğu görülmüştür. Zira 
çocukluk dönemindeki eğitimin kişinin hayatının tamamına sirayet eden bir yönü vardır. 
Bundan ötürü başarılı ve müreffeh toplumlar, eğitimi çocukluk döneminden başlatmışlardır. 
Çocuk eğitimine gereken önemi veren toplumlar da diğer toplumlara nazaran hep önde 
olmuşlardır. Çünkü toplumlara çağ atlatan ve ilkleri yaşatan her daim eğitim olmuştur. Öte 
yandan eğitim dünyaya gelişle birlikte başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Zira 
insan dünyaya hiçbir şey bilmeden gelir. Nitekim Yüce Allah, Nahl 16/78. âyetinde “Sizler 
hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı” buyurarak 
buna işaret etmiştir. Bu nedenle eğitim, doğumla başlar ve ölümle son bulur. Eğitimin erken 
başlatılması kadar sağlıklı ve doğru yürütülmesi de önem arz eder. Çünkü bu dönemde 
yapılan eğitim hataları, kişinin karakterinin oluşumuna olumsuz etkileri olacaktır. Bu dönem 
eğitimi içerisinde önemli bir yere sahip olan din eğitimi de bu kapsamda değerlendirilir. Zira 
din eğitim ve öğretiminin sahih ve sağlam olması çocuğun ileriki yıllarda sağlam ve tutarlı bir 
kişilik kazanmasına katkı sunacaktır. Bu bağlamda ülkemiz açısından meseleyi ele alacak 
olursak ülkemizde çocuğa din eğitimi yaygın ve örgün olmak üzere iki şekilde verilmektedir. 
Bunlardan biri, ailede başlayan cami görevlileri ve Kur’ân kursu öğreticileri tarafından 
yürütülen “Yaygın Din Eğitimi ve Öğretimi”, bir diğeri ise İmam Hatip Okullarında başlayıp 
ve İlahiyat fakültelerinde sürdürülen “Örgün Din Eğitimi ve Öğretimidir.”  Bu çalışmada 
ülkemizde çocuklara yönelik verilen din eğitimindeki genel problemler tespit edilmeye 
çalışılmış ve bu problemlerin çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.   
Anahtar Kelimeler: Din, Eğitim, Çocuk  
 

CHILDREN AND RELIGIOUS EDUCATION 
 
Abstract 
The effects of education on human beings are a fact known to all. For this reason, the issue of 
Education has been addressed by many institutions, organizations and researchers for 
centuries, many methods and techniques have been developed and still continue to be 
developed. In these studies, it has been shown that childhood education is very effective. 
Because education in childhood has an aspect that extends to the whole of a person's life. 
Because of this, successful and prosperous societies started Education from childhood. 
Societies that give the necessary importance to child education have always been ahead 
compared to other societies.   
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Because it has always been Education that has given societies the age and the firsts. On the 
other hand, education is a process that begins with arrival in the world and continues 
throughout life. Because man comes into the world without knowing anything. As a matter of 
fact, Allah Most High pointed out this in verse Nahl 16/78, saying, “Allah has brought you 
out of the wombs of your mothers when you know nothing.” Therefore, education begins with 
birth and ends with death. Healthy and accurate execution of education is as important as 
early initiation. Because educational errors made during this period will have a negative 
impact on the formation of a person's character. Religious education, which has an important 
place in this semester's education, is also evaluated in this context. Because the fact that 
religious education and training are authentic and robust will contribute to the child's 
acquisition of a solid and consistent personality in the coming years. In this context, if we 
consider the issue from the point of view of our country, religious education for children in 
our country is given in two ways: widespread and formal. One of them is “widespread 
religious education and teaching” conducted by mosque officials and Koran course teachers, 
which begins in the family, and another is “formal religious education and teaching", which 
begins in Imam Hatip schools and continues in theological faculties.” In this study, general 
problems in religious education given to children in our country were tried to be identified 
and assessments were made for the solution of these problems. 
Keywords: Religion, Education, Children 
 
Giriş  
İslam dini eğitime büyük önem atfetmiştir. İlk inen âyet, “ ْاِْقَرأ ” “Oku!”1 emri ile başlamış 
insanları öğrenmeye teşvik etmiştir. “ َۜقُْل َهْل يَْستَِوي الَّ۪ذيَن يَْعلَُموَن َوالَّ۪ذيَن َال يَْعَلُمون” “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?”2 , “ ۜا ُؤ۬  Allah’a karşı ancak; kulları içinden“”اِنََّما َيْخَشى اللّٰهَ ِمْن ِعَباِدِه اْلعُلَٰمٓ
âlim olanlar derin saygı duyarlar”3 gibi ifadelerle de doğru bilginin insanlar için vazgeçilmez 
olduğunu vurgulamıştır. Allah Rasulü de (s.a.s) “Yüce Allah, beni sizlere bir muallim 
(öğretici) olarak gönderdi”4 buyurarak peygamberlik vazifelerinden birinin eğitim olduğunu 
bildirmiştir.   
Eğitim ve öğretim hayat boyu devam eden bir ameliyedir. Yalnız insan hayatının her evresi, 
eğitim ve öğretim açısından aynı verimliliğe sahip değildir. Özellikle küçük yaşlarda edinilen 
bilgilerin ve kazanılan deneyimlerin, hayatın ilerleyen safhaları için temel teşkil ettiği 
bilinmektedir. Bu yüzden eğitimciler, çocukluk dönemine önem atfetmişler ve bu dönemi 
belli yaş aralıklarına ayırarak birtakım tasnifler yapmışlardır.   

                                                                 
1 el-Alak 96/1 
2 ez-Zümer 39/9  
3 Fâtır 53/28 
4 İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebeî el-Kazvinî, Sünenü İbn Mâce (İstanbul: Çağrı 
Yayınları,1992/1413), “Mukaddime”,  229. 
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Örneğin; birinci evre 0-6, ikinci evre 6-12, üçüncü evre 12-18 yaş aralıklarına ayıranlar 
olduğu gibi,5 duyusal-motor evresi 0-2, işlem öncesi evresi 2- 7, somut işlemler evresi 7-11, 
soyut işlemler evresi 12 yaş ve üzeri şeklinde tasnif edenler de olmuştur.6  
İnsanın çocukluk evresi, hayatının tamamına etki eden silinmez izler bırakması açısından 
önem arz eder. Zira bu evre, bozulmamış bir fıtratı, saf, naif ve paslanmamış bir kalbi ihtiva 
etmektedir. Hayatın daha yaşanabilir olması, dünya ve ahiret saadetinin elde edilmesi, bu 
dönemde çocuğa verilen eğitime bağlıdır. Bu yüzden bu dönemde çocuğa, verilecek sahih dini 
bilgi önem taşımakta ve bu sahih bilgi çocukta güçlü duyguların oluşmasına zemin 
hazırlamaktadır. Ayrıca çocuğun sosyalleşmesine katkı sunan din eğitiminin çocuğa bu 
dönemde verilmesi, onun hem ruhen hem bedenen gelişmesine imkân vermektedir.7 Diğer 
yandan, çocuğun suça bulaşmasını engelleyebilecek bir din eğitimiyle donatılması, onun hem 
kendisiyle hem de toplumla barışık yaşamasına katkı sunacaktır.8 Bundan ötürü çocuk 
yetiştirmede din eğitiminin erken yaşlarda verilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak genel 
eğitimde olduğu gibi din eğitiminde de çocuğu tanımak, çocuğun ruh ve beden gelişimini 
doğru tespit ve takip etmek, eğitimin verimli yapılabilmesinin ön şartlarındandır.9 Bunlara 
ilave olarak bu alanda donanımlı olmak, dini rehberlik ve pedagojik eğitimlere vâkıf olmak 
önem arz eden bir başka husustur.10 Bu bağlamda çalışmamızda, konunun daha iyi anlaşılması 
için öncelikle konu ile ilgili kavramları ele alacağız. Ardından eğitim türleri hakkında kısa 
bilgi vereceğiz. Sonrasında ülkemizde çocuk din eğitimi problemleri ve bu problemlerin 
çözümüne yönelik öneriler üzerinde duracağız. Son olarak bu alanda temayüz etmiş tecrübe 
sahibi eğiticilerin uygulamalarından hareketle çocuk din eğitiminde başarılı olunması için 
eğiticinin dikkat etmesi gereken hususlara değineceğiz.  
 
DİN EĞİTİMİNDE ÇOCUK VE İLGİLİ KAVRAMLAR 
1. Çocuk 
Neslin devamı için Yüce Allah’ın kullarına bahşettiği bir hediyesi olan çocuk, sözlük olarak 
“küçük yaştaki erkek veya kız, soy bakımından oğul veya kız evlat” anlamlarına gelmekle11 
birlikte farklı yaş gruplarına bağlı olarak çeşitli isimlerle de anılmıştır.   

                                                                 
5 Şahin Danışman, “Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi”, Eğitimde 
Politika Analizi Dergisi 1/2 (2012), 94. 
6 Suat Kol, “Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 
21/21 (2011), 4. 
7 Ayşegül Gün, “Veli ve Öğretici Görüşleri Doğrultusunda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu Eğitimi: Samsun İli 
Örneği”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2015), 34; Yurdagül Mehmedoğlu, Okul Öncesi 
Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi (Ankara: TDV Yayınları, 2005), 10-13; Mehmet Emin Ay, 
Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım? (İstanbul: Timaş Yayınları, 2002), 30-33. 
8 Mustafa Köylü-Cemil Oruç, Çocukluk Dönemi Din Eğitimi (Ankara: Nobel Yayınları, 2017), 147-148; Cemil 
Oruç, Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi (İstanbul: Dem Yayınları 2011), 21.  
9 Emin, Ay, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım?, 25; Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi (İstanbul: MÜ 
İlahiyat Vakfı Yayınları, 1997), 56-63. 
10 Neda Armaner - Zeki Ökmen, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodik Değerler (İstanbul: MEB, 1960), 5. 
11 2http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a3d1dd40630b2.6 6360755 
[22.12.2017]. 
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Örneğin; çocuk,  anne karnında “cenin”, erkek olarak doğması gelmesi halinde bâliğ oluncaya 
kadar “sabi”, ferâizle ilgili âyette geçtiği üzere “racul” dür. Gençlik çağına kadar ise “ğulâm” 
ismi ile anılmıştır.12 
Kur’ân’da çocukla ilgili yüze yakın âyet bulunmaktadır. Yalnız bu âyetlerin her birinde 
bizatihi “çocuk” lafzı zikredilmemiştir. Zaman zaman Türkçe’deki çocuk lafzının Arapça 
karşılığı olan ve bilhassa bâliğ olmamış çocuklar için dillendirilen “tıfl” ve “sabiy” lafızları 
zikredilmiş olsa da13 çocukluk döneminin farklı evrelerine işaret eden farklı ıstılahlarda da 
zikredilmiştir. Bu ıstılahlardan bazılarını zikredecek olursak; İbn, veled, yetim, zürriyet, 
ğulâm, zeker, ünsâ, sağir, hafed (torun), ecinne, cenin anlamına gelen haml, mâ fî batnî 
ifadeleri, aile bireyleri anlamında ehl ve âl ifadeleri, beşikteki çocuk mehd, süt emzirme radâ, 
üvey kız evlat rebâib vb. ifadelerdir. 
 
2. Eğitim  
Latince kökü “educare” olan yetiştirmek, yönetmek, yönlendirmek ve potansiyelleri ortaya 
çıkarmak vb. anlamlara gelen eğitim kavramı, bazı kaynaklarda “education” şeklinde ifade 
edilmiştir.14 Eğitim, çocuğun fizikî, ruhî ve zihnî boyutu üzerinde etkisi olan bir ameliyedir. 
Teknik anlamda ise eğitim; birtakım bilgi birikimlerin belli bir gaye ile genç nesle çeşitli 
vasıtalarla aktarmaktır. Yalnız, aktarılan bu bilgilerin neler olduğu konusunda bir fikir 
birliğinden söz etmek mümkün değildir.15 Eğitimle ilgili bu tanımların yanı sıra, çocuğu 
toplum yaşamına hazırlamak için gerekli donanımı ona kazandırmak,16 çocuğun yeteneklerini 
tespit edip davranış biçimi geliştirmek,17 toplumun ahlaki değerlerini, bilgi birikimlerini yeni 
nesillere aktarmak,18 çocuğun hareketlerinde, kendi deneyimleri neticesinde iradi olarak 
olumlu yönde değişiklikler yapmasına katkı sunmak19  şeklinde tanımlar da yapılmıştır.  
Bütün bunlara ilave olarak eğitimi, belirli amaçlara göre davranış değiştirme şeklinde 
tanımlayan eğitimciler de yok değildir.20    
Eğitimle ilgili verdiğimiz bu tanımlarda müşahede edildiği üzere, bu tanımlarda genelde iki 
unsurun ön plana çıktığını görmekteyiz. Bunlardan biri kültür, diğeri ise insandır. Kültürü 
esas alan tanımlarda, kültürel mirasın aktarımı, sosyalleşme vb. etmenlerle kişinin, içinde 
bulunduğu toplumun kültür yapısını benimsemesi ve ona uyumu esas alınırken, insanı esas 
alan tanımda kişinin yeteneğinin geliştirilmesi ve onda belirli bilgi birikiminin oluşmasına 
katkı sunması beklenir. Bu bağlamda eğitim çeşitlerine değinmek yerinde olacaktır. 

                                                                 
12 Muhammed Nur Süveyd, Çocuk Eğitimi, Çev. Zekeriya Güler (İstanbul: Uysal Yayınevi, 2011), 21. 
13 Tıfl için bk.: en-Nur 24/31-59; Sabiy için bk.: Meryem 19/12- 29. 
14 M. Emin Ay, Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik  (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011), 
4. 
15 Ay, Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik, 4. 
16 http://www.tdk.gov.tr/index.php?arama=eğitim, erişim: 10 Şubat 2020, 
17 Kasım Kıroğlu, Eğitime Giriş (Ankara: Pegem Yayınları, 2018), 2-17. 
18 Kıroğlu, Eğitime Giriş, 2-17. 
19 Selahattin Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme (Ankara: Yelkentepe Yayınları, 1972), 9; Regaibe Kalyon, 
Hadislerde 0-7 Yaş Dönemi Çocuk Eğitimi (Karabük: Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel 
İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2020), 16. 
20 Şükrü Keyifli, Din Eğitimi (İzmir: İlahiyat Lisans Tamamlama, Uzaktan Eğitim Yayınları, 2015), 10. 
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2.1. Eğitim Çeşitleri  
Eğitim, bir toplumun gelişmesinde en etkili olan etmendir. Bu yüzden toplumlar, yeni 
nesillere kendilerini geliştirebilecek ortamlar hazırlamışlardır.21 Fakat toplumlar farklı olduğu 
gibi bu toplumlardaki eğitim ve öğrenim süreçleri de farklı olmuştur. Bu nedenle global 
anlamda eğitim ve öğretimin tek tip olmasından söz etmek doğru değildir. Genel olarak 
eğitimin, formal ve informal olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirildiğini görmekteyiz.  
 
2.1.1. Formal Eğitim 
Eğitimin, belirli amaçlara bağlı olarak, belli program dâhilinde okul, halk eğitim merkezi gibi 
mekânlarda yürütülmesine formal eğitim denir.22 Bu tür eğitim süresi, kim tarafından 
verildiği, öğrencilerin yapması gereken sorumluluklar vb. faaliyetler önceden belirlenmiştir. 
Yine bu tür eğitim, öğrencilerin gelişim seviyelerine göre belirli kademelere ayrılmakta ve 
ona göre uygulanmaktadır. Formal eğitim de kendi bünyesinde örgün ve yaygın olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır.  
 
Örgün Eğitim: Milli Eğitim’in amaçları doğrultusunda hazırlanmış eğitim müfredatının, belli 
yaş gruplarındaki kişilere belirli mekânlarda verilmesidir.23 Örgün eğitim de okul öncesi, 
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim bölümlerinden oluşmaktadır. 
 
Yaygın Eğitim: Örgün eğitim kapsamına girmiş ya da girmemiş yahut bu sistemin herhangi 
bir kademesinden ayrılmış olanlara, ihtiyaç duydukları alanlarda verilen eğitimdir.24 Halk 
eğitim merkezlerinde verilen eğitimler, hizmet içi eğitimleri bunlara ilave olarak Kur’an 
Kursları ve camilerde çocuk ve yetişkinlere yönelik verilen eğitimler, bu tür eğitim türüne 
örnek olarak verilebilir. 
 
2.1.2. İnformal Eğitim  
Hayatın akışı içinde kendiliğinden ortaya çıkmış, amaçlı ve planlı olmayan genelde gözlem ve 
taklide dayanan eğitim türüne informal eğitim denir.25 Kişi, içinde bulunduğu ortamda 
başkalarıyla iletişimde olduğu sürece birtakım şeyler öğrenir. Çocuklar, yaşıtlarıyla oynarken, 
gençler arkadaşlarıyla vakit geçirirken dayanışmayı, diğergâmlığı öğrenmesi buna örnek 
verilebilir. Bu tür öğrenmeler, ailede, çarşıda, pazarda, okulda velhasıl etkileşimin olduğu her 
yerde meydana gelir. Tabi bu eğitim türünde sadece olumlu şeyler öğrenilmez. Olumlu 
şeylerin yanı sıra sigara içmek, kopya çekmek gibi birtakım olumsuz alışkanlıklar da 
edinilebilir.26  

                                                                 
21 Yusuf Budak “Yaşam Boyu Öğrenme ve İlköğretim Programlarının Hedeflemesi Gereken İnsan Tipi”, Gazi 
Eğitim Fakültesi Dergisi 29/3 (2009), 696. 
22 Nurettin Fidan, Okulda Öğrenme ve Öğretme (Ankara: Pegem Akademi, 2012), 5. 
23 Fidan, Okulda Öğrenme ve Öğretme, 5. 
24 Keyifli, Din Eğitimi, 10. 
25 Fidan, Okulda Öğrenme ve Öğretme, 5. 
26 Arzu Kayacan, Kur’ân’da Çocuk Eğitimi (Uşak: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm 
Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 10. 
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3. Din ve Eğitimi 
Modern çağın insanlara sunduğu imkânlar, toplumun tek bir dinde birleşmelerini 
zorlaştırmıştır. Günümüz toplumu da farklı inançları benimseyen farklı amaçları olan bir 
toplumdur. İnançları gereği, amaçlara varabilmek için yapılan çalışmalar sürekli değişkenlik 
arz etmiştir. Çünkü öğrenilmesi gereken şeylerde sürekli bir değişim vardır. Her ne kadar 
öğrenilen şeylerde değişim olsa da eğitim açısından değişime uğramayan kavramlar da söz 
konusudur. Bu kavramlardan birisi de dindir. Öyleyse değişen şartlar ve mefhumlar arasında 
değişmeyen ve ayrıca eğitim/öğretimi her bir kişi için elzem olan bu dini, yeni nesillere doğru 
aktarmak gerekir. Bu bağlamda dinin tarifine değinmek yerinde olacaktır.  
Sözlük olarak din, Arapça “deyn” kökünden mastar olup Kur’ân’da toplam doksan iki âyette 
zikredilmektedir. Bu âyetlerde geçen din lafzı genel itibarıyla şu anlamlara gelmektedir: 
Tevhid, şeriat, islâm, hudud, âdet, ceza, hesap, millet, yönetme, yönetilme, itaat, hüküm, 
tapınma vb. ifadelerdir. 27  Bunlara ilâve olarak üç âyette ise değişik kalıplarda gelmiştir.28 
Istılâhi olarak ise dini Cürcânî, “Akıl sahiplerinin Peygamberlerin bildirdiği gerçekleri 
benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur”29 şeklinde tanımlamıştır. Yazır, “Akıl sahibi 
insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî bir nizam”30 olarak ifade 
etmiştir. Diğer bir kısım müellifler de “Akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdiki halde (yani 
dünyada) salaha, gelecekte (ahirette) felaha sevkeden, Allah tarafından konulmuş bir 
kanundur”31 demişlerdir. Tariflerden de anlaşıldığı üzere bu tariflerde ortaya çıkan ortak 
nokta, dinin ilâhî kaynaklı oluşu, akıl ve irade ile ilişkilendirilmesidir.  
 
3.1. Ülkemizde Din Eğitimi 
Ülkemizde din eğitimi yaygın ve örgün olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Yaygın din 
eğitimi faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluğundadır. Başkanlık, yaz 
aylarında camilerde bizzat din görevlilerini görevlendirerek, yoğunluğun olduğu yerlerde ise 
geçici görevlendirme yaparak din eğitimi vermektedir. Din eğitiminde yaş sınırlamasının 
kaldırılmasıyla birlikte, toplumun taleplerini dikkate alan Başkanlık, yapmış olduğu diğer 
faaliyetler ilave olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren “4-6 Yaş Grubu Kur’an 
Kursları Öğretim Programı” da başlatmıştır.32  

                                                                 
27 Günay Tümer, “Din”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9/312-320;   
Mehmet Aydın, Osman Cılacı, Dinler Tarihi (Konya: Tekin Kitabevi, 1992), 15; Mehmet Aydın, Din Fenomeni, 
(Konya: Tekin Kitabevi, 1993), 30-31.  
28 et-Tevbe 9I29; es-Sâffât 37/53; el-Vâkıa 56/86. 
29 Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî el-Hanefî, et-Taʿrîfât (İstanbul: Arif 
Efendi Matbaası 1317), 177.  
30 Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (İstanbul: Matbaa-i Ebu’z-Ziya, 1935), 1/83; Şükrü Keyifli, 
“Eğitim ve Din Eğitimi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/2  (2013), 103-126. 
31 Günay Tümer, “Din”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 9/314; Mehmet Aydın, Osman Cılacı, 
Dinler Tarihi, 15; Hasan Öztürk, Camilerin Çocuk Eğitimindeki Yeri ve Yaz Kursları Üzerine Deneysel Bir 
Araştırma (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din 
Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1996), 4-5. 
32 17.09.2011 tarih ve 28057 sayılı kanun hükmünde kararname ile yaş sınırlamasının kaldırılmasından sonra 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni bir hizmet alanı doğmuş ve 26 Ocak 2012 tarihinde 4-6 yaş Kur’an Kursları 
projesini başlatmıştır. Bk.: Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş), 7. 
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Örgün din eğitimi ise ders sayısı yetersiz olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesindeki ilköğretim dördüncü sınıf, ortaöğretim tüm sınıf düzeylerinde bunlara ilâve 
olarak İmam-Hatip orta ve liselerde verilmektedir. Ayrıca Yükseköğrenim İlahiyat Önlisans, 
İlahiyat Lisans ve İslami İlimler Fakülteleri de verilen eğitim de örgün din eğitimi olarak 
mütalaa edilir.  
Milli Eğitim bünyesindeki ilköğretimin dördüncü, ortaöğretimin düzeyinde verilen din eğitim 
müfredatının çocuğa dini altyapıyı oluşturabilecek kapasiteye sahip midir? Bu eğitimi 
verenler bu konuya ne kadar ehildir. Bu kadrolarda görev alan eğiticiler, İlahiyat Lisans, 
İslami İlimler Fakültelerinde tam anlamıyla yetişiyorlar mı? Bu fakültelerdeki müfradatın, 
ortaöğretimde verilmesi gereken din dersleriyle ne kadar bağdaşıyor? Bu kadrolarda görev 
alan eğiticiler, bulunmuş olduğu makama, bir meslek olarak mı bakılıyorlar yoksa temsili 
önceleyerek tebliğ vazifesinin bir sorumluluk olduğunun farkındalar mı? gibi sorular akla 
gelebilir. Konumuz, çocuğun din eğitimi olunca çalışmamızın boyutunu da hesaba katarak 
hem yaygın hem örgün eğitimi kapsayacak şekilde, bir yandan konumuzla ilgili problemi dile 
getirirken diğer yandan çözüm önerilerini birlikte zikredeceğiz.  
 
3.2. Ülkemizde Çocuk Din Eğitimi Problemleri ve Önerilen Çözümler 
Genelde din alanında, özelde ise çocuk din eğitiminde istihdam, Yüce Allah’ın bir lütfu olup 
halis bir niyet olması durumunda hem dünyevi hem uhrevi kazancın elde edildiği müstesna bir 
görevdir. Mü’min olmanın gereği de budur. Nitekim Mü’min, Bakara 2/201, “ َربََّنٓا ٰاتَِنا ِفي الدُّْنَيا
ِخَرةِ َحَسنَةً   ”Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver“ ”َحَسَنةً َوِفي اْالٰ
fehvası gereği hem dünyası hem uhrevi hayatı için çalışır, çalışmalıdır. Girdiği ders çift yönlü 
(Dünya/ahiret) saadeti getirdiği için derse girmeden önce ciddi hazırlık yapması gerekir. Zira 
bu alanda hazırlık yapmadan birtakım vehimlerle hareket edildiğinde telafisi mümkün 
olmayan zararlara yol açabilmekte, itikâdi ve ameli sapmalara sebebiyet verebilmektedir. 
Bunlara ilave olarak derse hazırlık yapılmaması başarı oranını ciddi anlamda düşürmektedir. 
Tersi bir ifadeyle derse hazırlık, başarılı olmanın gereğidir. Zira derse hazırlanan eğitici, her 
zaman kendini yenileme imkânı bulacaktır.  
Çocuğun din eğitiminde görev alan eğiticilerin bir kısmı derse hazırlanmadan girmelerinden 
kaynaklı olsa gerek dini referansları çocuğa gereği gibi aksettirememektedirler. Ayrıca ders 
kitabı müfredatına sıkı sıkıya bağlı olmayı, sadık bir eğitmenin vasfı olarak görmenin 
getirdiği durumla, kitap dışında her hangi bir bilgi vermemektedirler. Oysaki aynı sınıfa branş 
derslerine giren Matematiğinden İngilizce öğretmenine varıncaya kadar her bir eğitici, 
öğrencilerine onlarca yardımcı kaynak aldırmakta, ders müfredatında olmayan bilgileri 
öğrencilere anlatmaktadırlar. Öte yandan din dersi eğiticileri, derslerin muhtevasının zayıf ve 
yetersiz olduğunun farkındadırlar.33 Ders kitaplarının dini içerik bakımından yetersiz 
olduğunu araştırma gerek de yoktur. Öğrencilerin ellerinde bulunan Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi kitapları incelendiğinde durum hemen fark edilecektir. Zira bu kitapların yarıya yakın 
bölümü dini bilgilerin dışında değişik konulardan oluşmaktadır.34   

                                                                 
33 Bk.: Anayasanın ilgili maddesi. 
34 Din kültürü kitaplarının muhteviyatı. 
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Dini bilgiler dışında olan bu bölümlerin yerine çocukların ihtiyaç duyduğu dini bilgilere yer 
verilmeli, bununla beraber dini konu olsa bile bunu asıl kaynağıyla (Kur’ân/sünnet) ilintili 
hale getirerek ve mümkün mertebe âyet ve hadis metinleriyle işlenmelidir.  
Eğitimcinin din dersiyle ilgili hem örgün hem de yaygın eğitimde çocuğun seviyesine 
inememekten kaynaklı, öğrencinin dersi anlamaması, dersten soğuması vb. birtakım sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için öncelikle öğrencinin seviyesi tespit edilmeli, 
verilecek eğitim buna göre şekillendirilmelidir. Zira öğrencinin seviyesinin bilinmesi, 
problemlerin çözümü için ön şarttır. Öte yandan öğrencinin seviyesini dikkate almadan 
yapılan eğitimden pek fayda mülahaza da edilmez. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) “İnsanlara 
seviyelerine göre muamele ediniz”35 buyurarak eğitimde seviyenin bilinmesinin elzem 
olduğunu vurgulamıştır.  
Eğitimcilerin derse zamanında girmemesi veya derse geç girse bile derse her hangi bir ilave 
yapmaksızın dersin çıkış saatine riayet etmesi önemli bir sorundur. Zira helal haramı anlatan 
din eğiticilerinin bu davranışı, öğrencilerde olumsuz bir imaj bırakmaktadır. Çünkü öğrenciler 
özellikle din dersi eğiticilerini yakinen takip etmekte ve onların davranışlarını örnek 
almaktadırlar.  Bu yönüyle din dersi gönüllüsü, dini temsil ettiği için öncelikle temsil görevini 
hakkıyla ifa etmelidir. Temsil ise kılık kıyafetle başlar bütün davranış çeşitlerini ihtiva eder. 
Nitekim Yüce Allah, Saf 61/2, “ ََيٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما َال تَْفَعلُون ” “Ey iman edenler! Niçin 
yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?” ifadesiyle buna dikkat çekmektedir. Zira tesettüre 
riayet etmeyen bir din görevlisinin tesettürden bahsetmesi, namaz kılmayan bir eğiticinin 
namazı anlatması, ahlaki yönden bir takım zaafları bulunan birinin ahlak dersi vermesi 
öğrencide ma‘kes uyandırmayacaktır.  
Çocuğun dini eğitiminde görev alan eğiticilerin yetiştirildiği İlahiyat ve İslami İlimler 
Fakültelerinde verilen Kur’ân derslerinde öze inmemekten kaynaklı problemler dikkat 
çekmektedir. Bu fakültelerde Kur’ân eksenli sınıf dizaynı söz konusu değildir. Bir başka 
ifadeyle bu fakültelerde, öğrencinin Kur’ân okuyup okumamasına bakılmaksızın öğrenciler 
sınıflara ayrılmaktadır. Oysaki bu sınıflarda İmam Hatip liselerinden mezun, Kur’ân okuma 
konusunda mâhir öğrenci bulunduğu gibi diğer liselerden mezun hiç Kur’ân eğitimi almamış 
öğrenciler de bulunmaktadır. Yine İmam Hatip Liselerinden gelen öğrenciler içerisinde 
Kur’ân okuma konusunda farklı durumda olan öğrenciler de söz konusudur. Bütün bu farklı 
öğrenci profiline rağmen bu öğrencilere, hiçbir tasnif yapılmadan öğrencilerin tamamı aynı 
müfredata tabi tutulmaktadırlar. Bu da beraberinde telafisi olmayan durumlar ortaya 
çıkarmaktadır. Çünkü bu fakültelerden mezun olan öğrenciler din eğitiminde görev almakta, 
almış olduğu eğitimi yeni nesillere aktarmaktadırlar. Örneğin; bu fakültelerdeki öğrenciler, 
harflerin lâziımî ve ârızî sıfatlarını kavramadan ve harfleri mahrecinden çıkarmadan diğer bir 
ifadeyle tecvîd ilmine vâkıf olmadan mezun olmuşlarsa almış oldukları bu eksik bilgileri 
yetiştirdikleri öğrencilerine sirayet ettireceklerdir. Neticede bu kısır döngü haliyle devam 
edecektir. Bu problemin çözümü için öncelikle Arapça hazırlık sınıflarında olduğu gibi 
öğrenciler, Kur’ân muafiyet sınavına tabi tutulmalı, muafiyet sınavını geçemeyen öğrencilere 
bir yıl boyunca mahza Kur’ân eğitimi verilmelidir.   

                                                                 
35 Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, es-Sünen (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981), 
“Edeb”, 5/23. 
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Kur’ân muafiyet sınavını geçen öğrenciler ise Kur’ân okuma seviyesine göre tasnif edilmeli, 
sınıf mevcutları düşürülerek ders saatleri artırılmalıdır.    
 
4. Çocuk Din Eğitiminde Başarılı Olunması İçin Eğiticinin Dikkat Etmesi Gereken 
Hususlar  
Genel eğitimde olduğu gibi din eğitiminde de dikkate alınması gereken birtakım mevzular 
vardır. Biz bu başlık altında hocalarımızdan tecrübe edindiğimiz, eğitim için önem arz eden 
bilgileri maddeler halinde sıralayacağız. Bunu yaparken de hem örgün hem yaygın eğitimi 
kapsayacak şekilde ifadeler kullanarak genel veriler ortaya koyacağız.   
Eğitici, din dersine girdiği için dini bir bütün olarak haline yansıtmalıdır. Zira din eğitiminde 
temsil tebliğden önce gelir. Bu yüzden eğitici anlatacağı bilgileri önce kendi hayatına tatbik 
etmeli sonra öğrencilere anlatmalıdır. 
Eğitici, derse her zaman hazırlık yapmalı, gerekli bütün materyalleri kullanmalıdır. Zira din 
eğitiminin verimliliği, eğiticinin niteliği kadar kullandığı materyallerle doğru orantılıdır.  
Eğitici, derse zamanında girmeli, girerken selam vermeli, derse geç kalan öğrencileri tatlı dille 
uyarmalıdır. Derse başlarken eûzu-besmele çekmeli, Allah’a hamd edip, Allah Rasulü’ne 
(s.a.s) salât getirdikten sonra kısa da olsa dersin faziletinden bahsetmelidir.   
Eğitici, derste Kur’ân eğitimi yapacaksa önce harf ta‘limi (mahreç eğitimi) yapmalı ve bu 
ameliyeyi toplu olarak (Koru halinde) icrâ etmeli ve mümkünse bu eğitimi haftalarca (40 gün) 
sürdürmelidir. Zira harflerin tam anlamıyla yerli yerine oturması zamanla olan bir durumdur.  
Eğitici, derste farklı duyulara hitap edebilmeli, eğitimde etkinliği fazla olan duyuya daha fazla 
yer vermelidir. Zira etkinliği fazla olan duyu organlarına ziyadesiyle hitap eden eğiticiler, 
başarılı olmuşlardır. Eğitimde %75 göz, %13 kulak, %4 dokunma ve diğerleri etkili olduğuna 
göre eğitici, derslerde görsel dökümanlara daha fazla yer vermelidir.  
Eğiticiler, öğrenciler arasında adaleti gözetmelidir. Komşu, akraba, eş-dost evladı, âmirin 
çocuğu vb. etkenlerle öğrenciler arasında ayırım yapmamalıdır.  
 
Sonuç  
İslam, vahyin başlangıcından itibaren kişinin dini tutum ve davranışları kazanmasına önem 
vermiş, kişilerin dini eğitim almaları hususunda her daim özendirici olmuştur. İslâm’ın bu 
özendirici tutumu, Kur’an’da pek çok âyette ve Allah Rasulü’nün söz ve fiillerinde açıkça 
görülür. Eğitimi bütün Mü’minler için elzem gören İslâm’ın bu yaklaşımı, Müslümanları 
eğitime yönlendirmiştir. Öte yandan eğitim, tarih boyunca insan hayatı için büyük önem 
taşımıştır. Tabi bu eğitim, insan hayatının evreleri açısından farklılık arz etmektedir. İnsan 
hayatında öyle evreler vardır ki bilgi kalıcılıkta adeta taşa kazınmış gibidir, insan hayatı 
boyunca bu evrede edindiği bilgileri unutmaz. Yine insan hayatında öyle evrelerde vardır ki 
bilgi unutulmada adeta suya yazılmış gibidir, insan kısa sürede bu evrede edindiği bilgileri 
unutur. İşte insan hayatının çocukluk evresi, bilginin taşa kazındığı dönem olup bu evrenin, 
hayatının tamamına etki eden bir yönü vardır. Zira bu dönemde çocuğun zihin ve algı gücü 
henüz yıpranmamıştır. Çocuk, bu dönemde hem bilgileri kolay öğrenir hem de öğrendiği bu 
bilgileri hemen unutmaz. Bu yüzden çocukluk evresindeki eğitim/öğretim, diğer evrelere 
nazaran önem arz etmiştir.    
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Bu çalışmada çocukluk evresindeki din eğitimi ele alınmış çalışmanın boyutu dikkate alınarak 
detaya inilmemiştir. Genel anlamda çocuk eğitiminin önemli olduğu, bu eğitimler içerisindeki 
din eğitiminin ise hem dünyevi hem uhrevi kazancı beraberinde getirdiği için daha önemli 
olduğu vurgulanmıştır. Bu eğitimin de formal eğitim içerisinde örgün ve yaygın olmak üzere 
ikiye ayrıldığı görülmüştür. Örgün Eğitim Milli eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli 
okullarda, yaygın eğitimin ise Diyanet İşleri Başkanlığı riyasetinde camii, Kur’ân Kursu vb. 
mekânlarda yürütüldüğü vurgulanmıştır.  
Çocuğun dini eğitimiyle ilgili çeşitli problemler ve bu problemlerin çözümüne yönelik 
birtakım tecrübeler paylaşılmış, ayrıca çocukta sahih dini duyguların gelişmesinde 
eğitimcilerin tavrının belirleyici olduğu vurgulanmıştır. Eğiticilerin derse zamanında 
girmelerinin, ders için hazırlık yapmalarının, temsili öncelemelerinin, adaleti gözetmelerinin 
dersi Kur’ân ve sünnet rehberliğinde işlemelerinin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca 
çocuğa dini eğitim veren eğiticilerin mezun olduğu fakültelerde, özellikle Kur’ân dersleri 
açısından köklü değişime gidilmesi gerekliği vurgulanmıştır.   
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINA HAZIRLANAN 
LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK, SOSYAL VE EĞİTİM 

DURUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
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Özet 
Bu çalışmada, Covid-19 Pandemisinin üniversiteye giriş sınavına hazırlanan lise son sınıf 
öğrencilerinin psikolojik, sosyal ve eğitim durumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda; 2020-2021 eğitim öğretim yılında lise son sınıfta okuyan ve sınava hazırlanan 
farklı lise türlerinden 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış soru formu doğrultusunda 
derinlemesine görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi 
(kodlama yapılması, kod sıklıkları ve dağılımlarının saptanması, temaların oluşturulması, kod 
ve alt kodlar arasındaki ilişkilerin hesaplanması ve haritalandırılması) yapılarak 
değerlendirilmiştir. Niteliksel analiz kapsamında, pandemi sürecinin öğrencilerin psikolojik, 
sosyal ve eğitim durumlarına etkisi dört farklı temada toplam 422 kod (Pandemi sürecinin; 
uzaktan eğitime etkileri - 131 kod, öğrencinin davranışlarına etkileri - 10 kod, öğrencinin 
duygularına etkileri - 182 kod, pandemiden kaynaklanan kaygılar - 99 kod) oluşturularak 
incelenmiştir.  Öğrencilerin en sık üzerinde durduğu konular “Derslerin verimsizleşmesi” (25 
kod), “Motivasyona olumsuz etkiler” (22 kod) ve “Belirsizlik kaygısı” (20 kod) iken en az 
kodlanan ifade ise “Mutluluk” (1 kod) olmuştur. Pandemiden, sınava hazırlanan öğrencilerin 
genellikle olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Üniversite Sınavı, Lise Öğrencileri  
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE 
PSYCHOLOGICAL, SOCIAL AND EDUCATIONAL STATUS OF HIGH SCHOOL 

FINAL STUDENT PREPARING FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM 
 
Abstract 
In this study, it is aimed to examine the effects of the Covid-19 Pandemic on the 
psychological, social and educational status of high school seniors preparing for the university 
entrance exam. In this context; In the 2020-2021 academic year, in-depth interviews were 
conducted with 15 students from different high school types who were studying in the last 
year of high school and preparing for the exam, in line with the semi-structured questionnaire, 
and the data obtained were descriptive analysis and content analysis (coding, code frequency 
and distribution, creation of themes, Calculation and mapping of relationships between 
subcodes and subcodes) were evaluated. Within the scope of the qualitative analysis, the 
effect of the pandemic process on the psychological, social and educational status of the 
students, a total of 422 codes in four different themes (The effects of the pandemic process on 
distance education - 131 codes, the effects on student behavior - 10 codes, the effects on 
students' emotions - 182 codes, concerns arising from the pandemic - 99 code) was created 
and analyzed. While the subjects that the students emphasized most frequently were “Lessons 
becoming inefficient” (25 codes), “Negative effects on motivation” (22 codes) and 
“Uncertainty anxiety” (20 codes), the least coded expression was “Happiness” (1 code). It has 
been determined that students preparing for the exam are generally negatively affected by the 
pandemic. 
Keywords: Covid-19 Pandemic, University Exam, High School Students 
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PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE HAZIRLANAN OKUL 
ÖNCESI STEM ETKINLIKLERININ ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME 

BECERILERI ÜZERINDEKI ETKISININ İNCELENMESI1 
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Özet 
Okul öncesi dönem, 21. yüzyıl becerileriyle ilgili problem çözme becerilerinden birinin 
gelişimi için kritik bir dönemdir [21st Century Learning için Ortaklık (P21), 2018]. Bu 
konuda uygulanan probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan okul öncesi STEM 
etkinlikleri, çocuklarda sorunların çözülmesine ve bu konuda farkındalığın oluşmasına 
yardımcı olacaktır. 
Bu çalışmada, probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan okul öncesi STEM 
etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 
• Okul öncesi çocuklarının problem çözme beceri puanları cinsiyetlerine göre değişiyor mu? 
• Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan okul öncesi STEM etkinliklerinin 
uygulandığı deney grubu çocuklarının ön test, son test problem çözme beceri puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 
 
Yöntem 
Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan okul öncesi STEM etkinliklerinin 
çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelendiği bu araştırmada tek gruplu ön test 
son test deneysel desen kullanılmıştır. Bu tür çalışmalarda, rastgele seçilen bir gruba bağımsız 
bir değişken uygulanarak grubun ilk ve son durumu arasındaki fark incelenmektedir (Gay, 
1987; McMillan, 2004). Araştırmanın evrenini Adana'da rastgele seçilen bir anaokulunda 
öğrenim gören dört ve beş yaşlarında 51 çocuk ve örneklem grubu oluşturmaktadır. 
STEM etkinlikleri duruma dayalı veya probleme dayalı etkinlikler olabilir (Yalçın, 2019). 
Probleme dayalı faaliyetler gerçek veya kendi içlerinde yapılandırılmış sorunlar olabilir. Bu 
araştırma öğretmeni, gerçek problemlere dayalı etkinlik planları hazırlamıştır. Etkinliklere 
kısa hikayelerle giriş yapılır. Hikâyelerden biri aşağıdaki gibidir.  

                                                                 
1 Bu çalışma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 10.07.2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararıyla 
etik kurul açısından çalışmaya uygun olduğu kararı verilmiştir. 
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“Yağmur çok yağınca bazen yerde su birikintileri olabiliyor. Oyun oynamak için bahçeye 
çıktınız ve bir de baktınız ki bahçenin ortasında su birikmiş ve karşıya geçemiyorsunuz. 
Üzerinizi ıslatmadan ve kirletmeden bahçenin karşı tarafına nasıl geçersiniz?” 
 
Her etkinlikte sorun kısa öykülerle ortaya konulmaktadır. 
Deneysel tasarımla ilgili çalışmaya başlamadan önce, üç öğretmen STEM uygulamaları için 
teori ve pratiğe dayalı eğitime katılmışlardır. Araştırma, dört yaşında bir sınıfta ve beş yaşında 
iki sınıfta, sekiz hafta ve haftada iki gün olmak üzere toplam üç öğretmende 
gerçekleştirilmiştir. Deneysel uygulamaya başlamadan önce araştırmaya katılan çocukların 
problem çözme ön test puanları alınmıştır. Sekiz haftanın sonunda problem çözmenin son test 
puanları alınarak çalışma sonlandırılmıştır. Çalışma, üç öğretmen ve toplam 51 çocuk ile 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Sonuç ve Tartışma 
Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, çalışmada iki önemli sonuca ulaşılmıştır. 
Bu sonuçlarda ilki, okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme beceri puanlarının 
çocukların cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Okul öncesi dönem 
çocuklarının problem çözme beceri puanları cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, erkek 
çocukların problem çözme beceri puanları ortalamaları, problem çözme beceri toplam 
puanlarının ortalaması ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmaz. kızlar daha yüksekti. 
Bu konudaki çalışmalar incelendiğinde cinsiyet faktörünün çocukların problem çözme 
becerilerine etkisi konusunda farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bazı çalışmalarda 
cinsiyet faktörünün problem çözme becerisi üzerinde etkili olmadığı sonucudur (Amabile, 
1983; Aydın, 1997; Ceylan, 2008; Chan vd., 2001; Dilek, 2013; Dunn ve Herwing, 1992; 
Gönen , 1993; Lewis ve Houtz, 1986; Ömeroğlu, 1990; Özyürek, 2018; Paguio ve Hollett, 
1991; Pala, 1999; Sungur, 1997; Yalçın, 2020; Yıldız vd., 2003). Bunlardan Özyürek (2018), 
problem çözme becerilerini farklı değişkenler üzerinde incelediği ve problem çözme 
becerilerinin çocukların cinsiyeti, okula devam süresi, baba yaşı ve anne değişkenlerinden 
anlamlı düzeyde etkilenmediği araştırmasının sonucuna ulaşmıştır. ve baba eğitim düzeyi. Bu 
bakımdan araştırmanın sonucu yukarıda belirtilen çalışmaları doğrulamaktadır. 
Öte yandan literatürde cinsiyet faktörünün problem çözme becerisi üzerinde etkili olduğu 
sonucuna varan çalışmalar da bulunmaktadır (Arslan, 2009; Basun, 2017; Çam ve Tümkaya, 
2006; Derin, 2006; Düzakın, 2004; Kapıkıran, İvrendi ve Adak, 2006; Kaptan ve Korkmaz, 
2002; Sargın, 2008; Tchernigova, 1995; Walker, Irving ve Berthelsen, 2002; Yaban ve 
Yuken, 2007; Yalçın, 2020). Bunlardan Yaban ve Yükselen (2007), kızların problem çözmede 
daha iyi olduklarını, Walker, Irving ve Berthelsen (2002) ise kızların erkeklerden daha yüksek 
sosyal problem çözme becerilerine sahip olduklarını bulmuşlardır. 
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Görüldüğü gibi; problem çözme becerisi ile cinsiyet faktörü arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalardan farklı sonuçlar elde edilmiştir (Amabile, 1983; Arslan, 2009; Aydın, 1997; 
Ceylan, 2008; Chan vd., 2001; Çam ve Tümkaya, 2006; Derin, 2006; Dilek, 2013; Dunn ve 
Herwing, 1992; Düzakın, 2004; Gönen, 1993; Kapıkıran, İvrendi ve Adak, 2006; Kaptan ve 
Korkmaz, 2002; Lewis ve Houtz, 1986; Ömeroğlu, 1990; Özyürek, 2018; Paguio ve Hollett, 
1991; Pala, 1999; Sargın, 2008; Sungur, 1997; Tchernigova, 1995; Walker, Irving ve 
Berthelsen, 2002; Yaban ve Yükselen, 2007; Yalçın, 2020; Yıldız ve diğerleri, 2003). Bu 
bağlamda çocukları doğrudan veya doğrudan etkileyen kültür, aile, aile ortamı, eğitim düzeyi, 
ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, ailenin sosyo-kültürel düzeyi, arkadaş grubu ve sosyal çevre, 
öğretmenler ve okul gibi durumlar iklim, cinsiyet faktörüne göre incelenen çalışmalarda farklı 
sonuçlara ulaşılmasını etkilemiş olabilir. 
Bu çalışmada elde edilen bir diğer önemli sonuç ise probleme dayalı öğrenme modeline göre 
hazırlanan okul öncesi STEM etkinliklerinin yer aldığı deney grubundaki çocukların ön test, 
son test problem çözme beceri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasıdır. 
Analiz sonuçlarına göre araştırmaya dahil edilen 51 çocuğun problem çözme becerisi son test 
puan ortalamasının, problem çözme becerisi ön test puan ortalamasından yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Bu durumda okul öncesi STEM etkinliklerinin çocukların problem 
çözme becerilerini artırdığı sonucuna ulaşılabilir. Alanyazın incelendiğinde Wang (2012), 
STEM eğitiminin çocukların problemlerle karşılaştıklarında var olan bilgilerini aktive ederek 
anlamlandırma, ilişki kurma ve çözüm üretme becerilerini geliştirdiğini ifade etmektedir. 
Benzer şekilde, Rogers ve Porstmore'un (2004) çalışmasında, STEM, çocukların sahip 
olacakları mühendislik temelli düşünme becerilerini diğer bilimlerle bütünleştirerek, 
karşılaştıkları durumlara ve sorunlara çözüm sağlamalarına yardımcı oldukları sonucuna 
varmıştır. Bu açıdan araştırma bulguları, konu ile ilgili diğer çalışmaların sonuçlarıyla 
birbirini desteklemektedir. Bu bağlamda, sorunları ya da durumları dolaylı ya da doğrudan 
etkinlik olarak çocuklara etkinlik olarak sunmanın onların katılımlarını ve dolayısıyla 
öğrenmelerini hızlandırarak bazı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, probleme dayalı öğrenme, okul öncesi eğitim, erken 
çocukluk eğitimi 
 

INVESTIGATION of THE EFFECT of PRESCHOOL STEM ACTIVITIES 
PREPARED ACCORDING to THE PROBLEM BASED LEARNING APPROACH ON 

CHILDREN'S PROBLEM-SOLVING SKILLS 
 
Abstract 
The preschool period is a critical period for the development of one of the 21st-century skills 
problem solving [Partnership for 21st Century Learning (P21), 2018]. Pre-school STEM 
activities prepared according to the problem-based learning approach applied in this regard 
will help to solve problems in children and create awareness in this regard. 
In this study, the effects of preschool STEM activities prepared according to the problem-
based learning approach on children's problem-solving skills were examined. For this 
purpose, answers to the following questions were sought;  
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• Do preschool children's problem-solving skill points change depending on their gender? 
• Is there a statistically significant difference between the pre-test, post-test problem-solving 
skill points of the experimental group children in which preschool STEM activities prepared 
according to the problem-based learning approach are applied? 
 
Method 
In this study, where the effect of preschool STEM activities prepared according to the 
problem-based learning approach on children's problem-solving skills was examined, a single 
group pretest-posttest experimental design was used. In such studies, the difference between 
the first and last state of the group is examined by applying an independent variable to a 
randomly selected group (Gay, 1987; McMillan, 2004). 
The population of the study consists of 51 children from four and five years old who were 
educated in a randomly selected kindergarten in Adana and the sample group. 
STEM activities can be either situation-based or problem-based activities. Problem-based 
activities can be real or constructed problems in themselves. This research teacher prepared 
activity plans based on real problems. Events are entered with short stories. One of the stories 
is as follows. 
 
“When it rains a lot, sometimes there are puddles on the ground. You went to the garden to 
play games and you also saw that water accumulated in the middle of the garden and you 
cannot cross. How do you get across the garden without getting wet and dirty? ” 
 
In the form, the problem is posed with short stories. 
Before starting the study on the experimental design, three teachers participated in theory and 
practice-based training for STEM applications. The research was carried out in a classroom of 
four years old and two classes five years old, in a total of three teachers, eight weeks, and two 
days a week. Before starting the experimental practice, the problem-solving pretest scores of 
the children included in the study were obtained. At the end of the eight weeks, the study was 
ended by taking the last points of problem-solving. The study was conducted with three 
teachers and 51 children in total. 
 
Conclusion and Discussion 
According to the findings obtained in this study, the effect of preschool STEM activities 
prepared according to the problem-based learning approach on the problem-solving skills of 
children was found. 
The first is that the problem-solving skill points of preschool children do not change 
depending on the gender of the children. When the problem-solving skill points of preschool 
children were examined according to the gender variable, the average of the problem-solving 
skill points of the boys did not make a statistically significant difference, although the average 
of the problem-solving skill total scores of the girls was higher. When the studies on this 
subject are analyzed, it is seen that different results are reached on the effect of gender factor 
on children's problem-solving skills.   
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In some studies, it is the result that gender factor is not effective on problem-solving skill 
(Amabile, 1983; Aydın, 1997; Ceylan, 2008; Chan et al., 2001; Dilek, 2013; Dunn and 
Herwing, 1992; Gönen, 1993; Lewis and Houtz, 1986; Ömeroğlu, 1990; Özyürek, 2018; 
Paguio and Hollett, 1991; Pala, 1999; Sungur, 1997; Yalçın, 2020; Yıldız et al., 2003). 
Among these, Özyürek (2018) reached the result of his research that he examined problem-
solving skills on different variables and that the problem-solving skills were not significantly 
affected by the variables of children's gender, school attendance time, father age, and mother 
and father education level. In this respect, the result of the research confirms the studies stated 
above. 
On the other hand, there are studies in the literature that conclude that gender factor is 
effective on problem-solving skill (Arslan, 2009; Basun, 2017; Çam and Tümkaya, 2006; 
Derin, 2006; Düzakın, 2004; Kapıkıran, İvrendi and Adak, 2006; Kaptan and Korkmaz, 2002; 
Sargin, 2008; Tchernigova, 1995; Walker, Irving, and Berthelsen, 2002; Yaban and Yuken, 
2007; Yalçın, 2020). Of these, Yaban and Yükselen (2007) found that girls were better at 
problem-solving, and Walker, Irving, and Berthelsen (2002) found that girls had higher social 
problem-solving skills than boys. 
As you can see; Different results have been obtained in studies in which problem-solving skill 
is examined by gender factor (Amabile, 1983; Arslan, 2009; Aydın, 1997; Ceylan, 2008; 
Chan et al., 2001; Çam and Tümkaya, 2006; Derin, 2006; Dilek, 2013; Dunn and Herwing, 
1992; Düzakın, 2004; Gönen, 1993; Kapıkıran, İvrendi and Adak, 2006; Kaptan and 
Korkmaz, 2002; Lewis and Houtz, 1986; Ömeroğlu, 1990; Özyürek, 2018; Paguio and 
Hollett, 1991; Pala, 1999; Sargın, 2008; Sungur, 1997; Tchernigova, 1995; Walker, Irving, 
and Berthelsen, 2002; Yaban and Yükselen, 2007; Yalçın, 2020; Yıldız et al., 2003). In this 
context, these situations that directly or directly affect children such as culture, family, family 
environment, education level, socio-economic level of the family, socio-cultural level of the 
family, friends' group and social environment, teachers and school climate, It may have 
influenced the achievement of different results in the studies examined by gender factor. 
Another important result obtained in this study is that there is a statistically significant 
difference between the pre-test, post-test problem-solving skill points of the children in the 
experimental group where preschool STEM activities prepared according to the problem-
based learning model are applied. According to the results of the analysis, it was concluded 
that the problem-solving skill posttest score average of 51 children included in the study was 
higher than the problem-solving skill pre-test score average and that there was a significant 
difference between the pre-test and post-test scores of the children. In this case, it can be 
concluded that preschool STEM activities applied to increase children's problem-solving 
skills. When the literature is examined, Wang (2012) states that STEM education improves 
the skills of children to make sense, establish relationships, and create solutions by activating 
their existing knowledge when they encounter problems.   
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Similarly, in the study of Rogers and Porstmore (2004), STEM concluded that by integrating 
the engineering-based thinking skills that children will have with other sciences, they help 
them to provide solutions to the situations and problems they encounter. In this respect, the 
research findings support each other with the results of other studies on the subject. From this 
point of view, it can be said that presenting indirect or direct problems or situations around 
children as an activity to children as an activity helps them develop some skills by speeding 
up their participation and thus their learning. 
Keywords:  STEM education, problem-based learning, pre-school education, early childhood 
education
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ERKEN ÇOCUKLUKTA AHLAK GELİŞİMİ: SORUMLULUK ve 
YARDIMSEVERLİK BAĞLAMINDA ÇOCUKLARIN DEĞER ALGILARI ve 

UYGULAMAYA YANSITMALARI 
 
Dr. Araştırma Görevlisi Vakkas YALÇIN 
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-8571-9203 
 

Özet 
Erken çocukluk eğitiminin çocukların ve ailelerinin yaşamı üzerindeki etkisi, rölü ve önemi 
dünyada hızla artmaktadır (Lee ve Hayden, 2009; UNESCO, 2008). Okul öncesi dönem, 
aileden sonra çocukların programlı bir şekilde sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini 
amaçlayan en önemli yerlerden biridir (Bronfenbrenner & Morris, 2006, s. 993-1028; 
Hildebrandt & Zan, 2008, s.352). Büyüme sürecinde ve sosyalleşme, çocuklar duyduklarına, 
deneyimlediklerine ve toplumun yansımalarına göre kendi ahlaki ve etik temellerini oluşturur 
(Veisson ve Kuurme, 2010). 
Okul öncesi dönem çocuğun; sosyal, duygusal ve dil gelişiminin yanı sıra zihinsel ve bedensel 
gelişimi de sistemli bir eğitim ortamı içerisinde gelişir. Yukarıda ifade edilen gelişim alanlarına 
ek olarak ahlaki gelişim açısından da okul öncesi dönem bireylerin yaşamında kritik bir önem 
taşır. Değerler, iyi ve arzu edilen şeyleri içeren, insan davranışlarını motive eden ve 
yönlendiren, karar alma süreçlerini etkileyen ve nasıl olmamız ve hareket etmemiz gerektiği 
konusunda bize fikir veren etik ilkelerdir (Cooper, 2014; Sagiv, 2002; Schaefer, 2012). Bu 
bağlamda erken çocukluk dönemi, sadece akademik anlamda değil karakterli ve değerlere 
sahip bireyler yetiştirmek açısından da oldukça önemlidir. 
Bu çalışmada, insani beceriler açışından oldukça önemli olan ahlaki değerlere okul öncesi 
çocuklarının sahip olup olmama durumlarını, okul öncesi çocuklarının değer algılarını ve 
çocukların bu değerleri uygulamaya nasıl yansıtabildiklerini belirlemeye çalışılmıştır.  
 
Yöntem 
Bu çalışma temel nitel (basic qualitative research) bir çalışmadır. Temel nitel çalışmalarda 
veriler; görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yoluyla toplanır (Merriam, 2013). 
Çalışmanın katılımcıları amaçlı örneklem ile seçilmiştir. Amaçlı örneklem içerisinde yer alacak 
kişilerin çalışma problemine yönelik istekli olarak bilgiler verebilecekleri öngörülür (Creswell, 
2013).  Bu nedenle çalışma kapsamında 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde eğitim gören 
sabah gurubundan 2 sınıfta çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmanın veri toplama sürecinde nitel 
veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
Etik kurulundan ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden E.2047381 numarası ile gerekli yasal 
iziler alınmıştır. Ayrıca ebeveynlerden veli onam formu alınmıştır.  
 
Katılımcılar  
Bu araştırmanın katılımcılarını, anaokulunda eğitim gören 64 çocuk oluşturmaktadır. 
Araştırmanın katılımcılarını belirlerken, kolay ulaşılabilir örneklemeden yararlanılmıştır. 
Yıldırım ve Şimşek (2006)’e göre kolay ulaşılabilir durum örneklemesi çalışmaya hız ve 
pratiklik kazandırdığından daha az maliyetlidir.   
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Araştırmaya dâhil olan çocuklardan 28’inin 4, 36’ sının ise 5 yaşındadır. Çalışmaya katılan 
çocukların, 30’unu kız çocukları oluştururken, 34’ünü ise erkek çocukları oluşturmuştur.  
 
Veri Toplama Süreci 
Veriler toplanırken güne başlama zamanında çocuklarla odak grup görüşmesi yapılmış, ardında 
Türkçe dil etkinlikleri kapsamında etkileşimli hikâye tamamlama yapılmış ve son olarak ise 
sanat etkinlikleriyle birlikte değerlere ilişkin çocuklardan resim yapmaları istenmiştir (Bakınız 
Şekil 1).  
 

  
Şekil 1. Veri toplama araçları 

 
Sonuç ve Tartışma 
Odak grup görüşmesi, etkileşimli hikâye etkinliği ve resim çalışması yapılarak çoklu veri 
toplama yönteminin kullanıldığı araştırma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde okul 
öncesi çocukların yardımseverlik ve sorumluk değeriyle ilgili algıları 3 farklı veri grubunda da 
birbirini destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  
Bugüne kadar erken çocuklukta pek çok gelişimsel araştırma, tek bir senaryo üzerinden, 
suçlama ve cezalandırılmayla ilgili niyet veya sonuca yönelik çocukların duygusal tepkilerine 
odaklanmıştır (Killen, Mulvey, Richardson, Jampol ve Woodward, 2011). Ve bunlar 
çoğunlukla yapılandırılmış ve iki durumdan birisini seçmeye zorlayan, yani doğru yapma 
olasılığının arttığı durumları barındırmaktaydı. Bu açıdan düşünüldüğünde bu çalışmayı 
diğerlerinden ayıran üç önemli faktör ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, araştırmaya katılan 
çocuklara yapılandırılmış iki durumdan oluşan senaryo vermek yerine açık uçlu durumlar 
vererek çocukların durumla ilgili gerçek algılarını belirlemiş olmasıdır. Bu şekilde olasılık 
durumu oldukça azaltılmış çocukların gerçek değer algıları ortaya çıkartılmıştır. İkincisi ise, 
araştırmaya katılan çocuklardan tek bir veri yerine birbirini doğrulayabileceğimiz 3 farklı veri 
grubunun (görüşme, etkileşimli hikâye, çocuk resimleri) kullanılmış olmasıdır. Bu çalışmayı 
diğerlerinden ayıran en önemli son özellik ise araştırmaya katılan çocukların ahlaki değerleri 
doğayla, bitkilerle yani insan dışı bir varlıkla da ilişkilendirmiş olmalarıdır.   

Araştırma 
Verileri

Yarı 
yapılandırılmış 
görüşme formu
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Çocuk 
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Bu bulgu, yardımlaşmanın insanın ötesinde tüm canlılara karşı yapılabileceğinin, çok boyutlu 
düşünmenin ve daha evrensel ve ahlaki düşünce yapısının bu yaş çocuklarda gelişebileceğinin 
bir göstergesi olabileceğinden oldukça önemli görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, değerler eğitimi, ahlaki gelişim 
 

MORAL DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD: CHILDREN’S PERCEPTION 
OF VALUES AND REFLECTIONS ON PRACTICE IN THE CONTEXT OF 

RESPONSIBILITY AND BENEVOLENCE 
 
Abstract 
The impact, role, and importance of early childhood education on children and their families 
lives are increasing rapidly in the world (Lee & Hayden, 2009; UNESCO, 2008). The 
preschool period is one of the most important places aiming at the social, emotional and 
cognitive development of children in a programmed manner after family (Bronfenbrenner & 
Morris, 2006, p. 993-1028; Hildebrandt & Zan, 2008, p.352). During the growth process and 
socialization, children form their own moral and ethical foundations according to what they 
hear, experience and reflections on society (Veisson & Kuurme, 2010). 
Preschool child; In addition to social, emotional and language development, his mental and 
physical development also develops in a systematic educational environment. In addition to the 
development areas mentioned above, the preschool period is of critical importance in 
individuals' lives in terms of moral development. Values are ethical principles that contain 
good and desirable things, motivate and direct human behaviour, affect decision-making 
processes, and give us an idea about how we should act (Cooper, 2014; Sagiv, 2002; Schaefer, 
2012). In this context, the early childhood period is critical not only in academic terms but also 
in raising individuals with character and values. 
This study tried to determine whether preschool children have the moral values that are very 
important in terms of human skills, the value perceptions of preschool children and how 
children can reflect these values in practice. 
 
Method 
This study is a basic qualitative research study. Data in basic qualitative studies; It is collected 
through interview, observation and document review (Merriam, 2013). Participants of the study 
were selected by purposeful sampling. It is predicted that the people who will be included in 
the purposeful sample will provide information about the working problem (Creswell, 2013). 
For this reason, within the study's scope, 2 classes of the morning group studying in the spring 
semester of the 2019-2020 academic year were conducted. Qualitative data collection 
techniques were used in the data collection process of the study. Within the study's scope, 
necessary legal traces were obtained from Kilis 7 Aralık University Ethics Committee and 
Kilis Provincial Directorate of National Education with the number E.2047381. Also, a 
parental consent form was obtained from the parents.  
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Participants 
The participants of this study are 64 children who are educated in kindergarten. While 
determining the participants of the study, easily accessible sampling was used. According to 
Yıldırım and Şimşek (2006), easily accessible situation sampling is less costly as it brings 
speed and practicality to the study. 28 of the children included in the study are 4 years old, and 
36 of them are 5 years old. Of the children participating in the study, 30 were girls, and 34 
were boys. 
 
Data Collection Process 
While collecting the data, a focus group meeting was held with the children at the beginning of 
the day, followed by interactive story completion within the scope of Turkish language 
activities, and finally, children were asked to draw pictures of values together with art activities 
(See Figure 1). 
 

   
Figure 1. Data collection tools 

 
Conclusion and Discussion 
When the findings obtained within the scope of the research using multiple data collection 
methods by focus group interviews, interactive story activities and painting studies, it is seen 
that the perceptions of preschool children about the value of benevolence and responsibility 
support each other in 3 different data groups. 
To date, many developmental studies in early childhood have focused on children's emotional 
responses to the intention or result of blaming and punishment in a single scenario (Killen, 
Mulvey, Richardson, Jampol, & Woodward, 2011). And these were mostly structured and 
contained situations that forced one to choose one of two situations; that is, the probability of 
getting it right increased. When considered from this point of view, three important factors 
emerge that distinguish this study from the others. The first of these is that instead of giving the 
children participating in the study, a scenario consisting of two structured situations, they 
determined their real perceptions about the situation by giving open-ended situations. In this 
way, the real value perceptions of the children, whose probability situation was considerably 
reduced, was revealed.   
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The second is that instead of a single data from the children participating in the study, three 
different data groups (interviews, interactive stories, children's pictures) were used that we can 
verify each other. The most important feature that distinguishes this study from others is that 
the children participating in the study also associated moral values with nature, plants, that is, a 
non-human being. This finding is considered very important as it may be an indication that 
cooperation can be done against all living things beyond human beings, multi-dimensional 
thinking, and a more universal and moral mindset can develop in children at this age. 
Keywords: Early childhood education, values education, moral development 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ İLE 
OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE OKUL ORTAMINI 

DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ 
 
Ass. Prof. Canan Yıldız ÇİÇEKLER 
Necmettin Erbakan University 
ORCID: 0000-0001-6820-661X 
 
Dr. Mehmet MART 
Necmettin Erbakan University 
ORCID: 0000-0001-5055-9951 
 
Prof. Dr. Emel ARSLAN 
Necmettin Erbakan University 
ORCID: 0000-0002-1294-0855 
 
ÖZET 
Mesleki gelişim yeni bilgilerin kazanılması, bu bilgilerin sınıf içerisinde uygulanması, 
etkililiğinin değerlendirilmesi, çıktılarının paylaşılması ve diğer iş arkadaşları ile etkileşimidir 
(Nasser vd., 2015) ve “mesleki gelişim yüksek orantı öğretmen etkililiği sağlayabilir” (Ross 
& Bruce, 2007, p. 52). Bu bağlamda, Péter-Szarka (2012) sadece bireylerin yaklaşımları ile 
herhangi bir çevresel destek olmadan gelişme sağlayamayacağı ve çevresel faktörlerin 
gelişimlerini üzerinde etkileyici faktör olduğundan bahsetmiştir. Daha önceden yapılmış 
çalışmaların ışığında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenebilmesi için 
çevrelerindeki durumlar hakkında ne düşündüklerinin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle 
çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin mesleki gelişim etkinlikleri ile okul temelli mesleki 
gelişim ortamları incelenmiştir. Çalışmada Konya ili Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde 
bağımsız anaokullarının ve ilkokul ve ortaokulların bünyesinde bulunan anasınıflarında görev 
yapmakta olan ve tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenen okul öncesi öğretmenleri ile 
çalışılmıştır (Büyüköztürk vd., 2012).1 Veri toplama aracı olarak, Öğretmenler İçin Mesleki 
Gelişim Etkinlikleri Ölçeği ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği 
olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Etkinlikleri 
Ölçeği Eroğlu ve Özbek (2018)2 tarafından öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerini 
incelemek amacıyla, Okul Temelli Mesleki Gelişim Ortamını Değerlendirme Ölçeği, Deniz 
ve ark. (2017)3 tarafından geliştirilmiştir. Bu 5’li likert tipi ölçekler, okul öncesi 
öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini derinlemesine incelemek için kullanılmıştır. 

                                                                 
1 Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz. & Demirel., F. (2012). Bilimsel araştırma 
yöntemleri. 13. Baskı. Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık. 
2 Eroğlu, M. & Özbek, R. (2018). Development of Professional Development Activities Scale for Teachers. 
Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (3), 185-208) 
3 Deniz, L., Sarıdaş, G., Araç, İ., Çelikel, Ö. F. & Tayfur, M. F. (2017). Yerelleşme Kapsamında Öğretmenlerin 
Okul Temelli Mesleki Gelişiminde Okul Ortamlarını Değerlendirmeleri. Akademik Bakış Dergisi, 59, 400-423. 
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Çalışmadan elde edilen veriler öncelikle SPSS 23.0 paket programı analiz edilmiştir. 
Araştırma sürecinde, etik ilkeler araştırmacılar tarafından gözetilmiş olup, her katılımcı 
araştırmanın başında süreç, katılımcıların hakları ve katılımı bırakma seçenekleri hakkında 
bilgilendirilmişlerdir. Araştırma bulgularına göre, mesleki açıklık, mesleki gelişim imkânı ve 
mesleki sorumluluk alt boyutları puanı ile yansıtma ve işbirliği alt boyutları arasında orta 
düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer alt boyutlar arasında 
düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelime: okul öncesi öğretmeni, mesleki gelişim, okul ortamı, okul temelli mesleki 
gelişim 
 

INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND EVALUATION OF SCHOOL ENVIRONMENT 

IN SCHOOL-BASED PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 
ABSTRACT 
Professional development (PD) can be explained as a gaining new knowledge, practicing it in 
classroom, evaluating the efficiency, reflecting on the outcomes and interacting with other 
colleagues (Nasser et al., 2015)4, so “PD might contribute to higher teacher efficacy” (Ross & 
Bruce, 2007, p. 52)5. In this case, Péter-Szarka (2012)6 states that individual’s characteristic is 
unable to improve without a supportive environment for them and the environmental factors 
have influential factors on development.  In the light of previous research, it is important to 
identify what teachers think about the circumstances around themselves to support their 
professional development. Therefore, preschool teachers’ professional development activities 
and school-based professional development were investigated. Preschool teachers, who are 
working in independent preschools, preschools attached to primary schools, and preschools 
attached to secondary school are used to collect data in the main three districts of Konya, 
which are Selçuklu, Meram and Karatay, who are chosen by random sampling method 
(Büyüköztürk et al., 2012). In order to collect data, two different scales were used, which are 
Professional Development Activities Scale (PDAS) and School Based Professional 
Development Scale (SBPDS). PDAS has been developed by Eroğlu ve Özbek (2018) to 
determine the teachers’ professional development activities, and SBPDS has been developed 
by Deniz et al (2017) to identify the teachers’ understanding of school based professional 
development activities. These scales are 5-point Likert scale, and the aim of using these scales 
to identify preschool teachers’ perception in depth. The data were analysed via SPSS 23 
software programme.   

                                                                 
4 Nasser, I., Kidd, J. K., Burns, M. S., & Campbell, T. (2015). Head Start classroom teachers’ and assistant 
teachers’ perceptions of professional development using a LEARN framework. Professional Development in 
Education, 41(2), 344–365. https://doi.org/10.1080/ 19415257.2013.833538 
5 Ross, J., & Bruce, C. (2007). Professional Development Effects on Teacher Efficacy: Results of Randomized 
Field Trial. The Journal of Educational Research, 101(1), 50–60. https://doi.org/10.3200/JOER.101.1.50-60 
6 Péter-Szarka, P. (2012). Creative climate as a means to promote creativity in the classroom. Electronic Journal 
of Research in Educational Psychology, 10(3),1011-1034 
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Over the research period, the ethical aspects are considered by researchers, so each participant 
will be informed about the process as well as informing them to have rights to withdraw 
participation. According to the research findings, it is seen that there is a moderately positive 
and significant relationship between the sub-dimensions scores of professional openness, 
professional development opportunity and professional responsibility, and sub-dimensions 
scores of reflections and cooperation. It was concluded that there was a low but significant 
relationship between other sub-dimensions. 
Keywords: preschool teacher, professional development, school environment, school-based 
professional development 
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DÜZCE İLİNDE İLKOKUL 1. SINIFTA ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN 
PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME OLAN GÖRÜŞLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 
ORCID: 0000-0002-1507-7049 
 
Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü - Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümü  
ORCID: 0000-0003-4880-502X 
 
Lisans Öğrencisi Nursel DAVARCIOĞLU 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü  
ORCID: 0000-0002-7062-5423 
 
Lisans Öğrencisi Büşra AKÇAM 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-5163-2302 
 
Lisans Öğrencisi Emine Gül ATAÇ 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID: 0000-0003-0878-6960 
 
Lisans Öğrencisi Aybüke KÜÇÜKGÜZEL 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü  
ORCID: 0000-0002-1842-2426 
 
Lisans Öğrencisi Esra SARI 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü  
ORCID: 0000-0002-5831-4032 
 
Özet 
Bu çalışmada ilkokul 1. sınıfta çocuğu olan ebeveynlerin pandemi sürecindeki uzaktan 
eğitime olan  görüşleri alınması amaçlanmıştır. Bu bağlamda 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında ilkokul birinci sınıfa başlamış olan 15 öğrencinin velileri ile yarı yapılandırılmış soru 
formu doğrultusunda derinlemesine görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz 
ve içerik analizi (kodlama yapılması, kod sıklıkları ve dağılımlarının saptanması, temaların 
oluşturulması, kod ve alt kodlar arasındaki ilişkilerin hesaplanması) yapılarak 
değerlendirilmiştir.   
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Niteliksel analiz kapsamında, velilerin online eğitim ile ilgili görüşlerini bildiren toplam dört 
tema oluşturulmuş ve 846 kod (Uzaktan Eğitim Memnuniyeti - 102 kod,  Uzaktan eğitimin 
ilkokul 1. sınıf çocuklarına etkisi - 251 kod, Uzaktan eğitimin başarısını etkileyen faktörler - 
476 kod, Uzaktan eğitime yönelik öneri – 17 ) oluşturularak incelenmiştir. Velilerin en sık 
üzerinde durduğu konular “Eğitimde ebeveyn desteği” (63 kod), “Eğitimde ebeveyn 
desteğinin yeterli olamaması” (61 kod), “Adaptasyon sorunları” (42 kod) iken en az kodlanan 
ifadeler ise “Uzaktan eğitim için araç teminatı” (1 kod), “Öğretmen disiplini sağlanamaması” 
(1 kod) olmuştur. Online eğitim ile birlikte okuma yazma öğrenimine başlayan çocuklarda 
velilerin ekonomik durumlarının yeterli olup olmaması ve çocuklarına verebildikleri destek 
ile birlikte memnuniyetlerinin de paralel yönde değiştiği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi sürecindeki eğitim sorunları, uzaktan eğitim, covid-19, online 
eğitim 
 

OPINIONS OF PARENTS WITH CHILDREN IN THE 1st GRADE OF PRIMARY 
SCHOOL IN DUZCE PROVINCE ON DISTANCE EDUCATION DURING THE 

PANDEMIC PROCESS 
 
Abstract 
In efforts to improve the quality of distance education, it is important to know the experiences 
of parents of primary school freshmen. In this context, it is aimed to examine the views of 
parents with children in the first grade of primary school regarding distance education during 
the pandemic process. In this context, in-depth interviews were conducted with the parents of 
15 students who started their first year of primary school in the 2020-2021 academic year in 
line with the semi-structured questionnaire, and the data obtained were evaluated by 
conducting descriptive analysis and content analysis (coding, determining code frequency and 
distribution, creating themes, calculating the relationships between code and subcodes).  
Within the scope of qualitative analysis, a total of four themes were created that expressed 
parents' opinions about online education and 846 codes (Distance Education Satisfaction - 102 
codes, Primary School 1st grade of distance education). Effect on classroom children - code 
251, factors affecting the success of distance education - code 476, Recommendation for 
distance education – 17) were created and examined.The most common topics that parents 
focused on were "The need for parental support in education" (code 63), "Adaptation issues" 
(code 42), while the least encoded expressions were "Provision of tools for distance 
education" (code 1), "Failure to provide teacher discipline" (code 1). The study found that the 
negative effects of distance education were greater than the positive effects, and it was 
determined that the economic situation of their parents and their ability to support their 
children in education affected the quality of education in children who started literacy 
education with online education. 
Keywords: Education problems in the pandemic process, distance education, covid-19, online 
education
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0-3 YAŞ ARALIĞINDAKİ BEBEKLERDE UYKU PROBLEMLERİNE YÖNELİK 
EBEVEYNLERİN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ 
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Tuğba Nur KÖKTEN 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi 
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Yağmur DOĞAN 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi  
ORCID: 0000-0002-0284-2231 
 
Yasemin KABA 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi  
ORCID: 0000-0002-5329-8862 
 
Zümeyra ÖZBEK 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi  
ORCID: 0000-0002-0549-9555 
 
ÖZET 
Bu araştırmanın ana amacı 0-3 yaş arası bebeklerde yaşanan uyku problemlerinde 
ebeveynlerin geliştirdikleri çözüm stratejilerini incelemektir. Bu çalışma İstanbul’da yaşayan 
ve 0-3 yaş bebeği olan 11 ebeveyn ile yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla 
derinlemesine görüşme yapılarak veri toplanan niteliksel bir çalışmadır.  
Yarı yapılandırılmış soru formu; ebeveyn ve bebekleri tanıtıcı bilgileri, bebeklerin uyku 
düzenlerini, uyku ile ilgili yaşanılan problemleri ve uykuya yönelik çözüm stratejilerini içeren 
sorulardan oluşturulmuştur.   
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Veriler, araştırmacılar tarafından MAXQDA 2020.4 paket programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Toplanan veriler deşifre edilerek temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Katılımcıların 
ifadeleri, 36 başlık altında 511 kez kodlanmış ve 3 adet tema altında toplanmıştır: tanımlayıcı 
bilgiler, nedeni belli olan uyku sorunlarına göre çözüm stratejileri ve nedeni belli olmayan 
uyku sorunlarına göre çözüm stratejileri. Ayrıca temalar ve kodlar arası ilişkiler incelenmiştir.  
Araştırma sonucunda en çok bahsedilen konular; uyutma şekli (%9,98), uyku yeri (%9,20) ve 
kolik (%6,26) olmuştur. Tanımlayıcı bilgiler temasında ebeveynler çok hareketli olma 
durumu için uyku yerini daha risksiz bir yere geçirdikleri, uykuya direnme durumunda ise 
uykularının gelmesi için zaman verdiklerini ve oyun oynamadan başka şekilde zaman 
geçirdiklerini belirtmişlerdir. Nedeni belli olan uyku sorunlarına göre çözüm stratejisi teması 
kapsamında ebeveynler kolik durumunda geceleri çocukla oturduklarını gerekirse oyun 
oynadıklarını, her ağladığında çocuğu kucağına alarak beraber yattıklarını, farklı müzikler 
dinlettiklerini belirtmişlerdir. Nedeni belli olmayan uyku sorunlarına göre çözüm stratejileri 
temasında uykuya direniş için ebeveynin çocuğun uykusunun gelmesini beklediği, uyku 
hassasiyeti için ise ebeveynlerin evde çok sessiz olduğu gerekirse evdeki diğer kişilerin dışarı 
çıktığını belirtmiştir.  
Bu çalışma sonucunda pek çok farklı çözüm stratejilerine ulaşılmıştır. Aile bireylerinin uyku 
sorunları karşısında nasıl çözüm üretecekleri kısmında uzmanlardan  danışmanlık almaları 
önerilir. 
Anahtar Kelimeler: Bebek, Çözüm Stratejileri, Ebeveynler, Uyku, Uyku Problemleri, 0-3 
Yaş 
 

INVESTIGATION OF SOLUTION STRATEGIES OF PARENTS FOR SLEEP 
PROBLEMS IN BABIES BETWEEN 0-3 YEARS OF AGE 

 
ABSTRACT 
The main aim of this research is to examine the solution strategies sleep problems developed 
by parents that have infants aged 0-3 in sleep problems. This study is a qualitative study in 
which data was collected through in-depth interviews with 11 parents living in Istanbul and 
having babies aged 0-3, through a semi-structured questionnaire.A semi-structured question 
form is created from questions that include information about parents and babies, children's 
sleep patterns, problems related to sleep, and strategies for solving sleep. The data was 
analyzed by researchers using the MAXQDA 2020.4 package program. Themes and codes 
were created with deciphering the collected data. Themes and codes were created with 
deciphering the collected data.Participants ' statements were encoded 511 times under 36 
headings and collected under 3 themes:descriptive information, strategies for solving sleep 
problems with obvious causes, and strategies for solving sleep problems that are unknown 
causes.In addition the relationship between themes and codes were examined.    
       As a result of the research, the most mentioned subjects were the method of sleep 
(9.98%), the place of sleep (9.20%) and colic (6.26%). In the descriptive information theme, 
parents stated that they moved the sleeping place to a more risk-free place for being very 
active, and in the case of resisting sleep, they gave time to get sleepy and spent time in a 
different way without playing games.   
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Within the scope of the theme of solution strategy for sleep problems with obvious causes, 
parents stated that in case of colic, they sit with the child at night, play games if necessary, 
sleep with the child on their lap every time they cry, and listen to different music. In the 
theme of solution strategies according to sleep problems of unknown origin, it was stated that 
the parents waited for the child to sleep for resistance to sleep, and the parents were very quiet 
at home for sleep sensitivity, and other people in the house went out if necessary. 
As a result of this research, many different solution strategies have been reached. It is 
recommended that family members seek advice from experts on how to solve sleep problems. 
Keywords: Baby, Solution Strategies, Parents, Sleep, Sleep Problems, 0-3 Years 
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İSTANBUL İLİNDE YAŞAYAN 3-8 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARIN 
EBEVEYNLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET KALIPLARI İLE OYUNCAK 

SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
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ÖZET 

Bu araştırmanın ana amacı, çocukların ve ebeveynlerinin toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıyla 
oyuncak seçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.  
Çalışma, nicel yöntemlerin kullanıldığı tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir araştırmadır. 
Araştırmanın evreni İstanbul’da yaşayan 3-8 yaş arası çocuklar ve ebeveynleridir. Örneklemi 
ise amaca yönelik örnekleme yöntemiyle seçilen 360 ebeveyn ve 360 çocuk ile oluşturmuştur. 
Çalışma araştırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman görüşü alınarak oluşturulan 
anket ile çevrimiçi platformlar aracılığıyla yürütülmüştür. Çalışmanın amacına uygun biçimde 
ebeveynlere yönelik ve çocuklara yönelik olmak üzere iki form oluşturulmuştur. Ebeveyn 
soru formunda 21 soru, çocuk soru formunda ise 14 soru bulunmaktadır. Anket başlangıcında 
katılımcılardan onam alınmıştır. Soru formunda ebeveynlerin oyuncak seçimlerine yönelik 
algıları, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, çocukların toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve 
çocukların oyuncak seçimleri ile ilgili sorular bulunmaktadır. Araştırma verileri 2021 yılının 
Nisan ayında toplanmıştır. Sosyodemografik özelliklere ilişkin veriler, frekans, sayı ve yüzde 
analiziyle elde edilmiştir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargı puanı ve oyuncak seçimlerine ilişkin 
puanlarının normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smırnov Testi kullanılarak 
bulunmuştur. Puanların normal dağılım göstermediği tespit edilmiş ve non parametrik testler 
kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark analizleri Mann Whitney U testi ile, veriler arasında 
ilişkinin varlığı ise Spearman Korelasyon Analizi ile elde edilmiştir.   
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Bu araştırma sonucunda ebeveynlerin sahip oldukları sosyodemografik özelliklerin toplumsal 
cinsiyet kalıp yargılarına, kendilerinin ve çocuklarının oyuncak seçimlerine etki ettiği 
görülmüştür. Eğitim durumu yüksek olan ebeveynlerin çocuklarının, eğitim durumu düşük 
olan ebeveynlerin çocuklarına oranla daha az eşitlikçi toplumsal cinsiyet kalıp yargı 
özelliklerine sahip olduğu, eğitim durumu yüksek olan ebeveynlerin kendilerinin ve 
çocuklarının cinsiyete özgü olmayan oyuncak seçimleri olduğu sonucuna varılmıştır. Meslek 
sahibi ve çalıştığı bir işi olan ebeveynlerde ise sonuçlar eğitim durumuna benzer olarak 
meslek sahibi olmayanlara göre daha fazla eşitlikçi toplumsal cinsiyet kalıp yargı özelliklerine 
sahip oldukları görülmüştür.  
Eğitim durumu düşük olan, çalışmayan ebeveynlere yönelik toplumsal cinsiyet kalıp yargıları 
ve çocuklar için oyuncak seçiminin önemi konulu eğitimler düzenlenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: 3-8 yaş, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, oyuncak seçimi, ebeveyn, 
çocuk 
 

RELATIONSHIP BETWEEN GENDER PATTERNS AND TOY SELECTION OF 
PARENTS OF CHILDREN AGED 3-8 LIVING IN ISTANBUL 

 
ABSTRACT 
The main purpose of this research is to examine the relationship between children and their 
parents ' gender stereotype judgments and toy choices. 
The study is descriptive and relationship-seeking research using quantitative methods. The 
universe of the study is that of children aged 3-8 and their parents living in Istanbul. The 
sample was composed of 360 parents and 360 children selected by the purpose-built sampling 
method. The study was conducted by researchers through online platforms with a literature 
review and a survey created with expert opinion. In accordance with the purpose of the study, 
two forms were created, aimed at parents and aimed at Children. There are 21 Questions in 
the parent question form and 14 questions in the child question form. Consent was obtained 
from the participants at the beginning of the survey. The question form includes questions 
about parents' perceptions of toy choices, gender stereotypes, children's gender stereotypes, 
and children's toy choices. Research data was collected in April 2021. Data on 
sociodemographic features were obtained by frequency, number and percentage analysis. It 
was found using the Kolmogorov Smirnov test whether gender stereotype judgment score and 
toy selection scores showed normal distribution. It was found that the scores did not show 
normal distribution, and non-parametric tests were used. Difference analyses between the 
groups were obtained using the Mann Whitney U test, and the existence of a relationship 
between the data was obtained using the Spearman correlation analysis. 
As a result of this research, it was found that sociodemographic characteristics that parents 
have influence on gender stereotypes, as well as on their and their children's toy choices. It 
has been concluded that children of parents with high educational status have less egalitarian 
gender stereotypes than children of parents with low educational status, and parents with high 
educational status themselves and their children have non-gender-specific toy choices.  
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In parents who had a profession and a job where they worked, the results were found to have 
more egalitarian gender stereotypes than in those who did not have a profession, similar to 
educational status. 
Gender stereotypes for parents with low educational status and non-working and the 
importance of toy selection for children should be organized. 
Keywords: 3-8 years, gender stereotypes, toy selection, parent, child 
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7-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL YAŞANTILARI 
VE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ACUNER 
Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 
ORCID: 0000-0002-1507-7049 
 
Öğr. Gör. Neşe ŞEKERCİ 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü–Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID: 0000-0003-4880-502X 
 
Lisans Öğrencisi Büşra AKSOY 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-8981-3707 
 
Lisans Öğrencisi Güner PARKIN 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
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Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-1408-7181 
 
Lisans Öğrencisi Kübra TÜFEK 
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID: 0000-0002-8531-4679 
 
ÖZET 
Bu araştırmanın amacı 7-12 yaş arası çocukların Covid-19 sürecinde sosyal ilişkileri 
hakkındaki görüşlerini incelemek ve pandemi sürecinin çocukların sosyal yaşantılarına ne 
yönde bir etkisinin olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 2020-2021 yılları 
arasında devlet okullarının 1-7 sınıflarında eğitim gören, ebeveyn izni alınmış olan 15 öğrenci 
ile yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak ve derinlemesine görüşme yapılarak veriler 
toplanmıştır. Görüşmelerde kullanılan yarı yapılandırılmış soru formu araştırmacılar 
tarafından oluşturulmuştur ve toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler yüz yüze veya 
çevrimiçi ortamda yaklaşık 1-1,5 saat sürmüştür. Katılımcıların %60’ı kız, %40’ı erkektir ve 
yaş ortalamaları 9,33’tür. Tamamı İstanbul İlinde ikamet etmektedir. Nitel araştırma deseni 
kullanılarak yapılan araştırmada ‘’Fenomenoloji (Olgubilim) Yaklaşımı’’ kullanılmıştır.  
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Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. 
Katılımcılardan elde edilen veriler kodlar ve alt kodlar olmak üzere 32 başlık altında 542 kere 
kodlanmıştır. Temaların oluşturulması, kod sıklıklarının saptanması, kod ve alt kodlar 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve haritalandırılması MAXQDA 2020 Programı 
kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda en çok kodlanan başlıklar; “Arkadaşlar ile yüz 
yüze görüşme”, “Yüz yüze oyunlar - etkinlikler” ve “Covid-19 öncesine özlem” olmuştur. En 
az kodlanan başlık ise “Yemek yapmak” olmuştur. Araştırma sonucu incelendiğinde Covid-
19’un çocukların sosyal ilişkilerini kısıtladığı ve üzerlerinde birden fazla olumsuz etkisinin 
olduğu ortaya çıkmıştır. Konuya dair çeşitli öneriler verilerek çalışma sonlandırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Süreci, İlk-Ortaokul Öğrencileri, Sosyal İlişkiler 
 

THE OPINIONS OF CHILDREN AGED 7-12 ON THEIR SOCIAL LIVES AND 
FRIENDLY RELATIONS DURING THE PANDEMIC PERIOD 

 
ABSTRACT 
The aim of this research is to examine the views of children between the ages 7 and 12 about 
their social relations during the Covid-19 process and also to reveal what effect this pandemic 
process has on their social lives. The data, for this purpose, were collected by using a semi- 
structured questionnaire and in-depth interwies with 15 studens between the years of 2020 and 
2021. Those studens were educated between 1-7 classes of public primary and secondary 
schools and had a parental leave. The semi-structered questionnaire was created by 
researchers and consists a total of 11 questions. The interviews were hold up in face-to-face or 
online form and lasted approximately about 1-1,5 hours. 60% of the participants were girls, 
40% were boys and their average age was 9,33 years. All of them are living in Istanbul, 
Turkey. This research used "Phenomenology Approach" under the qualitative research 
pattern. The data obtained were divided by descriptive analysis and content analysis. This 
achived data from the participants were coded 542 times under 32 headings as codes and 
subcodes. The creation of code frequencies, the determination and mapping of the 
relationsships between codes and subcodes were done by using the program MAXQDA 2020. 
The most encoded titels of this study are; "face-to-face meetings with friends", "face-to-face 
games or events" and "the longing before Covid-19". The least coded title was "cooking". The 
results of this research state that Covid-19 limited children's social relationshipd and has 
multiple negative effects on them. The study was concluded by giving various suggestions on 
that subject.  
Key words: Covid-19 process; Primary and Secondary School; Social Relations 
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TÜRKİYE’DE GELİŞİM TEORİLERİ AÇISINDAN ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI 
LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Uzman Alev KURU 
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Nörobilim Anabilim Dalı, 
ORCID: 0000-0003-1686-4658 
  
Uzman Bahar YAZGAN 
İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID:0000-0003-0351-0455 
 
Prof. Dr. Özcan DOĞAN 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID:0000-0002-3006-8159 
 
ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Çocuk Gelişimi alanında Gelişim Teorilerini konu alan 
yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda son 20 yıl içerisinde yapılan Yüksek 
lisans ve doktora tezleri Gelişim Kuramlarını konu alması açısından gruplandırılmaya 
çalışılmıştır. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle 
toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt 
örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından 
çalışmanın amacına yönelik geliştirilen bir “Tez İnceleme Formu” kullanılmış, verilerin 
çözümlenmesinde frekans (f)’tan yararlanılmış, veriler grafikler üzerinde gösterilmiştir. 
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda Gelişim Teorilerinin konu alan en fazla tezin 
2019 yılında yayınlandığı, enstitü bazında incelendiğinde ise en fazla Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yayımlandığı görülmüştür. Ayrıca Gelişim Teorisi ismi 
açısından incelendiğinde Bağlanma Teorisinin daha fazla konu alındığı, Arnold  Lucius 
Gesell ve Olgunlaşma’yı, Freud ve  Psikoseksüel Gelişimi, Gelişim Teorileri, Pavlov ve 
Klasik Koşullama,B.F. Skinner Edimsel Koşullanma, Urie Bronfenberenner Ekolojik 
Sistemler Kuramı ile ilgili Çocuk Gelişimi alanında erişim iznine açık lisansüstü teze 
rastlanmadığı görülmüştür. Çocuk Gelişimi gibi hızla gelişen ve akademik çalışmaların her 
geçen gün sayıca artış gösterdiği bir alanda, araştırmacılara temel konulardan biri olan 
Gelişim Teorileri hakkında yapılan lisansüstü güncel verilerin sunulmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Bu araştırmada Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan 2000-2020 yılları 
arasındaki lisansüstü  tezlerin “Arnold  Lucıus Gesell ve Olgunlaşma Kuramı, Freud’un 
Psikoseksüel Gelişim Kuramı ,Erik Erikson’un Psikososyal Kuramı,Piaget’in Bilişsel Gelişim 
Kuramı, Vygotsky’nin Sosyo-Kültürel Kuramı, Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı, Pavlov 
ve Klasik Koşullama, B.F. Skinner Edimsel Koşullanma, Bandura Sosyal Öğrenme, Edward 
John Mostyn Bowlby Bağlanma Kuramı, Urie Bronfenberenner Ekolojik Sistemler Kuramı”  
çalışmalarını kapsadığı düşünüldüğünde, araştırmanın mevcut durumu ortaya koyması 
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelime: Gelişim teorileri, lisansüstü tez, çocuk gelişimi  
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EXAMINATION OF GRADUATE THESIS IN THE FIELD OF CHILD 
DEVELOPMENT IN TERMS OF DEVELOPMENT THEORIES IN TURKEY 

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the postgraduate theses on the Development Theories in 
the field of Child Development in Turkey. In this context, the master's and doctoral theses 
made in the last 20 years have been tried to be grouped in terms of the Development Theories. 
This research is a qualitative research and data were collected by document analysis 
technique. The sample of the study was determined by criterion sampling, which is one of the 
purposive sampling strategies. In order to examine the theses reached, a "Thesis Review 
Form" developed by the researchers for the purpose of the study was used, frequency (f) was 
used in the analysis of the data, and the data were shown on graphs. In line with the findings 
obtained in the research, it was seen that the most thesis on Development Theories were 
published in 2019, and when examined on an institute basis, it was seen that the most 
published in Selcuk University Social Sciences Institute. In addition, when the Development 
Theory is examined in terms of its name, Arnold Lucius Gesell and Maturation, Freud and 
Psychosexual Development, Developmental Theories, Pavlov and Classical Conditioning, 
B.F. It has been observed that there is no postgraduate thesis open to access in the field of 
Child Development related to Skinner Operant Conditioning, Urie Bronfenberenner 
Ecological Systems Theory. In a rapidly developing field such as Child Development and 
where academic studies are increasing in number, it is considered important to present 
postgraduate current data on Development Theories, which is one of the basic subjects, to 
researchers. In this research, the postgraduate theses between the years 2000-2020 in the 
National Thesis Center are "Arnold Lucius Gesell and Maturation Theory, Freud's 
Psychosexual Development Theory, Erik Erikson's Psychosocial Theory, Piaget's Cognitive 
Development Theory, Vygotsky's Socio-Society Theory". Cultural Theory, Kohlberg's Moral 
Development Theory, Pavlov and Classical Conditioning, BF Skinner Operant Conditioning, 
Bandura Social Learning, Edward John Mostyn Bowlby Attachment Theory, Urie 
Bronfenberenner Ecological Systems Theory” is considered to be important in terms of 
revealing the current situation. 
Keywors: Developmental theories, postgraduate thesis, child development 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE ve 
PSİKOSOSYAL DURUMLARINA ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ 
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ÖZET 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde, Türkiye’de, ilk önce eğitime ara 
verilmiş, ardından çevrimiçi (uzaktan) eğitime geçilmesine karar verilmiştir. Pandemi 
sürecinde çevrimiçi (uzaktan) eğitime geçilmesi, çocukları fiziksel, bilişsel, psikososyal ve 
diğer tüm gelişim alanlarını etkilemiş, verilen eğitimde ve bu eğitimin işleyişinde çeşitli 
değişimler ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisinin ortaokul 
öğrencilerinin eğitimlerine ve psikososyal durumlarına etkisini incelemektir.   
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Araştırmada niteliksel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. İstanbul’da okuyan 12 ortaokul 
öğrencisi ile ailelerinden gerekli izinler alınıp yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılan 
görüşmeler 30-60 dakika sürmüş, görüşmelerde yarı yapılandırılmış soru formu kullanışmış 
ve görüşmeler sonrasında elde edilen bulgular betimsel analiz ve içerik analiziyle 
değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde MAXQDA bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Nitel 
görüşme verileri deşifre edilerek yazılıma yüklenmiştir.  
Bulgular ‘çevrimiçi eğitim, sosyal yaşam, rutinler (günlük yaşam aktiviteleri) ve duygu 
durum’ olmak üzere dört ana temada ve 23 kod oluşturularak ele alınmıştır. Yapılan analizler 
sonucunda öğrencilerin eğitim yaşantılarının ve psikososyal durumlarının pandemi sürecinden 
genel olarak olumsuz etkilendiği görülmüştür. Araştırmaya katılan İstanbul’da ortaokul 
düzeyinde eğitim gören öğrenciler; ev dışına çıkmak ve pandemiden önceki yaşantılarına geri 
dönmek istediklerini, çevrimiçi (uzaktan) eğitim sürecinde sabahları daha geç uyandıklarını, 
pandemiden önceye kıyasla düzenli beslenemediklerini, ders çalışma düzenlerinin ve ders 
işleyişinin değiştiğini, derslerden alınan verimin azaldığını, teknolojik yetersizliklerden dolayı 
derslerde problem yaşadıklarını ve bu problemlerden dolayı stres düzeylerinin arttığını, 
aileleriyle pandemi sürecinde daha fazla vakit geçirdiklerini ve evde kardeşlerinden 
kaynaklanan dikkat dağınıklığı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Gerekli önlemler alınarak yüz 
yüze eğitime geçilmesi önerilmektedir.   
Anahtar Kelimeler: Covid-19 pandemisi, çevrim içi (uzaktan) eğitim, psikososyal  
 

THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE EDUCATION AND 
PSYCHOSOCIAL STATUS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS: THE CASE OF 

ISTANBUL 
 

ABSTRACT 
In the Covid-19 pandemic, which affected the whole world, in Turkey, firstly, education was 
suspended, and then it was decided to switch to online (distance) education. The transition to 
online (distance) education during the pandemic process has affected children's physical, 
cognitive, psychosocial and all other developmental areas, and various changes have occurred 
in education and the functioning of education. The purpose of this research is to examine the 
impact of the Covid-19 pandemic on the education and psychosocial status of secondary 
school students.  
Qualitative data collection method was used in the research. Face-to-face and online 
interviews with 12 secondary school students studying in Istanbul, after obtaining necessary 
permission from their families, lasted 30-60 minutes. A semi-structured question form was 
used in the interviews. The findings obtained after the interviews were evaluated with 
descriptive analysis and content analysis. MAXQDA computer software was used to analyze 
the data. Qualitative interview data were deciphered and loaded into the software.Findings 
were discussed under four main themes as 'online education, social life, routines (activities of 
daily living) and mood' and 23 codes were created. As a result of the analyzes made, it was 
seen that the educational experiences and psychosocial situations of the students were 
generally negatively affected by the pandemic process.  
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Students studying at secondary school level in Istanbul participating in the research stated that 
they wanted to go out of the house and return to their previous lives before the pandemic, and 
that they woke up later in the mornings during the online (distance) education process. At the 
same time, they stated that they could not eat regularly compared to before the pandemic, 
their study patterns and coursework changed, the efficiency of the lessons decreased, they had 
problems in the lessons due to technological inadequacies and their stress levels increased due 
to these problems. They stated that they spent more time with their families during the 
pandemic process and that they experienced distraction from their siblings at home. It is 
recommended to switch to face-to-face training by taking the necessary precautions. 
Keywords: Covid-19 Pandemics, Online (Distance) Education, Psychosocial  
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN EBEVEYN ÖZ 
YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ1 

 
Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-3522-865X 
 
Elif KOYUNOĞLU 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
ORCID: 0000-0003-1266-3277 
 
ÖZET 
Ebeveyn öz yeterliliği; ebeveynlerin,  ebeveynlik rollerini bilgili ve yeterli olarak meydana 
getirmelerine dair beklentilerinin derecesini, çocuklarının gelişimleri ve sergiledikleri 
davranışlar üzerinde olumlu etki bırakabilmeye dair algıları ve kendilerini sergiledikleri 
ebeveynlik rollerinde yeterli görme dereceleri gibi becerileri kapsamaktadır. Öz yeterlilik 
algısı güçlü olan anne babalar ebeveynlik rolünde daha başarılı olmaktadırlar. Bu durumda 
çocuklarının gelişimsel düzeylerinin daha iyi olmasını sağlamaktadır.  Bu çalışma 3-6 yaşları 
arasında çocuğa sahip olan annelerin, ebeveyn öz yeterlilik algılarını incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Çalışma İstanbul ilinin, Fatih ve Bağcılar ilçesinde 3-6 yaş arasında çocuğu olan, 
çocuğunu anaokuluna gönderen ve göndermeyen 100 anne ile yürütülmüştür.  Çocukların ve 
annelerinin bilgilerine ulaşmak için araştırmacı tarafından hazırlanan "Demografik Bilgi 
Formu" ve annelerin öz yeterlilik algılarını ölçmek için "Berkeley Ebeveyn Öz Yeterlilik 
Ölçeği Yenilenmiş Formu (BPSE-R) " kullanılmıştır. Elde edilen veriler “bağımsız örneklem t 
testi” ve “tek yönlü varyans analizi” ile kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırmamızda 
annelerin ebeveynlik öz yeterlilik algılarının, ebeveynliğe yönelik strateji ile çocuğa 
kazandırılabilecekler alt boyutunda annenin yaşı, eğitim durumu, ekonomik durumu, medeni 
durumu, aile yapısı, çocuk sayısı, çocuğun doğum sırası, çocuğun yaşı, çocuğun cinsiyeti ve 
annelerin seminer kongre gibi etkinliklere katılma durumuna bağlı olarak karşılaştırılmasında 
anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Annenin mesleği, ekonomik durum algısı, 
davranış problemleri üzerine bilgi yeterliliği algısı ve çocuklarını anaokuluna gönderip 
göndermeme durumlarına bağlı olarak karşılaştırılmasında anlamlı farklılık olduğu 
bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlilik, Ebeveyn Öz Yeterliliği, Okul Öncesi Dönem 
 
  

                                                                 
1 Araştırmacı, Elif KOYUNOĞLU tarafından Arzu YÜKSELEN danışmanlığında yürütülen “ Ailelerin Okul 
Öncesi Dönemde Karşılaştıkları Davranış Problemlerine Tutumları Çözüm Yaklaşımları ve Öz Yeterlilik 
Algılarının İncelenmesi ” başlıklı yüksek lisans tezinin nicel kısmıdır. 
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EXAMINATION OF PARENTAL SELF-SUFFICIENCY PERCEPTIONS OF 
FAMILIES WITH CHILDREN IN PRESCHOOL PERIOD 

 
ABSTRACT 
Parental self-efficacy; parents, parenting expectations that have occurred knowledgeable 
enough in their roles as the degree of their development and their children's behavior and 
being able to leave a positive impact on their perceptions of themselves, their parenting skills, 
such as degrees of vision in the role of adequate covers. Parents with a strong perception of 
self-sufficiency are more successful in a parenting role. In this case, it ensures that their 
children's developmental levels are better. This study was conducted to examine the 
perceptions of parental self-sufficiency of mothers who had children between the ages of 3-6. 
The study was conducted with 100 mothers who had children between the ages of 3-6 in Fatih 
and Bağcılar districts of Istanbul province, who sent their children to kindergarten and did not 
send them. The "demographic information form" prepared by the researcher was used to 
access information about children and their mothers, and the "Berkeley parental self-
sufficiency scale (bpse-R)" was used to measure mothers ' perceptions of self-sufficiency. The 
data obtained were analyzed using” independent sample t test “and” one-way variance 
analysis". In our research, it was found that mothers 'perceptions of parenting self-sufficiency 
did not differ significantly in comparison with the parent's age, educational status, economic 
status, marital status, family structure, number of children, birth order of the child, age of the 
child, gender of the child and mothers' status of participating in activities such as seminars 
and congresses. It was found that there were significant differences in comparison between 
the mother's profession, perception of the economic situation, perception of knowledge 
adequacy on behavioral problems, and whether or not they sent their children to kindergarten. 
Keywords: Self- Suffıcıency, Parental Self-Sufficiency, Preschool Period 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ AÇIK ALAN OYUNLARINA  
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 
Yüksek Lisans Öğrencisi Behiye Ceylan ÖZDEMİR ÜRÜN 
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi 
Eğitimi Bilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-5477-2039  
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Simge TİRYAKİ 
Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi 
Eğitimi Bilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-4144-5706  
 
Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI 
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı 
ORCID: 0000-0002-4125-0693 
 
ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının açık alan oyunlarına yönelik 
görüşlerini belirlemektir. Bu temel amacı gerçekleştirmek için nitel araştırma desenlerinden 
biri olan “olgubilim” (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 
Mersin ili Tarsus ilçesi ve Hatay ili İskenderun ilçesinde okul öncesi eğitim kurumuna devam 
eden 60-72 aylık 40 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Yarı 
Yapılandırılmış Görüşme Formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin 
çözümlenmesi içerik analizi yöntemiyle kavramsal kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya dahil edilen çocukların tamamı açık alanda oyun 
oynamaktadır. Çocukların zaman dilimi olarak en çok okuldan eve döndükleri saatlerde ve 
tatillerde açık alanda oyun oynadıkları; kız çocuklarının en çok oyun parkında ve kum-toprak-
çamur-su oyunlarını oynamayı tercih ederken erkek çocukların yakalamaca oyunu ve top 
oynamayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Çocukların açık alanda oyun oynarken en çok 
mutluluk, sevgi gibi olumlu duygular hissettiği, açık alanda en çok grup oyunları oynamayı 
sevdikleri görülmüştür. Yetişkinlerin yaşadığı çeşitli kaygılar nedeniyle çocukların dışarıya 
çıkmalarına izin vermemelerinin çocukların açık alanda oynamalarına ilişkin en önemli engel 
olduğu; bunu sırasıyla, aşırı güneşli ve yağmurlu hava olayları; insan, hayvan ve nesne 
korkusu ve oyun alanlarına yakın trafiğin olması, yabancı insanlardan zarar görme, 
hastalanma endişesinden kaynaklanan sağlık/güvenlik kaygısı nedenleriyle çocukların açık 
alanda oyun oynamalarının engellendiği sonucuna ulaşılmıştır.    
Anahtar kelimeler: Okul Öncesi, Açık Alan, Oyun  
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PRE-SCHOOL CHILDREN'S OPINIONS ON OPEN FIELD PLAYS 
 
ABSTRACT 
The aim of this research is to determine the opinions of pre-school children’s open field plays. 
The “phenomenology” (phenomenology) pattern, which is one of the qualitative research 
patterns to perform this baseline was used. The research group of the research consists of 40 
children aged 60-72 months who attend pre-school education institutions in Mersin province 
Tarsus district and Hatay province İskenderun district. The data of the research were obtained 
through the Personal Information Form and the Semi-Structured Interview Form. The analysis 
of the obtained data was analyzed by dividing it into conceptual categories with the content 
analysis method. According to the research results; all of the children included in the study 
play outdoor games. It has been determined that the children mostly play in the open area 
during the holidays and when they return home from school, while the girls mostly prefer to 
play the sand-soil-mud-water games in the playground, while the boys prefer to play catch 
and ball games. It has been observed that children feel positive emotions such as happiness 
and love the most while playing outdoor games, and they like playing group games most in 
the open area. The fact that adults do not allow children to go outside due to various anxieties 
they experience is the most important obstacle for children to play outdoors, followed by 
extreme sunny and rainy weather events; It has been concluded that children are prevented 
from playing outdoor games due to the fear of people, animals and objects, the presence of 
traffic close to the playgrounds, the health/safety concerns arising from the fear of being 
harmed by strangers and getting sick. 
Keywords: Preschool, Open Field, Play 
 
1.GİRİŞ 
Oyun; kültürden kültüre değişen, belirli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da 
kuralsız, çocukların isteyerek ve severek yer aldığı, gelişim alanlarını destekleyen, çocuğun 
bulunduğu her yerde ve her dönemde varlığını sürdüren evrensel bir yapıdır (Erşan, 2006). 
Oyun, çocuğu yaşam sürecine hazırlayan en etkin yoldur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Bildirgesi (20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen)’nin 31. 
Maddesi’ne göre; “Taraf Devletler, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve 
yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe 
katılma hakkını tanırlar” (UNICEF, 2021). Bu maddeye göre toplum ve kamu yerleri çocuğun 
oyun oynama hakkından yararlanma olanaklarını arttırmaya yönelik çaba göstermeli ve çocuk 
eğitimle birlikte oyun ve eğlenme konusunda tüm imkanlarla donatılmalıdır (Tuğrul, 2007). 
Okul öncesi dönemdeki çocuklar, gelişim alanlarını destekleyen açık oyun alanlarına 
gereksinim duyarlar. Açık alan oyunları bahçe, kır, boş arazi, sokak gibi açık alanlarda 
oynanan oyunlardır. Açık oyun alanları, çocukların dik yamaçlara, büyük ya da küçük 
kayalıklara tırmanma ve aşağı kayma, aşağı atlama, ağaçlara tırmanma, ok atma, taşların 
üzerinde dengede durma gibi fiziksel aktivite oyunlarına daha fazla katılmalarını sağlar 
(Holmes & Procaccino, 2009; Sandberg, 2003; Sandseter, 2009). Açık alan oyunlarının, 
kapalı alan oyunlarından en belirgin farkı, daha büyük bir alana sahip olunması, açık havada 
olunması ve hareket imkanının daha fazla olmasıdır.   
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Bu oyunlar çocuğun sağlıklı gelişiminin doğal ve kritik bir parçası olarak kabul edilir (Olgan 
ve Kahriman Öztürk, 2011; Tandoğan, 2018).  
Şehir merkezlerindeki doğal oyun alanlarının azalması sonucunda çocuklar doğadan izole 
edilerek büyümektedir. Güvenli açık alan (park, oyun alanı, kent ormanı, meydan vb.) 
olmaması nedeni ile çocuklar zamanlarının çoğunu iç ortamlarda geçirmekte, toplum ve doğa 
ilişkisi oldukça sınırlandırılmaktadır (Başal, 2005; Onur, 2007). 21.yüzyılda, çocukların 
geleneksel olarak açık havada oyun oynama olanaklarının sınırlı olması nedeniyle, Louv’un 
doğa yoksunluğu kavramı farklı bir boyuta taşınmaktadır. Çocukların “doğada oyun 
yoksunluğu” söylemi kullanılmakta ve bu durumun kriz aşamasına geldiği belirtilmektedir 
(Frost, 2009). Çocuklar sağlıklı gelişimleri için, gerçek dünyaya dokunacakları, 
koklayacakları, görecekleri ve duyacakları zengin, interaktif ve duyusal bir doğa parçasına 
ihtiyaç duyarlar. Ancak çocuklarda zaman zaman ortaya çıkan doğa yoksunluğu durumu, 
duyusal gelişim bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu gibi bozuklukların oluşmaması için 
çocukların, belirli aralıklarla doğada bulunmaları desteklenmelidir (Sax, 2007).  
Açık alan oyunları, çocukların fiziksel gelişim için gerekli olan diğer tüm hayati organların 
gelişmesini destekler. Hareketler ve oyun aktiviteleri sadece kas büyümesini arttırmakla 
kalmamakta, aynı zamanda çocuğun kalbinin ve akciğerlerinin gelişmesini de sağlar. 
Çocuğun sindirim sistemini uyarır ve iştahın iyileştirilmesine yardımcı olur (Clements, 1998; 
Pica, 2003). Beyindeki temel sinir merkezlerinin gelişimini arttırarak düşünme ve öğrenme 
yeteneklerini geliştirmektedir (Clements, 1998). Çocuğun gün ışığından ve temiz havadan 
faydalanmasını destekler, uyku ve yeme düzeni sağlar, D vitamininin emilimini arttırır, 
bedenin terleme yoluyla toksinlerden arınmasına yardımcı olur, beyin epifiz bezinin 
çalışmasına bağlı olarak mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlar ve obeziteyi azaltır 
(Ünsal, 2017). Çocuklara sosyal çevrelerini keşfetme; su, kum ve çamurla eğlenceli duyu 
deneyimleri elde etme; kendi oyunlarına özgü mekânlar bulma ya da yaratma; objeler toplama 
ve hobiler geliştirme gibi fırsatları sunar. Açık alanlarda gerçekleşen bu olumlu deneyimler, 
çocukların çevreye duyarlı davranışlarını geliştirir (Cevher Kalburan, 2014). Doğal ortamda 
serbestçe oynayan çocukların öğrenmede aktif olarak rol almalarına, öğrenme süreçlerinde 
kendilerine güven duymalarına, problemleri iş birliği içerisinde iletişim becerilerini 
kullanarak çözmelerine olanak sağlar (Kendrick vd., 2012; Sönmez, 2020). 
Açık alan, uygun görülen davranışlar açısından daha az yapılandırılmış olduğundan serbest 
keşif için daha fazla imkân sağlamakta ve çocuklar için sürekli bir yenilik kaynağı haline 
gelmektedir (Bağlı, 1997). Oyun alanında bulunan salıncak, kaydırak, tahterevalli gibi 
donanımlar da çocukların gelişimini desteklemektedir (Hirose vd., 2012). Çocuklar, 
oynayacağı oyuncakları kendileri seçmekte, katılmak istedikleri oyun türünü ve kiminle 
oynayacaklarına kendileri karar vermektedir (Kendrick vd., 2012). Ayrıca çocuğun doğa ile iç 
içe olmasıyla çevre eğitimini teşvik etmektedir (Özgüner ve Şahin 2009). Açık alanlarda 
çocuklar keşfetme ve yaratma, yapma ve yıkma, nesnelerin nasıl ve niçin olduğunu öğrenme 
fırsatları elde etmektedir (Demiriz vd., 2003).  
Açık oyun alanında en önemli problemler oyun alanının çocuğun gelişim düzeyine uygun 
olmaması, çocukların gelişimsel gereksinimleri ile tutarlı olmaması ve tehlikeli olmasıdır 
(Catron & Allen, 2003). Oyun alanlarında yeterli güvenlik sağlanamadığında, çocuklar oyun 
alanlarında çeşitli kazalarla karşı karşıya gelebilmektedir.   
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Bu kazaların nedeni oyun alanlarının zemininin bozuk (aşırı derecede sert vb.) ve kullanışsız 
olması, oyun alanlarının tasarımındaki hatalar, oyun elemanlarının hatalı yerleşim düzeni ve 
bakımsızlığı, çocukların oyun elemanlarını yanlış kullanımı ve oyun alanında trafiğe vb. etki 
alanlarına karşı önlem (kuşatma elemanı kullanımı vb.) alınmayışıdır (Yılmaz ve Bulut 2002). 
Alan yazın incelendiğinde; Atabey vd. (2009) tarafından okul öncesi eğitim kurumları açık 
hava oyun alanları incelenmiştir. Alat vd. (2012) araştırmalarında; okul öncesi eğitimde açık 
hava etkinliklerine yönelik öğretmen görüş ve uygulamalarını incelemişlerdir. Araştırmada 
okul öncesi öğretmenleri genel olarak açık hava etkinliklerine karşı olumlu düşünce ve 
tutumlara sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ancak fiziksel koşulların yeterli olmaması, 
sınıfların kabalık olması, çocukların açık havada hastalanacaklarına dair kaygılar taşımaları 
gibi nedenlerle açık hava etkinliklerine yeteri kadar yer veremediklerini ifade etmişlerdir. 
Çelik (2012), okul öncesi eğitim kurumlarında açık alan kullanımını incelemeyi amaçladığı 
çalışmasında; açık alanların etkin kullanılmadığını, mevcut açık alanların oyunun doğasına 
uygun olmadığını ve fiziksel düzenleme konuları içerisinde açık alan düzenlemesinin 
çoğunlukla ihmal edildiğini saptamıştır. Cevher Kalburan (2014), okul öncesi dönem 
çocuklarının dış mekânda oyun fırsatları ve ebeveyn görüşlerini incelemeyi amaçladığı 
çalışmasında; çocukların dış mekânda oyun oynaması için ebeveynlerin daha çok fırsat 
sunmak istediklerini belirtmiştir. Ancak oyun parklarının yeterli nitelikte olmaması, yeşil 
alanların yetersizliği, trafik, tehlikeli yabancı gibi kaygılar nedeniyle bu fırsatların 
sınırlandırıldığını bulmuştur. Çetken ve Sevimli Çelik (2018) ise okul öncesi öğretmenlerinin 
dış mekân oyunlarına karşı bakış açılarını incelemiş ve öğretmenlerin dış mekân oyunlarının 
öneminin farkında olduklarını ancak yoğun eğitim programları, hava koşulları ve sınırlı dış 
mekân oyun alanları nedeniyle çocukların dış mekân oyunları için yeterince fırsat 
bulamadıklarını bulgulamıştır.  
Sonuç olarak; gelişimsel açıdan kritik olan okul öncesi dönemde açık alanda oyun oynamanın 
önemi vurgulanmıştır. Açık alan oyunları ile ilgili öğretmen ve veli görüşlerini inceleyen 
çalışmalara rastlanırken okul öncesi dönem çocuklarının görüşlerinin incelendiği bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan hareketle bu araştırmada; okul öncesi dönemdeki 
çocukların açık alan oyunlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. YÖNTEM  
2.1. Araştırmanın Deseni 
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “olgubilim” (fenomenoloji) deseni 
kullanılmıştır. Fenomenoloji, bireylerin ya da bir grubun bir olguya ilişkin yaşantılarını, 
algılarını ve yüklediği anlamları daha açık bir şekilde ortaya koymasını amaçlar (Starks ve 
Trinidad, 2007). Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların açık 
alanda oyun oynamaya ilişkin görüşleri anlaşılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda bu araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır.  
 
2.2. Çalışma Grubu 
Araştırma kapsamına alınan çocuklar, uygun örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Uygun 
örnekleme yönteminde araştırmacı yakın ve erişilmesi kolay bir durumu seçerek veri 
toplamaktadır (Yazar ve Keskin, 2020).   
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Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Mersin ili Tarsus ilçesi ve 
Hatay ili İskenderun ilçesinde bulunan iki bağımsız anaokuluna devam eden 60-72 aylar 
arasında olan 25 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 40 okul öncesi dönem çocuğu 
oluşturmaktadır. Çalışma 2021 yılı haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil 
edilen çocukların tamamı açık alanda oyun oynamaktadır. Çocukların %62,5’i (N=25) kız, 
%37,5’i (N=15) ise erkek çocuktur. Çocukların, %40’ı (N=16) 60-66 ay, %60’ı (N=24) 66-72 
ay yaş aralığındadır. Ailedeki çocuk sayısı açısından incelendiğinde; %50’inde (N=20) 2 
çocuk, %30’unda (N=12) 3 çocuk, %12,5’inde (N=5) tek çocuk, %7,5’inde (N=3) 4 ve üzeri 
çocuk olduğu belirlenmiştir. Çocuğun doğum sırası açısından %35’i (N=14) ilk çocuk, %15’i 
(N=6) ortanca ya da ortancalardan biri, %50’si (N=20) ise son çocuktur. Annelerin %12,5’i 
(N=5) ilkokul, %12,5’i (N=5) ortaokul, %25’i (N=10) lise, %50’si (N=20) lisans eğitimi 
almıştır. Babaların ise %12,5’i (N=5), %12,5’i (N=5) ortaokul, %25’i (N=10) lise, %40’ı 
(N=16) lisans, %10’u (N=4) lisansüstü eğitim almıştır. Annelerin %75’i (N=30) bir işte 
çalışmakta, %25’i (N=10) ise ev hanımıdır. Babaların %100’ü (N=40) çalışmaktadır. 
 
2.3. Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, çocuklar ve ailelerine ilişkin demografik bilgileri 
toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu formda “çocuğun yaşı, cinsiyeti, 
ailedeki çocuk sayısı ve doğum sırası, anne/baba öğrenim durumu, anne/baba çalışma 
durumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Çocukların açık alanda oyuna ilişkin görüşlerinin 
incelenmesi amacıyla ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “Çocukların Açık Alanda 
Oyuna İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 
formunda ise Açık alanda oyun oynuyor musun? Günün hangi zaman/zamanlarında açık 
alanda oynuyorsun?, Açık alanda oynamaktan en çok keyif aldığın oyun hangisi/hangileridir?, 
Açık alanda oyun oynamak sana ne hissettiriyor/seni nasıl hissettiriyor?, Açık alanda tek 
başına oynamayı mı grupla oynamayı mı tercih ediyorsun?,  Açık alanda oyun oynamanı 
engelleyen bir durum/olay/kişi var mı? sorularına yer verilmiştir.  
 
2.4. İşlem 
Veri toplamak üzere geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Çocukların Açık Alanda Oyuna 
İlişkin Görüşlerini Değerlendirme Formu” nu uygulamak için araştırmanın gerçekleştirilmesi 
planlanan okul öncesi kurumların idarecilerinden ve daha sonra ise görüşme sorularını 
cevaplamaya gönüllü çocukların ailelerinden izin alınmıştır. Kişisel bilgi formunda yer alan 
sorular araştırmaya katılan gönüllü çocukların aileleri tarafından alınan yanıtlar doğrultusunda 
kaydedilmiştir. Çocuklarla yapılacak görüşme pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eğitim 
yapıldığı dönemde gerçekleştirilmiştir. Çocuklar görüşmeye bireysel olarak alınmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formu çocuklara uygulanmadan önce araştırmacı kendisini tanıtmış 
ve araştırmanın amacını aktarmıştır. Görüşmeye, çocuk kendisini hazır hissettiğinde 
başlanmıştır. İlgili sorular sırayla yöneltilmiş ve çocuğa cevaplaması için yeterli süre 
verilmiştir. Görüşmeler ortalama 8-10 dakika sürmüştür. Alınan cevaplar araştırmacı 
tarafından yazılı olarak kaydedilmiştir.  
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2.5. Verilerin Analizi 
Bu araştırmada elde edilen veriler “betimsel analiz tekniği” kullanılarak analiz edilmiştir. 
Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmiştir. Betimsel analizde 
amaç elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu amaçla elde edilen veriler sistematik ve açık bir biçimde 
betimlenmiştir. Betimlenen veriler açıklanmış ve yorumlanmıştır. Görüşme yapılan 
çocukların isimleri gizli tutulmuş ve çocuklar “Ç1…Ç40”, kız çocuklar “K1...K25”, erkek 
çocuklar “E1…E15” şeklinde kodlanarak tanımlanmıştır. Elde edilen bulguları daha açık ve 
anlaşılır hale getirmek amacıyla bazı çocukların görüşleri kendi cümleleri ile “tırnak” içinde 
sunulmuştur. 
 
2.6. Bulgular 
Okul öncesi dönem çocuklarının açık alan oyunlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 
yapılan araştırmanın bulgularına aşağıda yer verilmiştir. 
 

Tablo 1. Çocukların açık alanda oyun oynadıkları zamanlar 
 

Açık alanda oyun oynama zamanları f 
Okuldan eve dönünce 15 
Tatil zamanları 12 
Öğleden sonra 6 
Sabah okula gitmeden önce  5 
Akşam 2 

 
Tablo 1’de çocukların 15’inin okuldan eve dönünce, 12’sinin tatil zamanları, 6’sının öğleden 
sonra, 5’inin sabah okula gitmeden önce ve 2’sinin akşam açık alanda oyun oynadıkları 
belirlenmiştir.  
 
“Okuldan eve dönünce bahçeye iniyorum” (Ç26/E) 
“Tatil zamanları olunca istediğim kadar oynuyorum” (Ç22/K) 
“Tatil zamanları parka gidiyoruz” (Ç18/K) 
“Öğleden sonra güneş yokken oynuyorum” (Ç33/E)  
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Tablo 2. Kız ve erkek çocukların açık alanda en çok oynadıkları oyunlar 
 

 
Açık alanda oynanan 
oyunlar 

Kız 
f 

Erkek 
f 

Kovalamaca 10 12 

Yakalamaca 2 8 
Top 1 13 
Bisiklet Sürme 5 12 
Oyun Parkı 14 6 

Su Tabancası 0 1 

Hırsız-Polis 0 5 

Kum-Toprak-Çamur-Su 
Oyunları 

12 8 

Körebe 2 0 
Elim Sende 1 0 
Yerden Yüksek 9 4 
İp Atlama 4 0 
 
Tablo 2 incelendiğinde; kız ve erkek çocukların açık alanda birden fazla oyun oynadığı 
görülmektedir. Kız çocukların; 1’i top, 1’i elim sende, 2’si yakalamaca, 2’si körebe, 4’ü ip 
atlama, 5’i bisiklet sürme, 9’u yerden yüksek, 10’u kovalamaca, 12’si kum-toprak-çamur-su, 
14’ü oyun parkı oyunları oynamaktadır. Erkek çocukların ise; 1’i su tabancası, 4’ü yerden 
yüksek, 5’i hırsız-polis, 6’sı oyun parkı, 8’i yakalamaca, 8’i kum-toprak-çamur-su, 12’si 
kovalamaca, 12’si bisiklet sürme, 13’ü top oynamaktadır.  
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Tablo 3. Çocukların açık alanda oyun oynamalarının çocuklara hissettirdiği duygular 
 

Ana Tema Alt Tema f Örnek Düşünceler 

Olumlu Duygular 

Mutluluk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevgi 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

(Ç39/E) “Arkadaşlarımla oyun 
oynadığım için çok mutlu oluyorum” 
(Ç28/E) “Eğlendiğim için çok mutlu 
oluyorum” 
(Ç13/K) “Çamurdan pasta yapıyoruz, 
mutlu oluyorum” 
(Ç8/K) “Kovalamaca oynarken kuş gibi 
uçtuğum için çok mutlu oluyorum” 
 
(Ç40/E) “Okula gelince bahçede oyun 
oynamayı çok seviyorum” 
(Ç35/E) “Arkadaşlarımla aşağıda maç 
etmeyi çok seviyorum” 
(Ç1/K) “Salıncakla sallanmayı çok 
seviyorum” 
(Ç4/K) “Arkadaşlarımla bahçede 
oynadığım için çok seviyorum” 
(Ç6/K) “Kelebekleri yakalamaya 
çalışmayı çok seviyorum” 

Olumsuz Duygular 

Korku 
 
 
 

Endişe 

5 
 
 
 

3 

(Ç27/E) “Bisiklet sürerken düşmüştüm, 
belki yine düşebilirim” 
 
(Ç10/K) “Üstüm kirlenince annem 
kızıyor” 
(Ç32/E) “Düşersek yaralanırız, dikkatli 
oynamamız gerekli” 

 
Tablo 3’te çocukların açık alanda oyun oynamalarının hissettirdiği duygular sorusuna ilişkin 
verdikleri cevapların analizi sonucunda ana temalar olumlu duygular ve olumsuz duygular 
olarak belirlenmiştir. Olumlu duygular ana teması altında mutluluk, sevgi duyguları; olumsuz 
duygular ana teması ise korku ve endişe duyguları alt temaları olarak kategorize edilmiştir. 
Çocukların yanıtlarından olumlu duygulara ilişkin verdikleri yanıtların olumsuz duygulara 
ilişkin verilen yanıtlara göre daha fazla olduğu görülmektedir.   
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Tablo 4. Çocukların açık alanda tek başına veya grupla oynamayı tercih etmelerine ilişkin 
dağılım 

 
 f Örnek Düşünceler 

Tek Başına 
Oyun 

6 

(Ç2/K) “Bisiklet sürerken beni rahatsız ediyorlar, yalnız 
oynamayı seviyorum” 
(Ç5/K) “Başkaları gelince salıncağa binemiyorum, tek olmak 
güzel” 
(Ç29/E) “Kum oynarken kamyonumu almak istiyorlar, vermek 
istemiyorum” 
(Ç34/E) “Beni hep ebe yapmak istiyorlar, onlarla oynamak 
istemiyorum” 

Grup Oyunları 34 

(Ç3/K) “Arkadaşlarımla oynamayı çok seviyorum” 
(Ç25/K) “Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz” 
(Ç24/K) “Birlikte oynamayı seviyorum” 
(Ç31/E) “Arkadaşlarımla bisiklet yarışı yapmayı çok 
seviyorum” 
(Ç35/E) “Arkadaşlarımla maç yapıyoruz, çok eğlenceli oluyor” 
(Ç29/E) “Su tabancası ile herkesi ıslatmayı seviyorum” 

 
Tablo 4’te çocukların açık alanda tek başına veya grupla oynamaya ilişkin verdikleri yanıtlar 
incelendiğinde; çocukların 34’ünün grup ile oynamayı, 6’sının ise tek başına oynamayı tercih 
ettiği görülmektedir.  
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Tablo 5. Çocukların açık alanda oyun oynamalarını engelleyen durumlar 
 

Ana Tema 
Alt 

Tema 
f Örnek Düşünceler 

Korku Duygusu 

 
İnsan 

 
 
 
 
 

Hayvan 
 
 
 

Nesne 

 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

(Ç2/K)“Üstüm kirlendiği için annem 
oynamama kızıyor” 
(Ç28/E)“Bazen düştüğüm için babam 
kızıyor” 
(Ç38/E) “Mehmet diye bir çocuk var beni 
korkutuyor, oynamak istemiyorum” 
(Ç31/E) “Büyük çocuklar beni itiyor evde 
oynamak istiyorum” 
(Ç16/K) “Köpeklerden korktuğum için 
inmek istemiyorum” 
(Ç7/K)“Tehlikeli kaydıraklar olduğu için 
oynamak istemiyorum” 
(Ç36/E)“Akşam olunca karanlık oluyor 
dışarı çıkmıyorum çünkü korkuyorum” 

Hava Olayları 

 
Yağmur 

 
Güneş 

 

4 
 

5 

(Ç3/K) “Hava yağmurlu olunca aşağıda 
oynayamıyorum” 
(Ç4/K) “Yağmurda kayıp düşebiliriz” 
(Ç6/K) “Öğlen sıcak olunca oynamaya 
gitmiyorum” 

Kişilerden 
Kaynaklı Engel 

İzin 18 

(Ç25/E) “Annem izin vermiyor” 
(Ç31/E) “Babam evde olmadığında 
annem aşağı inmeme izin vermiyor” 
(Ç1/K) “Annem tek başına oynamama 
izin vermiyor” 
(Ç4/K) “Kıyafetlerim kirlendiği için 
annem izin vermiyor” 
(Ç18/K) “Aşağıda oyuncaklarımı 
kaybettiğim için annem izin vermiyor” 

Sağlık / 
Güvenlik Kaygısı 

Trafik 
 

İnsan 
 

Hastalık 

1 
 

2 
 

2 

(Ç13/K) “Dışarıda çok fazla araba var, 
bize çarpabilir” 
(Ç24/K) “Yabancı insanlar bizi 
kaçırabilir” 
(Ç11/K) “Hasta olduğumda aşağıda 
oynayamıyorum” 
(Ç22/K) “Koronavirüs var diye annem 
başkalarıyla oynamama izin vermiyor” 
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Tablo 5’te çocukların açık alanda oyun oynamalarını engelleyen durumlara ilişkin verdikleri 
cevapların analizi sonucunda ana temalar korku duygusu, hava olayları, kişilerden kaynaklı 
engel ve güvenlik kaygısı olarak kategorize edilmiştir. Korku duygusu alt teması insan, 
hayvan, nesne; hava olayları ana teması yağmur, güneş; kişilerden kaynaklı engel izin; 
sağlık/güvenlik kaygısı alt teması trafik, insan ve hastalık alt temaları olarak kategorize 
edilmiştir.  
 
2.7. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının açık alanda oynadıkları oyunlara ilişkin 
görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmaya dahil edilen çocukların tamamının açık alanda oyun oynadıkları belirlenmiştir. 
Araştırmaya dahil edilen çocuklar, “Günün hangi zaman/zamanlarında açık alanda oyun 
oynuyorsun?” sorusuna sırasıyla en çok okuldan eve gidince ve tatil zamanlarında 
oynadıklarını; en az ise akşam oynadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonucun hava sıcaklığı 
faktörü, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmek için uygun zamanları, çocukların akranlarıyla 
gündüz saatlerinde daha fazla karşılaşabilmesi, trafik yoğunluğu gibi sebeplerden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
Araştırmanın bir diğer sonucu olarak, çocuklara yöneltilen “Açık alanda oynamaktan en çok 
keyif aldığın oyun hangisi/hangileridir?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda, kız 
çocukların en çok tercih ettikleri oyunların sırasıyla oyun parkında oynama,  kum-toprak-
çamur-su oyunları, kovalamaca,  yerden yüksek oynamayı tercih ettikleri; erkek çocukların ise 
top oyunu oynamayı, en çok tercih ettikleri oyunların sırasıyla top oyunu oynama, 
kovalamaca, bisiklet sürme, yakalamaca, kum-toprak-çamur-su oyunlarını tercih ettikleri 
bulunmuştur. Çocukların oyun tercihleri incelendiğinde enerjilerini boşaltabilecekleri, 
hareketli oyunları tercih ettikleri görülmektedir. Okul öncesi dönem, çocukların gelişimi ve 
temel hareket becerilerini kazanılmasında kritik bir dönemdir ve çocukların hareket etme 
ihtiyaçları vardır (Duman; 2013; Özyürek vd., 2015). Araştırmada ayrıca; kız ve erkek 
çocuklarının oynadıkları oyunların büyük ölçüde benzer olduğu, ancak; erkek çocukların kız 
çocuklara göre top oynama, bisiklet sürme, hırsız polis oyunlarını daha çok oynarken; kız 
çocuklarının ip atlama, körebe, elim sende gibi oyunlara daha fazla ilgi gösterdiği 
saptanmıştır. Bu durumun oluşmasında kültürün etkisi ile kız ve erkek çocuklarının farklı 
tutumlar sergilenerek yetiştirilmesinin bir sonucu olabileceği düşünülmektedir.  
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, açık alanda oynamanın çocuklara en çok 
olumlu duygular hissettirdiği, ancak; bazı çocukların yaralanma kaygısı ve yetişkinler 
tarafından kendilerine kızılması endişesi ile olumsuz duygular hissettirdiği de saptanmıştır. 
Olumlu duygular olarak çocuklar açık alanda oyun oynamayı sevdiklerini ve mutlu 
olduklarını belirtmişlerdir. Açık alanlarda daha az kuralın olması çocuklara özgürce hareket 
etme fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca rahatlıkla oyun oynamaya imkan sağlayan geniş alanların 
bulunmasıyla çocuklar, keşfetme ve özgürlük duygusu içinde oyun oynamaktadır. Böylece 
heyecan duygusu yaşayan çocuklar aynı zamanda mutlu olmaktadır. Bu anlamda çocukların 
düzenli olarak açık havada oyun oynamaları için fırsat yaratılması olumlu duygular 
hissetmeleri açısından oldukça değerli görülmektedir. Çocuklar, olumsuz duygular olarak açık 
alanda oyun oynarken korku yaşadıklarını ve endişe duyduklarını belirtmişlerdir.  
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Çocuklar dışarıda oynarken içeride oynadıkları oyunlara göre fiziksel olarak daha aktif 
olmakta ve çeşitli kazalar yaşayabilmektedirler. Diğer yönden bazı araştırma sonuçları da 
okul öncesi dönemdeki çocukların yaralanmalarına neden olan kazaların büyük bir kısmının 
ev ortamında yaşandığını göstermektedir (Bombacı vd., 2008; Gray vd. 2015; Thacker vd., 
1992). Belirsizlik ve fiziksel yaralanma riski içeren heyecan verici fiziksel oyun biçimleri 
riskli oyun olarak tanımlanmaktadır (Sandseter, 2010). Riskli oyun, çocukların akıl ve ruh 
sağlığı ile fiziksel gelişim için geniş kapsamlı yararlara sahiptir (Gray vd., 2015). Sandseter 
ve Kennair (2011)’e göre riskli oyun, çocuklara korku kaynağı olan durumlar veya uyaranlara 
hâkim olurken olumlu duygular yaşama fırsatı vermekte ve bu korkuları yenme becerilerini 
geliştirmektedir. Onları bu fırsatlardan mahrum bırakmak, korkuların devam etmesine, 
fobilerin, anksiyete bozukluklarının ve diğer uyumsuz davranışların olasılığının artmasına 
neden olabilmektedir. Ayrıca, araştırmalar aşırı korumacı ebeveynliği çocuklukta ve 
yetişkinlikte daha düşük öz-yeterlik, uyumsuz davranışlar, anksiyete ve depresyon ile 
ilişkilendirmiştir (Bradley Geist ve Olson Buchanan, 2014; LeMoyne ve Buchanan, 
2011; Schiffrin vd., 2013; Thirlwall ve Creswell, 2010). Dolayısıyla yetişkinler tarafından 
çocukların güvenlik ve risk alma davranışlarını yönetebilme arasındaki dengeyi 
sağlayabilmeleri için fırsatlar sunulması önemlidir (Yurt ve Keleş, 2019). Bu da okul öncesi 
dönemden itibaren çocuklara açık alan oyunlarının sunulması ile mümkündür.  
Araştırmanın bir diğer sonucu olarak araştırmaya katılan çocukların açık alanda en çok grupla 
oynamayı tercih ettikleri, ancak; tek başına oyun oynamayı tercih eden çocukların da olduğu 
saptanmıştır. Grupla oynamayı tercih eden çocuklardan “Arkadaşlarımla oynamayı çok 
seviyorum”, “Arkadaşlarımla çok eğleniyoruz”, “Birlikte oynamayı seviyorum” gibi yanıtlar 
alınmıştır. Okul öncesi dönemde çocukların birlikte oyun oynadıkları gruplardaki sayı, 
yaşlarının ilerlemesiyle birlikte artış göstermekte ve tek başına oyundan grup oyunlarına 
geçilmektedir. Bu dönemde çocukların arkadaşlık ilişkileri kurma becerisinin temelleri 
atılmaktadır (Gülay, 2009). Arkadaş grubu ile oyun oynayan çocuk kendi benliğini, 
yeteneklerini keşfedebilecek, bulunduğu gruba kattıklarını sosyal ortamında görebilecek ve 
kendi benliğini, duygularını, özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımada daha gerçekçi 
olarak kendi sınırlarının farkına varabilecektir (Sevinç, 2004). Birlikte oynanan oyun 
esnasında çocukların; yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, sırasını bekleme, diğer bireylerle 
uyum sağlama, kendine güvenme, diğerlerine karşı sorumluluğunu yerine getirme gibi 
özellikle toplumsal yaşam için gerekli becerileri öğrenmeleri kolaylaşmaktadır (Seyrek ve 
Sun, 2005; Topaç, 2005). Yalnız oynamayı tercih eden çocuklardan, “Bisiklet sürerken beni 
rahatsız ediyorlar, yalnız oynamayı seviyorum”, “Başkaları gelince salıncağa binemiyorum, 
tek olmak güzel”, “Kum oynarken kamyonumu almak istiyorlar, vermek istemiyorum”, “Beni 
hep ebe yapmak istiyorlar, onlarla oynamak istemiyorum” gibi yanıtlar alınmıştır. Okul öncesi 
dönemdeki çocukların sosyal becerileri tam olarak kazanamamaları nedeniyle akran 
ilişkilerinde sorun yaşayabildikleri düşünülmektedir. Ayrıca bu dönemdeki çocukların 
benmerkezci olmaları akranlarının bakış açısını alamamalarına neden olabilmektedir. Bu 
durum çocukların akran zorbalığı uygulamasına veya bu duruma maruz kalmasına yol 
açabilmektedir.   
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Gültekin Akduman (2012) okul öncesi dönemdeki akran zorbalığını incelemeyi amaçladığı 
çalışmasında, okul öncesi dönem çocuklarında akran zorbalığı olarak kabul edilen birçok 
davranışın görüldüğünü, çocukların en fazla oyuncak paylaşımı konusunda ve oyun oynarken 
rol dağılımı sırasında anlaşmazlık yaşadıklarında zorbalık yaptıklarını bulmuştur. Çocuklar 
arkadaşlarıyla oyun oynadıkça, iletişim kurdukça iş birliği yapabilecek ve sosyal becerileri 
artacaktır. Sosyal becerilerin artmasıyla birlikte çocukların problem çözme becerisi, 
davranışlarının bilincinde olma, olumlu akran ilişkileri gibi becerileri de gelişecektir 
(Worden, 2002).   
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, çocukların açık alanda oyun oynamalarını 
engelleyen durum/olay/kişiler incelendiğinde en çok kişilerden kaynaklı engeller dolayısıyla 
açık alanda oyun oynayamadıkları saptanmıştır. Yetişkinlerin çeşitli kaygılar taşımaları 
sonucu çocukların dışarıda oyun oynamasına izin vermedikleri çocuklar tarafından ifade 
edilmiştir. Daha sonra sırasıyla aşırı güneşli ve yağmurlu hava olayları nedeniyle; insan, 
hayvan ve nesne korkusundan dolayı ve trafik, yabancı insanlardan zarar görme, hastalanma 
endişesinden kaynaklanan sağlık/güvenlik kaygısı nedenleriyle çocukların açık alanda oyun 
oynamalarının engellendiği bulunmuştur. Araştırma sonucuna benzer olarak Cevher Kalburan 
(2014) araştırmasında okul öncesi dönem çocuğuna sahip ebeveynlerin dış mekânda oyun ile 
ilgili kaygılarının çoğunluğunun trafik, kötü niyetli yabancılar, kaçırılma ve yaralanma ile 
ilgili olduğunu saptamıştır. Yılmaz ve Olgan (2017), okul öncesi dönem çocuklarının doğaya 
yakınlık seviyesini (biyofili) incelediği araştırmasında çalışmaya katılan tüm çocukların 
biyofilisinin yüksek düzeyde olduğunu, çocuklarının biyofilik ya da biyofobik tepkilerinde 
annelerin etkili olduğunu ve çocukların risk alabilecekleri aktivitelerde bulunmalarını tercih 
etmediklerini saptamıştır.  
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir: 
- Farklı hava şartlarında uygun kıyafetler giyilerek açık alanda oyun oynamanın mümkün 
olduğu ve bu durumun çocuklar için yaşantı zenginliği sunduğu konusunda ebeveynlere 
seminerler verilebilir. 
- Ebeveynler, düzenli aralıklarla çocuklarını doğa, bahçe, kazı alanı, su kaynakları, oyun parkı 
gibi açık alanlarla buluşturmalıdır. Bu alanlarda eğitimciler tarafından ebeveynlere 
uygulamalı oyun eğitimleri verilebilir. 
- Ebeveynlerin açık alan oyunlarını engelleyici tutumlarının çocukların gelişimleri açısından 
olumsuzluklar yaratabileceği konusunda eğitimciler tarafından aile eğitim çalışmaları 
planlanabilir. 
- Çocukların park, bahçe gibi yerlerde açık alan oyunlarını oynayabilmeleri için ebeveynler ve 
diğer yetişkinler tarafından yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, trafik birimleri ile iş 
birlikleri sağlanarak çeşitli planlamalar yapılabilir.  
- Okul öncesi dönemde açık alan oyunun önemini, riskli oyunların çocukların gelişimine 
katkılarını vurgulayan özellikle aileleri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli programlar, 
seminerler, konferanslar düzenlenebilir.  
- Okul öncesi öğretmenleri çocukları düzenli olarak belirli aralıklarla okulun bahçesi, park 
alanı gibi yeşil alanlarla buluşturmalı, çocukların açık alanda oyun oynamasını, doğayı 
keşfetmesi sağlayacak uygun ortam ve koşulları sağlamalıdır.   
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- Yerel yönetimler, peyzaj mimarları ve emniyet personeli ile birlikte çocukların trafikten 
uzak bir şekilde açık alan oyunlarını güvenle oynayabilecekleri ortamlar tasarlanabilir. 
- Bu çalışma okul öncesi eğitimi almamış çocuklarla yapılabilir ve sonuçlar karşılaştırmalı 
olarak incelenebilir. 
- Araştırmacılar tarafından, okul öncesi öğretmenleri ve ebeveynlerin açık alanda oyuna 
ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla derinlemesine bir araştırma planlanabilir. 
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ABSTRACT 
Even if there are plenty of languages in the world, some of them have partly similar words. 
The familiarities are generally based on infants’ linguistic developments. Therefore, 
vocabularies in languages are influenced by infants’ sounds in earlier months. 
Until six months, babies babble “ma-ma-ma-ma”, “ba-ba-ba-ba”, “pa-pa-pa-pa” as they sing-
song “string of consonant”. By eight months, babies say “double consonants” without 
meaning such as “ma-ma”, “ba-ba”, “pa-pa”. By 18 months, a baby uses words or word 
sounds with meaning such as “da” for “dad”, “ma” for “mom or mama”. 
In various languages over the world, “father” is indicated by “baba”, “baab”, “babi”, “bubaa”, 
“pabbi”, “boo”, “appa”, “papa”, “tata” and “tato”; and “mother” is intimated by “mum”, 
“mama”, “omma” and “mee”. These words are extremely easy to say for babies in earlier 
months. 
There is a general assumption that babies say mother first as the mothers give care to babies 
and encourage babies to say “mama or mom”. However, this assumption is not approved in 
some cultures as fathers also give care to babies as well as some languages have easy words 
as a father. By the circumstances of “who giving care a baby” and “easy sounds” over the 
world, it is impossible to generate whether babies would say “mother” first. 
In conclusion, if “father” or “mother” words in specific languages are easy to pronounce for 
babies in earlier months, the babies could say the easy words first. Therefore, parents could be 
aware of this linguistic development to withdraw discussion related to their babies’ first words 
“mother” or “father”. Parents could encourage babies to make different sounds to learn and 
speak a language instead of focusing on babies’ first sounds. 
Keywords: linguistic development, babies’ first words, mom, dad, mama, papa 
 
INTRODUCTION 
It is neural that each living creature can make sounds since they were born.  We cannot 
usually understand the sounds of animals as we could not decode their sounds. We also could 
not decipher the sounds of babies until they reach around 18 months. Linguistic development 
explains these differences that most animals have no genetic code to speak and learn a 
language, whereas babies improve their speaking and learning a language as they have the 
ability as genetic code. However, the genetic code is not enough to explain how babies speak 
and learn a language as the babies need to hear sounds from their environment to repeat and 
then speak. As a result of this, babies usually speak and learn their parents’ language. 
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BUBBLING 
There are many languages over the world, but babbling as a basic stage in early speech is 
simply the same in languages (Morgan and Wren 2018). Therefore, linguistic development in 
the early months is almost the same for babies, who have no development problem 
(Lenneberg and Lenneberg 2014). In other words, babies babble in similar ways when they 
interact with people around them (Locke 2008). This is also explained by social interaction. 
Until six months, babies babble “ma-ma-ma-ma”, “ba-ba-ba-ba”, “pa-pa-pa-pa” as they sing-
song “string of consonant”. By eight months, babies say “double consonants” without 
meaning such as “ma-ma”, “ba-ba”, “pa-pa”. By 18 months, a baby uses words or word 
sounds with meaning such as “da” for “dad”, “ma” for “mom or mama”. 
Although there are many different languages across the world, some of them have partly 
similar grammar or vocabularies (Robins 2019). The similarities are usually related to babies’ 
linguistic developments. In other words, babies’ sounds influence vocabularies in languages 
(Gilkerson et al. 2017). 
Both parents are happy to hear their baby’s sounds, but there are kindly discussions in most 
families over the world in order to indicate whether their baby says “dad, papa or baba as a 
father” or “mom or mama as a mother” first. There is a general assumption that babies say 
mother first as the mothers give care to babies and encourage babies to say “mama or mom” 
(Bornstein et al. 1992; Eyberg & Robinson 1982; Fernald and Morikawa 1993; Penn 2014). 
However, this assumption is not approved in some cultures as fathers also give care to babies 
(O’Brien 2009) as well as some languages have easy words as a father. 
 
BUBBLING AND THE WORD FATHER 
Each language has different words to indicate the meaning of subjects so that there are various 
words over the world. Some of the words are similar while others are different from each 
other. The word “father” is indicated different sounds in languages over the world, but some 
languages have similar sounds for fathers such as “baba” and “papa”. These words use formal 
or informal ways. For example, Turkish uses “baba” as a father and this is a formal word in 
the Turkish language. However, English uses “papa” as a father and this is the informal word. 
There is no wrong to use formal or informal words, but this approach is related to infants’ 
linguistic development. In other words, each language helps infants to make sounds related to 
their parents. 

“Father” is called “baba” in Turkish; “爸爸” (pronounce as “baba”) in Chinese; “ ” 

(pronounce as “baba”) in Arabic and Farsi;  “ ”(pronounce as “baab) in Urdu;  “babi” 
in Albanian, “babbo” in Italian; “बुबा” (Bubaa) in Nepali; “pabbi” in Icelandic; “bố” 

(pronounce as “boo”) in Vietnamese; “아빠” (pronounce as “appa”) in Korean; “dad” in 
English, “papa” in Germany,  French and English; “papá” in Spanish and Italian; “pappa” in 
Swedish and Norwegian; “パパ”(pronounce as “papa”) in Japanese; “папа” (pronounce as 
“papa”) in Russian and Ukrainian; “tata” in Polish; and “тато” (pronounce as “tato”) in 
Macedonian.   
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It is clear from these instances that “father” is indicated by “baba”, “baab”, “babi”, “bubaa”, 
“pabbi”, “boo”, “appa”, “papa”, “tata” and “tato”. These words are enormously easy to say for 
babies in the early months. 
 
BUBBLING AND THE WORD MOTHER 
As discussed above, the word “mother” like the father has a similar designation in languages 
over the words. Some languages have similar sounds for mothers such as “mama”. English 
uses “mama, mum and mummy” as a mother in an informal way due to assisting infants to 
make sounds related to their mother. 
“Mother” is named “mum” in English; “mama” Germany and English; “mami” in Albanian; 

“мамо” (pronounce as “mamo”) in Bulgarian; “妈妈” (pronounce as “mama”) in Chinese; 
“maman” in French; “μαμά” (pronounce as “mama”) in Greek; “mamá” in Spanish; “Мама” 
(pronounce as “mama”) in Ukrainian and Russian; “mamma” in Swedish, Icelandic, 

Norwegian and Italian; “ ” (pronunce as “mama”) in Japanese; “엄마” (pronounce as 

“omma”) in Korean;  (pronounce as “maa”) in Urdu; “mẹ” (pronounce as “mee”) in 
Vietnamese. It is clear from these examples that “mother” is intimated by “mum”, “mama”, 
“omma” and “mee”. These words are extremely easy to say for babies in earlier months. 
 
DISCUSSION 
It is difficult to say “father” for infants in earlier months. “dad”, “daddy” and “papa” are 
alternative words of “father”. Therefore, parents encourage babies to say “dad” or “papa” 
rather than “father”. It is similar for “mother” that parents encourage infants to say “mama” or 
“mum” rather than “mother”. We could see similar formal and informal approaches in 
languages over the world. 
However, some languages have no easy sounds for mothers or fathers. For instance, “anne” 
and “ana” mean “mother” in Turkish, but these sounds are difficult to say for babies in earlier 
months. “baba” means “father” in Turkish and the sounds of “baba” is extremely easy to say 
for babies in bubbling time. Therefore, Turkish babies say “baba” (father) first even if their 
mothers mostly spend more time with the babies. 
“mama” and “papa” are easy sounds to bubble for babies. Thus, infants could say “mama” or 
“papa” first. The babies would say one of them first or both of them at the same time. This 
depends on interactions with babies and which words are used while talking with babies. In 
other words, in this circumstance, it depends on who cares for a baby. 
Overall, if “father” or “mother” words in specific languages are easy to pronounce for babies 
in earlier months, the babies could say the easy words first. Therefore, parents could be aware 
of this linguistic development to withdraw discussion related to their babies’ first words 
“mother” or “father”. Parents could encourage babies to make different sounds to learn and 
speak a language instead of focusing on babies’ first sounds.  
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ÖZET 
Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim ve etkileşimdeki eksiklikler ve sınırlı ve 
tekrarlayan davranış kalıpları ile tanımlanan nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum 
bozukluğu olan çocuklarda bilişsel işlevlerdeki eksikliklerin yetişkinliğe kadar devam 
edebilmektedir. Son yıllarda otizm spektrum bozukluğu olan çocukların tedavisi için etkili ve 
alternatif terapötik strateji olarak egzersizin etkisine odaklanılmıştır. Düzenli yapılan 
egzersizlerin, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda tekrarlayıcı davranışları azalttığı, 
sosyal iletişimi ve bilişsel işlevleri iyileştirdiğine dair ortaya çıkan kanıtlar artmaya devam 
etmektedir. Bu bağlamda bu derlemenin amacı, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda 
egzersizlere katılımın bilişsel işlevler üzerindeki etkilerine ilişkin güncel literatürü 
özetleyerek tartışmaktır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, otizm spektrum bozuklu olan 
çocuklarda egzersize katılımın bilişsel işlevleri en azından geçici olarak iyileştirebildiği ve 
diğer farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerine bir alternatif olabileceği görülmüştür. Buna 
paralel olarak egzersizin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların semptomlarını 
iyileştirdiği ve bu durumun ilerleyen yaşlarda sosyalleşme olasılığını artırabilmektedir. Ek 
olarak otizm spektrum bozukluğu olan çocukların fiziksel uygunluk durumu göz önünde 
bulundurularak tasarlanan egzersiz programlarının nörobilişsel işlevler ve otistik davranışlar 
üzerindeki etkilerini ortaya koymak adına daha birçok deneysel çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, egzersiz, bilişsel işlev, çocuk 
 

EFFECT OF EXERCISE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHILDREN WITH 
AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 
ABSTRACT 
Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder characterized by deficits in social 
communication and interaction and limited and repetitive behavioral patterns. Deficiencies in 
cognitive functions in children with autism spectrum disorder may persist into adulthood. In 
recent years, the effect of exercise has been focused on as an effective and alternative 
therapeutic strategy for the treatment of children with autism spectrum disorders.  
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The emerging evidence continues to increase that regular exercise reduces repetitive 
behaviors and improves social communication and cognitive functions in children with autism 
spectrum disorder. In this context, the aim of this review is to summarize and discuss the 
current literature on the effects of exercise participation on cognitive functions in children 
with autism spectrum disorder. When the studies were examined, it was seen that participation 
in exercise in children with autism spectrum disorder can at least temporarily improve 
cognitive functions and can be an alternative to other non-pharmacological treatment 
methods. In parallel, exercise improves the symptoms of children with autism spectrum 
disorder and this may increase the possibility of socialization in later ages. In addition, many 
more experimental studies are needed to reveal the effects of exercise programs designed 
considering the physical fitness of children with autism spectrum disorder on neurocognitive 
functions and autistic behaviors. 
Keywords: Autism spectrum disorder, exercise, cognitive function, child 
 
GİRİŞ 
Otizm spektrum bozukluğu, sosyal davranışlarda ve iletişimde bozulmanın yanı sıra 
tekrarlayan davranışların varlığı ile karakterize, giderek yaygınlaşan bir nörogelişimsel 
durumdur (Dawson ve ark., 2010). Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler tipik olarak 
kompulsiyonlar, ekolali, el çırpma, vücut sallama gibi motor stereotipler, kendine zarar 
verme, saldırganlık ve uyumsuzluk gibi zor davranışlar dahil olmak üzere bir dizi stereotipik 
davranış göstermektedirler (Bodfish ve ark., 2000; Fox ve ark., 2002; Singh ve ark., 2006). Bu 
uyumsuz davranışlar, tipik olarak, konuşma-dil terapisi, mesleki terapi, fizik tedavi ve 
davranışsal müdahaleler (Simpson ve ark., 2005; Myers & Johnson, 2007) dahil olmak üzere 
değişen yoğunluktaki çoklu müdahalelerle yapılmaktadır. Birçok çalışma, bu müdahalelerin, 
özellikle müdahaleler yoğunsa ve yaşamın erken döneminde başlatılıyorsa, otizm spektrum 
bozukluğu olan bireyler için sonuçları iyileştirmede etkinliğini göstermiştir (Corsello, 
2005; McConachie ve Diggle, 2007; Virues-Ortega, 2010).  
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ve yetişkinlerde genel popülasyona kıyasla ortaya 
çıkan tıbbi ve psikiyatrik hastalıklara sahip olma riski daha da yüksektir (Bauman, 2010; 
Bradley & Bolton, 2006; Croen ve ark., 2015). Yapılan araştırmalara göre otizm spektrum 
bozukluğu olmayan grubun %23,6'sına kıyasla, otizm spektrum bozukluğu olan örneklemde 
%30,4'lük obezite oranları bildirmiştir (Curtin ve ark., 2005; Memari ve ark., 2012; Phillips 
ve ark., 2014). Araştırmalar ayrıca, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin, tipik olarak 
gelişen akranlarına kıyasla daha düşük fiziksel uygunluk düzeyine (kardiyovasküler 
dayanıklılık, karın kas gücü ve dayanıklılığı, daha düşük vücut esnekliği vb.) sahip olduğu 
belirtilmektedir (Pan ve ark., 2016). Fiziksel aktiviteye katılım, sağlık sonuçlarını 
etkilemektedir. Fiziksel aktivite, insan vücudunun fiziksel uygunluğun beş bileşeni olan kas 
kuvveti, kas dayanıklılığı, kardiyorespiratuar dayanıklılık, esneklik ve vücut kompozisyonun 
gelişmesini ve güçlenmesini sağlar  (Caspersen ve ark., 1985). Bu faktörleri günlük yaşamda 
iyileştirmek veya sürdürmek aynı zamanda kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon 
ve obezite gibi yaşamı tehdit eden hastalık ve durumların önlenmesine yardımcı olmak adına 
fiziksel aktiviteye katılım önerilmektedir (CDC, 2016).   
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Bildirilen olumlu etkileri genel olarak fiziksel sağlık (WHO, 2010), davranışsal (Sowa & 
Meulenbroek, 2012), bilişsel (Kramer & Erickson, 2007) ve psikososyal sağlık veya 
işlevsellik (Netz ve ark., 2005) olarak sınıflandırılabilir. 
Bauman, M.L. (2010). Medical comorbidities in autism: chal- 
lenges to diagnosis and treatment. Neurotherapeutics, 7, 
320–327. 
Çocuklar üzerinde yapılan çalışmalardan (Tomporowski ve ark., 2008) genç yetişkinlere 
(Lambourne & Tomporowski, 2010) kadar uzanan, egzersiz ve bilişsel işlevler arasındaki 
ilişkiye özel bir araştırma odak noktası olmuştur. Yürütülen araştırmaların çoğu genel 
popülasyonla ilgilidir ve egzersizin bilişsel performans üzerinde, özellikle yürütücü işlevler 
üzerinde çoğunlukla olumlu etkileri olduğunu bildirmiştir (Kramer & Erickson, 2007; 
Tomporowski ve ark., 2008). Bu araştırmadan özellikle, egzersizin biliş üzerindeki etkisinin 
seçici olması muhtemeldir (Kramer & Erickson, 2007; Tomporowski ve ark., 2008). 
Fiziksel aktivite veya egzersiz programlarının otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve 
yetişkinler üzerindeki etkisine ilişkin yapılan araştırmaların tümü umut verici sonuçlar olduğu 
bildirilmektedir (Sowa ve ark., 2012; Sorensen ve ark., 2014; Bremer ve ark., 2016). Motor 
becerilerdeki gelişmelerin yanı sıra, fiziksel aktivite veya egzersiz programlarından sonra 
çocuklarda stereotipik davranışlar, sosyal-duygusal işlevsellik, biliş ve dikkat dahil olmak 
üzere çok sayıda davranışsal sonuçta iyileşmeler bildirilmiştir (Lang ve ark., 2010; Bremer ve 
ark., 2016). Yoğun egzersizin daha hafif, daha az yorucu egzersizden daha belirgin bir etkiye 
sahip olduğu bildirilmiştir (Lang ve ark., 2010; Celiberti ve ark., 1997; Elliott ve ark., 
1994). Ancak, randomize kontrollü çalışma tasarımını kullanan çalışmalar (Movahedi ve ark., 
2013; Gabriels ve ark., 2015; Bahrami ve ark., 2016) veya daha küçük çocuklara (4 ile 6 yaş 
arası) odaklanan deneysel çalışmalar çok sınırlıdır (Oriel ve ark., 2011). Çocuklarla yapılan 
mevcut çalışmalar arasında; koşu ve yüzme programları temel bileşeni olarak seçilen en 
yaygın iki egzersizdir. Diğer egzersiz öğeleri arasında ata binme, dövüş sanatları, direnç 
eğitimi, yoga ve dans yer almaktadır (Lang ve ark., 2010; Bremer ve ark., 2016).   
Otizm spektrum bozukluğu olan çocukları fiziksel aktiviteye katılmaya teşvik etmek için 
çocukları ve ebeveynleri için daha fazla destek gereklidir. Özellikle genç yaş grubu olmak 
üzere bu çocuklara fayda sağlamak için aerobik ve direnç antrenmanı, temel hareket 
becerileri, hız, pliometrik ve çeviklik gelişimi gibi unsurları içeren çok boyutlu bir antrenman 
programı uygulanmaktadır (Lloyd ve ark., 2016). Düzenli yapılan egzersizlerin, otizm 
spektrum bozukluğu olan çocuklarda tekrarlayıcı davranışları azalttığı, sosyal iletişimi ve 
bilişsel işlevleri iyileştirdiğine dair ortaya çıkan kanıtlar artmaya devam etmektedir. Bu 
derlemenin amacı, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda egzersizlere katılımın bilişsel 
işlevler üzerindeki etkilerine ilişkin güncel literatürü özetleyerek tartışmaktır. 
 
Egzersiz ve Bilişsel Gelişim 
Fiziksel aktivite alanı içinde, özellikle aerobik egzersiz önemli görünmektedir. Aerobik 
egzersizler, çalışan kaslara ve hücrelere gönderilen oksijenli kan miktarını artırmak için kalbi 
uyarabilen egzersizler olarak tanımlanmaktadır (Armstrong & Welsman, 2007). Yüzme, 
koşma, tempolu yürüyüş ve bisiklete binme gibi aerobik temelli aktiviteler, vücut hücrelerine 
oksijen taşınmasının iyileşmesine yol açmaktadır.  
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Aerobik egzersiz, kardiyovasküler hastalık (Janssen & Leblanc, 2010), tip 2 diyabet (Stanford 
& Goodyear, 2014) ve belirli kanser türlerin (Ashcraft ve ark., 2016) riskini azalttığı 
belirtilmektedir. Ayrıca, aerobik egzersiz, çocuklarda ve yaşlı erişkinlerde olumlu nörolojik 
ve bilişsel sonuçlarla da kapsamlı bir şekilde ilişkilendirilmiştir (; Cotman & Berchtold, 
2002; Hillman ve ark., 2008; Chaddock ve ark., 2011). Yapılan hayvan çalışmaları ayrıca 
koşmanın hücre çoğalmasını, hayatta kalmasını ve nöronların farklılaşmasını artırarak beyni 
etkilediğini göstermektedir (Cotman & Engesser-Cesar, 2002). Hayvanlarda aerobik 
egzersizin ayrıca hücre doğumunu ve beyin gelişimini etkileyen nörotrofik faktörleri (örneğin 
beyinden türetilen nörotrofik faktör (BDNF) arttırdığı ve ayrıca sinirsel iletimi geliştirdiği ve 
öğrenmeyi ve hafızayı geliştirdiği) bulunmuştur (Binder & Scharfman, 2004; Park & Poo, 
2013). İlk kanıtlar, egzersizin çeşitli yaşlarda beyin için iyi olabileceğini öne sürse de, bir 
ergenin beyni, daha yaşlı veya daha genç bireylere kıyasla egzersize farklı tepki verebildiği 
ortaya çıkmıştır (Giedd ve ark., 2009; Spear, 2013). 
 
Egzersiz ve Otizm Spektrum Bozukluğu 
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için bildirilen egzersizin yararları arasında motor 
beceri performansında (Rogers ve ark., 2010), kardiyorespiratuar işlevlerde (Yilmaz ve ark., 
2004; Fragala ve ark., 2008; Lochbaum & Crews, 2003), kas gücünde (Lochbaum & Crews, 
2003; Pan, 2011) ve vücut kütle indeksinde ( Pitetti ve ark., 2007 ) azalma yer 
almaktadır. Fiziksel faydaların yanı sıra davranışsal ve bilişsel işlevlerde iyileşmeler de 
bildirilmiştir. Egzersizin aynı zamanda uyumsuz davranışları (Elliott ve ark., 1994; Celiberti 
ve ark., 1997) ve stereotipik davranışları (Levinson, 1991) azalttığı belirtilmiştir (Mahar ve 
ark., 2006). Aynı zamanda egzersiz, akademik yanıt vermeyi (örneğin, öğretim görevlerine 
katılma, soru sorma ve yanıtlama) (Oriel ve ark., 2011), akademik başarıyı (Nicholson ve ark., 
2011). ve sosyal becerileri (Bass ve ark., 2009) geliştirdiği de belirtilmiştir.  
Son yıllarda otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için motor beceriler, sosyal beceriler, 
stereotipik davranışlar, kendi kendine uyarıcı davranışlar ve fiziksel uygunluk gibi çok sayıda 
sonuç üzerindeki egzersizin etkisini anlamaya çalışılmaktadır (Young & Furgai, 2016). Otizm 
spektrum bozukluğu olan bireyler için egzersiz programları tasarlanmış ve uygulayıcılara 
tavsiyelerde bulunmak amacıyla egzersizin etkisini ölçmeye çalışmıştır (Sowa & 
Meulenbroek, 2012), Yapılan bir çalışmada egzersiz programına katılan otizm spektrum 
bozukluğu olan bireylerde fiziksel uygunluk ve sosyal yeterlilikdüzeylerinin iyileştiği 
gözlemlenmiştir (Sam ve ark., 2015). Sowa ve Meulenbroek (2012), grup veya bireysel olarak 
kategorize edilen egzersiz programlarının motor, sosyal ve iletişim becerileri alanları 
üzerindeki etkilerini inlemiştir. Bir araya getirilen sonuçlar genel olarak %37,5'lik bir 
iyileşme göstermiş ve hem motor beceriler hem de sosyal beceriler bireysel programlarının 
orta etki büyüklükleri sağladığını ve grup müdahalelerinden daha iyi performans gösterdiğini 
bulmuştur. Yapılan meta-analizlerde, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için egzersiz 
programlarının uygulanabilir ve güvenli bir tedavi aracı olabileceği sonucunu ortaya 
çıkarmıştır (Gabriels, 2015; Riggenback, 2015; Healy ve ark., 2018).  
Otizm spektrum bozukluğunun temel tanı alanlarının bir parçası olmamasına rağmen, Otizm 
spektrum bozukluğu olan çocukların %79 ile %83'ü yaşa uygun motor becerileri 
gerçekleştirmede zorluk yaşamaktadır (Green ve ark., 2009; Hilton ve ark., 2011).  
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Bu motor sınırlamalar çocukluk ve ergenlik boyunca gözlenmektedir. Otizm spektrum 
bozukluğu olan küçük çocuklarda ince ve kaba motor becerilerde gecikmeler kaydedilmiştir 
(Landa & Garrett-Mayer, 2006; Provost ve ark., 2007; Provost ve ark., 2007). Zihinsel 
bir engelin varlığından bağımsız olarak otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda motor 
kısıtlamalar yaygındır (Bhat ve ark., 2011). Okul çağındaki otizm spektrum bozukluğu olan 
101 çocuktan oluşan bir kohortta, otizm spektrum bozukluğu ve zihinsel engelli (zeka 
katsayısı (IQ) < 70) çocukların %97'si ve otizm spektrum bozukluğu ve normal/normale yakın 
zekalı (IQ ⩾ 70) çocukların %70'i, standart bir motor testte yaşa uygun motor becerileri 
gerçekleştiremediği görülmüştür (Green ve ark., 2009). 
 
TARIŞMA VE SONUÇ 
Genel olarak, düzenli egzersiz, beyin yapısı ve işlevi ve biliş arasındaki ilişkiler bilinmesine 
rağmen daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalar arasında aerobik 
egzersizin ve fiziksel uygunluğun gelişmekte olan otizm spektrum bozukluğu olan genç beyin 
için önemli faktörler olabileceğini düşündürmektedir. Mevcut veriler göz önüne alındığında, 
ergenlerin zamanlarının çoğunu egzersiz yapmaya, özellikle de yüksek yoğunluklu veya 
aerobik faaliyetlere ayırmalarına yardımcı olmanın, yalnızca fiziksel sağlıklarını 
iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda beyinlerinin yapılandırılma şeklini ve nasıl çalıştığını 
da olumlu yönde etkileyebileceği açıktır. 
Ek olarak, eğitimcilerin ve klinisyenlerin, fiziksel aktivite ve egzersiz müdahalelerine katılımı 
optimize etmek için otizm spektrum bozukluğu olan çocukları desteklemek için kullandıkları 
stratejileri fiziksel uygunluk durumları göz önünde bulundurularak egzersiz programlarını 
tasarlamaları gerekmektedir.  
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ve gençlere yönelik etkili fiziksel aktivite 
programlarının iyileştirilmesi ve uygulanması için, nörobilişsel işlevler ve otistik davranışlar 
üzerindeki etkilerini ortaya koymak adına daha birçok deneysel çalışmaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Özet 
Fiziksel aktivite, her bir çocuğun erken gelişimi için temeldir ve yaşam boyu devam eden 
fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel alanlarda önemli kısa ve uzun vadeli sağlık yararları ile 
ilişkilidir. Bu bağlamda, fiziksel aktiviteyi çocukların yaşam tarzı haline getirmek ve 
yetişkinlik boyunca aktif bir yaşam tarzını sürdürmek sağlıklı bir yaşam için oldukça 
önemlidir. Son yıllarda fiziksel aktivitenin çocuk ve ergenlik döneminde nörobilişsel sağlık 
üzerindeki etkilerine odaklanılmıştır. Fiziksel aktivitenin bilişsel gelişim ve akademik başarı 
üzerindeki etkisini inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen çeşitli yöntemsel farklılıklar 
nedeni ile sonuçlar hala çelişkilidir. Bu nedenle bu çalışma, okul çağındaki çocuk ve 
ergenlerde fiziksel aktivitenin öğrenme, hafıza, bilişsel gelişim ve akademik başarı üzerindeki 
etkilerini inceleyen güncel araştırmaların sonuçlarını sistematik olarak derlemeyi 
amaçlamıştır. Yapılan araştırma sistematik derleme niteliğindedir ve 2012–2020 tarihleri 
arasında Pubmed ve Google Akademik veri tabanlarından İngilizce dizinler 
taranarak gerçekleştirilmiştir. Sistematik Derlemeler ve Meta-Analiz Protokolleri için Tercih 
Edilen Raporlama Öğeleri (The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
MetaAnalyses -PRISMA) araştırmanın yönlendirilmesinde ve araştırma raporunun yazımında 
bir kılavuz oluşturmuş ve bunların sonucunda 12 makale araştırmaya dahil edilmiştir.  
Araştırma sonuçları incelendiğinde, okul çağındaki çocuk ve ergenlerde fiziksel aktivitenin 
öğrenme, hafıza, bilişsel gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkilerinin küçümsenmeyecek 
derecede olumlu olduğu görülmektedir. Fakat bu konuda daha net bilgilerin elde edilmesi için 
daha birçok randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, biliş, öğrenme, hafıza, akademik başarı, çocuk, ergen 
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EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON COGNITIVE DEVELOPMENT AND 
ACADEMIC ACHIEVEMENT: A SYSTEMATIC ANALYSIS OF EXPERIMENTAL 

STUDIES 
 
Abstract 
Physical activity is fundamental to every child's early development and is associated with 
significant short-term and long-term health benefits in the physical, emotional, social and 
cognitive domains that continue throughout life. In this context, making physical activity a 
lifestyle of children and maintaining an active lifestyle throughout adulthood is very 
important for a healthy life. In recent years, the focus has been on the effects of physical 
activity on neurocognitive health in childhood and adolescence. Although there are many 
studies examining the effect of physical activity on cognitive development and academic 
achievement, the results are still inconsistent due to various methodological differences. 
Therefore, this study aimed to systematically compile the results of current studies examining 
the effects of physical activity on learning, memory, cognitive development and academic 
achievement in school-age children and adolescents. The research is a systematic review and 
was carried out by scanning English indexes from Pubmed and Google Scholar databases 
between 2012 and 2020. The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA) provided a guide for directing the research and writing the research 
report, and as a result, 12 articles were included in the research. When the results of the 
research are examined, it is seen that the effects of physical activity on learning, memory, 
cognitive development and academic achievement in school-age children and adolescents are 
not to be underestimated. However, more randomized controlled studies are needed to obtain 
clearer information on this subject. 
Keywords: Exercise, cognition, learning, memory, academic achievement, child, adolescent 
 
GİRİŞ 
Fiziksel aktivitenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için faydalı etkileri olduğu iyi 
belgelenmiştir [1].  Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılacaksa, fiziksel aktivite 
seviyelerinin tüm yaş grupları arasında, özellikle de çocuklar ve ergenler arasında artması 
esastır. Bununla birlikte, fiziksel hareketsizlik, kısmen okulla ilgili hareketsiz davranışlardaki 
artış nedeniyle, gençler için önemli ölçüde artmaktadır [2]. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 5-17 yaş arası çocuklara ve ergenlere günde minimum 60 
dakika orta-şiddetli fiziksel aktivite uygulamalarına katılmalarını önermektedir [3]. Önerilen 
fiziksel aktivite katılımlarının gerçekleştirilmesi; bilişsel, motor ve sosyal becerilerin yanı sıra 
iyi kas-iskelet sistemi sağlığı için çok önemlidir [3].  
5-17 yaş grubu için okullar, okulda fiziksel olarak aktif olmak için daha fazla fırsat sağlayarak 
nüfus sağlığını geliştirmek için ideal bir ortamdır [4]. Bununla birlikte, okul ortamı, dersler ve 
diğer çalışma etkinlikleri, öğrencileri sınıfta uzun süre hareketsiz oturmaya zorlayarak 
hareketsiz bir yaşam tarzını teşvik edebilir (yaklaşık 3,5 saat, ders saatinin yaklaşık% 70'ine 
karşılık gelir) [5]. Dahası, başarının standartlaştırılmış test yöntemleriyle değerlendirildiği 
matematik, dil ve bilimler gibi diğer konuların önemi nedeniyle birçok ülkede beden eğitimi 
henüz öncelikli hale gelmemiştir [6].   
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Beden eğitimi ve aktif oyuna ayrılan zaman, aslında daha yüksek test puanları ile 
ilişkilendirilemeyen bir uygulama olan hareketsiz çalışmalar lehine giderek daha fazladır 
[7]. Akademik başarının yanı sıra, fiziksel aktivitenin, kardiyovasküler ve metabolik hastalık 
riskinin azalması ve kemik sağlığının iyileştirilmesi dahil olmak üzere bir dizi potansiyel 
sağlık yararı vardır [3]. 
Daha fazla fiziksel aktivite katılımı sadece okulların öğrencilerinin sağlığını geliştirme 
yetkisiyle tam olarak uyumlu değildir, aynı zamanda literatüre göre, öğrenme üzerinde 
olumsuz etkilere sahip olma ihtimalleri de düşüktür [8]. Fiziksel aktivitenin akademik başarı 
üzerindeki etkisinin bir kısmına muhtemelen beynin yürütme işlevleri [9] aracılık eder, 
fiziksel aktivite uyarımı, sinir büyümesi ve sinaptik iletimde değişiklik yaratır ve bu da 
düşünme, karar verme ve özellikle prefrontal kortekste iyileşmeye yol açar [10]. Akut fiziksel 
aktivite, fizyolojik uyarılmayı arttırır ve böylece dikkati artırır ve bilişsel süreçleri geliştirdiği 
düşünülen nörotransmiterlerin salınmasını tetikler. Kardiyovasküler zindeliği artıran aerobik 
fiziksel aktivitenin hafıza ve öğrenmeden sorumlu alanlarda nörojenez ve anjiyogenez yoluyla 
beyin fonksiyonunu iyileştirdiği ve ayrıca oksijen satürasyonu ve glikoz iletimi gibi 
değişiklikler yoluyla bilişi geliştirdiği düşünülmektedir [11].  
Düzenli fiziksel aktivitenin pozitif öz algıyı, duygusal düzenlemeyi ve bilişsel işlevselliği 
teşvik ettiğine dair kanıtlar vardır ve bunların tümü akademik başarının geliştirilmesine 
katkıda bulunan faktörler olabilir [11, 12]. Fiziksel aktivite insan vücudu tarafından üretilen, 
iskelet kasını içeren ve enerji tüketimini artıran herhangi bir hareket olarak tanımlanmaktadır 
[13]. 
Genel olarak, daha formda olan çocukların daha büyük bazal ganglionlara ve hipokampus 
kapasitelerine sahip olduklarını göstermektedir [14]. Bu alanlar bilişsel kontrol ve hafıza ile 
ilişkilidir [15, 14]. 3-5 yaş arası çocuklar arasında, artmış fiziksel aktivitenin bilişsel 
işlevlerini, özellikle çalışma belleği alanında iyileştirdiği bulunmuştur [16]. Karate eğitimi 
alan çocuklarda da benzer bir gelişme gözlemlenmiştir [ 17]. 8-12 yaş arası çocuklar arasında 
fiziksel aktivite ile daha iyi işleyen bellek arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur [18, 19, 
20, 21]. Kubesch ve ark. [22], 12-14 yaş arası çocuklarda fiziksel aktivite yoğunluğunun 
bilişsel esnekliği ve işlemsel hafızayı olumlu etkilediğini göstermiştir. Ishihara ve ark. [23] ile 
Alesi ve ark. [24] tenis ve futbolun çalışan hafızanın gelişimi ile ilişkili olduğunu 
bulmuştur. Ek olarak, fiziksel aktivitenin görsel-uzamsal (VS) bellek üzerinde olumlu bir 
etkisi olduğu söylenmektedir [25, 24]. 
Sınıf temelli fiziksel aktivite (matematik uygulamasıyla entegre 10 dakikalık aerobik fiziksel 
aktivite) hem fiziksel aktivite seviyelerini hem de akademik başarıyı iyileştirdiği 
gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, aşırı kilolu çocuklar arasında fiziksel aktivitenin, 
oturarak uygulama ile ilişkili düşüşü önleyerek Standart Flanker testinde performansı 
artırdığını göstermiştir [ 26]. Bazı sonuçlar [27], oyun temelli tenis derslerinin engelleyici 
kontrol ve fiziksel uygunluk seviyeleri üzerinde yararlı etkileri olduğunu ve daha uzun süreli 
koordinasyon eğitiminin daha iyi çalışma belleği ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Mavilidi 
ve ark. [28] ile Toumpaniari ve ark. [29], okul öncesi çocuklarda entegre fiziksel egzersizlerin 
ve jestlerin en iyi yabancı dil kelime öğrenme çıktılarını sağladığını belirtti. 
Fiziksel aktivitenin bilişsel gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen birçok 
çalışma olmasına rağmen çeşitli yöntemsel farklılıklar nedeni ile sonuçlar hala çelişkilidir. 
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Bu nedenle bu çalışma, okul çağındaki çocuk ve ergenlerde fiziksel aktivitenin öğrenme, 
hafıza, bilişsel gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkilerini inceleyen güncel 
araştırmaların sonuçlarını sistematik olarak derlemeyi amaçlamıştır. 
 
YÖNTEMLER 
Tasarım 
Randomize kontrollü çalışmalardan oluşan okul çağındaki çocuk ve ergenlerde fiziksel 
aktivitenin öğrenme, hafıza, bilişsel gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkileri dahil 
edilen makalelerin metodolojik kalitesini ve sonuçlarını tartışmak için sistematik bir inceleme 
yapılmıştır. Bu sistematik inceleme, Sistematik İncelemeler ve Meta-Analiz Protokolleri için 
Tercih Edilen Raporlama Öğeleri (PRISMA) yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir 
(Şekil.1) [12]. 
 

 
Şekil.1 Akış Şeması 
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Arama Stratejisi 
Yapılacak sistematik derleme için literatür taraması; Uludağ Üniversitesi e-Kütüphanesi, 
PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında, 2020-2021 tarihleri arasında, “Physical 
activity and academic achiavent”, “Fiziksel aktivite ve akademik başarı”, “cognition and 
exercise” “biliş ve egzersiz” , “Physical activity and cognition”, “Fiziksel aktivite ve biliş”, 
“Physical activity and learning”, “Fiziksel aktivite ve öğrenme”, anahtar sözcükleri ile 
İngilizce ve Türkçe olarak tarandı. Daha sonra aramayı daraltmak adına “2-18 years old”, “2-
18 yaş arası”, “physical exercise”, “fiziksel egzersiz” gibi alt anahtar sözcükler kullanılmıştır. 
Sunulan çalışmada çocuk ve ergen (2-18yaş arası) katılımcı olduğu, akademik başarı, biliş, 
hafıza, öğrenmeye akut ya da kronik egzersizin ya da fiziksel aktivitenin etkilerinin 
değerlendirildiği, İngilizce veya Türkçe dilinde yazılmış, tam metin ve deneysel nitelikteki 
çalışmalar incelenmiştir. Fiziksel egzersizin çocuk ve ergenlerde akademik başarı, biliş, 
hafıza, öğrenme üzerine etkisinin olup olmadığı sorusuna yanıt verebilecek çalışmalara 
ulaştırabilir nitelikte katılım ve dışlama kriterleri seçilmiştir. 
 
BULGULAR 
Klinik ve Araştırma Sonuçları 
Derleme kapsamına; dışlama ve dâhil edilme kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 5089 
çalışmada içerisinden 12 çalışma alınıp incelenmiştir. Derleme kapsamında incelenen 
çalışmaların 11’inde çocuk ve ergenlerde özellikle biliş, öğrenme, hafıza alanlarında ve beyin 
gelişimlerinde fiziksel egzersize bağlı anlamlı gelişmeler, pozitif kolerasyonlar olduğu 
saptanmıştır. Ancak, bir çalışmada fiziksel egzersiz sonrası akademik performans 
düzeylerinde istatistiksel anlamda artış/değişiklik olmadığını saptamıştır (Tablo 1.). 
Derleme kapsamındaki çalışmaların özellikleri incelendiğinde 12 çalışmada, çocuk ve 
ergenlerde fiziksel aktivite ve uygulamaya alınan spor branşları açısından 
değerlendirildiğinde, yapılan uygulamaların biliş, hafıza, öğrenme, akademik başarı üzerine 
etkileri açısından değerlendirildiği görülmüştür.  
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Tablo 1. Okul çağındaki çocuk ve ergenlerde fiziksel aktivitenin öğrenme, hafıza, bilişsel 
gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkileri 

Yazar ve 
yayım 

yılı 
N 

Gruplar/ 
Ortalama 
Yaş (yıl) 

Egzersiz Şiddeti/ 
Türü 

Süre 
 

Bulgular 
 

Sonuç 
 

Jim M. 
Monti ve 

ark. 
(2012) 

51 
 

Ergenlik 
öncesi 
çocuk 

 

Aerobik 
egz.70’orta şid. Ve 

 40’-60’ 

9ay 
 

Aerobik kapasite 
(maxVO2 

 İlişkisel 
hafıza 

Laura ve 
ark. 

(2013) 

32 
 

8-9yaş 
 

FIT Kids çalışması 
(aerobik egzersiz 

ve kas güçlendirme 
çalışmaları) 

9ay X 
hafta 5 

gün, 
günde 
60dk 

sağ ön prefrontal 
kortekste fMRI 

beyin aktivasyonu 

 Bilişsel 
kontrolle 
prefrontal 

korteks işlevi 

Marianh
a Alesi 
ve ark. 
(2014) 

39 
 

9.05yaş 
 

Karete(kumite) 
kurslarına katılım 

3-5yıl 
hftx3gün 

sürat, patlayıcı 
kuvvet, 

koordinasyon 
yeteneği, görsel 

seçici dikkat, sözel 
çalışma belleği 

 Motor 
gelişim 
 Bilişsel 
gelişim 

Danielle 
Lambric
kve ark. 
(2016) 

20 
 

8-9 yaş 
 

2x15dk 
submaksimal koşu 

bandı 6x2,5dk 
yüksek şid.45sn'lik 

egzersiz bloğu 

2farklı 
gün 48-72 

saat 

serebral perfüzyon 
ve oksijenasyon 

 Yürütücü 
işlev 

Mariann
a Alesi 
ve ark. 
(2016) 

44 
8-9 yaş 

 

futbol egzersiz 
programı haftada 2 

x 75 dk 
6 ay 

Çeviklik 
görsel-uzaysal 
çalışma belleği 

dikkat 

 Koordinatif 
beceri 

 Yönetici işlev 

Svend 
Sparre 
ve ark. 
(2016) 

423 9.29±0.35 

görsel motor 
doğruluk takibi 
(KDV), görsel 
motor doğruluk 

izleme (VAT), üç 
aşamalı bir 

koordinasyon 
duvarı 

4-6 hafta 

görsel motor-
koordinasyon, 
sürekli dikkat, 

uzamsal çalışma  
belleği, epizodik ve 
anlamsal, bellek ve 

işlem hızı 

+ Uzamsal 
bellek 

Yong 
Kyun 

Jeon ve 
ark. 

(2017) 

40 
15.06±0.73 
15.47±0.78 

düşük, orta ve 
yüksek şid.,  koşu 

bandı egz. 

12 hafta  
X 4 gün 

vücut 
kompozisyonu,insü
lin,kortizol, IGF-1 

 BDNF 
 IGF-1, 
 Çalışan 

bellek 
 Kortizol 
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Toru 
Ishihara 
ve ark. 
(2017) 

106 6-15 yaş 

Tenis oynama 
sıklığı(deneyimi) 

2,5yıl, 
 

1-3 hafta 
6kez 

çalışma 
belleği,engelleyici 

kontrol, bilişsel 
esneklik 

+ Yürütücü 
işlev 

Stefanie 
Gall ve 

ark. 
(2018) 

663 8-13 yaş 

20m mekik koşu 
testi(maxVO2) ve 

kavrama gücü 
testleri 

20 hafta 
BMI,Hemoglobin, 

seçici dikkat 
+ Akademik 
performans 

Markus 
Tilp ve 

ark. 
(2019) 

69 11-14 yaş 

Koordinasyon 
çalış., kuvvet egz., 

denge 
çalış.,merdiven 

çalış.,top oyunları 

4hafta x 
5gün 

dikkat,konsantrasy
on yet. aritmetik 

yetk.,fikirsel 
akıcılık 

+ Dikkat / 
konsantrasyon 

yeteneği 
+ Aritmetik 

yetkinlik 
+ Fikirsel 
akıcılık 

Myrto 
F.Mavili

di ve 
ark. 

(2019) 

87 9.11±0.62 
straight punches, 
lateral jumps 4x7 

4hafta X 
3x5dk 

Matematik 
başarısıengelleme 
ve çalışma belleği 

 Akademik 
performans 
 Yürütücü 

işlev 

Adria 
Muntane
r-Mai ve 

ark. 
(2020) 

130 9-13yaş 
beden eğitimi dersi 
sırasında kalp atım 

hızı ölçümü 

Hafta X 2 
gün 60dk 

akademik 
performans, 

yürütücü işlev 

+  Akademik 
performans 
- Yürütücü 

işlev 

(+) pozitif kolerasyon  
(-) stabil 
 Artış 
 Düşüş 
 

 
Jim M.Monti ve ark. (2012) 51 ergenlik öncesi çocuk ile rastgele bir şekilde 9 aylık aerobik 
egzersiz müdahale grubuna (AE) ve bir bekleme kontrol grubu (C) olarak ayrılmıştır. AE 
grubu okul sonrası Spor Düşünmeyi Geliştirir (FITKids) yaptırılırken, C grubu bekleme 
listesine alınmış ve okul sonrası normal faaliyetlerine devam etmiştir. FITKids müdahalesi 
akademik yıla karşılık gelen dokuz ay sürmüş; oturumlar her okul gününden sonra yapılmıştır 
ve iki saat sürmüştür. Programın genel amacı, katılımcıların aerobik kondisyonunu 
iyileştirmektir. Bu, bireylerin seans başına en az 70 dakika orta ile şiddetli fiziksel aktivite 
gerçekleştirmesi ve her katılımcı tarafından takılan kalp atış hızı monitörleri tarafından 
kaydedilmesiyle elde edilmiştir (E600 Polar kalp atış hızı monitörü; Polar Electro, 
Finlandiya).   
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Sonuç olarak, özetlemek gerekirse bekleme listesi kontrol grubundaki çocuklarla 
karşılaştırıldığında, rastgele bir aerobik egzersize tabi tutulan çocuklar, RM(ilişkisel bellek 
koşulu) durumu için seçici olarak hafızanın bir göz hareketi ölçümünde önemli farklılıklar 
göstermiştir. Daha önce test sahneleriyle eşleştirilmiş yüzlere AE grubu tarafından 
görüntülenen daha fazla görüntüleme miktarı, bu bireylerin çalışılan yüz-sahne çiftleri için 
daha güçlü bir ilişkisel belleğe sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, ergenlik öncesi 
çocuklarda aerobik egzersiz ile hipokampal bağımlı bellek arasındaki nedensel bağlantıyı 
güçlendirmektedir [31]. 
Laura Chaddock ve ark. (2013) sekiz ile dokuz yaşındaki, Urbana, Illinois Okul Bölgesinden 
116 çocukla çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm çocuklar demografik değerlendirmeleri, aerobik 
kondisyonu değerlendirmek için bir VO2 max. Testi ve bir MRI seansı (yapısal ve işlevsel bir 
MRI taramasını içeren) tamamladı, ön testte (yani, bir fiziksel aktivite müdahale grubuna 
veya bekleme listesi kontrol grubuna randomizasyondan önce) ve son testte (yani, 
müdahalenin tamamlanmasından sonra, yaklaşık 9 ay sonra) tekrar ölçülmüştür. Çalışma için 
otuz iki çocuk uygun dahil edilmiştir. Fiziksel aktivite çalışması, 170 günlük okul yılının 150 
günü boyunca, Eylül'den Mayıs'a kadar her okul gününden sonra 2 saat süreyle yapılmıştır. 
Günlük bir derste çocuklar ortalama 76,8 dakikalık orta ila şiddetli fiziksel aktiviteye 
katıldılar (E600 Polar HR monitörleri; Polar Electro, Finlandiya ve Accusplit Eagle 170 
pedometre, San Jose CA tarafından kaydedildi). Böylece ulusal fiziksel aktiviteyi (günde 60 
dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite kılavuzu) (Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan 
Hizmetleri Bakanlığı, 2008) aşmıştır. Çocuklar, sağlıkla ilgili belirli bir fitness bileşenine 
(örn. Kardiyorespiratuvar dayanıklılık, kas kuvveti, motor beceriler) odaklanan istasyonları 
tamamladılar ve oyuna katıldılar. Aktiviteler aerobik olarak zorlayıcıydı, ancak aynı zamanda 
motor becerilerini geliştirmek için fırsatlar da sağladı. Bu çalışma, 9 aylık bir fiziksel aktivite 
programının bir bekleme listesi kontrol grubuna göre zorlu görev taleplerini işlemede yer alan 
frontal beyin bölgelerinin yanı sıra bilişsel kontrol görevi üzerindeki performansı etkileyip 
etkilemeyeceğini inceledi. Bu çalışma nispeten küçük bir örneklem boyutu ile sınırlı olmasına 
rağmen, sonuçlar, fiziksel aktivite ve aerobik kondisyondaki bireysel farklılıkların, çocuklarda 
bilişsel kontrolde yer alan gelişmiş beyin fonksiyonu (fMRI, ERP aracılığıyla) ile nasıl ilişkili 
olabileceğine dair araştırmaları genişletmiştir. Bulgular, fiziksel aktivitenin frontal beyin 
işlevi üzerindeki etkisini daha büyük örneklem boyutlarıyla incelemek için gelecekteki 
araştırmalar için bir temel sağlar [38]. 
Marianha Alesi ve ark. (2014) ortalama yaşları 9 olan 39 çocuğu Karatekas ( n = 19) ve 
Sedanter ( n = 20) gruplara ayrılmış, yetenekleri motor ve bilişsel testlerle ölçülmüştür. Motor 
becerileri 20 mt Sprint testi, Çeviklik testi ve Ayakta uzun atlama testi ile oluşturulan bir 
batarya ile değerlendirilmiştir. Bilişsel profil BVN 5–11, " Batteria di Valutazione 
Neuropsicologica per l'Et à Evolutiva " dan türetilen bir dizi test ile değerlendirilmiştir. Görsel 
ayrımcılık testi, Reaksiyon süresi testi, İleri ve Geri Sayı Aralığı Testleri, Corsi Blok-Dinleme 
testi ve Londra kulesi. Bu araştırmada düzenli olarak 3-5 yıl süre ile haftada 3 gün karate 
kursuna katılan çocuklar deney grubu, hareketsiz yaşam tarzına sahip çocuklar kontrol grubu 
olarak belirlenmiştir. Hem fiziksel / motor seans hem de bilişsel seans spor salonunda 
gerçekleştirilmiştir.   
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Sonuçlar, tüm motor görevler için iki grup arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır (20 mt 
sprint [F (1,38) = 19.492; p <0,001], çeviklik testi [F (1,38) = 51,384; p <0.001] ve ayakta uzun 
atlama [F (1,38) = 19.537; p <0.001]). Karate'ye katılan çocuklar koşuda, koordinasyonda ve 
patlayıcı bacak kuvvetinde akranlarına göre daha yüksek yeterlilikler sergilemiştir. Bilişsel 
görevlerden her ölçüdeki karatekalar ve hareketsiz çocuklar için ayrı ayrı normatif araçları ve 
standart sapmaları incelediğimizde; veri analizi, iki grup arasında aşağıdaki yetenekler 
açısından önemli farklılıklar göstermiştir: Görsel Seçici Dikkat [F (1,38) = 5.486; p <0.05], İleri 
Basamak Aralığı [F (1,38) = 6.133; p <0.05], Geriye Doğru Rakam Aralığı [F (1,38) = 14.790; p 
<0.05], Yürütücü İşlevler [F (1,38) = 4.172; p <0.05] ve Yürütücü İşlevlerin Süreleri [F (1,37) = 
7.248; p <0.05]. Sonuç olarak, karate'ye katılan çocuklar daha iyi bilişsel işleyişe sahip 
olduğu görülmüştür [17]. 
Danielle Lambrick ve ark. (2016) ortalama yaşları 8-9 olan 20 çocuk üzerinde akut sürekli 
(CONT) veya aralıklı (INT), orta yoğunluklu koşu bandı egzersizinin yürütme işlevi 
üzerindeki etkisini değerlendirilmiştir. Yirmi sağlıklı çocuk, ortalama (SD); yaş: 8.8 (0.8) yıl; 
yükseklik: 140 (9) cm; ağırlık: 36 (11) kg; erkekler: n = 9, maksimum oksijen alımını 
belirlemek için kademeli bir egzersiz testi ve 15 dakikalık iki submaksimal koşu bandı 
egzersiz seansı gerçekleştirilmiştir. Gruplar CONT veya INT idi. CONT sırasında, 
katılımcılar gaz değişim eşiğinin %90'ında koşmuştur. INT sırasında katılımcılar, çocukların 
tipik aktivite modellerini yansıtmak üzere tasarlanmış, ağır yoğunlukta 45 saniye, orta 
yoğunlukta 33 saniye, şiddetli yoğunlukta 10 saniye ve tek seferde 62 saniye olmak üzere altı 
ardışık 2.5 dakikalık egzersiz gerçekleştirmiştir. Katılımcılar, Stroop görevini submaksimal 
egzersiz seanslarından önce ve sonra, 1, 15 ve 30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirdiler. Yakın 
kızılötesi spektroskopi (NIRS) serebral perfüzyon ve oksijenasyonu ölçülmüştür. Koşuldan 
bağımsız olarak, Stroop performansı öncekine kıyasla 1 dakika sonra artmış, sırasıyla 54.9 
(9.8) s ve 57.9 (11) s,p  <.01 ve iyileştirmeler 30 dakika sonrasına kadar sürdürülmüştür. 
NIRS (oksihemoglobin, toplam hemoglobin) yalnızca INT için Stroop performansındaki 
değişiklikteki önemli miktarda varyansı açıklanmıştır (% 49, p  <.05). Kesikli veya sürekli bir 
doğası olan akut bir egzersiz, çocuklarda yürütme işlevini iyileştirir ve egzersiz bırakıldıktan 
sonra ≤ 30 dakika süreyle etkiler devam etmiştir. Buna göre, çocukların okula teneffüs 
dönemlerinde fiziksel aktivite yapması önerilmektedir [36]. 
Marianna Alesi ve ark. (2016), Futbol Egzersiz Programını 6 ay boyunca haftada iki kez 75 
dakikalık seanslarla uygulamıştır. Her seansta çocukların yürüme, koşma, zıplama, diz çökme, 
fırlatma, kavrama gibi koordinasyon becerilerini geliştirmek için egzersizler yapılmıştır. Her 
seans şu aşamaları içeriyordu: 10 dakikalık ısınma, 60 dakikalık merkezi eğitim süresi üç 
bölüme ayrılmıştır (bireysel beceriler, teknik ve / veya bire bir durumlar, karşı oyunlar üçe üç 
ve beşe beşi içerir) ve 5 dakika soğuma. Koordinatif beceriler (çeviklik) ve yürütücü işlevler 
(güncelleme, dikkat, ketleme ve planlama süreçleri) bir Futbol Egzersiz Programından 6 ay 
önce ve sonra, hareketsiz akranlarından oluşan bir kontrol grubuna kıyasla araştırılmıştır. 
Katılımcılar 8-9 yaşında 44 çocuktu: Grup 1 bir futbol (yani futbol) egzersiz programındaki 
24 çocuktan ve Grup 2 20 hareketsiz çocuktan oluşuyordu. Ön test ve son testte koordinatif 
beceriler ve yürütücü işlevler ölçülmüştür. Futbol Egzersiz Programından sonra, spor ve 
hareketsiz gruplar arasında koordinatif beceriler ve yönetici işlevler açısından önemli 
farklılıklar tespit edilmiştir.   
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Son testteki futbol grubu, çeviklik, görsel-uzaysal çalışma belleği, dikkat, planlama ve 
engelleme ölçümlerinde hareketsiz gruptan önemli ölçüde daha büyük kazanımlar 
göstermiştir. Bulgular, bilişsel becerileri geliştirmenin doğal ve eğlenceli bir yolu olarak 
yapılandırılmış spor aktivitelerini planlamak için konuya ışık tutmaktadır [37]. 
Svend Sparre ve ark. (2016) motor beceriler, egzersiz kapasitesi ve bilişsel işlevler arasındaki 
ilişkileri araştırmak ve standartlaştırılmış, nesnel testleri kullanarak matematik ve okuduğunu 
anlamada akademik performansla nasıl ilişkili olduklarını değerlendirmek için 423 
Danimarkalı çocuğu (yaş: 9.29 ± 0.35 yıl, 209 kız) çalışmaya dahil etmiştir. İnce ve kaba 
motor becerileri, sırasıyla bir görsel-motor doğruluk izleme görevinde ve tüm vücut 
koordinasyon görevinde değerlendirilmiştir. Egzersiz kapasitesi Yo-Yo aralıklı toparlanma 
seviyesi 1 çocuk testinden (YYIR1C) hesaplanmıştır. Cambridge Nöropsikolojik Test 
Otomatik Bataryası'ndan (CANTAB) seçilen testler, sürekli dikkat, uzamsal çalışma belleği, 
epizodik ve anlamsal bellek ve işlem hızı dahil olmak üzere bilişsel işlevlerin farklı alanlarını 
değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu ölçümler arasındaki ilişkileri matematik ve okuduğunu 
anlamada standart akademik performans testleri ile ilişkiyi araştırmak için doğrusal karma 
etki modelleri kullanılmıştır. Veriler, ince ve kaba motor becerilerin, bilişsel işlevlerin çeşitli 
yönleriyle ve hem matematik hem de okuduğunu anlamada akademik performansla pozitif 
olarak ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, egzersiz kapasitesi bazı bilişsel alanlarda 
akademik performans ile ilişkilendirilmiştir.  Hem ince hem de kaba motor beceri görevindeki 
performans, bilişsel testlerin her birinde daha iyi performansla anlamlı şekilde 
ilişkilendirilmiştir (tüm P <0.001; kaba motor beceriler ve PAL arasındaki ilişki dışında, P = 
0.013). Organize edilmiş, serbest zamanda spor aktivitelerine katılım, daha iyi anlamsal hafıza 
(0.58 ± 0.03, P = 0.025) ile ilişkilendirildi, ancak başka bilişsel alanlarla 
ilişkilendirilmemiştir. Daha yüksek egzersiz kapasitesi, uzamsal çalışma belleğindeki (-0.30 ± 
0.10, P = 0.038) ve sürekli dikkat (-0.11 ± 0.04, P = 0.046) testlerinde daha az hata ile 
ilişkilendirilmiştir [34].  
Yong Kyun Jeon ve ark. (2017) ortaokul seviyesinden, fiziksel hastalık öyküsü olmayan 40 
erkek öğrenciyi bu çalışmaya dahil etmiştir. Katılımcılar rastgele olarak düşük, orta veya 
yüksek yoğunluklu koşu bandı egzersiz grubuna veya bir germe (kontrol) grubu olarak 
belirlenmiştir. Egzersiz 12 hafta boyunca haftada 4 kez yapılmıştır. Egzersiz yoğunluğu her 
grup için sırasıyla % 40 VO2,% 55 VO2 ve% 70 VO2 olarak ayarlanmıştır, İş miktarını 
standartlaştırmak için, her denek, her egzersiz seansında 200 kcal yakacak ve bu enerji 
tüketimini protokolleriyle eşleştirmek için her birey için egzersiz süreleri hesaplanmıştır. SG, 
aerobik egzersiz grupları ile aynı anda, sıklıkta ve konumda 30 dakika boyunca tüm vücut 
germe gerçekleştirmiştir. Vücut kompozisyonu, beyinden türetilen nörotrofik faktör 
seviyeleri, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1) seviyeleri, kortizol seviyeleri ve çalışma 
belleği değerlendirilmiştir. Yüksek yoğunluklu egzersiz grubu, istirahatte beyinden türetilen 
nörotrofik faktörde, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1)'nün konsantrasyon seviyesinde, 
kortizolde ve çalışma belleğinde önemli bir artış gözlemlenmiştir. Dinlenme beyin kaynaklı 
nörotrofik faktör için, yüksek yoğunluklu egzersiz grubu, düşük yoğunluklu aerobik ve 
kontrol gruplarına kıyasla daha önemli bir artış göstermiştir. Çalışma belleğindeki değişiklik, 
yüksek yoğunluklu egzersiz grubu için düşük yoğunluklu aerobik grup, orta yoğunluklu 
egzersiz grubu ve kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artmıştır.   
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Beyinleri halen gelişmekte olan ergenlerde, orta ile yüksek yoğunluk seviyelerinde aerobik 
egzersizin, istirahatte serum beyinden türetilen nörotrofik faktör seviyeleri ve bilişsel işlevler 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir [35]. 
Stefanie Gall ve ark. (2018) 8-13 yaşları arasındaki sekiz ilkokuldan 663 çocuk ile seçici 
dikkat değerlendirmesi 20 hafta süren fiziksel aktivite çalışması sonucu d2 testi kullanılırken, 
ortalama yıl sonu okul sonuçları (matematik, yaşam becerileri, ev dili ve ek dil) akademik 
performansın bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Fiziksel uygunluk, 20 m mekik koşusu testi 
(VO 2max) ve kavrama gücü testleri uygulanmıştır. Seçici dikkat veya akademik 
performanstaki başlangıç puanları ve çocukların yaşı, cinsiyeti, sosyoekonomik durumu, 
kişinin bildirdiği fiziksel aktivite (önceden test edilmiş bir anketle belirlendiği şekilde), vücut 
kütle indeksi, hemoglobin gibi potansiyel karıştırıcı unsurları kontrol edilmiştir (kan 
örneklemesi ile ölçülen aneminin bir temsilcisi olarak). Çok değişkenli analizde, fiziksel 
aktivitenin akademik performans üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu (p = 0.032), 
seçici dikkat üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını (konsantrasyon performansı; p = 
0.469; hata yüzdesi; p = 0.237) ortaya koymuştur. Olası karıştırıcı unsurlar kontrol edildikten 
sonra, fiziksel aktivite durumu akademik performansın korunmasına katkıda bulunurken, 
kontrol koşulundaki öğrenicilerde bir azalma gözlenmiştir. Dahası, fiziksel olarak aktif ve 
zinde çocuklar, daha az formda olan akranlarına göre daha iyi konsantrasyon performansına 
(CP) sahip olma eğiliminde olduğu görülmüştür (kendi bildirdiği aktivite; p <0.016, kavrama 
gücü; p <0.009, VO 2 max p> 0.021) [32]. 
Markus Tilp ve ark. (2019) 11-14 yaş arası okul çağındaki 69 çocuktan oluşan bir örneklemde 
motor ve koordinasyona yönelik egzersiz çalışmalarının akademik başarılar, 
dikkat/konsantrasyon yeteneği ve yaratıcı potansiyelin farklı yönleri üzerindeki etkilerini 
araştırmıştır. Fiziksel aktivite sabah okul tatilinde 4 haftalık bir süre boyunca (haftada 5 ünite) 
gerçekleştirilmiştir. Fiziksel aktivite, öncelikle sensorimotor ve koordinatif zindeliği ve aynı 
zamanda kas gücünü geliştirmeyi amaçlayan çeşitli egzersizler içermiştir. Tipik bir çalışma, 
el-kol koordinasyonu (örneğin, farklı amaçlara farklı nesneler fırlatmak, farklı nesnelerle 
hokkabazlık yapmak), kuvvet egzersizleri (ör. Burpe, ağırlık topları, oturma hareketleri), 
dengeleme (ör. slackline, denge tahtası), merdivenlerde atlamalar ve top oyunlarından 
oluşmuştur. Çocuklar her 150 saniyede bir istasyonları değiştirmişlerdir. 4 haftalık dönemde 
programın yoğunluğu ve karmaşıklığı artmıştır. Güç egzersizlerinin yoğunluğu, her seferinde 
tekrar sayısı bireysel olarak artırılarak artırıldı. 4 haftalık bir motor koordinatif egzersiz 
çalışmalarına düzenli katılım, yaratıcı bir fikir oluşturma görevinde dikkat/konsantrasyon 
yeteneği, aritmetik yetkinlik ve fikirsel akıcılık üzerindeki yararlı etkilerle ilişkilendirilmiştir 
[33]. 
Myrto F. Mavil ve ark. (2019) 87 Avustralyalı ilkokul öğrencisi (ortalama yaş 9.11 ± 0.62 yıl) 
ile yaptıkları çalışmada; sınıfı rastgele üçe bölerek ya sadece aktivite aralarına (n = 29), 
aktivite aralarına ve matematiğe birleştirilmiş (n = 29) ya da sadece matematiksel içeriği 
içeren kontrol koşullarına (n = 29) göre dört hafta boyunca haftada üç kez beş dakikalık sınıf 
fiziksel aktivite çalışmalarını uygulamıştır. Tüm katılımcıların egzersiz çalışmaları sonunda 
akademik performanslarında ve yürütücü işlevlerinde anlamlı etkiler görüldü. Fiziksel aktivite 
molaları ve kontrol arasında matematik skorlarında anlamlı grup-zaman etkileri gözlenmiştir.  
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Flanker görevi veya n-back görevi kullanılarak çalışma belleği kullanılarak ölçüldüğü üzere 
çocukların inhibisyonu için grup bazında önemli etkiler gözlenmemiştir.  Çocukların kendine 
güveni (p = 0,211), ilgi (p = 0,219), kendilik algıları (p = 0,568) ve olumsuz düşünceler (p = 
0,533) üzerinde grup bazında anlamlı olmayan etkiler gözlenmiştir [30]. 
Adria Muntaner-Mas ve ark. (2020) 9-13 yaş arası 130 çocuk ile 2019 yılının ikinci yarısında, 
okul beden eğitimi derslerinde (dersler haftada 2 gün 60’ar dakika9) çocukların kalp atım 
sayılarını ölçmüşlerdir. Bu ölçümleri akademik başarı ve yürütücü işlevler üzerine 
ilişkilendirdiler. Çocukların kalp atış hızı ölçümleri ile akademik performansları ve yürütme 
işlevleri arasındaki ilişkinin güncel kanıtı bebekliktir. Fiziksel aktivitenin çocuklarda 
akademik performans ve yürütme işlevi üzerindeki doz-yanıt etkilerini gözlemleyen birkaç 
çalışmaya rağmen, fiziksel aktivitenin göreceli yoğunluğunun (örneğin, kalp atış hızı) objektif 
ölçümlerini kullanan daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu çalışma, kalp atış hızı 
tepkisi ile çeşitli akademik performans göstergeleri ve yürütücü işlev alanları arasındaki 
ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Kalp atış hızı ölçümlerinden bir hafta önce, akademik 
performans matematik, İspanyolca, Katalan dili, beden eğitimi ve sınıf ortalamasındaki okul 
kayıtlarından elde edildi. Yürütme işlevi, İz Sürme Testi ile bilişsel esneklik ve Stroop testi ile 
engelleme olmak üzere iki alanla ölçüldü. Çocukların kalp atış hızı verileri ile akademik 
performans ve yürütme işlevi arasındaki ilişkiler, regresyon modelleri kullanılarak analiz 
edildi. Akademik performansın pozitif olarak dört kalp atış hızı ölçümüyle ilişkili olduğu 
bulundu (β aralık, 0.191 ile 0.275; tümü p <0,040). Ek olarak, sert kalp atış hızı yoğunluğu 
seviyesi iki akademik gösterge ile pozitif olarak ilişkiliydi (β aralık, 0,183 ila 0,192; tümü p 
<0.044). Üç kalp atış hızı ölçümü, iki bilişsel esneklik alt alanıyla ilişkilendirildi (β aralık, 
−0.248 ile 0.195; tümü p<0.043) ve üç kalp hızı ölçümü bir inhibisyon alt alanıyla ilişkiliydi 
(β aralığı, 0.198 ile 0.278; tümü p <0.028). Sonuçlar, beden eğitimi dersleri sırasında kalp atış 
hızı tepkilerinin akademik performansla hafif ilişkilerini gösterdi, ancak yürütme işlevi ile 
ilişkileri açıkça göstermedi. Çocukluk döneminde beyin fonksiyonu ile ilişkiyi çözmek için 
farklı yoğunluk seviyeleri arasındaki ilişkileri test eden gelecekteki deneysel çalışmalara 
ihtiyaç vardır [39]. 
Toru Ishihara ve ark (2017) yaşları 6-15 yaş arasında olan 106 tenisçi çocuklarda ve 
ergenlerde tenis oynama sıklığı ile yürütücü işlev arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. 
Engelleyici kontrol, çalışma belleği ve bilişsel esneklik dahil olmak üzere yürütücü işlev 
istirahatte değerlendirildi. Kadınlar erkeklere göre daha iyi engelleyici kontrol ve bilişsel 
esneklik gösterdi. Erkeklerde, daha sık tenis oyunu, yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi (BMI) 
ve tenis deneyimi kontrol edildikten sonra daha yüksek temel işlem hızı ve engelleyici kontrol 
ile ilişkilendirildi. Daha sık tenis oyunu, yaş, cinsiyet, BMI ve tenis deneyimi kontrol 
edildikten sonra hem erkeklerde hem de kadınlarda daha iyi çalışma belleği ile ilişkilendirildi. 
Ayrıca, daha uzun tenis deneyimi, yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi ve tenis oynama sıklığı 
kontrol edildikten sonra erkeklerde daha iyi bilişsel esneklikle ilişkiliydi. Bu bulgular, tenis 
oyununun yürütücü işlevin üç temel yönünün (yani engelleyici kontrol, çalışma belleği, 
bilişsel esneklik) gelişimi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle, tenis oyununa sık 
katılım, daha iyi engelleyici kontrol ve çalışma belleği ile ilişkiliyken, daha uzun tenis oyunu 
deneyimi daha iyi bilişsel esneklik ile ilişkilidir.   
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Engelleyici kontrol ve bilişsel esnekliğin gelişimi erkeklerde kadınlara göre daha yavaş 
olmasına rağmen, tenis oyunu ile engelleyici kontrol ve bilişsel esneklik arasındaki ilişki 
erkeklerde kadınlara göre daha büyük görünmektedir. Bu bulgular, tenis oyununun yürütücü 
işlevin üç temel yönünün (yani engelleyici kontrol, çalışma belleği, bilişsel esneklik) gelişimi 
ile ilişkili olduğunu göstermektedir [23]. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu incelemeye dahil edilen çoğu araştırmanın temel bulguları, çocukların fiziksel aktiviteye 
katılımının belirli beyin yapılarındaki değişikliklerle ilişkili olabileceğini, bu da hafıza 
işlevinde (özellikle çalışma belleği) ve bilişsel kontrolde bir iyileşmeye yol açabileceğini 
göstermektedir. Ayrıca düzenli fiziksel aktivitenin dikkat ve konsantrasyon üzerinde pozitif 
bir kolerasyon oluşturduğu söylenebilir. Bununla birlikte doğru orantılı olarak düzenli fiziksel 
aktiviteye katılan çocuk ve ergenlerde akademik başarı ve öğrenme (okul dersleri) açısından 
pozitif yönde farklılıklar göstermektedir. 
Derlemeye dahil edilen çalışmalar göstermektedir ki, ergenlik öncesi dönemdeki etkin bilişsel 
işlevselliğin sadece yeterli bir zeka katsayısı (IQ) gerektirmediğini, aynı zamanda düzenli 
fiziksel aktivite ya da spor yaparak yüksek düzeyde yürütme işlevi gelişimini (motivasyon, 
hedef belirleme yeteneği ve öz kontrol gibi) destekleyerek, geliştirmek gerektirdiğini 
göstermektedir.  
Bu derlemenin sınırlılıkları arasında, ilgilenilen konulara göre mevcut az sayıda çalışma, bu 
çalışmalarda yer alan küçük katılımcı grupları, bu gruplarda kültürel farklılıkların eksikliği ve 
yöntemlerdeki farklılıklar ile raporlamanın kalitesi yer almaktadır. Yüksek kaliteli 
çalışmaların sayısı nispeten azdı. İleriki çalışmalara tavsiye olarak bu sınırlılıklar göz önünde 
bulundurulduğunda yapılacak çalışmaların sonuca daha çok katkı sağlayacağı önerilir. 
Sonuçlar, bilişsel ve duygusal işlevleri olumlu yönde etkilediği için geç çocukluk döneminde 
spor yapmanın faydalı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, sporun ergenlik öncesi 
çocukların bilişsel işlevleri üzerindeki etkisini araştıran veya hangi bilişsel işlevlerin hangi 
spor disiplinleri tarafından geliştirildiğini araştıran çok az çalışma vardır. Bu tür bilgiler, 
belirli bir spor disiplini için önemli olan bilişsel işlevleri geliştirmeyi amaçlayan ergenlik 
öncesi çocuklar ve ergenler için eğitim programları geliştirmede yararlı olabilir. 
Bu incelemenin sınırlılıkları arasında, ilgilenilen konuya adanmış mevcut az sayıda çalışma, 
bu çalışmalarda yer alan küçük katılımcı grupları, bu gruplarda kültürel denge eksikliği ve 
yöntemlerde farklılıklar ile raporlamanın kalitesi yer almaktadır. Başvurulan çalışmalarda 
yüksek kaliteli çalışmaların sayısı nispeten azdı. 
Yalnızca fiziksel aktivitenin bilişsel işlevlerin gelişimi üzerindeki etkisiyle ilgili az sayıdaki 
çalışma nedeniyle, spora özgü faktörlerin bir çocuğun bilişsel işlevlerinin gelişimini nasıl 
etkilediğine odaklanan araştırma yapmak da faydalı olacaktır. 
Sonuç olarak; okul çağındaki çocukların ve ergenlerin okul içi ya da okul dışındaki katılım 
gösterdikleri fiziksel aktivite ya da spor branşlarının bireylerde meydana getirdiği öğrenme 
farkı, hafızadaki değişimler, biliş üzerine etkiler ve okuldaki akademik performansa ilişkin 
değişimler küçümsenmeyecek derecededir. Fakat daha fazla araştırmaya ve klinik çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır.  
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ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ1 

  
Arş. Gör. Hilal MERCAN 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü; İstanbul Medipol Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-4202-3230      
 
Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü; İstanbul Medipol Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-3522-865X     
  
Özet 
Öz düzenleme, bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kontrol edebilmesidir. 
Çocukların öz düzenleme becerilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, öz düzenleme 
becerilerinin desteklenebilmesi için fırsat sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi 
eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların öz düzenleme becerilerini etkileyen etmenleri 
incelemektir. Araştırmanın örneklemini kolay örnekleme yöntemi ile seçilen 2019-2020 
eğitim öğretim yılı güz döneminde İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Ümraniye ilçelerinde yer 
alan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık 85 çocuk ve 16 öğretmen 
oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için G*Power 3.1.9.2 paket programı 
kullanılmıştır.  Nicel yöntem kullanılan araştırmada, çocukların öz düzenleme becerilerini 
değerlendirmek amacıyla likert tipli “4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Ölçeği 
Öğretmen Formu” ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” 
kullanılmıştır. “4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Ölçeği Öğretmen Formu” 22 
maddeden ve çalışma belleği, dikkat, engelleyici kontrol olmak üzere üç alt boyuttan 
oluşmaktadır. Verilerin analizinde, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi 
yapılmıştır. Varyans analizinde farklılık bulunan gruplarda farklılığının kaynağı çoklu 
karşılaştırma testlerinden Bonferroni testi ile araştırılmıştır. Çocukların öz düzenleme 
becerilerinin çocuğun yaşına, anne-baba yaşına, anne mesleğine ve çalışma durumuna, 
yaşanılan ilçeye, okul öncesi eğitim alma süresine, sınıftaki öğrenci sayısına, öğretmenin 
çalışma yılına göre olumlu yönde anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Cinsiyet, doğum 
sırası, kardeş sayısı, kardeş cinsiyeti ve yaşı, aile tipi, anne-baba eğitim durumu, baba mesleği 
ve çalışma durumu, devam ettikleri sınıf düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Çocuklar, öz düzenleme becerileri, 60-72 ay 
  

                                                                 
1 Araştırma Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN danışmanlığında Hilal MERCAN’ın yüksek lisans tezi olarak 
gerçekleştirilmiştir. 
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INVESTIGATING SELF-REGULATION SKILLS OF CHILDREN IN TERMS OF 
DIFFERENT VARIABLES 

 
Abstract   
Self-regulation is the ability to control thoughts, emotions, and behaviors. Identifying the 
factors affecting children's self-regulation skills provides an opportunity to support self-
regulation skills. The aim of our study is to examine the factors affecting the self-regulation 
skills of 60-72 month-old children attending pre-school education. The sample of the study 
which was selected with the easy sampling method consists of 85 children who are 60-72 
months old and 16 teachers attending pre-school education institutions in Beykoz, Üsküdar 
and Ümraniye districts of Istanbul Province and the data were collected during the fall 
semester of the 2019-2020 academic year. G* Power 3.1.9.2 package program was used to 
determine the sample size. Also, "Self-Regulation Scale for Children 4-6 Years Old Teacher 
Form" which is likert-type scale and a "Demographic Information Form" which was created 
by the researcher were used to evaluate the self-regulation skills of children in this 
quantitative research. The "Self-Regulation Scale for 4-6 Years Old Children Teacher Form" 
consists of 22 items and three sub-dimensions which are "working memory, attention, and 
inhibitory control". For the analysis of our study, "independent sample t test" and "one-way 
analysis of variance" were used. The source of the difference in the groups with difference in 
the variance analysis was investigated with the Bonferroni test which is one of the multiple 
comparison tests. It was found that self-regulation skills of children showed a positive directly 
significant difference according to the age of the child, the duration of preschool education, 
teacher's working year, the district they live in, the age of the mother, the mother's 
employment status, the mother's occupation, and the number of children in the class. On the 
other hand, it was found that there is no significant difference on children’s self-regulation 
skills in terms of the variables of gender, family type, grade level they attend, number of 
siblings, birth order, parents' education level, sibling gender and age. 
Keywords: Children, self-regulation skills, 60-72 months 
 
1. GİRİŞ 
Öz düzenleme bireyin düşüncelerini, duygularını, davranışlarını, dikkatlerini ve dürtülerini 
kontrol edebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Pintrich ve De Groot, 1990; Vosh ve 
Baumeister, 2004; Zimmerman,2000). Bireyler öz düzenleme kapasiteleri sayesinde 
başkalarının kontrolüne ihtiyaç duymadan kendi davranışlarının sorumluluklarını 
alabilmektedirler (Senemoğlu, 2020). Seçim yapma, karar verme, planlama, özgürlük, 
sorumluluk anlayışının temelini öz düzenleme becerileri oluşturmaktadır ve bu beceriler 
hayata olan uyum, okula hazır olma, akademik başarı, bağımsız öğrenme, oyun davranışları, 
sosyal yetkinlik, problem çözme, akran ilişkileri ile ilişkilidir (Blair ve Razza, 2007; Bronson, 
2019; Senemoğlu, 2020; Spinrad vd., 2006; Torres, 2011).   
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Yapılan araştırmalarda öz düzenleme becerisi gelişmiş olan çocukların ilerleyen yıllarda, 
akademik ve sosyal yaşamlarında daha başarılı oldukları, duygularını ve davranışlarını 
düzenleyebilme becerileri gelişen okul öncesi dönem çocuklarının olumlu benlik algılarının 
da geliştiği bulunmuştur (Duckworth ve Seligman, 2005; Tangney, Baumeister ve Boone, 
2004; Tuzcuoğlu, Azkeskin, Küsmüş ve Cengiz, 2019). Dolayısıyla çocukların yaşam 
kalitelerinin arttırılması için öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir 
(Özbey, Mercan ve Alisinanoğlu, 2018).  
Öz düzenleme; davranış düzenleme, duygu düzenleme ve bilişsel düzenlemeyi içeren üç alt 
boyuttan oluşmaktadır. Çocukların dürtüsel davranmayarak bir davranış sergilemeden önce 
düşünmesini, planlamasını, yaşadıkları hayal kırıklıkları ile baş edebilmelerini, verecekleri 
tepkiler üzerinde kontrol kurabilmelerini, sabırlı olabilmelerini ve sıra alabilmelerini davranış 
düzenleme mekanizması sağlamaktadır (Smith Donald, Raver, Richardson, 2007). Bu nedenle 
çocukların okula hazırbulunuşluklarında davranış düzenleme becerilerinin çok önemli bir yeri 
vardır (Ertürk Kara, Güler Yıldız ve Fındık, 2018). Öz düzenlemenin davranış düzenleme 
boyutu; hazzı erteleme, çaba gerektiren kontrol, engelleyici kontrol, dürtü kontrolü ve 
dürtüsellik olmak üzere beş kategoride ele alınmaktadır (Eisenberg, 2007; Hoyle, 2010; 
Mischel, Shoda, Rodriguez, 1989). Duyguların yoğunluğunu ve duygusal ifadeleri kontrol 
edebilme, sosyal kurallara uygun biçimde değişiklik yaparak başkaları ile etkileşime 
girebilme duygu düzenleme olarak tanımlanmaktadır (Kopp, 2002; Whitebread ve Basilio, 
2012). Engelleyici kontrol ile duygu düzenleme arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır 
(Carlson ve Wang, 2007). Duygu yoğunluğu nedeniyle verilen tepkilerin kontrolü engelleyici 
kontrol tarafından sağlanmaktadır Böylelikle birey kendisini yatıştırabilmekte ve uygun 
olmayan tepkilerin önüne geçilmektedir (Eisenberg ve Spinrad, 2004). Engelleyici kontrol 
düzeyi yükseldikçe duygu düzenleme becerileri de gelişmektedir Okul öncesi dönem 
çocuklarında yaşın artmasıyla duygusal ipuçlarını doğru şekilde okuma becerileri de 
gelişmektedir (Shields, Dickstein, Seifer, Guisti, Magee ve Spritz, 2001). Ancak duygu 
düzenlemede problem yaşayan çocuklar davranış problemleri gösterme açısından daha fazla 
risk altında olmaktadır (Carlson ve Wang, 2007). Bir diğer alt boyut olan bilişsel düzenleme; 
dikkati düzenleme, yürütücü dikkat, işleyen bellek ve yürütücü işlevler olmak üzere dört 
kategoride ele alınmaktadır (Blair ve Razza, 2007).  
Okul öncesi dönemdeki çocuklar, davranışsal, duygusal ve bilişsel öz düzenleme 
becerilerinde önemli yol kat ederler. Çocuklar, üç yaşından itibaren kuralları, sınırlamaları, 
stratejileri bilmekte, kendi davranışlarını bu doğrultuda planlamakta, kendi kendine 
konuşabilmekte, düşünce veya eylemlerini kontrol edebilmek için dili ustaca kullanmaya 
başlamaktadır (Bronson, 2019; Kopp, 1982). Bu dönemde çocuk kaygı yaratan durumlarla 
karşılaştığında çaba gerektiren kontrol becerileri ile çeşitli stratejiler geliştirerek olumsuz 
duygularını düzenlemeye çalışmaktadır. Duygularını düzenleyebilmesi sonucunda 
davranışlarını da düzenleyebilmektedir (Posner ve Rothbart, 1998). Okul öncesi dönemde 
çocuklar, diğer çocuklarla daha çok bir arada olmak istemekte ve etkileşimde bulunabilmek 
için duygu ve davranışlarını kontrol etmede daha başarılı olmaktadırlar (Achenbach ve 
Edelbrock, 1981; Dodge, 1985; Dodge, Pettit, McClasky ve Brown, 1986; Eisenberg vd, 
1997; Howes, 1988; Parten, 1932). Çünkü okul öncesi dönemde akran ilişkileri oldukça önem 
kazanmakta ve başarılı bir ilişki kurma çabası meydana gelmektedir.   
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Başarılı bir akran iletişimi için çocuklar duygularını ve davranışlarını düzenleme becerilerini 
geliştirmektedirler (Eisenberg, Fabes, Bernzweig, Karbon, Poulin ve Hanish, 1993). Okul 
öncesi dönemde çocuklar, bir davranışı gerçekleştirebilmek için daha az yetişkin desteğine 
ihtiyaç duymakta, kurallara ve yaşına uygun taleplere uyabilmektedirler (Kopp, 1982). Bu 
dönem çocuklarından hedeflerini üst düzeyde bir uyarılmada bulunmuş olsalar da saldırgan 
davranışlar göstermeden, gerekirse erteleyebilmeleri, başka birinden yardım alabilmeleri 
yolunda stratejiler izleyerek bu durumlarla başa çıkmaları beklenmektedir (Sroufe, 1995). 
Okul öncesi dönemde çocuklar dil gelişimi ile geçmişteki deneyimlerini göz önünde 
bulundurabilmekte, geleceğe yönelik öngörüde bulunabilmekte, plan yapabilmekte, içsel 
düşünme gerçekleştirebilmekte, problemlere çözüm üretebilmektedirler (Bronson, 2019). 
 
1.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı 
Öz düzenleme becerileri çocukların hem gelişimlerini hem de akademik hayatlarını uzun 
vadede etkilemektedir. Çocukların öz düzenleme becerilerinin yetersiz olması okula 
hazırbulunuşluk durumunu, akran ilişkilerini, benlik algılarını, sorumluluk alma ve problem 
çözme becerilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Aldan Karademir ve Görgün, 2019; 
Bodrova ve Leong, 2017; Fabes ve Eisenberg, 1992; Smith Donald, Raver, Richardson, 
2007). Çocukların öz düzenleme becerilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi öz düzenleme 
becerilerinin desteklenebilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan bu 
çalışmayla araştırmamızın amacı, okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların öz 
düzenleme becerilerini etkileyen etmenlerin incelenmesi amaçlanmıştır.  
 
1.2. Araştırma Problemi 
Çocukların öz düzenleme becerileri çocuğun cinsiyetine, yaşına, okul öncesi eğitim alma 
süresine, doğum sırasına, yaşadıkları ilçeye, aile tipine, ebeveynlerin eğitim düzeyi, yaşı, 
mesleği ve çalışma durumuna, kardeş sayısına, kardeşlerinin cinsiyetine ve yaşına, sınıfındaki 
çocuk sayısına, öğretmenlerin çalışma yılına göre farklılık göstermekte midir?  
 
2. YÖNTEM 
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır.  
2.1. Çalışma Grubu 
Araştırmanın örneklemini kolay örnekleme yöntemi ile seçilen 2019-2020 eğitim öğretim yılı 
güz döneminde İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Ümraniye ilçelerinde yer alan okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam eden 60-72 aylık 85 çocuk ve 16 öğretmen oluşturmaktadır. 
Örneklem büyüklüğünü belirlemek için G*Power 3.1.9.2 paket programı kullanılmıştır.  
Araştırmanın etki alanı 0.8, tip-I hata miktarı α = 0.05, testin hedeflenen gücü 1-β = 0.95 
olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın örnekleme yöntemi olasılığa dayalı olmayan örnekleme 
yöntemlerinden kolay örnekleme olarak seçilmiştir. Kolay örnekleme yönteminde araştırmacı 
ulaşım ve izin açısından sorun yaşamayacağı, hızlı ve kolay bir şekilde bilgi alabileceği 
kişilere ulaşmaya çalışmaktadır (Karagöz, 2019; Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2018).   
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2.2. Veri Toplama Araçları 
Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” ve 
İvrendi ve Erol (2018) tarafından hazırlanan “4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme 
Ölçeği Öğretmen Formu” kullanılmıştır.  
 
2.2.1. Demografik bilgi formu 
Araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile çalışma grubuna ait bilgilere 
(çocuğun cinsiyeti, yaşı, okul öncesi eğitim alma süresi, doğum sırası, yaşadıkları ilçe, aile 
tipi, ebeveynlerin eğitim düzeyi, yaşı, mesleği ve çalışma durumu, kardeş sayısı, kardeşlerinin 
cinsiyeti ve yaşı, sınıfındaki çocuk sayısı, öğretmenlerin çalışma yılı) ulaşılmaya çalışılmıştır.
  
2.2.2. 4-6 Yaş çocuklarına yönelik öz-düzenleme ölçeği öğretmen formu 
İvrendi ve Erol tarafından 2018 yılında 5’li likert tipte hazırlanmış olup öğretmenler 
tarafından doldurulabilmektedir. Bir beceri ölçeği olan “4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-
Düzenleme Ölçeği Öğretmen Formu” toplam 22 maddeden ve “çalışma belleği, dikkat, 
engelleyici kontrol olmak üzere üç alt boyuttan” oluşmaktadır. İvrendi ve Erol (2018) 
tarafından uygulanan “AFA” sonucunda “toplam varyansın %63’ ini açıklayan 22 maddelik 3 
faktörlü bir yapı” elde etmişlerdir. “Birinci faktör toplam varyansın %46.79’unu, ikinci faktör 
toplam varyansın %8.60’ını ve üçüncü faktör ise toplam varyansın “7.67”sini açıkladığını 
bulmuşlardır. Elde edilen faktörleri “dikkat, çalışma belleği ve engelleyici kontrol” olarak 
isimlendirmişlerdir. Uygulanmış olan “DFA sonucunda ise elde edilen yapının uyum 
indekslerinin yeterli düzeyde olduğunu” belirlemişlerdir (“χ2/sd = 1.28, REMSA = .046, 
SRMR = .07”). Ölçeğin toplam madde korelasyonlarının “.41 ile .77 arasında” değiştiği ifade 
edilmiştir. “Ölçme aracının iç tutarlılık katsayısı .94 olarak” belirlenmiş ve “alt boyutlara 
ilişkin iç tutarlılık katsayılarının ise .91 ile .87 arasında değiştiği” ifade edilmiştir. Test 
yarılama katsayısı “0.90” olarak ifade edilmiştir. Guttman Lambda (Li) yöntemine göre 
güvenirlik katsayılarının “0.90 ve 0.96 değerleri” arasında değişiklik gösterdiği bulunmuştur 
(İvrendi ve Erol, 2018). Araştırmacılar tarafından yapılan Cronbach alfa ölçümü sonucunda 
da “4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği (Öğretmen Formu)”nden 
elde edilen güvenilirlik değerlerinin tamamının “yüksek güvenilirlik” seviyesinde olduğu, 
ölçeğin tüm maddelerinden hesaplanan genel güvenilirlik değeri (,814) bulunmuştur. Alt 
boyutlarda ise Engelleyici Kontrol boyutunda (,845), Dikkat boyutunda (,813) ve Çalışma 
Belleği boyutunda (,802) değerleri elde edilmiştir.  
 
2.3. Verilerin Analizi 
Araştırmada kullanılan ölçek olan “4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri 
Ölçeği (Öğretmen Formu)”nin güvenilirlik ve tutarlılık düzeyinin ölçülmesi için Cronbach’s 
Alpha analizi yapılmıştır. Literatürde yer alan boyut yapısı aynen kullanılmıştır.  Çalışmanın 
analizinde “bağımsız örneklem t testi” ve “tek yönlü varyans analizi” yapılmıştır. Varyans 
analizinde farklılık bulunan gruplarda farklılığının kaynağı çoklu karşılaştırma testlerinden 
Bonferroni testi ile araştırılmıştır.     
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3. BULGULAR  
“4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği (Öğretmen Formu)” alt 
boyutlarının demografik özelliklere göre analizinde iki gruplu yanıtlar içeren sorularda 
bağımsız örneklem t testi, üç veya daha fazla gruplu sorularda ise “Tek Yönlü Varyans 
Analizi” kullanılmıştır. 
Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılık göstermeyen 
değişkenler Tablo 1’de, bağımsız örneklem t testi analizi sonuçlarına göre anlamlı farklılık 
göstermeyen değişkenler Tablo 2’de verilmiştir.  

 
Tablo 1. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma 

Durumuna İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
         Değişkenler                                          Alt boyut F p 

Doğum sırası 

Engelleyici kontrol 1,531 ,213 

Dikkat ,445 ,721 

Çalışma belleği 1,599 ,196 

Toplam ,996 ,399 

Kardeş sayısı 

Engelleyici kontrol 2,150 ,100 

Dikkat 1,447 ,235 

Çalışma belleği 2,053 ,113 

Toplam 1,853 ,144 

Kardeş yaşı 

Engelleyici kontrol ,153 ,927 

Dikkat ,667 ,577 
Çalışma belleği ,897 ,451 

Toplam ,331 ,803 

Anne eğitim düzeyi 

Engelleyici kontrol ,606 ,548 

Dikkat ,427 ,654 

Çalışma belleği ,809 ,449 

Toplam ,218 ,805 

Baba eğitim düzeyi 

Engelleyici kontrol 1,282 ,284 
Dikkat ,009 ,991 

Çalışma belleği 1,644 ,200 

Toplam ,501 ,608 
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Baba mesleği 

Engelleyici kontrol ,304 ,739 

Dikkat ,643 ,529 

Çalışma belleği ,395 ,675 

Toplam  ,576 

Devam ettikleri 
sınıf düzeyi 

Engelleyici kontrol 2,357 ,101 

Dikkat 1,376 ,258 

Çalışma belleği 1,008 ,369 

Toplam 1,961 ,147 

 
Tablo 1’de çocukların öz düzenleme alt boyutları doğum sırasına, kardeş sayısına ve yaşına, 
anne ve baba eğitim düzeyine, baba mesleğine, devam ettikleri sınıf düzeyine göre anlamlı 
farklılık göstermemektedir (p>0,05).  
 
Tablo 2. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma 

Durumuna İlişkin Yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

       Değişkenler                              Alt boyut t p 

Kardeş cinsiyeti 

Engelleyici kontrol -,270 ,788 

Dikkat 1,958 ,056 

Çalışma belleği 1,192 ,240 

Toplam 1,066 ,292 

Aile tipi 

Engelleyici kontrol ,728 ,469 
Dikkat 1,252 ,214 

Çalışma belleği 1,480 ,143 

Toplam 1,384 ,170 

Baba çalışma 
durumu 

Engelleyici kontrol -,728 ,469 
Dikkat -,713 ,478 

Çalışma belleği ,428 ,670 

Toplam -,394 ,695 
Tablo 2’de çocukların öz düzenleme alt boyutları kardeş cinsiyetine, aile tipine, baba çalışma 
durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).   
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Tablo 3. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşma 
Durumuna İlişkin Yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

   Alt Boyut           Cinsiyet                  n AO SS t sd p 

Engelleyici Kontrol 
Kız 44 3,759 ,8139    

Erkek 41 3,701 ,6464 ,358 83 ,721 

Dikkat 
Kız 44 3,336 ,8156    

Erkek 41 3,100 ,6521 1,464 83 ,147 

Çalışma Belleği 
Kız 44 4,178 ,6951    

Erkek 41 4,124 ,8199 ,877 83 ,383 

Toplam 
Kız 44 3,791 ,6691    

Erkek 41 3,645 ,5752 1,073 83 ,286 
 
Tablo 3’te çocukların öz düzenleme boyutları cinsiyete göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir (p>0,05).  
 
Tablo 4. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Takvim Yaşı Değişkenine Göre Farklılaşma 

Durumuna İlişkin Yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

      Alt Boyut       Takvim Yaşı n AO SS t sd p 

Engelleyici 
Kontrol 

60-66 ay 51 3,583 ,6936    

67-72 ay 34 3,952 ,7475 -2,329 83 ,022* 

Dikkat 
60-66 ay 51 3,098 ,7285    

67-72 ay 34 3,408 ,7445 -1,908 83 ,060 

Çalışma Belleği 
60-66 ay 51 4,169 ,7617    

67-72 ay 34 4,429 ,7090 -2,136 83 ,036* 

Toplam 
60-66 ay 51 3,583 ,5997    

67-72 ay 34 3,927 ,6167 -2,556 83 ,012* 

*p<0,05 
 
Tablo 4’te çocukların dikkat boyutunda takvim yaşlarına göre anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (p>0,05). Engelleyici kontrol ve çalışma belleği boyutları ile toplam öz 
düzenleme beceri puanları için ise (p<0,05) bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir. Engelleyici kontrol boyutunda 60-66 ay grubunun ortalaması (3,583), 67-72 ay 
grubunun ortalamasından (3,952) düşük bulunmuştur.   
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Çalışma belleği boyutunda 60-66 ay grubunun ortalaması (4,169), 67-72 ay grubunun 
ortalamasından (4,429) düşük bulunmuştur. Toplam öz düzenleme beceri puanlarında ise 60-
66 ay grubunun ortalaması (3,583), 67-72 ay grubunun ortalamasından (3,927) düşük 
bulunmuştur.  
 
Tablo 5. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Anne Yaşı Değişkenine Göre Farklılaşma 

Durumuna İlişkin Yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

    Alt Boyut                   Anne Yaşı n AO SS t df p 

Engelleyici 
Kontrol 

26-35 yaş 50 3,643 ,7138    

36 yaş ve üstü 30 3,900 ,8003 -1,492 78 ,140 

Dikkat 26-35 yaş 50 3,022 ,7387    
36 yaş ve üstü 30 3,533 ,7096 -3,040 78 ,003* 

Çalışma 
Belleği 

26-35 yaş 50 4,085 ,7968    

36 yaş ve üstü 30 4,443 ,6884 -1,932 78 ,057 

Toplam 
26-35 yaş 50 3,587 ,6347    

36 yaş ve üstü 30 3,956 ,5928 -2,579 78 ,012* 
“*p<0,05” 
 
Tablo 5’te çocukların engelleyici kontrol ve çalışma belleği boyutlarında anne yaşına göre 
anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Dikkat boyutu ve toplam öz düzenleme beceri 
puanları için ise (p<0,05) bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Dikkat 
boyutunda anne yaşı 26-35 yaş grubu olanların grubunun ortalaması (3,022), anne yaşı 36 yaş 
ve üzeri yaş grubu olanların ortalamasından (3,533) düşük bulunmuştur. Toplam öz 
düzenleme beceri puanları anne yaşı 26-35 yaş grubu olanların grubunun ortalaması (3,587), 
anne yaşı 36 yaş ve üzeri yaş grubu olanların ortalamasından (3,956) düşük bulunmuştur. 
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Tablo 6. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Baba Yaşı Değişkenine Göre Farklılaşma 
Durumuna İlişkin Yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

 Alt Boyut                    Baba Yaşı n AO SS t df p 

Engelleyici 
Kontrol 

26-35 yaş 31 3,669 ,7321    

36 yaş ve üstü 46 3,777 ,7541 -,622 75 ,536 

Dikkat 
26-35 yaş 31 2,961 ,7759    

36 yaş ve üstü 46 3,379 ,7022 -2,459 75 ,016* 
Çalışma 
Belleği 

26-35 yaş 31 4,194 ,8106    
36 yaş ve üstü 46 4,139 ,7655 -,250 75 ,803 

Toplam 
26-35 yaş 31 3,608 ,6703    

36 yaş ve üstü 46 3,799 ,6107 -1,292 75 ,200 

“*p<0,05” 
 
Tablo 6’da çocukların engelleyici kontrol, çalışma belleği boyutları ve toplam öz düzenleme 
beceri puanları baba yaşına göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Dikkat boyutu 
için ise (p<0,05) bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Dikkat boyutunda 
baba yaşı 26-35 yaş grubu olanların grubunun ortalaması (2,961), baba yaşı 36 yaş ve üzeri 
yaş grubu olanların ortalamasından (3,379) düşük bulunmuştur.   
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Tablo 7. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Anne Mesleği Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

      Alt Boyut        Anne Mesleği n AO SS F p 

Engelleyici 
Kontrol 

İşsiz 40 3,556 ,7710   

Memur 11 3,830 ,8790   

İşçi 14 3,786 ,5380   

Serbest meslek 11 4,261 ,6765 2,726 ,051 

Toplam 76 3,740 ,7634   

Dikkat 

İşsiz 40 3,086 ,7576   
Memur 11 3,495 ,7909   

İşçi 14 3,095 ,8438   
Serbest meslek 11 3,545 ,5762 1,705 ,174 

Toplam 76 3,213 ,7672   

Çalışma Belleği 

İşsiz 40 3,969 ,7298   
Memur 11 4,386 ,6554   

İşçi 14 4,268 ,9631   
Serbest meslek 11 4,815 ,4304 3,312 ,025* 

Toplam 76 4,191 ,7691   

Toplam 

İşsiz 40 3,537 ,6550   

Memur 11 3,904 ,7235   

İşçi 14 3,716 ,5824   

Serbest meslek 11 4,170 ,4097 3,370 ,023* 

Toplam 76 3,715 ,6532   

*p<0,05 
 
Tablo 7’de çocukların engelleyici kontrol ve dikkat boyutunda anne mesleğine göre anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Çalışma belleği boyutu ve öz düzenleme beceri puanları 
için ise (p<0,05) bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Farkın kaynağını 
saptamak amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni’ye göre çalışma 
belleği boyutunda annesi işsiz olan çocukların ortalama puanı (3,969), annesi memur olan 
çocukların ortalamasından (4,386), annesi işçi olan çocukların ortalamasından (4,268) ve 
annesi serbest meslek erbabı olan çocukların ortalamasından (4,815) düşük olduğu 
bulunmuştur. Toplam öz düzenleme beceri puanları incelendiğinde annesi işsiz olan 
çocukların ortalama puanın (3,537), annesi memur olan çocukların ortalamasından (3,904) ve 
annesi serbest meslek erbabı olan çocukların ortalamasından (4,170) düşük olduğu 
bulunmuştur.  
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Tablo 8. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Anne Çalışma Durumu Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna İlişkin Yapılan Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

Alt Boyut           Anne Çalışma Durumu n AO SS t df p 

Engelleyici 
Kontrol 

Çalışıyor 40 3,947 ,6852    

Çalışmıyor 41 3,546 ,7643 2,485 79 ,015* 

Dikkat 
Çalışıyor 40 3,361 ,7585    

Çalışmıyor 41 3,081 ,7487 1,671 79 ,099 
Çalışma 
Belleği 

Çalışıyor 40 4,488 ,7315    
Çalışmıyor 41 4,070 ,7207 3,210 79 ,002** 

Toplam 
Çalışıyor 40 3,932 ,5687    

Çalışmıyor 41 3,532 ,6476 2,949 79 ,004** 

*p<0,05 **p<0,01  
 
Tablo 8’de çocukların dikkat boyutunda anne çalışma durumuna göre anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (p>0,05). Engelleyici kontrol ve çalışma belleği alt boyutları ve toplam öz 
düzenleme beceri puanları için ise “(p<0,05)” bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir. Engelleyici kontrol boyutunda annesi çalışan grubun ortalaması (3,947), 
annesi çalışmayan grubun ortalamasından (3,546) yüksek bulunmuştur. Çalışma belleği 
boyutunda annesi çalışan grubun ortalaması (4,488), annesi çalışmayan grubun 
ortalamasından (4,070) yüksek bulunmuştur. Toplam öz düzenleme beceri puanları, annesi 
çalışan grubun ortalaması (3,932), annesi çalışmayan grubun ortalamasından (3,532) yüksek 
bulunmuştur.  
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Tablo 9. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Yaşanılan İlçe Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

        Alt Boyut            Yaşanılan İlçe n AO SS F p 

Engelleyici Kontrol 

Beykoz 28 4,067 ,6387   
Üsküdar 8 3,859 ,8384   

Ümraniye 49 3,518 ,7043 5,692 ,005** 

Toplam 85 3,731 ,7341   

Dikkat 

Beykoz 28 3,560 ,8356   

Üsküdar 8 3,403 ,5756   
Ümraniye 49 3,000 ,6415 5,877 ,004** 
Toplam 85 3,222 ,7463   

Çalışma Belleği 

Beykoz 28 4,429 ,7724   
Üsküdar 8 4,438 ,6911   

Ümraniye 49 4,246 ,7301 2,796 ,067 
Toplam 85 4,209 ,7568   

Toplam 

Beykoz 28 4,018 ,6291   

Üsküdar 8 3,900 ,6603   

Ümraniye 49 3,521 ,5498 6,802 ,002** 

Toplam 85 3,721 ,6262   

**p<0,01 
 
Tablo 9’da çocukların çalışma belleği boyutunda okul öncesi eğitim aldığı süreye göre 
anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Engelleyici kontrol, dikkat boyutları ve toplam 
öz düzenleme beceri puanları için ise (p<0,05) bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir.  Farkın kaynağını saptamak amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden 
Bonferroni’ye göre engelleyici kontrol boyutunda Ümraniye grubunun ortalaması (3,518) ve 
Üsküdar grubunun ortalaması (3,859), Beykoz grubunun ortalamasından (4,067) düşük 
olduğu bulunmuştur. Dikkat boyutunda Ümraniye grubunun ortalaması (3,000) ve Üsküdar 
grubunun ortalaması (3,403), Beykoz grubunun ortalamasından (3,560) düşük olduğu 
bulunmuştur. Toplam öz düzenleme beceri puanları incelendiğinde, Ümraniye grubunun 
ortalamasının (3,521) ve Üsküdar grubunun ortalamasının (3,900), Beykoz grubunun 
ortalamasından (4,018) düşük olduğu bulunmuştur.  
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Tablo 10. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Eğitim Süresi Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Alt Boyut                             Eğitim Süresi n AO SS F p 

Engelleyici Kontrol 

0-6 ay 9 3,167 ,7421   

7-12 ay 10 4,138 ,6080   

13-24 ay 18 3,563 ,5914   

25-36 ay 19 3,625 ,7523   

36 ay ve üzeri 21 3,887 ,7582 2,877 ,029* 

Toplam 77 3,695 ,7346   

Dikkat 

0-6 ay 9 2,741 ,5472   
7-12 ay 10 3,422 ,8523   

13-24 ay 18 3,222 ,5965   
25-36 ay 19 3,146 ,7618   

36 ay ve üzeri 21 3,397 ,7758 1,555 ,196 
Toplam 77 3,221 ,7318   

Çalışma Belleği 

0-6 ay 9 3,467 ,7181   
7-12 ay 10 4,450 ,5916   

13-24 ay 18 3,589 ,8190   
25-36 ay 19 4,368 ,6686   

36 ay ve üzeri 21 4,417 ,7597 2,839 ,030* 
Toplam 77 4,185 ,7635   

Toplam 

0-6 ay 9 3,191 ,5473   

7-12 ay 10 3,970 ,4924   

13-24 ay 18 3,558 ,5475   

25-36 ay 19 3,713 ,6275   

36 ay ve üzeri 21 3,900 ,6397 3,077 ,021* 

Toplam 77 3,700 ,6200   

*p<0,05 
 
Tablo 10’da çocukların dikkat boyutunda okul öncesi eğitim aldığı süreye göre anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Engelleyici kontrol, çalışma belleği boyutları ve toplam 
öz düzenleme beceri puanları için ise (p<0,05) bulunduğundan anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir.   
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Farkın kaynağını saptamak amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni’ye 
göre engelleyici kontrol boyutunda 0-6 ay (3,167) ile 13-24 ay (3,563) aralığında okul öncesi 
eğitime devam eden çocukların öz düzenleme puan ortalamalarının, 7-12 ay (4,450) aralığında 
eğitim süresi olan çocukların puan ortalamalarından düşük olduğu bulunmuştur. Çalışma 
belleği boyutunda 0-6 ay grubunun ortalaması (3,467) ve 13-24 ay grubunun ortalaması 
(3,589), 7-12 ay grubunun ortalamasından (4,450) düşük olduğu bulunmuştur. Toplam öz 
düzenleme beceri puanları incelendiğinde 0-6 ay grubunun ortalamasının (3,191) ve 13-24 ay 
grubunun ortalamasının (3,558), 7-12 ay grubunun ortalamasından (3,970) düşük olduğu 
bulunmuştur. 
 

Tablo 111. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Sınıftaki Öğrenci Sayısı Değişkenine 
Göre Farklılaşma Durumuna İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Alt Boyut                   Sınıftaki
                                   Öğrenci 

Sayısı
n AO SS F p 

Engelleyici Kontrol 

5-10 13 3,144 ,5250   

11-15 25 4,135 ,5025   

16-20 47 3,678 ,7691 9,737 ,000** 

Toplam 85 3,731 ,7341   

Dikkat 

5-10 13 2,915 ,5577   
11-15 25 3,516 ,7200   
16-20 47 3,151 ,7661 3,436 ,037* 

Toplam 85 3,222 ,7463   

Çalışma Belleği 

5-10 13 3,122 ,6424   
11-15 25 4,740 ,5258   
16-20 47 4,144 ,7675 9,991 ,000** 

Toplam 85 4,209 ,7568   

Toplam 

5-10 13 3,225 ,4793   

11-15 25 4,097 ,3936   

16-20 47 3,658 ,6517 10,910 ,000** 

Toplam 85 3,721 ,6262   

*p<0,05; **p<0,01  
 
Tablo 11’de çocukların tüm öz düzenleme boyutları sınıftaki öğrenci sayısına göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (p<0,05).   
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Farkın kaynağını saptamak amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni’ye 
göre engelleyici kontrol boyutunda 11-15 kişilik sınıflarda eğitim gören çocukların ortalaması 
(4,135) ve 16-20 kişilik sınıflarda eğitim gören çocukların ortalaması (3,678), 5-10 kişilik 
sınıflarda eğitim gören çocukların ortalamasından (3,144) yüksek olduğu bulunmuştur. Dikkat 
boyutunda 11-15 kişilik sınıflarda eğitim gören çocukların ortalaması (3,516), 5-10 kişilik 
sınıflarda eğitim gören çocukların ortalamasından (2,915) yüksek olduğu bulunmuştur. 
Çalışma belleği boyutunda 11-15 kişilik sınıflarda eğitim gören çocukların ortalaması (4,740) 
ve 5-10 kişilik sınıflarda eğitim gören çocukların ortalamasından (3,122) yüksek olduğu 
bulunmuştur. Toplam öz düzenleme beceri puanları incelendiğinde 11-15 kişilik sınıflarda 
eğitim gören çocukların ortalamasının (4,097) ve 16-20 kişilik sınıflarda eğitim gören 
çocukların ortalamasının (3,658), 5-10 kişilik sınıflarda eğitim gören çocukların 
ortalamasından (3,225) yüksek olduğu bulunmuştur. 
 
Tablo 12. Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Öğretmen Çalışma Yılı Değişkenine Göre 

Farklılaşma Durumuna İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
Alt Boyut             Öğretmen 

Çalışma Yılı
n AO SS F p 

Engelleyici Kontrol 

1-5 yıl 29 3,560 ,7674   

6-10 yıl 20 3,463 ,6677   

11-15 yıl 36 4,017 ,6561 5,366 ,006** 

Toplam 85 3,731 ,7341   

Dikkat 

1-5 yıl 29 3,176 ,6386   

6-10 yıl 20 3,089 ,7678   

11-15 yıl 36 3,333 ,8161 ,769 ,467 

Toplam 85 3,222 ,7463   

Çalışma Belleği 

1-5 yıl 29 4,095 ,7630   

6-10 yıl 20 4,288 ,7707   
11-15 yıl 36 4,457 ,7547 ,504 ,606 
Toplam 85 4,209 ,7568   

Toplam 

1-5 yıl 29 3,610 ,6372   

6-10 yıl 20 3,613 ,5912   

11-15 yıl 36 3,869 ,6221 1,791 ,173 

Toplam 85 3,721 ,6262   

**p<0,05  
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Tablo 12’de çocukların dikkat, çalışma belleği boyutları ve toplam öz düzenleme beceri 
puanları öğretmen çalışma yılına göre anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). 
Engelleyici kontrol için ise (p<0,05) bulunduğundan bu boyutta anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir.  Farkın kaynağını saptamak amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden 
Bonferroni’ye göre engelleyici kontrol boyutunda 11-15 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin puan 
ortalamaları (4,017), 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin puan ortalamalarından (3,463) 
yüksek olduğu bulunmuştur. 
 
4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Araştırmaya katılan çocukların öz düzenleme boyutları doğum sırasına, kardeş sayısına, 
yaşına ve cinsiyetine, ebeveyn eğitim düzeyine, baba mesleğine, baba çalışma durumuna, aile 
tipine, devam ettikleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Literatürde 
yapılan çalışmalar incelendiğinde bu değişkenlerin çocukların öz düzenleme becerilerini 
etkilemediğini gösteren çalışmalar olduğu gibi (Aydın, 2018; Bayındır, 2016; Eke, 2017; İleri, 
2019; Mercan, 2019; Tuzcuoğlu, Azkeskin, Küsmüş, Cengiz, 2019) farklı doğum sırasının 
çocukların öz düzenleme becerilerini farklı düzeylerde etkilediğini gösteren (Eke, 2017; İleri, 
2019; Mercan, 2019), dört kardeşe sahip olan çocukların (Eke, 2017) veya tek çocuk olanların 
(İleri, 2019) öz düzenleme becerilerinin daha yüksek olduğunu gösteren, çekirdek aileye sahip 
çocukların geniş aileye sahip çocuklara göre öz düzenleme becerilerinin ve dikkat 
kontrollerinin daha yüksek olduğunu (İleri, 2019) gösteren, anne-babaların eğitim düzeyi 
arttıkça öz düzenleme becerilerinin de arttığını (İleri, 2019; Mercan, 2019) gösteren, babaları 
çalışmayan çocukların diğer çocuklara göre öz düzenleme becerilerinin ve dikkat kontrolünün 
daha yüksek olduğunu (İleri, 2019) gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Bu değişkenlerin 
araştırmamızda anlamlı farklılık göstermemesinin nedenleri şu şekilde düşünülmektedir:  
Her ailenin dinamikleri farklılık gösterebilmekte bu nedenle de çocukların ailelerinde 
kendilerini algılayışı ve konumlandırma şekilleri farklı olabilmektedir. Dolayısıyla çocukların 
farklı aile dinamiklerine sahip olabilmelerinden kaynaklı olarak doğum sırasının öz 
düzenleme becerilerini etkilemede anlamlı bir farklılık yaratmadığı düşünülmektedir. 
Çocukların öz düzenleme beceri düzeylerinin kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık 
göstermemesinin nedenin ebeveynlerin çocuklarına ayırdıkları zaman kalitesinin çocuk 
sayısından etkilememesinden, tüm çocuklarına eşit oranda duygu, düşünce ve isteklerini 
rahatça ifade edebilecekleri ve öz düzenleme becerilerini kazanmada teşvik edici imkanları 
sağlayabilmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Literatürde öz düzenleme becerileri ile 
ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında kardeş cinsiyeti ve kardeş yaşı değişkenlerine yer 
verilmediği görülmüştür (Aldan Karademir Görgün, 2019; Aydın, 2018; Bayındır, 2016; 
Dinçer ve Yavuz, 2019; İrven, 2017; Mercan, 2019). Okul öncesi ve anaokulu çocuklarının öz 
düzenleme becerileri üzerinde yetişkinlerin ve akranların daha etkili olduğu bilinmektedir 
(Bronson, 2019). Bu nedenle, çocukların kardeşlerinin yaş ve cinsiyet faktöründen 
etkilenmedikleri düşünülmektedir. Aile tipine göre ise, geniş ailede yaşayan çocuklarla 
çekirdek ailede yaşayan çocukların öz düzenleme becerileri arasında anlamlı bir farklılık 
olmamasının nedeninin bu aile tiplerinin oluşma biçimlerinden kaynaklı olduğu 
düşünülmektedir. Araştırmanın yapıldığı ilçeler büyükşehir olan İstanbul’un merkez 
ilçeleridir.   
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Bu bölgelerin sosyo-kültürel özelliklerine genel olarak bakıldığında çocukların bakımı ve ev 
işleri konusunda daha çok büyükanne, büyükbaba gibi aile büyüklerinin destek olduğu ve bu 
ailelerin çekirdek aile tipinde olduğu görülmektedir. Böylelikle anne babalar kendi istekleri 
ile ebeveynlerini ailelerine dahil etmektedirler. Ebeveynlerin isteği ve anne babanın 
merkezinde yürüyen aile yaşantısı ile yapılandırılan bu birleşme ailelerin demokratik 
işleyişini ve olumlu etkileşimlerini bozmayarak geniş ailenin dezavantajlarını azaltmaktadır. 
Bu nedenle de geniş aile ile çekirdek ailede yetişen çocukların öz düzenleme becerilerini 
etkilemede anlamlı bir farklılık yaratmamasının olağan olduğu düşünülmektedir. Anne baba 
eğitim durumunun çocukların öz düzenleme becerilerini anlamlı bir şekilde etkilememesinin 
nedeni olarak; öğrenim düzeylerinin, ebeveynlerin sunduğu imkanların ve çocukla kurdukları 
iletişimin eğitim durumlarına göre değişmemesinden kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. 
Baba çalışma durumuna göre anlamlı çıkmamasının nedeninin diğer çalışmalardan farklı bir 
ilde gerçekleşmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuklarla geçirilen zamanın 
uzunluğundan ziyade çocuklarla geçirilen zamanın niteliği daha önemlidir. Birlikte geçirilen 
zaman niteliğinin ve aradaki etkileşimin babaların çalışıp çalışmama durumlarından bağımsız 
olduğu bu nedenle de öz düzenleme becerilerini etkilemediği düşünülmektedir. Çocukların öz 
düzenleme beceri düzeylerinin devam ettikleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
göstermemesinin nedeni olarak okul öncesi eğitim kurumlarının çocukları farklı kronolojik 
yaş ayrımlarına göre farklı seviyelerdeki sınıflara yerleştirmeleri olarak düşünülebilir. 
Çocuklar bulundukları kurumların işleyişine göre farklı düzeylerde sınıflara yerleştirilmiş 
olsalar da çalışma grubu 5 yaş çocuklarından oluşmaktadır. Çocukların aynı yaş aralığında 
olmalarından kaynaklı artan ya da azalan bir sınıf düzeyinden bahsedilememekte bu nedenle 
de öz düzenleme becerilerinin sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
düşünülmektedir. Devam ettikleri sınıf düzeyinden ziyade kronolojik yaşlarının ilk yarısında 
veya son yarısında olmalarının öz düzenleme becerilerini etkilemede daha belirgin bir faktör 
olduğu düşünülmektedir.    
Araştırmaya katılan çocukların öz düzenleme becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Alan yazında yapılan çalışmalara bakıldığında kızların 
öz düzenleme becerilerinin daha gelişmiş olduğu, problem durumlarla karşılaştıklarında 
duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi kontrol ve ifade edebildiklerini gösteren çalışmalar 
olduğu gibi (Bayındır, 2016; Öztabak ve Özyürek, 2018; Tozduman Yaralı ve Güngör Aytar, 
2017; Tuzcuoğlu, Azkeskin, Küsmüş ve Cengiz, 2019) cinsiyetin öz düzenleme becerilerini 
etkilemede anlamlı farklılık yaratmadığını tespit eden çalışmalar da mevcuttur (Aldan 
Karademir ve Görgün, 2019; Aydın, 2018; Bayındır, 2016; Dinçer Yavuz, 2019; İleri, 2019; 
İrven ve Şenler, 2017; Mercan, 2019).  Bu durumun nedeninin biyolojik faktörlerden ziyade 
sosyal çevrenin daha etkili olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Cinsiyet ayrımı 
olmaksızın okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklar öz düzenlemeye yönelik uygun 
davranış örüntülerini anaokullarında öğrenmeye başlamaktadırlar.  Bu nedenle kızlar ve 
erkekler arasında öz düzenleme becerileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 
düşünülmektedir. Anlamlı farklılık çıkmamasındaki bir diğer neden olarak öğretmenler 
tarafından çocuklara cinsiyet ayrımı yapılmadan eşit imkanların ve çevrenin sunulması, öz 
düzenleme becerilerinin kazanımı açısından destekleyici tutumların gösterilmesi olduğu 
düşünülmektedir.  
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Araştırmaya katılan çocukların engelleyici kontrol, çalışma belleği ve toplam öz düzenleme 
becerilerinin yaşa göre 67-72 aylık çocukların lehine anlamlı farklılık göstermekte, dikkat 
becerileri ise anlamlı farklılık göstermemektedir. Araştırma sonucumuzla benzer şekilde 
literatürde okul öncesi dönem çocukları ile yapılan çalışmalarda da yaşla birlikte çocukların 
öz düzenleme becerilerinin arttığı bulunmuştur (Astarlar, 2019; Aydın, 2018; Bayındır, 2016; 
Eke, 2017; Tuzcuoğlu, Azkeskin, Küsmüş, Cengiz, 2019). Çalışma grubunu oluşturan, 60-66 
aylık çocuklar ile 67-72 aylık çocukların öz düzenleme beceri düzeylerinde farklılık olduğu 
görülmüştür. Bu durumun çocuklarda yaşla birlikte tüm gelişim alanlarında gelişimin devam 
etmesi sonucu, artan yaşla birlikte çocukların daha iyi öz düzenleme yapabilecek becerileri de 
kazanmalarından kaynaklandığı yönünde yorumlama yapılabilir. Dikkat, amaçlı bir davranışta 
bulunmaya hazır olma, dikkati dağıtabilecek uyaranlara rağmen dikkati odaklayabilme ve 
görev boyunca dikkati sürdürebilme becerisidir. Bu sebeple yaşla birlikte çocuğun dikkat 
becerilerinde de gelişme görülebilecektir ancak dikkat gelişiminin çocuğun içinde bulunduğu 
ortamdaki uyarıcılardan doğrudan etkilendiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda yaşın çocukların 
dikkat becerileri üzerinde tek başına yeterli bir etken olmadığı ifade edilebilir. 
Araştırmada anne ve babalarının yaşı 36 yaş ve üzeri olan çocukların dikkat becerilerinin 
anne-babalarının yaşı 26-35 arasında olan çocuklardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Toplam öz düzenleme becerileri, engelleyici kontrol ve çalışma belleği becerileri anne-baba 
yaşına göre anlamlı farklılık göstermese de bu becerilerin de anne-babaları 36 yaş ve üzeri 
olan çocuklarda daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonucumuza benzer şekilde yaşı 
daha yüksek olan ebeveynlerin çocuklarının öz düzenleme becerilerinin daha yüksek 
olduğunu gösteren çalışmalar (Eke, 2017) olduğu gibi anne-baba yaşının çocukların öz 
düzenleme becerilerini etkilemediğini veya daha genç anne/babaların çocuklarının öz 
düzenleme becerilerinin anne/babalarının yaşı daha fazla olan çocuklara göre daha yüksek 
olduğu gösteren (İleri, 2019; Mercan, 2019) çalışmalar da mevcuttur. Bu farklılıkların 
çalışmaların farklı il veya ilçelerde yapılmış olmasından kaynaklı olabileceği 
düşünülmektedir. Araştırma sonucumuza göre anne-baba yaşı daha yüksek olan çocukların öz 
düzenleme ve dikkat becerilerinin daha yüksek olmasının nedeni anne-babaların çocuk 
yetiştirilmesine dair daha fazla okuma, gözlem ve tecrübe edinimine vakit bulabildikleri 
böylelikle de daha fazla donanımlı oldukları yönünde yorumlanabilir.  
Araştırmaya katılan çocukların çalışma belleği ve toplam öz düzenleme beceri düzeylerinin 
anne mesleğine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Annesi serbest mesleğe 
sahip olan çocukların çalışma belleği ve toplam öz düzenleme beceri düzeylerinin annesi 
işsiz, memur, işçi olanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Engelleyici kontrol ve 
dikkat düzeylerinin anne mesleğine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Bu 
mesleklerin ailenin sosyoekonomik düzeyini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Bu 
meslek gruplarına sahip aile bireylerinin daha iyi gelir durumuna sahip olabilecekleri ve 
zamanlarında daha iyi planlama yaparak ev-iş dengesini daha olumlu kurabildikleri yönünde 
yorumlama yapılabilir. Böylelikle annelerin çocuklarının becerilerini destekleyebilecek, 
gerekli deneyimleri kazanabilmeleri için uygun imkanları çocuklarına sunabilecek ve çocuk 
yetiştirme sürecini daha hoşgörülü yönetebilecekleri bu sürecin de çocukların öz düzenleme 
becerilerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.   
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Araştırmaya katılan çocukların engelleyici kontrol, çalışma belleği ve toplam öz düzenleme 
beceri düzeylerinin anne çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği; annesi 
çalışan çocukların engelleyici kontrol, çalışma belleği ve toplam öz düzenleme beceri 
düzeylerinin annesi çalışmayan çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma 
sonucumuza benzer şekilde çalışan annelerin çocuklarının öz düzenleme beceri düzeylerinin 
daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar (Eke, 2017; Mercan, 2019) olmakla birlikte 
anneleri çalışan çocukların diğer çocuklara göre öz düzenleme becerilerinin ve dikkat 
kontrolünün daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (İleri, 2019). Aile 
üyelerinden olan annenin çalışıyor olması ailenin sosyoekonomik durumun daha iyi 
olabileceği yönünde bir gösterge olarak kabul edilebilir. Yüksek sosyoekonomik statünün 
çocukların gerekli öz düzenleme becerilerini daha iyi uygulayabilmelerinde ebeveynlerinin 
çocuk yetiştirme tutumlarını, bakış açılarını daha olumlu yönde etkilediği yönünde 
yorumlanabilir.  
Araştırmaya katılan çocukların engelleyici kontrol, dikkat ve toplam öz düzenleme 
becerilerinin yaşadıkları ilçeye göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Engelleyici 
kontrol, dikkat ve toplam öz düzenleme beceri düzeyi yüksek olan çocukların Beykoz 
ilçesinde yaşadıkları bulunmuştur. Çocukların çalışma belleği düzeylerinin yaşadıkları ilçeye 
göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Yaşanılan ilçenin çocukların çalışma 
belleği becerilerini etkilemede tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Tüm boyutlardan en 
az puan alan çocukların ise Ümraniye ilçesinde yaşadıkları görülmüştür. Araştırmamızın bu 
bulgusu, Beykoz ilçesinin çocukların öz düzenleme becerilerinin kazanımında sosyokültürel 
açıdan daha avantajlı olduğu yönünde yorumlanabilir.  Bu durumun Beykoz ilçesindeki okul 
öncesi eğitim kurumlarının daha kaliteli bir eğitim içeriğine sahip olabilmesinden, Beykoz 
ilçesinin çocukların öz düzenleme becerilerini geliştirmelerini sağlayacak sosyokültürel 
imkanlar bakımından daha çeşitli olabilmesinden veya bu ilçede yaşan ailelerin çocuklarının 
öz düzenleme becerilerini destekleyecek tutumlar açısından ve sosyo-kültürel açıdan daha 
donanımlı olabilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ümraniye ilçesinin de bu imkanlar 
bakımından daha yetersiz olduğu yorumlanabilir.  
Araştırmaya katılan çocukların engelleyici kontrol, çalışma belleği ve toplam öz düzenleme 
becerilerinin okul öncesi eğitim alma süresine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 
bulunmuştur. Okula devam süresinin dikkat becerisini ise etkilemediği bulunmuştur.  
Engelleyici kontrol, toplam öz düzenleme becerileri ve anlamlı bulunmasa da dikkat 
boyutlarında 7-12 aydır okul öncesi eğitime devam eden çocukların öz düzenleme becerileri 
daha yüksek bulunmuştur. Çalışma belleği boyutunda ise 36 ay ve üzeri süredir okul öncesi 
eğitime devam eden çocukların öz düzenleme becerileri daha yüksek bulunmuştur. Bu 
bulgumuza benzer şekilde Tuzcuoğlu, Azkeskin, Küsmüş, Cengiz (2019) tarafından okul 
öncesi dönem çocukları ile yapılan araştırmada daha uzun süre eğitim almış okul öncesi 
dönem çocuklarının, öz düzenleme becerilerinin daha gelişmiş olduğu bulunmuştur 
(Tuzcuoğlu, Azkeskin, Küsmüş ve Cengiz, 2019). Astarlar (2019) tarafından 4-6 yaş 
çocukları ile yapılan bir araştırmada okul öncesi eğitime bir ve iki yıldır devam eden 
çocukların engelleyici kontrol ve çalışma belleği puanları üç yıldır eğitim alan çocuklara göre 
daha yüksek bulunmuştur (Astarlar, 2019).  Eğitim süresi iki yılı aştıktan sonra engelleyici 
kontrol ve çalışma belleği becerileri düzeylerinin düştüğü ifade edilmiştir.   
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Benzer bir sonuç bu çalışmada da elde edilmiş, engelleyici kontrol ve toplam öz düzenleme 
beceri düzeylerinin 7-12 ay eğitim süresinden daha uzun süre eğitime devam eden çocukların 
bu boyutlardaki becerileri daha yüksek çıkmıştır. Bu durumun çocukların okul deneyimlerinin 
artmasından kaynaklı olmadığı daha çok sahip oldukları bireysel ve gelişimsel özelliklerin öz 
düzenleme becerilerine yansımasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma belleği ise 
bilgiyi işleme ve bilginin kısa süreli olarak depolanmasını sağlayan bilişsel bir süreçtir 
(Doğan, 2011). Çocuklar daha fazla okul öncesi eğitime devam ederek daha fazla bilgiyi 
işlemekte, depolamakta ve bu nedenle de çalışma bellekleri daha fazla gelişmektedir. Bu 
yüzden çalışma belleği boyutunda 36 ay ve üzeri süredir okul öncesi eğitim alan çocukların 
çalışma belleği becerilerinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Okul öncesi eğitime 
devam süresinin ise çocukların dikkat becerilerini etkilemede tek başına yeterli bir faktör 
olmadığı yorumlanabilir.  
Araştırmaya katılan çocukların engelleyici kontrol, dikkat, çalışma belleği ve toplam öz 
düzenleme beceri düzeylerinin sınıftaki çocuk sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 
bulunmuştur. 11-15 kişilik sınıflarda eğitim gören çocukların engelleyici kontrol, dikkat, 
çalışma belleği ve toplam öz düzenleme beceri düzeylerinin 5-10 kişilik ve 16-20 kişilik 
sınıfta eğitim gören çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bilgi İşleme Kuramına 
göre çocuklar çevreye karşı merak duyduklarından, çevreyi anlama ve kontrol etme 
isteklerinden dolayı daha verimli, organize ve etkili bilişsel süreçlere girme kapasitelerine 
sahiptirler. Çocuklar çevresindekilerle etkileşime girdiklerinde bilgiyi aktif olarak 
kodlamakta, organize etmekte ve gerekli değişiklikleri yapmak için geri bildirimleri aktif 
olarak kullanmaktadırlar (Bronson, 2019). Bu nedenle çocukların öz düzenleme becerilerini 
geliştirmek için gerekli olan bilişsel süreçleri daha verimli yürütebilmeleri için sınıf 
mevcutlarının 11-15 arasında olması gerektiği yönünde yorumlama yapılabilir.  
Araştırmaya katılan çocukların engelleyici kontrol beceri düzeylerinin öğretmenlerinin 
çalışma yılına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. 11-15 yıllık çalışma yılına 
sahip öğretmenlerin sınıfında eğitim gören çocukların engelleyici kontrol düzeylerinin 1-5 
yıllık ve 6-10 yıllık çalışma yılına sahip öğretmenlerin sınıfında eğitim gören çocuklara göre 
daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çocukların dikkat, çalışma belleği ve toplam öz düzenleme 
beceri düzeylerinin ise öğretmenlerinin kıdemine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
bulunmuştur. Anlamlı bir farklılık göstermese de 11-15 yıllık çalışma yılına sahip 
öğretmenlerin sınıfında eğitim gören çocukların dikkat ve toplam öz düzenleme beceri 
düzeylerinin 1-5 yıllık ve 6-10 yıllık çalışma yılına sahip öğretmenlerin sınıfında eğitim gören 
çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Daha kıdemli öğretmenlerin meslek 
yaşantıları boyunca kazandıkları deneyimler doğrultusunda çocukların duygu, düşüncelerini 
daha iyi ifade etmelerini ve daha iyi neden-sonuç ilişkisi kurmalarını destekleyerek 
engelleyici kontrol becerilerini daha iyi destekleyebildikleri yorumu yapılabilir.  
Sonuç olarak alanda yapılan çalışmalar öz düzenleme becerilerinin çocuklar için çok önemli 
olduğunu göstermiştir. Bu becerilerin güçlendirilmesi tüm yaşam becerilerini 
etkileyeceğinden erken dönemde güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.   
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Bu çalışma doğrultusunda çocukların öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi için okul 
öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitim içeriklerinde çocuklarda öz düzenleme becerilerini 
kazanmayı gerçekleştirebilecekleri şekilde planlamaya gidilmesi ve sınıf kapasitelerinin 11-15 
kişilik olacak şekilde düzenlemelerin yapılması, çalışma belleği becerilerinin gelişiminin daha 
iyi desteklenmesi için ailelere çocuklarını daha erken okul öncesi eğitime başlatmaları 
önerilmektedir. 
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ÇOCUKLAR İÇİN PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ VE UYGULAMALARI 
 
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan NALBANT 
Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, 
ORCID: 0000-0002-5065-2504 
 
ÖZET 
Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, modüler ve etkileşimli yüksek seviyeli bir 
programlama dilidir [1]. Hollandalı bir bilgisayar programcısı olan Guido van Rossum Python 
programlama dilini 1990 yılında tasarlamıştır. Çocukların hayal gücü geniş olduğu için 
programlama öğrenimine genç yaşta başlaması, teknolojinin ve bilimin gelişimini hızlandırır. 
Bu programın faydalı olmasının nedeni verilen işleri hızlı bir şekilde yapması ve birçok farklı 
alanda çalışabilmesidir. 
Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocukların programlama ve programlama mantığını 
öğrenerek kod dünyasına adım atmaları gerekmektedir. Hem bizlerin hem yeni nesillerin 
yaratıcı, sorgulayıcı ve problem çözücü olmaları geleceğimiz için oldukça önemlidir. Bu 
açıdan bakıldığında çocukların algoritmik düşünebilmesi ve programlama yapabilmesi için 
ilkokul çağından itibaren başlayarak çocuklarımızı yazılım konusunda eğitmeli ve 
geleceğimizi yazılım üzerine temellendirmeliyiz. 
Çağımızda gelişen teknoloji sonucunda makineler ve yapay zeka hızlıca gelişmekte, 
insanların yaptığı birçok işi insanlardan daha hızlı, pratik ve düşük maliyetli bir şekilde 
yapabilmektedir. Bu da bize gelecekte işçi robotların insanların yerini alabileceğini 
göstermektedir. Bu yüzden yazılım eğitimine en basit seviyede başlayıp, öğrencilere eğitim 
vererek programlama dilini sevdirmeli ve ileride iyi birer yazılımcı olmaları için onlara destek 
olmalıyız.  
Günümüz çocukları, teknolojiye oldukça bağımlı bir şekilde yaşamaktadır. Bu bağımlılık, 
sanal oyunlar, sosyal paylaşım siteleri vb. gibi uygulamalar olabilmektedir. Amacımız 
çocukların teknolojiyi daha verimli, dinamik bir şekilde kullanmalarını sağlamak için onları 
Python gibi programlama dillerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Bunu sağlamak için de 
çocuklara programlama uygulamalarını, onları sıkmadan daha basite indirgeyerek ve 
programlamayı eğlenceli hale getirerek öğretmeyi kolaylaştırmalıyız. 
Bu çalışmamızda Python ile ilgili temel kavramları anlatarak çocukların kod yazmasını 
kolaylaştırdık. Ayrıca bu çalışmada matematiksel işlemler, veri türleri, değişken tanımları, 
listeler, kümeler incelenmiş ve Python programları yazılmıştır. Gelecekte teknolojiyi 
geliştirmek için çocuklarımıza Python programlama dilini eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde 
öğretmeyi amaçlıyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Python, Çocuk ve Teknoloji, Python ile Programlama, Çocuk ve Python 
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PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE AND APPLICATIONS FOR CHILDREN 
 
ABSTRACT 
Python is an object-oriented, interpretative, modular, and interactive high-level programming 
language [1]. Guido van Rossum, a Dutch computer programmer, designed the Python 
programming language in 1990. Since children have a vast imagination, starting programming 
learning at a young age accelerates the development of technology and science. This program 
is beneficial because it can do the given tasks quickly and work in many different areas. 
Children are our future. Children need to step into the world of code by learning programming 
and programming logic. Because they need to have the necessary motivation to become good 
programmers, it is essential for our future that both us and the new generations are creative, 
questioning, and problem solvers. From this point of view, we should educate our children on 
software starting from primary school age and base our future on software so that children can 
think algorithmically and program. 
As a result of the developing technology in our age, machines and artificial intelligence are 
developing rapidly. They can do many things that people do faster, more practical, and at a 
low cost. This shows us that worker robots can replace humans in the future. That is why we 
should start software education at the most superficial level, train students to love the 
programming language, and support them to become good software developers in the future. 
Today's children are highly dependent on technology. This addiction can be applications such 
as virtual games, social networking sites. Our goal is to help children learn programming 
languages such as Python to use technology more efficiently and dynamically. To achieve 
this, we must make it easier to teach children programming applications by simplifying them 
without boring them and making programming fun. 
This study made it easier for children to write code by explaining the basic concepts of 
Python. Moreover, in this study, mathematical operations, data types, variable definitions, 
lists, sets were examined, and Python programs were written. We aim to teach our children 
the Python programming language in a fun and understandable way to improve technology in 
the future. 
Keywords: Python, Child and Technology, Programming with Python, Child and Python 
 
1. GİRİŞ 
Pyhton kurulumu çok kolay bir programlama dilidir. Python.org adresine girip ardından 
“Download Pyhton 3.9.6” tıklanarak adımları izleyip Python programının kurulumu basit bir 
şekilde yapılabilir. IDE kelimesi Integrated Development Environment kelimelerinin 
kısaltılmasıdır. IDE, programcıların kodlama yapabilmesi için oluşturulmuş grafik ara yüzü 
sunan bir yazılımdır. Python için en iyi IDE’lerinden biri IDLE’dir [2]. Makine dili, 
işlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlayan ve işlemci mimarisine 
göre değişen en alt seviyedeki programlama dilidir [3]. Kaynak kodunu bilgisayarın 
anlayabileceği makine diline çeviren programa derleyici denir. Python kurulumdan sonra 
IDLE dosyası tıklanıp Python derleyicisi açılır. Bu sayede artık Python programları 
yazılabilir. Kod derlemenin amacı programı bilgisayar tarafından anlaşılıp çalıştırılabilecek 
hale getirip, programdaki sözdizimi hatalarını bulmaktır.  
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Öncelikle programlama ile ilgili temel kavramları inceleyelim. Yazılım, herhangi bir 
bilgisayarın neler yapabileceğini belirler. Yazılım olmasaydı bilgisayarlar pahalı kağıt 
ağırlıkları olurdu. Yazılım oluşturma sürecine programlama denir. Bilgisayar programlama 
zorlu bir aktivitedir. Programlamayı öğrenmek için birçok iyi sebep vardır. Programlama da 
çok eğlenceli olabilir. İnsanların kendilerini yararlı ve bazen de dikkat çekici derecede güzel 
yaratımlarla ifade etmelerini sağlayan entelektüel açıdan ilgi çekici bir aktivitedir. Aslında 
pek çok insan bir hobi olarak bilgisayar programı yazmaktadır. Programlama aynı zamanda 
değerli problem çözme becerilerini, özellikle de karmaşık sistemleri anlaşılabilir alt 
sistemlerin etkileşimlerine indirgeyerek kişilerin analiz etme yeteneklerini geliştirir [4].  
 
2. PYTHON İLE PROGRAMLAMA 
Python, yorumlanmış üst düzey genel amaçlı bir programlama dilidir. Python'un tasarım 
felsefesi, kayda değer girinti kullanımıyla kod okunabilirliğini vurgular [5].  
Python'un en temel ifadeleri şunlardır: 
- Tek bir eşittir işareti “=”, atama işine yarar. 
- “if” ifadesi, “else ve elif” ile birlikte bir kod bloğunu koşullu olarak yürütür. 
- “for” ifadesi, yinelenebilir bir nesne üzerinde yinelenen, her öğeyi ekli blok tarafından 
kullanılmak üzere yerel bir değişkene aktarır.  
- “while” ifadesi, koşul doğru olduğu sürece bir kod bloğunu çalıştırır. 
- “def” ifadesi, bir işlevi veya yöntemi tanımlar. 
- “break” ifadesi, bir döngüden çıkmaya yarar. 
- “continue” ifadesi, bulunduğu yinelemeyi atlar ve bir sonraki öğeyle devam eder. 
- “return” ifadesi, bir fonksiyondan değer döndürmek için kullanılır.  
- “print” ifadesi ekrana çıktı yazdırmak için kullanılır. 
- “import” ifadesi, geçerli programda işlevleri veya değişkenleri kullanılabilen modülleri içe 
aktarmak için kullanılır [5]. 
Değişken: Bir değeri depolayabilen adlandırılmış bir bellek parçasıdır. Bu değişkenler;  
- Bir ifadenin sonucunu hesaplar, 
- Sonucu bir değişkende saklar, 
- Bu değişkeni programda daha sonra kullanır [6]. 
İlk olarak tüm programlama dillerinde olduğu gibi Python'da da klasik biçimde Merhaba 
dünya uygulaması yapabiliriz. En kısa programı Python ile yazabiliriz: 
- print ("Merhaba Dünya" ) 
Atama ifadesi, bir değeri bir değişkende saklar. Sözdizimi ise, “isim = değer” şeklindedir. 
Örneğin “x=5” diyebiliriz. Değeri verilen bir değişken ifadelerde kullanılabilir. Mesela x’in 
değerini bildiğimiz için “x+4”ü hesaplayabiliriz. Diğer programlama dillerinden farklı olarak, 
Python'un değişken bildirmek için hiçbir komutu yoktur. Bir değişken, ona ilk değer 
atadığınız anda oluşturulur [6]. Kod örneğini aşağıda görebiliriz: 
 
- x=5 
print(x) 
Değişkenlerin belirli bir türle bildirilmesine gerek yoktur ve ayarlandıktan sonra türü bile 
değiştirebilir. Python değişkenlerini inceleyelim.   
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Bir değişkenin kısa bir adı (x ve y gibi) veya daha açıklayıcı bir adı (yaş, araba_adi, 
toplam_hacim) olabilir.  
Python değişkenleri için kurallar;  
- Bir değişken adı bir harf veya alt çizgi karakteri ile başlamalıdır. 
- Değişken adı bir sayı ile başlayamaz. 
- Bir değişken adı yalnızca alfasayısal karakterler ve alt çizgiler içerebilir (A-z, 0-9 ve  _). 
- Değişken adları büyük/küçük harfe duyarlıdır (yaş, Yaş ve YAŞ üç farklı değişkendir) 
- Değişkenlerin büyük/küçük harfe duyarlı olduğu unutulmamalıdır [6]. 
Python çıkış değişkenlerini inceleyelim [6]: 
Python print deyimi genellikle değişkenleri çıktılamak için kullanılır. Hem metni hem de bir 
değişkeni birleştirmek için Python + karakteri kullanır: 
 
- x="mükemmeldir" 
print("Python " + x) 
 
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında “Python mükemmeldir” çıktısını alırız.  
Sayılar için + karakteri matematiksel bir operatör olarak çalışır: 
 
- x=4 
y=8 
print(x+y) 
 
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında “12” çıktısını alırız. 
ifade: Bir değeri hesaplamak için bir veri değeri veya işlemler dizisidir [6]. Örneğini aşağıda 
görebiliriz: 
 
- 4*3-2 
Kullanılan aritmetik operatörler aşağıdadır [6]: 
 
- + - * / toplama, çıkarma, çarpma, bölme, 
- % modül, x in y ye bölümünden kalan z’yi verir. 
- ** üs alma 
Python matematik komutları Tablo 1’de görülmektedir. Python, hesaplama yapmak için 
faydalı komutlara sahiptir [6].  
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Tablo 1. Python matematik komutları [6]. 
Komut Açıklama 

abs(değer) Mutlak değer 
ceil(değer) Sayıları yukarı yuvarlamaya yarar. 
cos(değer) Radyan cinsinden kosinüsü hesaplar. 

floor(değer) Aşağı yuvarlar. 
log(değer) e tabanında logaritmayı hesaplar. 

log10(değer) 10 tabanında logaritmayı hesaplar. 
max(değer1,değer2) İki değerden büyük olanı bulur. 
min(değer1,değer2) İki değerden küçük olanı bulur. 

round(değer) En yakın tam sayıya yuvarlar. 
sin(değer) Radyan cinsinden sinüsü hesaplar. 
sqrt(değer) Karekökü hesaplar. 

 
Bu komutların birçoğunu kullanmak için Python programının en üstüne aşağıdaki kod 
yazılmalıdır: 
- from math import * 
 
Python'da üç sayısal tür vardır; int, float, complex. Sayısal türdeki değişkenler, onlara bir 
değer atadığınızda oluşturulur [6]:   
- x=10   #int 
- y=4.2  #float 
- z=3j   #complex 
Python’da string değişkenler de vardır. Bu değişkenleri oluşturmak için tek tırnak (') veya çift 
tırnak (") kullanılabilir. Python’daki en temel komutları inceleyelim: 
print: Metin çıktısı üretmeye yarar. 
input: Kullanıcı girişinden bir sayı okur. Girişin sonucu bir değişkene atanabilir: 
- yas=input("Yaşın Kaç? ") 
print("Yaşın ",yas) 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- Yaşın Kaç? 10 
Yaşın 10 
 
Python’da listeler, köşeli parantezler (ve virgüller) kullanılarak tanımlanır [7]:  
- liste = ["alfabe", 12, 10.35, 25] 
Köşeli parantez gösterimini kullanarak bir listenin üyelerine erişebilir. Listelerin 0 tabanlı 
olduğunu unutmayalım [7]. Aşağıda Python kodunda listedeki elemanlara ulaşabiliyoruz: 
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- liste[1]   # Listedeki ikinci öğeyi gösterir. 
12 
 
Liste elemanları değiştirilebilir [7].  
- liste = ["alfabe", 12, 10.35, 25] 
liste[1]=50 
print(liste) 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- ['alfabe', 50, 10.35, 25] 
 
Listeye eleman eklemeyi sağlayan metot (append) aşağıdadır [7]: 
- liste = [1, 5, 8, 25] 
liste.append (56) 
print(liste) 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- [1, 5, 8, 25, 56] 
 
Listeden eleman çıkarmayı sağlayan metot (remove) aşağıdadır [7]: 
- liste = [4, 54, 23, 59] 
liste.remove (23) 
print(liste) 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- [4, 54, 59] 
 
Kümeler, sırasız elemanlardan oluşur. Küme elemanları “{}” arasına yazılır. Kümeler, 
sıralanmamış farklı (benzersiz) değişmez değerlerin değiştirilebilir bir koleksiyonudur. set() 
komutu kullanarak boş bir küme başlatılabilir [8]. 
- emptySet = set() 
 
Bir kümeyi değerlerle başlatmak için bir listeyi set() öğesine iletebiliriz [8].  
- meyveler = set(['elma', 'armut', 'muz', 'portakal']) 
print(meyveler) 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- {'muz', 'portakal', 'armut', 'elma'} 
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Kümedeki değerlerin eklenen sırada olmaması dikkat çekmektedir. Bunun nedeni kümelerin 
sırasız olmasıdır [8]. 
Bir kümeden değer eklemek veya çıkarmak için önce bir kümeyi tanımlamak gerekir [8].  
Bir kümeye değer eklemek için “add” yöntemini kullanılır. 
- meyveler={'muz', 'portakal', 'armut', 'elma'} 
meyveler.add('kiraz') 
print(meyveler) 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- {'armut', 'kiraz', 'muz', 'portakal', 'elma'} 
 
Bir kümeden bir değeri kaldırmak için “remove” yöntemini kullanılır [8]. 
- meyveler={'muz', 'portakal', 'armut', 'elma'} 
meyveler.remove('portakal') 
print(meyveler) 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- {'armut', 'elma', 'muz'} 
 
3. PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 
Çocuklar için geometrik bir şeklin çevre ve alan hesabı uygulaması yapalım.  
 
Örnek 1: Üç kenar uzunluğu verilen üçgenin alanını hesaplayan Python uygulamasını 
yazalım. Python uygulaması aşağıdadır: 
- a=int(input('a kenarını giriniz:')) 
b=int(input('b kenarını giriniz:')) 
c=int(input('c kenarını giriniz:')) 
Cevre=a+b+c 
u=(a+b+c)/2 
Alan=(u*(u-a)*(u-b)*(u-c))**0.5 
print('Üçgenin Çevresi=',Cevre) 
print('Üçgenin Alanı=',Alan) 
int() metodu, herhangi bir sayı veya dizeden bir tamsayı nesnesi döndürmeyi sağlar. Kullanıcı 
tarafından kenarları verilen üçgenin çevresi ve alanı hesaplanmıştır. Ekran çıktısı şu şekilde 
olur: 
- a kenarı:3 
b kenarı:4 
c kenarı:5 
Cevre= 12 
Alan= 6.0 
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Örnek 2: Karenin hem çevresini hem de alanını hesaplayan Python programını yazalım. 
Python uygulaması aşağıdadır: 
- x = int(input("Karenin kenar uzunluğunu giriniz : ")) 
print("Karenin Çevresi = ", (4*x)) 
print("Karenin Alanı = ", (x**2)) 
Kullanıcı tarafından kenarları verilen karenin çevresi ve alanı hesaplanmıştır. Ekran çıktısı şu 
şekilde olur: 
- Karenin kenar uzunluğunu giriniz : 5 
Karenin Çevresi =  20 
Karenin Alanı =  25 
 
Örnek 3: Çemberin hem çevresini hem de alanını hesaplayan Python programını yazalım. 
Python uygulaması aşağıdadır: 
- r=int(input("Çemberin yarı çapını giriniz: ")) 
cevre=2*3.14*r 
alan=3.14*r*r 
print("Çemberin Çevresi: ",cevre) 
print("Çemberin Alanı: ",alan) 
Kullanıcı tarafından yarıçapı verilen çemberin çevresi ve alanı hesaplanmıştır. Pi değeri 3.14 
alınmıştır. Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- Yarı çapı giriniz: 10 
Çemberin Çevresi:  62.8 
Çemberin Alanı:  314.0 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Günümüz çocuklarının teknolojiye oldukça bağımlı bir şekilde yaşadığı bilinmektedir. Bu 
bağımlılık, sanal oyunlar ve sosyal paylaşım sitelerinin dışına çıkmamaktadır. Çocukların 
teknolojiyi daha verimli, dinamik bir şekilde kullanmalarını sağlamak için programlama 
dillerini öğrenmesi gerekmektedir. Python programlama dilinin kullanımını basitleştirmek ve 
sevdirmek için daha kolay ve anlaşılır kodlar kullanılmıştır. Çocukları programlamaya teşvik 
ederek onları sıkmadan eğlendirerek çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Örneğin üçgen, kare ve 
çember gibi geometrik şekillerin çevre ve alan hesabı programları yazılmıştır. Python 
programlama dili sayesinde çocuklar hem yaratıcılıklarını geliştirebilecek hem de yazılım 
yapabilmenin mutluluğunu yaşayacaklardır. Bunun sonucunda ileriki dönemlerde çevrelerine 
faydalı birer birey olabileceklerdir.  
Bu çalışmamızda Python ile ilgili temel kavramlar incelenmiş ve Python programlama dili ile 
eğlenceli ve anlaşılır uygulamalar yapılmıştır. Çocukların teknoloji bağımlısı değil de gelişen 
teknolojiye ayak uydurabilen bireyler olması amaçlanmıştır. Bilime ve teknolojiye meraklı 
olan çocukların bu uygulamalar ile üretkenliği artacaktır.   
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Daha ileriki yaşlarında farklı programları kolaylıkla öğrenebilecek ve bilime faydalı bireyler 
olarak yeni projeler üzerinde çalışacaklardır. Çünkü programlama becerisinin temelini genç 
yaşlarda öğrenmek çocuklara büyüdüklerinde bilişim sektöründe çok büyük avantajlar 
sağlayacaktır. Ayrıca donanım sahibi olan bireyler, kariyer hedeflerini belirleyebilecek ve bu 
yolda sağlam adımlarla ilerleyebileceklerdir. 
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ÇOCUKLAR İÇİN PYTHON TURTLE MODÜLÜ İLE ÇİZİM UYGULAMALARI 
 
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan NALBANT 
Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü 
ORCID: 0000-0002-5065-2504 
 
ÖZET 
1990 yılında Guido van Rossum tarafından Python programlama dili tasarlanmıştır. Modüller, 
birtakım işlevleri kolay bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlayan fonksiyonları ve nitelikleri 
bünyesinde bulunduran araçlardır. Turtle modülü, Python programında çizim yapmamızı 
sağlayan bir modüldür. Bu modül, Python programlama dilinin daha kullanışlı olmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca bu modül yardımı ile çocuklara programlamayı tanıtabilir ve 
öğretebiliriz. 
Geometrik şekillerin Python Turtle modülü yardımı ile çizimlerinin öğretilmesi hem görsel 
açıdan hem de kodlama açısından çocuklar için önemlidir. Çocukların çizimleri kodlama ile 
yapmasının en önemli faydaları çocukların yaratıcılığını geliştirmek, analitik düşünmelerini 
sağlamak, neden-sonuç ilişkisini kurabilmelerine yardımcı olmaktır. 
Çağımızdaki bütün ülkeler kodlamayı okuma-yazma gibi bir beceri olarak görmektedir. Bu 
yüzden ülkelerin çoğu, küçük yaşlarda çocuklar için kodlama eğitimi vermeyi 
hedeflemektedir. Kodlama eğitimi alan çocuklar gelecekte teknolojik rekabet ortamında bir 
adım öne geçecektir. Erken yaşta çocukların kodlama ile eğitilmeleri geleceğe yönelik kariyer 
alanlarında donanımlı olmalarını sağlayacaktır.  
Çocukların erken yaşta kodlama yapabilmesi önemlidir. Çocukların kodlama yapabilmesi için 
algoritma kurması ve algoritmik düşünebilmesi gerekir. Kodlama, çocukların yaratıcılığını 
arttırıp problemlere daha farklı bakmalarını sağlar. Ayrıca kodlama, çocukların problem 
çözme becerisini geliştirir, dikkatlerini güçlendirir ve konsantrasyonlarını arttırır. 
Çocuklar, çember, üçgen, kare ve dikdörtgen gibi basit geometrik şekilleri Turtle Modülü 
yardımı ile öğrenebilirler. Çizimlerin görsel olarak yapılması çocukların şekilleri tanımasını, 
karşılaştırmasını ve pekiştirmesini sağlar. Bu çalışmadaki amacımız Python Programlama Dili 
ve Turtle Modülü ile öğrenmeyi eğlenceli ve kolay hale getirmektir. Ayrıca çocukların 
düşünebilme, algılayabilme, sorun çözebilme, bilim ve teknolojiyi kullanabilme becerilerini 
geliştirip üretken ve mutlu bireyler olmalarını hedefliyoruz.   
Anahtar Kelimeler: Python, Çocuk ve Teknoloji, Python ile Programlama, Turtle Modülü 
 

PYTHON DRAWING APPLICATIONS WITH THE PYTHON TURTLE MODULE 
FOR CHILDREN 

 
ABSTRACT 
Guido van Rossum designed the python programming language in 1990. Modules are tools 
that contain functions and attributes that enable us to perform certain functions efficiently. 
The Turtle module is a module that allows us to draw in a Python program. This module 
makes the Python programming language more useful. We can also introduce and teach 
programming to children with the help of this module.  
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Teaching the drawing of geometric shapes with the help of the Python Turtle module is 
essential for children both visually and in terms of coding. The most important benefits of 
children's drawings with coding are to develop children's creativity, to enable them to think 
analytically, and to help them establish cause-effect relationships. 
All countries in our age see coding as a skill like reading and writing. That is why most 
countries aim to provide coding education for children at a young age. Children who receive 
coding education will be one step ahead in the competitive technological environment in the 
future. Educating children with coding at an early age will enable them to be equipped in their 
careers for the future. 
Children need to be able to code at an early age. For children to code, they need to set up 
algorithms and think algorithmically. Coding increases children's creativity and enables them 
to look at problems in a different way. In addition, coding improves children's problem-
solving skills, strengthens their attention, and increases their concentration. 
Children can learn simple geometric shapes such as circles, triangles, squares, and rectangles 
with the help of the Turtle Module. Making drawings visually enables children to recognize, 
compare and reinforce shapes. This study aims to make learning fun and easy with Python 
Programming Language and Turtle Module. In addition, we aim to develop children's ability 
to think, perceive, solve problems, use science and technology, and become productive and 
happy individuals. 
Keywords: Python, Child and Technology, Programming with Python, Turtle Module 
 
1. GİRİŞ 
Pyhton kurulumu çok kolay olan bir programlama dilidir. Python.org adresine girip ardından 
“Download Pyhton 3.9.6” tıklanarak adımları izleyip kurulum basit bir şekilde yapılabilir. 
Integrated Development Environment (IDE), programcıların kodlama yapabilmesi için 
oluşturulmuş grafik ara yüzü sunan bir yazılımdır. IDLE Python programı için en iyi 
IDE’lerinden biridir [1]. Python kurulumdan sonra IDLE dosyası tıklanıp Python derleyicisi 
açılır. Böylece Python programları kodlanabilir.  
Programlama yaratıcılığa, akıl yürütmeye ve problem çözmeye teşvik eder. Python, grafik 
kütüphaneleri açısından çok iyi desteklenmektedir. Kaplumbağa Grafik kütüphanesi, yalnızca 
temel bir çizim aracı olarak tasarlanmıştır; diğer kütüphaneler iki ve üç boyutlu grafik çizmek 
için de kullanılabilir. Kaplumbağayı ileriye doğru, geriye doğru hareket ettirmeyi ve sağa, 
sola belirli bir derece kadar döndürmeyi sağlayan komutlar Turtle modülünde bulunmaktadır 
[2]. 
 
2. PYTHON İLE PROGRAMLAMA 
Python, yorumlanmış üst düzey genel amaçlı bir programlama dilidir [3]. Atama ifadesi, bir 
değeri bir değişkende saklamayı sağlar. Sözdizimi ise, “isim = değer” şeklindedir. Örneğin 
“x=30” olarak kullanabiliriz. Değeri verilen bir değişken ifadelerde kullanılabilir. Mesela x’in 
değerini bildiğimiz için “x+30”un hesaplamasını yapabiliriz. 
Bir değişkenin kısa bir adı (a ve b gibi) veya daha açıklayıcı bir adı (boy, kilo, toplam_tutar) 
olabilir. Python değişkenleri için kurallar aşağıda verilmiştir:   
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- Bir değişken adı bir harf veya alt çizgi karakteri ile başlamalıdır. 
- Değişken adı bir sayı ile başlayamaz. 
- Bir değişken adı yalnızca alfasayısal karakterler ve alt çizgiler içerebilir (A-z, 0-9 ve  _ ). 
- Değişken adları büyük/küçük harfe duyarlıdır (boy, Boy ve BOY üç farklı değişkendir) 
- Değişkenlerin büyük/küçük harfe duyarlı olduğu unutulmamalıdır [4]. 
Python’da kullanılan aritmetik operatörler aşağıdadır [4]: 
- + - * / toplama, çıkarma, çarpma, bölme, 
- % modül, x in y ye bölümünden kalan z’yi verir. 
- ** üs alma 
Python karşılaştırma komutları Tablo 1’de görülmektedir. 

 
Tablo 1. Python karşılaştırma operatörleri. 

Operatör Tipi Operatör Kullanımı 
Büyük > x>y 
Küçük < x<y 

Büyük Eşit >= x>=y 
Küçük Eşit <= x<=y 

Eşit == x==y 
Eşit Değil != x!=y 

 
Python'da üç sayısal tür vardır; int, float, complex. Sayısal türdeki değişkenler, onlara bir 
değer atadığınızda oluşturulur [4]: 
- x=10   #int 
-y=4.2  #float 
- z=3j   #complex 
 
Python programlamada iki döngü komutu vardır. Bunlar for ve while ifadeleridir [5]. 
Bir for döngüsünün sözdizimi şöyledir: 
- for öğe in liste: 
     aksiyon 
 
Her zamanki gibi, eylem, tümü aynı girinti düzeyinde olan bir veya daha fazla ifadeden 
oluşur. Bu ifadeler aynı zamanda döngünün gövdesi olarak da bilinir. “öğe” ifadesi bir 
değişken adıdır ve “liste” ifadesi ise bir listedir [5]. 
“for” döngüsünün yürütülmesi, değişkeni sırayla listedeki her öğeyi ayarlayarak ve ardından 
her seferinde gövdeyi yürüterek çalışır. Basit bir örneği inceleyelim [5]. 
- for i in [1 , 7 , 3 , 36]: 
      print(i) 
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Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- 1 
7 
3 
36 
 
while döngüsünün sözdizimi şu şekildedir: 
while koşul: 
    aksiyon 
 
Aksiyon, tümü aynı girinti düzeyindeki bir veya daha fazla ifadeden oluşabilir. Aksiyondaki 
ifadeler, döngünün gövdesi olarak bilinir. Önce koşul değerlendirilir. Koşul “True” ise, gövde 
yürütülür, koşul yeniden değerlendirilir ve bu koşul “False” olarak değerlendirilene kadar 
tekrarlanır. Basit bir Python uygulaması yapalım [5]. 
- n = 0 
while n < 20: 
     print(n) 
     n = n + 4 
 
Ekran çıktısı şu şekilde olur: 
- 0 
4 
8 
12 
16 
 
3. PYTHON’IN TURTLE MODÜLÜ 
Python'da bir modül, başka bir program tarafından kullanılmak üzere faydalı kod sağlamanın 
bir yoludur. Python, bilgisayarların ekranda nasıl resim çizdiğini öğrenmek için 
kullanabileceğimiz turtle (kaplumbağa) adlı özel bir modüle sahiptir. Kaplumbağa modülü, 
temelde sadece basit çizgiler, noktalar ve eğrilerle çizim yapan vektör grafiklerini 
programlamanın bir yoludur [6]. 
Turtle modülünü içe aktararak Python'a turtle kullanmasını söyleyen kodu yazabiliriz: 
- import turtle 
 
Kaplumbağa modülünü içe aktardıktan sonra bir tuval (bir sanatçının tuvali gibi üzerine çizim 
yapmak için boş bir alan) yaratmamız gerekir. Bunu yapmak için, otomatik olarak bir tuval 
oluşturan kaplumbağa modülünden kalem işlevi çağrılır ve Python programında aşağıdaki kod 
yazılır [6].  
- t=turtle.Pen() 
Ekranın ortasındaki ok kaplumbağadır. Ama şu anki kodla çok kaplumbağa gibi görünmez. 
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Şekil 1-Ok görüntüsü. 

 
shape('turtle') kaplumbağa şeklini çizdiren komuttur. Okun kaplumbağa şeklinde gözükmesi 
için aşağıdaki kodu yazmalıyız: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
  t.shape('turtle') 
 

 
Şekil 2-Kaplumbağa görüntüsü.  
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Kaplumbağayı hareket ettirmek, kaplumbağa modülündeki kalem işlevini kullanmaya benzer 
şekilde, az önce oluşturduğumuz t değişkeninde bulunan işlevleri kullanarak kaplumbağaya 
talimatlar gönderebiliriz. Örneğin, ileri talimat, kaplumbağaya ilerlemesini söyler. 
Kaplumbağaya 50 piksel ilerlemesini söylemek için aşağıdaki komut girilir [6]: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
   t.shape('turtle') 
            t.forward(50) 
 

 
Şekil 3-Kaplumbağanın 50 piksel ilerleme görüntüsü. 

 
Kaplumbağa 50 piksel ileri gitmiştir. Piksel, ekranda tek bir noktadır. Piksel, dijital 
göstergelerde görüntünün elde edilmesini sağlayan ve kontrol edilebilen en küçük birimdir 
[7].  
Şimdi aşağıdaki komutla kaplumbağanın 90 derece sola dönmesini sağlayalım: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
t.forward(50) 
t.left(90) 
Python'un kaplumbağası sola döndüğünde, yeni yöne bakmak için kendi etrafında döner. 
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Şekil 4-Kaplumbağanın 90 derece sola dönmüş görüntüsü. 

 
Geri talimat, başlangıçtaki kaplumbağaya geri gitmesini söyler. Kaplumbağaya 50 piksel geri 
gitmesini söylemek için aşağıdaki komut girilir: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
  t.shape('turtle') 
 t.backward(50) 
 

 
Şekil 5-Kaplumbağanın 50 piksel gerileme görüntüsü.  
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Python'un kaplumbağası sağa döndüğünde, yeni yöne bakmak için kendi etrafında döner. 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
t.backward(50) 
t.right(90) 
 

 
Şekil 6-50 piksel gerileyen kaplumbağanın 90 derece sağa dönmüş görüntüsü. 

 
Tuvali temizlemek için reset metodunu kullanabiliriz. Bu, tuvali temizler ve kaplumbağayı 
başlangıç pozisyonuna geri getirir [6]. 
- t.reset()  
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Şekil 7-Kaplumbağa görüntüsü. 

 
Ayrıca ekranı temizleyen ve kaplumbağayı olduğu yerde bırakan clear metodunu da 
kullanabiliriz: 
- t.clear() 
daire(yarıçap) fonksiyonu, "kaplumbağa" konumunu merkez alarak verilen yarıçapta bir daire 
çizmeyi sağlar. 
- t.circle(100) 
 
3. PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 
Örnek 1: Çocuklar için turtle modülü ile kare çizim uygulaması yapalım [6]. Uygulamanın 
Python kodu aşağıdadır: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
t.forward(100) 
t.left(90) 
t.forward(100) 
t.left(90) 
t.forward(100) 
t.left(90) 
t.forward(100) 
t.left(90)  
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Şekil 8-Kaplumbağa ile kare çizimi görüntüsü. 

 
Örnek 2: Çocuklar için turtle modülü ile üçgen çizim uygulaması yapalım. Uygulamanın 
Python kodu aşağıdadır: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
t.forward(200) 
t.left(120) 
t.forward(200) 
t.left(120) 
t.forward(200)  
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Şekil 9-Kaplumbağa ile üçgen çizimi görüntüsü. 

 
Örnek 3: 4 basamaklı merdiven çizdiren Python programını yazalım. 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
t.forward(50) 
t.right(90) 
t.forward(50) 
t.left(90)    
t.forward(50) 
t.right(90) 
t.forward(50) 
t.left(90) 
t.forward(50) 
t.right(90) 
t.forward(50) 
t.left(90) 
t.forward(50) 
t.right(90) 
t.forward(50) 
t.left(90) 
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4 basamaklı merdiven çizmini daha kolay bir şekilde yapan farklı kodu yazalım. 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
for i in range(4): 
t.forward(50) 
t.right(90) 
t.forward(50) 
t.left(90)    
 

 
Şekil 10-Kaplumbağa ile merdiven çizimi görüntüsü. 

 
Örnek 4: Çocuklar için turtle modülü ile dikdörtgen çizim uygulaması yapalım. Uygulamanın 
Python kodu aşağıdadır: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
t.forward(200) 
t.left(90) 
t.forward(100) 
t.left(90) 
t.forward(200) 
t.left(90) 
t.forward(100) 
t.left(90)  
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Şekil 11-Kaplumbağa ile dikdörtgen çizimi görüntüsü. 

 
Örnek 5: Çocuklar için turtle modülü ile çember çizim uygulaması yapalım. Uygulamanın 
Python kodu aşağıdadır: 
- import turtle 
t=turtle.Pen() 
t.shape('turtle') 
t.circle(100) 
 

 
Şekil 12- Kaplumbağa ile çember çizimi görüntüsü. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Python çocuklar için harika ve eğlenceli bir programlama dilidir. Bu programlama dili metin 
üzerinden işlendiği için okuma-yazma bilen çocuklar kolayca kullanabilir ve öğrenebilirler. 
Programlamaya yeni başlayan çocuklar için yeni kavramları algılamak ve fikirlere alışmak 
biraz zordur. Halbuki Python Turtle modülü ise kolay bir sözdizimine sahip olduğu için 
çocukların daha hızlı ve kolay öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Python programlama dili 
ile çocuklar analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilmektedirler.  
Python programlama dilinde Turtle modülü yardımı ile çocuklara çizim uygulaması 
öğretilmiştir. Örneğin üçgen, kare, dikdörtgen ve çember gibi geometrik şekillerin çizim 
programları yazılmıştır. Ayrıca Python’da merdiven çizim uygulaması da yapılmıştır. 
Buradaki uygulamalar yardımıyla çocuklar temel anlamda Turtle ile çizim yapmayı ve 
kodlamayı öğrenirler. Daha ileriki dönemlerde kendilerini bu alanda geliştirebilir ve 
üretkenliklerini de arttırabilirler. Python programlama dili çocuklarımıza teknolojiyi 
sevdirerek, onların geleceğe yönelik yapacağı projelerde işbirliği yapılmasını sağlayarak 
katkıda bulunmaktadır. Bir ülkede teknoloji öğrenme yaşı ne kadar düşerse ülkenin de 
gelişmesi o denli hızlanır. 
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ÖZET 
Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren dünya ile etkileşim süreçleri de başlamış olur. 
Bebeklik evresinde bu etkileşim daha çok sesler aracılığıyla olurken, ebeveynler bu evredeki 
bebeklerine ışıklı veya çıngırak gibi ses çıkartan oyuncaklar almaktadır. 3-6 yaş aralığı olan 
ilk çocukluk döneminde ise bebeklik evresinden çıkan çocukların oynadığı oyuncaklar da 
değişkenlik göstermektedir. Oyun ve oyuncakların önemli bir yer kapladığı bu dönemde 
çocukların gelişiminde bu araçların payının büyük olduğu söylenebilir. Ürün ile etkileşim çok 
boyutlu gerçekleşen bir eylemin sonucu olmakla birlikte, ürün hakkında veya bir konu 
hakkında bilginin oluşmasının öncelikli basamağı da algıdır. Oyuncakların kullanıcı kitlesini 
çocuklar olarak düşündüğümüzde çocuklara yönelik tasarlanan oyuncakların da görsel açıdan 
dikkat çekici olmasının yanında, işitme ve dokunma gibi diğer duyularına da hitap etmesi 
önem arz etmektedir. Çocukların dış dünyayı algılamasında önemli bir yeri olan işitsel ve 
görsel öğelerin etkisinin oyuncaklar üzerinden sorgulanması, çalışmanın öncelikli amacını 
oluşturmaktadır. Ses kavramının oyuncaktaki tasarım bileşenlerinden biri olduğu 
düşünüldüğünde, oyuncaktan çıkacak sese karar verilmesi noktasında bilinçli hareket edilmesi 
gerekmektedir. Tasarımcı bakış açısıyla 4-5 yaş grubu çocukların oyuncaklarla işitsel ve 
görsel açıdan etkileşimlerinin irdelendiği bu çalışma, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 
çocuklarla, öğretmenleri gözetiminde yapılmıştır. Bursa İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu ve 
Ankara, Gölbaşı TOKİ Anaokulunda eğitimlerine devam eden 37 erkek, 35 kız olmak üzere 
toplam 72 çocuğa belirlenen altı oyuncak üzerinden belirli sorular sorulmuş, elde edilen 
verilerin analizi yapılarak, bulgular yorumlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Oyuncak, Tasarım, Okul Öncesi Dönem, Çocuk, Duyusal Etkileşim 

                                                                 
1 Bu çalışma, Gazi Üniversitesi BAP birimince 48/2016-03 proje koduyla desteklenen, “Kavram Eğitiminde 
Eğitsel Oyuncak Tasarımı: Okul Öncesi Eğitimde Yön Kavramına Yönelik Bir Oyuncak” başlıklı doktora 
tezinden üretilmiştir. 
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AUDITORY AND VISUAL INTERACTION WITH TOYS: A STUDY WITH 4-5 
YEARS OLD CHILDREN 

 
ABSTRACT 
From the moment babies are born, the processes of interaction with the world begin. In the 
infancy stage, this interaction is mostly through sounds, while parents at this stage buy toys 
that make light or rattle sounds to their babies. In the first childhood period, which is between 
the ages of 3-6, the toys played by children who come out of the infancy stage also vary. It 
can be said that these tools have a large share in the development of children in this period 
when games and toys occupy an important place. Although the interaction with the product is 
the result of a multidimensional action, the primary step in the formation of information about 
the product or a subject is perception. Considering the user group of toys as children, it is 
important that toys designed for children appeal to other senses such as hearing and touch, as 
well as being visually striking. Questioning the effect of auditory and visual elements, which 
have an important place in children's perception, through toys constitutes the primary goal of 
the study. Considering that the concept of sound is one of the design components of the toy, it 
is necessary to act consciously while deciding about the sound that will come out of the toy. 
This study, which examines the interactions of 4-5 years old children with toys, was 
conducted with children in pre-school education institutions under the supervision of their 
teachers. Total of 72 children (37 boys and 35 girls), who continue their education in Bursa 
İnegöl Zübeyde Hanım Kindergarten and Ankara, Gölbaşı TOKİ Kindergarten, were asked 
specific questions over six toys, and the findings were interpreted. 
Keywords: Toy, Design, Preschool Period, Child, Sensory Interaction 
 
1. GİRİŞ  
Günümüzde üretilen oyuncaklara bakıldığında kullanım alanlarına, çeşitli gelişim 
özelliklerine, çocukların yaşlarına, vs. göre çok farklı başlıklar altında toplanmaktadır. Her 
oyuncağın tasarlanma ve üretilme amacı farklı olsa da hepimizin belirli dönemlerinde bize 
eşlik eden, bizi dinleyen, gelişimimize belirli noktalarda katkı sağlayan, bazılarının bizde iz 
bıraktığı, büyüdükçe de bir kenarda bıraktığımız vefalı objelerdir. Oyuncaklar çocukları 
oyalayan objeler olarak görülse de özellikle eğitici oyuncakların çocukların bilişsel 
gelişimlerine büyük oranda katkısı olduğu söylenebilir. Oyuncaklardaki farklı başlıklardan 
biri olan eğitici oyuncaklar, “çocukların bilişsel, dil, sosyal, duygusal, motor gelişimini ve öz 
bakım becerilerini destekleyen, belirli bir amacı ve kuralları olan, çocukların yaş ve gelişim 
özelliklerine göre planlanmış, çocukları oyun yoluyla öğrenmeye teşvik eden, özelliğine göre 
masada, yerde, panoda, duvarda oynanabilen oyuncaklar” olarak tanımlanmaktadır (Kandır ve 
Tezel Şahin, 2011: 18).  
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Şekil 1. Deneyim konisi (Dale, 1946) 

 
Eğitim uzmanı olan Edgar Dale, 1946 yılında “Öğretimde Görsel-İşitsel Yöntemler” 
kitabında, bilgi aktarmanın çeşitli yöntemlerini tartışmak için “Deneyim Konisi” adını verdiği 
bir model yaratmıştır (Şekil 1). Dale bu modeli, görsel-işitsel materyal türlerinin birbirleriyle 
olan ilişkisini ve öğrenme sürecindeki etkilerini açıklamak için görsel bir yardım olarak 
nitelendirmiştir (Dale, 1946). Görseldeki yüzdelik değerlerin doğruluğuna dair eleştiriler ve 
koninin geçerliliğini sorgulayan araştırmalar (Subramony, Molenda, Betrus ve Thalheimer, 
2014; Genovese, 2004) yapılmış olsa da eğitimde kullanılan farklı yöntemler ve bunların 
etkileri hakkında bir öngörüde bulunulmuştur. Öğrenme çok boyutlu eksende gerçekleştiğine 
göre Şekil 1’deki grafikten yola çıkarak öğrenmenin duyularla bir bağlantısı olduğu 
söylenebilir. 
Okul öncesi eğitimde oyun yoluyla öğretim müfredatın önemli bir bölümünü kapsamaktadır. 
Dolayısıyla oyun aracı anlamına gelen oyuncaklar (http 1, 2019), bir taraftan çocuğun keyifli 
vakit geçirmesini sağlarken diğer taraftan eğitsel bir görev de üstlenmektedir. Bir diğer tanıma 
göre oyuncaklar, çocukların zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal gelişimlerine yardımcı olan, 
hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştiren materyallerdir (Erden, 2001: 2). Oyun ile eğitimde 
çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Yukarıdaki şekilden yola çıkılırsa 
öğrenme aşamasında oynanan oyunlarda çocukların dokunma, görme, işitme gibi duyuları ne 
kadar çok devreye girerse kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşme ihtimali o kadar artacaktır. 
Yeni doğan bir bebeğin oyuncağı kendi bedenidir. Çıkarabildiği sesleri tekrarlayarak kendini 
oyalar, annesinin veya yakınındaki bir yetişkinin yaptığı hareket, çıkardığı ses onda heyecan 
yaratır (Yalçınkaya, 1993). İlerleyen yaşlarda kabiliyetleri değişen çocuklarda her yaş 
grubunun kendine has özellikleri olduğu için ona uygun olan oyuncak da değişim gösterecek, 
dolayısıyla oyuncak tercihleri buna göre şekillenecektir. Bu gelişimin tüm aşamaları kendi 
içerisinde ayrı bir öneme sahip olduğu için çocuklarda her dönem hassasiyetle takip 
edilmelidir.  
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2. KULLANICI-ÜRÜN ETKİLEŞİMİ 
Hassenzahl (2008) kullanıcı deneyimini, bir ürün veya hizmetle etkileşime girerken anlık 
değerlendirme hissi (iyi-kötü) olarak tanımlamaktadır. Bu sayede dikkati üründen ve 
materyallerden (yani içerik, işlev, sunum, etkileşim), insan ve hislere yani ürün kullanımının 
öznel tarafına kaydırır. Jordan (2000: 12), ürünlerden duyulan zevkin sosyo-zevk, ideo-zevk, 
fizyolojik zevk ve psikolojik zevkin toplamı olduğunu öne sürerek, hedonistik bir bakış 
açısıyla ürünlere yaklaşmaktadır. Ürünlerden duyduğu memnuniyeti “ürünlerle ilişkili 
duygusal, hedonik ve pratik faydalar” olarak tanımlayan Jordan’ın yanı sıra Hassenzahl 
(2003), kullanılabilirliğin bir parçası olan memnuniyetin pragmatik ve hedonik kalitenin 
toplamı olduğunu ifade etmektedir. Kullanıcı deneyimi öznel ve bütünsel olup, zaman içinde 
değişen hem faydacı hem de duygusal yönleri vardır (Rhea 1992). Kullanıcı deneyimine 
yönelik çeşitli tanımlar yapılmış olup Shedroff (2001) deneyimi, bir ürün, hizmet ya da olayla 
etkileşimin, tüm duyularımızla hem fiziksel hem de bilişsel düzeylerde nasıl hissedildiği 
olarak tanımlamaktadır. Bir disiplin olarak kullanıcı deneyimi tasarımı, mizanpaj, görsel 
form, metin, marka, ses ve etkileşim dahil, bu arayüzü oluşturan tüm unsurlarla ilgili olup, 
kullanıcılar tarafından mümkün olan en iyi etkileşimi sağlamak için bu öğeleri koordine 
etmeye çalışır (http 2, 2019). 
Ürün ile etkileşim çok boyutlu gerçekleşen bir eylemin sonucu olmakla birlikte, ürün 
hakkında veya bir konu hakkında bilginin oluşmasının öncelikli basamağı da algıdır. Algının 
elektriksel sinyallerle ulaştığı son nokta beyin olup, çevresel uyarıcılar sayesinde görevini 
sürdürdükten sonra uyarıyı tanımlayarak karşılığında verilecek tepkiyi belirler ve uygulamayı 
başlatır. Biyolojik açıdan algı ve beynin etkileşimi bu şekilde devam etmektedir (Çağlayan, 
Korkmaz ve Öktem, 2014). İnsanlar dünyayı tüm duyu organları yoluyla algılarlar; 
dolayısıyla görsel algı, işitsel algı ve diğerleri gibi her duyuma ilişkin algıları vardır. Özellikle 
görme, işitme ve dokunma duyuları insanın bilincine kavram ve düşünce yapımı için algısal 
gereçler taşımaktadırlar (Özer, 2012). 
İnsanların ürünlere olan ilgisi sadece ürünün görsel formuyla alakalı değildir. Ürün kullanımı 
genel anlamda duyusal bir deneyim olduğu için dokunsal ve işitsel ürün nitelikleri algıyı 
etkilemektedir. Bu nedenle bir ürünün görünümünün, tasarımın diğer duyusal yönleriyle 
uyuşması önemlidir (Smets, Overbeeke ve Gaver 1994; Smets ve Overbeeke, 1995). 
Zanini (2004: 53) tasarımın rasyonel bir süreci olmadığını, duygularla da ilgilendiğini öne 
sürmüş ve tasarımın problem çözmek gibi sadece işlev faktörünü ön plana çıkararak değil, 
bununla birlikte kullanıcıya duygusal düzeyde hitap etmeyi hedefleyen bir sürece sahip 
olduğunu belirtmiştir. Ürünlere verilecek form, renk, kullanım detayları, malzeme ve ses 
kullanıcılarda hoşlanma, coşku, mutluluk gibi duygusal düzeyde olumlu çıktılar verebileceği 
gibi tam tersi bir durum da ortaya çıkartabilir. Bu durumun olumlu olması sonucunda 
kullanıcılar kendi ürünlerini diğer ürünlerle karşılaştırarak, kendi ürünlerini anlamlı 
kılacaklardır. 
Shannon’un (1948) iletişim modeline dayanarak Crilly (2005), tasarımcılar ve tasarlanan 
ürünlerle bağlantılı olan kullanıcılar arasında temel bir iletişim modeli geliştirmiştir (Şekil 2).  
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Burada tasarımcı (veya tasarım ekibi), amaçları tarafından tanımlandığı şekilde mesajın 
kaynağı olarak görülmektedir. Ürünün kendisi mesajın vericisi yani aktaran olarak kabul 
edilirken, kullanıcının ürünle etkileşime girdiği ortam iletişim kanalı olarak 
nitelendirilmektedir. Kullanıcı burada hem ürünlerin algılanmasında hem de daha sonra yanıt 
vermede rol oynamaktadır. Sonuç olarak, kullanıcının duyuları tasarım mesajının alıcısı 
olarak kabul edilirken, ürün kullanım aşaması ve kullanım sonrası tutumları da hedef olarak 
kabul edilebilir. Bu nedenle, kullanıcılar tarafından mesajın doğru algılanması ve olumlu 
deneyimlerin ortaya çıkması, ürünü belirli bir amaç doğrultusunda tasarlayan tasarımcıların 
sorumluluğundadır.  
 

 
Şekil 2. Tasarımcı-ürün-kullanıcı arasındaki iletişim süreci (Crilly, 2005) 

 
Beş duyu genellikle görme, dokunma, koku, ses ve tadı ifade eder. Çoğunlukla insanlar Şekil 
2’den de anlaşılacağı üzere bu beş duyu ile nesneleri anlamaya başlar. Beyine aktarılan 
bilgiler yorumlanarak duygusal deneyime ulaşılır. Bir kişi sadece duyusal bir alıcıdan öte, 
aynı zamanda belleğe dayalı çeşitli görüntüleri göz önünde bulundurabilen hassas bir hafıza 
canlandırıcıdır. Ürünlerden yansıyan görüntüler karşısında insanların duygularından ve 
hafızasından oluşan büyük bir resim ortaya çıkmaktadır (Xiong, Cheng, Ding ve Zhang, 
2018). Beş duyu arasında görme ve dokunma en gelişmiş duyulardır. Görme; renk, malzeme, 
model, yazı ve diğer ürün bilgilerini algılarken dokunma, kullanıcıların ürünlerle yakın temas 
kurması halinde ürünler hakkında öznel duygular oluşturmasına yardımcı olur. Bu bağlamda 
kullanıcı deneyiminin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, ürün kullanıcı etkileşimi konusunda 
bilinçli tasarım kararları alınmasını sağlayacaktır. Oyuncakların kullanıcı kitlesini çocuklar 
olarak düşündüğümüzde çocuklara yönelik tasarlanan oyuncakların da görsel açıdan dikkat 
çekici olmasının yanında, işitme ve dokunma gibi diğer duyularına da hitap etmesi önem arz 
etmektedir. Çalışma, kullanıcı deneyiminde etkisi büyük olan duyusal yeteneklerden, görsel 
ve işitsel algıya odaklanmaktadır. 
 
3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 
Çocuklarla çalışma yapmak üzere belirlenen altı oyuncak, çocukların yaş aralığına uygun 
olacak şekilde seçilmiştir (Şekil 3). Oyuncakların seçiminde çıkardıkları seslere dikkat 
edilerek ilk üç oyuncağın (Oyuncak 1, Oyuncak 2, Oyuncak 3) sesi dolaylı sese, sonraki üç 
oyuncağın (Oyuncak 4, Oyuncak 5, Oyuncak 6) sesi ise istemli sese sahip olacak şekilde 
seçim yapılmıştır. Malzemeye, mekanizmaya, forma bağlı olarak çıkan sesler, dolaylı 
seslerdir.   
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Bu sesler, ürünün mühendislik bölümlerinde sübjektif bulguları ilişkilendirmek için fiziksel, 
algısal ve duygusal alanda analiz edilmelidir (Özcan ve Van Egmond, 2012). İstemli sesler de 
daha çok dijital veya müzikal sesler olup, ürüne özel olarak tasarlanan seslerdir. 
 

 
Şekil 3. Çalışmada kullanılan oyuncaklar 

 
Bursa, İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu ve Ankara, Gölbaşı TOKİ Anaokulunda eğitimlerine 
devam eden 37 erkek, 35 kız olmak üzere toplam 72 çocuk ile yapılan bu çalışmada, 
çocukların yaş ortalaması 4,8'dir. Çocuklarla beraber öğretmenleri ve araştırmacı gözetiminde 
her çocuk ile birebir görüşülerek yapılan uygulama beş aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşamada 
sesler tek tek dinletilerek sesi beğenip beğenmedikleri, devamında da sesi neye benzettikleri 
sorulmuştur. Sonrasında sesler tekrar dinletilerek okul öncesi eğitim programında geçen ve 3-
6 yaş grubu çocuklarının anlayacağı düzeyde bazı karşıt kelimeleri (güzel-çirkin, sıcak-soğuk, 
vb.) içeren bir tablo üzerinden sesleri değerlendirmeleri istenmiştir. Uygulamanın üçüncü 
aşamasında bu sefer oyuncakların sadece görselleri tek tek gösterilerek beğenip 
beğenmedikleri sorulmuştur. Dördüncü aşamada ise ikinci aşamada sesler üzerinden sorulan 
sorular, bu kez görseller üzerinden sorularak aynı karşıt kelimeler üzerinden oyuncakları 
değerlendirmeleri istenmiştir. Beşinci ve son aşamada ise oyuncakların bir arada olduğu 
görsel, ekranda açık kalacak şekilde sesler tek tek dinletilerek, sadece 1 oyuncağı seçmeleri 
koşuluyla seslerle oyuncakları eşleştirmeleri istenmiştir.  
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4. BULGULAR 
Oyuncaklar üzerindeki işitsel ve görsel algıların saptanmasına yönelik yapılan bu araştırmada, 
çocukların belirlenmiş oyuncakların görsellerine ve seslerine verdikleri tepkiler ölçülmüştür. 
Oyuncakların ses ve görsellerini sevip sevmedikleri sorularına verdikleri cevaplar tek 
çizelgede birleştirilerek gösterilmiştir (Çizelge 1). Oyuncakların sesleri MATLAB programı 
ile analiz edilerek, frekans ve genlik değerleri çizelgede görsel olarak ifade edilmiştir.  

 
Çizelge 1. Oyuncakların görsellerini ve seslerini sevip sevmediklerine dair sorulan sorulara 

verilen cevaplar 
OYUNCAK 1 

 
 

 
Görseli sevdin mi? Sesi sevdin mi? 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

49 %68 23 %32 52 %72 20 %28 
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OYUNCAK 2 

 
 
 
 
 

 
Görseli sevdin mi? Sesi sevdin mi? 

Evet % 
Yüzde 

Hayır 
% 

Yüzde 
Evet 

% 
Yüzde 

Hayır 
% 

Yüzde 

62 %86 10 %14 60 %83 12 %17 

 
Çalışmanın ilk aşamasında, dinledikleri sesi sevip sevmediklerine dair sorulan soruya verilen 
cevaplar ile sonrasında sadece görselleri için verilen cevapların çizelgeden de anlaşılacağı 
üzere birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Çocukların geneli dinledikleri tüm sesleri ve 
seslerini duymadan sadece görsel olarak değerlendirdikleri oyuncakları sevdiklerini 
söylemişlerdir. Görsel olarak en fazla sevilmeyen oyuncak %34 ile 3 numaralı oyuncak olup, 
ses olarak en çok sevilmeyen ses %30 ile yine aynı oyuncağın sesi olmuştur. En çok sevilen 
görsel ise %86 ile anaokullarının genelinde bulunan ksilofon (Oyuncak 2) olup, yine aynı 
oyuncağın sesi %86 ile en sevilen oyuncak sesi olmuştur. 
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Çizelge 1. (devam) Oyuncakların görsellerini ve seslerini sevip sevmediklerine dair sorulan 
sorulara verilen cevaplar 

OYUNCAK 3 

 

 

Görseli sevdin mi? Sesi sevdin mi? 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

47 %65 25 %35 50 %69 22 %31 

OYUNCAK 4 

 

 

 
Görseli sevdin mi? Sesi sevdin mi? 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

61 %85 11 %15 59 %82 13 %18 
 
Çizelge 1. (devam) Oyuncakların görsellerini ve seslerini sevip sevmediklerine dair sorulan 
sorulara verilen cevaplar.  
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OYUNCAK 5 

 

 

Görseli sevdin mi? Sesi sevdin mi? 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

55 %76 17 %24 56 %78 16 %22 

OYUNCAK 6 

 

 
Görseli sevdin mi? Sesi sevdin mi? 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır 

% 
Yüzde 

Evet 
% 

Yüzde 
Hayır % Yüzde 

55 %76 17 %24 56 %78 16 %22 
 
Dinletilen oyuncak seslerinin neye benzediği sorusuna, çocuklar tarafından birbirinden farklı 
cevaplar verilmiştir (Çizelge 2). Konuşma sesi olan sesli oyuncakta, konuşmada geçen 
kelimelerden bazıları çocuklar tarafından cevap olarak verilmiştir. Örneğin Oyuncak 6'nın 
sesinde çocuk sesi ile konuşma olduğu ve konuşmada uçak, dinozor gibi kelimeler geçtiği için 
sesin neye benzediği sorusuna dinozor, uçak, çocuk sesi gibi cevaplar verildiği görülmüştür.  
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Laptop formunda olan Oyuncak 4'te ise alfabeden harfleri ve sayıları söyleyen bir çocuk sesi 
olduğu için sesin neye benzediği sorusuna, çocukların geneli duydukları harf ve sayıları 
söylerken, hayvan sesi, peçete, poşet gibi seslere benzetme yapanlar da olmuştur.  
 

Çizelge 2. Dinletilen seslerin neye benzediği sorusuna verilen cevaplar 
 
 
Ses 1 

Çocuk 
Sayısı 

Hayvan sesi (Dinozor, aslan, kaplan…) 19 
Çocuk sesi 14 
İnsan sesi 8 
Uçak  7 
Oyuncak  5 
DİĞER (Uzay, bilgisayar, robot, silah, müzik, gürültü, şarkı…) 12 
Görüş belirtmeyenler  7 

 
 
Ses 2  

Çocuk 
Sayısı 

Şarkı, Müzik 33 
Hayvan sesi (At, aslan, kaplan, köpek, kurbağa) 5 
Çalgı aleti 4 
DİĞER (Çocuk sesi, palyaço, insan, asker, tren, tablet, TV, radyo, yaşlı 
adam, araba) 

18 

Görüş belirtmeyenler 12 
 
 
Ses 3 

Çocuk 
Sayısı 

Sayı 22 
Harf (ABC, ALFABE) 19 
Hayvan Sesi (Ayı, kelebek, kuş, maymun, çita, kurt, kurbağa) 7 
Çocuk Sesi 4 
DİĞER (Tatlı, insan, bilmece, telefon, kötü biri, kâğıt, çatal, peçete, 
poşet) 

11 

Görüş belirtmeyenler 9 
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Ses 4 

Çocuk 
Sayısı 

Hayvan sesi (İnek, kertenkele, çekirge, ağaçkakan, domuz, aslan, kuş) 12 
Kurbağa 11 
Müzik, şarkı 4 
Tekerlek  3 
DİĞER (Ekmek kesme sesi, trampet, motor, tekerlek, inşaat, yıldız, yay, 
bebek, çark) 

33 

Görüş belirtmeyenler 9 
 

 
Ses 5 
 

Çocuk 
Sayısı 

Müzik  30 
Piyano  9 
Oyuncak sesi 8 
Şarkı  5 
DİĞER (Telefon, kapı, tik tak, mızıka, zincir…) 15 
Görüş belirtmeyenler 5 
 
Oyuncak 3'e ait olan ses 4 dolaylı seslerden biri olduğu için çocuklar tarafından net 
anlaşılmamış ve genel olarak çok farklı benzetmeler yapılmıştır. Oyuncak 2'ye ait olan ses 5 
ise birçok anaokulunda var olan ksilofon müzik aletinin sesi olduğu için çocuklar tarafından 
büyük oranda tahmin edilmiş ve şarkı, müzik aleti gibi cevaplar verilmiştir. Oyuncak 1'e ait 
olan ses 6 da dolaylı bir ses olduğu ve ahşap parçaların birbirine sürtülmesiyle çıkan bir ses 
olduğu için çocuklar tarafından çok farklı seslere benzetilmiştir. 72 çocuktan 7 çocuk tahta 
sesi diyerek ahşap sesini algılarken, görsel olarak kurbağa formunda olan oyuncağın sadece 
dolaylı sesini duyarak kurbağaya benzeten çocuk sayısı da 9 olmuştur. Benzetme konusunda 
en farklı cevapların alındığı oyuncaklar, dolaylı seslere sahip olan Oyuncak 1 ve Oyuncak 3 
olmuştur. Bu oyuncakların çocuklar tarafından pek bilinmeyen oyuncaklar olması, 
cevaplardaki çeşitliliğe yansımıştır.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

260 

Çizelge 2. (devam) Dinletilen seslerin neye benzediği sorusuna verilen cevaplar 
 
 
Ses 6 

Çocuk 
Sayısı 

Hayvan sesi (At, kaplumbağa, papağan, ayı, timsah, inek) 11 
Kurbağa  9 
Tahta (Tahtaya sürtme ve vurma) 7 
Ağaçkakan 7 
Davul  5 
Oyuncak sesi 4 
DİĞER 19 
Görüş belirtmeyenler 10 
 
Uygulamanın ikinci aşamasında çocuklara sesler tekrar dinletilerek okul öncesi eğitim 
programında geçen ve 3-6 yaş grubu çocuklarının anlayacağı düzeyde bazı karşıt kelimeleri 
içeren bir tablo üzerinden sesleri değerlendirmeleri istenmiştir. Uygulamanın dördüncü 
aşamasında bu sefer sadece oyuncak görsellerini gösterip aynı karşıt kelimeler sorularak 
oyuncakları değerlendirmeleri istenmiştir. Verilen cevaplar ses ve görsel olarak her bir 
oyuncak için tek bir grafikte birleştirilerek Şekil 4.1-Şekil 4.6 arasında gösterilmiştir. 
Cevapların geneline bakıldığında ses ve görsel değerlendirmelerinde bazı sıfatlar dışında 
birbirine yakın cevapların verildiği görülmüştür. 
 

 
Şekil 4.1. Ses 1 (Oyuncak 6) için yapılan değerlendirmeler 

 
Örneğin beşinci oyuncağın sesi için soğuk mu sıcak mı sorusuna 31 çocuk sıcak derken, aynı 
oyuncağın görseline yine 31 çocuk sıcak demiştir. Altıncı oyuncağın sesi için güzel mi çirkin 
mi sorusuna 19 çocuk çirkin derken, aynı oyuncağın görseli için yine aynı sayıda çocuk çirkin 
demiştir.  
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Ses 1 için ilk aşamada 56 çocuk oyuncağın sesini sevdiğini belirtirken, aynı ses için karşıt 
sıfatlar sorulurken sesin güzel mi çirkin mi olduğu sorusuna 48 çocuk güzel cevabı vermiştir.  
 

 
Şekil 4.2. Ses 2 (Oyuncak 5) için yapılan değerlendirmeler 

 

 
Şekil 4.3. Ses 3 (Oyuncak 4) için yapılan değerlendirmeler 
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Laptop formuna benzeyen dördüncü oyuncağın görseli 61 çocuk tarafından güzel bulunurken 
sesi 49 çocuk tarafından güzel bulunmuştur. Diğer taraftan ahşap kurbağa olan birinci 
oyuncağın sesi 48 çocuk tarafından güzel olarak değerlendirilirken, görseli için ise 39 çocuk 
güzel demiştir. 
 

 
Şekil 4.4. Ses 4 (Oyuncak 3) için yapılan değerlendirmeler 

 

 
Şekil 4.5. Ses 5 (Oyuncak 2) için yapılan değerlendirmeler  
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Şekil 4.6. Ses 6 (Oyuncak 1) için yapılan değerlendirmeler 
 
Uygulamanın beşinci ve son aşamasında çocuklardan ses-oyuncak eşleştirmesi yapılması 
istenmiş ve sonuçlar Şekil 5'te belirtilmiştir.  
 

 
Şekil 5. Ses-oyuncak eşleştirme sonuçları 

 
Sonuçlara bakıldığında en yüksek oranlı eşleştirme %65 ile ksilofonda olmuştur. Oyuncağa 
yabancı olmadıkları için eşleştirirken zorlanmadan cevapladıkları söylenebilir. Atanmış yani 
istemli sese sahip olan oyuncaklar ile dolaylı seslere sahip oyuncaklar için yapılan 
eşleştirmeler arasında kayda anlamlı fark bulunmamıştır. Yüzde olarak bakıldığında Oyuncak 
2, 3, 4 ve 5 için yapılan ses-görsel eşleştirmelerinde oran olarak diğer seçimlere göre yüksek 
oranlarda doğru eşleştirmelerin yapıldığı gözlenmiştir. Oyuncak 1 ve Oyuncak 6 için ise 
doğru eşleştirmeler yapılamamıştır.  
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Oyuncak 1'e ait olan ses 6'yı söyleyerek 19 çocuk doğru eşleştirme yaparken, Oyuncak 6 için 
ise sadece 9 çocuk doğru eşleştirme yapmıştır. Ses 6, Oyuncak 1'in sesi olmasına rağmen 
çıkardığı ses olarak 3. oyuncağın sesine benzediği için 19 çocuk 1. oyuncak ile eşleştirme 
yaparken, yine aynı sayıda çocuk 3. oyuncak ile eşleştirme yapmıştır. Yavuz, Akbulut ve Şık 
(2017) tarafından 7 yaşındaki çocukların oyuncaklar üzerindeki işitsel ve görsel algılarının 
ölçüldüğü toplam 11 çocukla yapılan araştırmada iki numaralı oyuncak olan ksilofon her iki 
çalışmada da ortak olarak kullanılmıştır. O çalışmada ksilofon ile ilgili olan ses-ürün 
eşleştirmesinde 7 yaş grubundaki çocuklardan %45’i doğru eşleştirme yaparken, 4-5 yaş 
grubundaki çocuklarda doğru eşleştirme oranı %65 olmuştur.   
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Çocukların oyuncaklardan çıkan seslere genel olarak pozitif yaklaştıkları görülmüş, 
oyuncakların görsellerine de birçoğu olumlu yorum yapmıştır. Kullanıcı-ürün etkileşiminin 
çocuk-oyuncak etkileşimi ekseninde sorgulandığı bu çalışmada elde edilen verilerde, 
oyuncakların seslerine ve görsellerine verilen tepkilerin genel anlamda birbirine yakın olduğu 
görülmektedir. Duyularımızla algıladığımız objelere dair işitsel, görsel, dokunsal, tat ve koku 
gibi özelliklerinin birbirini etkilediği bu sonuca dayanarak ifade edilebilir.  
Bedensel gelişim fiziksel gelişimle, bilişsel gelişim ise öğrenmekle gerçekleştiğine göre, 
çocukların öğrenmelerinde önemli payı olan oyuncakların üretimine hassasiyetle yaklaşılması 
ve özen gösterilmesi önemlidir. Oyuncakta dolaylı veya istemli ses faktörü varsa rastgele 
değil, bir amaç doğrultusunda ve bilinçli kullanılması geliştirilecek ürüne pozitif yönde katkı 
sağlayabilir. 
Erken çocukluk döneminde kültürel farklılıklar, çocuğun büyüdüğü çevre, aile ortamı, 
oynadığı oyunlar vs. çocuğun algı dünyasını etkilemektedir. Bu çalışma Ankara ve Bursa 
olmak üzere iki farklı şehirde yürütülmüştür. Bölgesel farklılıkları ölçmek adına çalışma 
farklı illerde de yapılarak sonuçlar gözlemlenebilir.  
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ÖZET 
Fantastik yazın, reel dünya ve irreel dünyanın birlikte yer aldığı kararsızlık sürecinin 
bulunduğu bir türdür. Fantastik çocuk edebiyatı ürünleri, çocuklara gerçek yaşamda 
çözemedikleri sorunları çözmeleri için alan oluşturur. Fantastik eserlerde kahraman, hayatında 
bir değişim yaşar. Kahramanın yaşadığı değişimler fantastik ögeler yardımıyla olurken 
kahraman kurgunun sonunda çoğu kez reel dünyaya kendini gerçekleştirmiş olarak geri döner. 
Çalışmada Ahmet Büke’nin “Gökçe’nin Yolu” adlı eseri örneklem olarak alınmış ve eser 
fantastik kodlar bağlamında nitel araştırma yöntemi ve içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. 
Fantastik kurgu araştırmaları sonucunda tespit edilen kararsızlık, kaçış ve uzaklaşma, uzam 
(zaman ve mekân), tılsımlı nesneler, yolculuk, düş ve insanlar/kişiler kodları çalışma 
kapsamında frekans değerleriyle belirlenmiştir. 
Sonuç olarak Ahmet Büke’nin “Gökçe’nin Yolu” adlı eserinde uzam (zaman ve mekân) 27%, 
yolculuk 19%, tılsımlı nesneler 19%, kaçış ve uzaklaşma 15%, kararsızlık 10% ve düş 10% 
oranlarıyla fantastik kodlarının tamamının yer aldığı görülmüştür. Ahmet Büke’nin 
“Gökçe’nin Yolu” adlı eseri, sorunları olan ve kaçış yolu arayan çocukların ayrılma-
erginleşme-dönüş aşamalarıyla kendilerini gerçekleştirebilmeleri hakkında farkındalık sağlar.  
Anahtar Kelimeler: Ahmet Büke, çocuk edebiyatı, fantastik kurgu, fantastik, kahramanın 
yolculuğu 
 

EXAMINING AHMET BUKE'S WORK TITLED GOKCE'NIN YOLU FROM THE 
PERSPECTIVE OF FANTASY FICTION 

 
ABSTRACT 
Fantasy literature is a genre in which the real universe and the imaginary universe take place 
together with the indecisiveness process. Fantasy children's literature works create space for 
children to solve problems that they cannot solve in real life. In fantasy works, the heroes go 
on a journey, transforming and changing with enchanted objects. While the changes 
experienced by the heroes occur with the help of fantasy elements, the hero is not completely 
disconnected from reality. 
In the study, Ahmet Büke's work titled “Gökçe'nin Yolu” was taken as a sample and the work 
was examined in the context of fantasy codes with qualitative research method and content 
analysis technique.   
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The codes of indecisiveness, escape and departure, location (time and space), enchanted 
objects, journey, dreams and people/persons, which were determined as a result of fantasy 
fiction studies, were determined by frequency values within the scope of the study. 
In conclusion, it was seen that all of the fantasy codes were included in Ahmet Büke's work 
titled “Gökçe’s Way” (Gökçe'nin Yolu) with the frequency rates as in the following: location 
(time and space) with 27%, journey with 19%, enchanted objects with 19%, escape and 
departure with 15%, indecisiveness with 10% and dream with 10%. In his work titled 
“Gökçe'nin Yolu”, Ahmet Büke raises awareness on the fact that children, who have problems 
and are looking for an escape, can realize themselves through the cycle of departure-
maturation-return.  
Keywords: Ahmet Büke, children's literature, fantasy fiction, fantasy, hero's journey
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“CHARLİE’NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ” ROMANINDA FANTASTİK KURGU 
 
Doç. Dr.  Esma DUMANLI KADIZADE  
Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
ORCID: 0000-0002-6882-6234 
 
Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet KOCAOĞLU 

Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
ORCID: 0000-0002-0552 
       
Özet 
Gerçek ile gerçeküstülüğü bir arada barındıran fantastik, düş gücünün yaratıcı varlığını yazın 
alanında somutlayan bir edebi türdür; gerçeklikten tamamen kopmaması fantastiği diğer 
gerçeküstü kurguya sahip türlerden ayırır. Fantastik çocuk yazınında, kahraman reel dünyada 
içinden çıkamadığı durumlarda kaçış ve uzaklaşmaya yönelir. Kahraman çıktığı yolculuk 
sonucunda ulaştığı irreel dünyada çözemediği problemleri aşarak kendi gelişim ve değişimini 
tamamlar. Çalışmada basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilen Roald Dahl’ın “Charlie’nin 
Büyük Cam Asansörü” kitabı fantastik kurguda bulunması gereken özellikler bağlamında 
incelenmiştir. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemi, veri toplama aracı olarak içerik analizi 
kullanılmıştır. Çalışmanın amacı Roald Dahl’ın “Charlie’nin Cam Asansörü”nü fantastik 
kurgu incelemesinde tespit edilen; kararsızlık, uzam değişimi, kişiler, düşsel ögeler, tılsımlı 
nesneler, yolculuk, -kaçış ve uzaklaşma- kodları bağlamında değerlendirip dünya çocuk 
edebiyatından örneklem olarak seçilen eseri fantastik kurgu bağlamında incelemektir. Bu 
kodlar kapsamında; düşsel karakterler %23, düşsel mekanlar %18, yolculuk %23, kaçış ve 
uzaklaşma %18, tılsımlı nesneler %23 oranlarında tespit edilmiş; dengeli bir dağılım 
gösterdiği bulgulanmıştır. Sonuç olarak eserin fantastik kurguya sahip olduğu saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Roald Dahl, Charlie’nin Büyük Cam Asansörü, Fantastik, Fantastik 
Kurgu 
 

FANTASTIC FICTION IN THE NOVEL OF “CHARLIE AND GREAT GLASS 
ELEVATOR” 

 
Abstract 
Fantastic keeping real and surrealistic things together is a literary genre comprising 
creativeness of fantasy in literature. Fantastic is separated from other surrealistic genres in 
terms of its depending on reality. In fantasy children's literature, the hero tends to escape and 
get away when he can't get out of the real world. The hero completes his own development 
and change by overcoming the problems he could not solve in the irreel world he reached as a 
result of his journey. 
Fantastic in child literature; the character who heads for solving problems in imaginary life 
because of not being able to cope with real life problems and situations comes through the 
problems at the end of a journey to an imaginary world made by a talismanic object and 
improve himself/herself after getting changed.  
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In the study, Roald Dahl's book "Charlie's Great Glass Elevator" selected through a simple 
random sample is examined in the context of the features that should be found in fantastic 
fiction. Qualitative research method is used and as data collection tool content analysis 
method is used. The aim of this study is to evaluate Roald Dahl’s novel ‘Charlie and the Great 
Glass Elevator’ in terms of instability, extension, persons, fictional items, talismanic objects, 
journey, escape and divergency codes and to analyse the work chosen as a sample within 
world children’s literature with regards to fantastic fiction. Within the context of those codes, 
it is found that fictional characters at the rate of 23%, fictional places 18%, journey 23%, 
escape and divergency 18%, talismanic object 23% are used which shows a balanced 
distribution. Even though it is not found any dream item, fictional items take place in this 
work and the state of instability proceeds throughout the work. It is determined that the work 
can be evaluated in the context of the spiral relationship of Nikolajva’s the three types of 
relationship and has fantastic fiction aforementioned. 
Keywords: Roald Dahl, Charlie And Great Glass Elevator, Fantastic, Fantastic Fiction
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SÖZDEN GÖRÜNTÜYE SÖZLÜ TARİH VE BELGESELİN KESİŞTİĞİ NOKTA: 
İNSAN HİKAYELERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Seher ŞEYLAN  
FMV Işık Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 
ORCID: 0000-0001-9477-5744 
 
ÖZET 
Sözlü tarih, kişisel tanıkların anılarının ve / veya belirli bir döneme ait deneyimlerin 
derinliklerini çıkararak ve değerlendirerek toplumlar tarihinin inşasına katkıda bulunan, insanı 
nesne konumundan özne konumuna getiren bir araştırma yöntemidir. Sözlü tarih aracılığıyla 
farklı toplumlardan ve kültürlerden insanları dinler, onların anılarını, deneyimlerini ve yaşam 
öykülerini kaydederiz. Medya, bu hikayeleri aktarabilen araçlardan biridir, ancak sahiplik 
yapısı nedeniyle özellikle kitle iletişim araçları, egemen olanın ve çoğunluğun sesidir. Sesleri 
görmezden gelinen kadınlar, erkekler ve çocuklar ise kamusal alanda seslerini bağımsız 
belgeseller ile duyurabilir. Ticari kanallar gibi kar odaklı olmayan belgesel, sıradan insanları 
ve onların hayatlarını anlatmayı hedefler. Böylece kamuoyunu sosyal bir sorun hakkında 
bilgilendirebilir. Yönetmenlerinin bu amaçla kullandıkları yöntemlerden biri sözlü 
tarihtir.Belgeseller, sözlü tarih yöntemi ile yaşadığımız dünyayla ilgili hikayeler anlatır. 
Bunlar genellikle kültür içinde bastırılan hikayelerdir. Yaklaşımı gereği gerçeği sunması 
beklenen belgesel, insan hikayelerini sözlü tarih aracılığıyla aktarırken günümüze kadar 
ortaya çıkmayan hikayelerin kayıt altına alınmasını sağlar.  Sözlü tarih, özelliği gereği   
toplum içinde görülmeyenlere yer verir. Böylelikle resmi tarihe dahil olmayan mağdurların 
sesleri sözlü tarih aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir soruna karşı toplumsal 
farkındalık yaratmak için kullanılabilecek sözlü tarih yöntemi, belgesel ve diğer görsel-işitsel 
medya ürünlerinde kullanıldığında çok daha etkili olacak ve beklenen mesaj toplumun daha 
geniş kesimlerine ulaşacaktır. Bu çalışmada belgesel ile sözlü tarihin kesişimi, Türkiye'nin 
bazı bölgelerinde erken yaşta zorla evlendirilen çocukların hikayesini anlatan ödüllü 
belgeseller Zarok (Beyazdağ, 2013) ve Çirok (Beyazdağ, 2014) aracılığıyla anlatılacaktır.   
Anahtar Kelimeler:  sözlü tarih, belgesel, hafıza, çocuk 

 
THE INTERSECTION OF ORAL HISTORY AND DOCUMENTARY FROM WORD 

TO IMAGE: HUMAN STORIES 
 
Abstract 
Oral history, is a research method contributes the construction of societies history by 
extracting and evaluating the depths of personal witnesses memory and / or experiences 
belonging to certain period, turns the human being from object position to subject. Through 
oral history, we listen to people from different societies and cultures, record their memories, 
experiences and life stories. Media is one of the mediums can convey those stories but, 
especially mass media, due to its ownership structure is the voice of the dominant and 
majority. The voices of women, men and even children, are ignored and not have a say in 
public life, can be expressed through independent documentaries.   
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Documentary, is far from being profitable like commercial media, aims to tell ordinary people 
and painful aspects of their lives. Thus, it can inform the general public about a social 
problem. Oral history is one of the methods used by the directors set out for this purpose. 
Documentaries, in oral history method used extensively, also tell stories about the world we 
live in. These are stories often suppressed within the culture. Documentary, is expected to 
present the truth due to its approach, allows the stories to be revealed have not been recorded 
until today, as it conveys human stories through oral history. Due to its history feature, oral 
history gives floor to those cannot be heard in public. Thus, the voices of the victims not 
included in official history are recorded through oral history. The oral history method, can be 
used to create social awareness for any problem, will be much more effective when used in 
documentary and other audiovisual media products, and the anticipated message will reach 
wider segments of the society. In this study, intersection of the documentary and oral history 
will be told through awarded documentaries by Child (Beyazdag,2013) and Story 
(Beyazdag,2014)   revealed the children forced to marry at early age in some parts of Turkey.  
Keywords: oral history, documentary, memory, child 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

272 

ANNEMİN ÇANTASI VE BABAMIN BATTANİYESİ ADLI RESİMLİ ÇOCUK 
KİTAPLARINDA ANNELİK VE BABALIK TEMSİLLERİ 

 
Dr. Arş. Görevlisi Merve Esra ÖZGÜRBÜZ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ORCID: 0000-0002-0616-5071 
 
Özet 
Bu çalışmada, tektipleştirilmiş annelik ve babalık temsillerine eleştirel bir bakış sunulmakta, 
annelik ve babalık deneyimleri çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımlarla incelenmektedir. 
Sınıf, etnik köken, ırk, cinsiyet, cinsellik ve aile farklılıkları dâhil olmak üzere çeşitli 
ebeveynlik formları odağında toplumsal cinsiyet teorileri ile toplumsal cinsiyete dayalı 
anlatıların, yaşamların, uygulamaların, kimliklerin ve kurumların çoklu boyutlarıyla 
ilgilenilmektedir. Bu doğrultuda çalışmaya konu edinilen, ataerkil ideolojiyle çatışan değerleri 
yansıtan, sınırları aşan ve toplumsal değerleri tartışan Sara Şahinkanat’ın yazdığı, Ayşe 
İnan’ın resimlediği Annemin Çantası ve Babamın Battaniyesi resimli kitaplarında öne çıkan 
konular annelik ile babalığın farklı imgeleridir. Postmodern olarak nitelendirilebilecek her iki 
resimli kitapta da anne ve babanın karakterizasyonları ile çocuklarıyla ilişkileri saygı, eşitlik 
ve sosyal adalet çerçevesinde ebeveynliğe feminist bir bakış getirmekte ve cinsiyet ayrımı 
yapılmadan ataerkilliği içten dışa değiştirmeye hazır, güçlü, sosyal olarak bilinçli yetişkinler 
üreten ebeveynlik öne çıkarılmaktadır. Ebeveynlik konusunda keskin tanımların yapılmadığı 
iki eserde kurgulanan anne ve baba modeli, çocukları üzerinde tahakküm ve güç kullanmak 
yerine gücü çocuklarıyla paylaşmaktadır. Böylelikle anne ve baba rollerinin benzer 
doğrultuda şekilleneceği bir model önerilmekte, eşitliği ve sosyal adaleti destekleyen değerler 
ve davranışlar sergileyen çocuklar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Metinler incelenirken nitel 
araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi tercih edilmektedir. Eserlerin annelik ve 
babalık bağlamında irdelenmesinde hareket noktası olarak metin ve resim kullanılmaktadır. 
İki eser belirlenen temalara göre değerlendirilerek toplanan veriler betimsel analize tabi 
tutulmakta ve özellikle dezavantajlı kadınlar olmak üzere çeşitli gruplar için sosyal değişimin 
teşvik edilmesini destekleyen postfeminist bakış açısıyla çözümlenmektedir. Ortaya çıkan 
bulguların desteklenmesi amacıyla metinlerden doğrudan alıntılar yapılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Resimli kitap, feminizm, annelik, babalık, toplumsal cinsiyet 
 

REPRESENTATIONS OF MOTHERHOOD AND FATHERHOOD IN ANNEMİN 
ÇANTASI AND BABAMIN BATTANİYESİ 

 
Abstract 
In this study, a critical view of the standardized representations of motherhood and fatherhood 
is presented, and motherhood and fatherhood experiences are examined with various 
theoretical and methodological approaches. It deals with gender theories and multiple 
dimensions of gender-based narratives, lives, practices, identities, and institutions, with a 
focus on various forms of parenting, including class, ethnicity, race, gender, sexuality, and 
family differences.   
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In this direction, the prominent subjects in the picture books of Annemin 
Çantası and Babamın Battaniyesi, illustrated by Ayşe İnan, written by Sara Şahinkanat, which 
reflect values that conflict with patriarchal ideology, cross borders and discuss social values, 
are different images of motherhood and fatherhood. In both picture books that can be 
described as postmodern, the characterizations of the mother and father and their relationships 
with their children bring a feminist perspective to parenting within the framework of respect, 
equality, and social justice, and parenthood that produces strong, socially conscious adults 
who are ready to change patriarchy from the inside out without gender discrimination are 
highlighted. The mother and father model, which is fictionalized in two works in which no 
sharp definitions of parenting are made, share power with their children instead of using 
dominance and power over their children. Thus, a model is proposed in which the roles of 
mother and father will be shaped similarly, and it is raised children who display values and 
behaviours that support equality and social justice. When examining texts, document analysis, 
which is one of the qualitative research methods, is preferred. Text and pictures are used as 
the starting point in examining the works in the context of motherhood and fatherhood. The 
two works are evaluated according to the determined themes, and the collected data are 
subjected to descriptive analysis and analysed from a postfeminist perspective that supports 
the promotion of social change for various groups, especially disadvantaged women. To 
support the findings, citations are made from the texts. 
Keywords: Picture book, feminism, motherhood, fatherhood, gender 
 
Giriş 
Çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet rolünün etkisinin incelendiği çalışmaların sayısı, son 
zamanlarda hızlı bir artış göstermektedir. Bahsi geçen çalışmalar arasında çocuk edebiyatının 
cinsiyet rolleri konusunda yüklendiği geleneksel mesajlar ile söz konusu mesajların 
dönüştürüldüğü, bilinçli veya bilinçsiz şekilde yeniden üretildiği eserlerin çözümlenmesi ve 
ataerkil ideolojinin baskın söylemleri karşısında alternatifler üretilmesi öne çıkmaktadır. Bu 
çalışmada, Annemin Çantası ve Babamın Battaniyesi isimli resimli çocuk kitaplarında, 
cinsiyet kurgularını şekillendiren annelik ve babalığın toplumsal inşası çerçevesinde cinsiyet 
kalıplarının yapıbozumu üzerinde durularak postfeminist bir analiz hedeflenmektedir. Aynı 
yazar ile çizerin kaleminden çıkan ve toplumsal cinsiyet rollerini birbirinden farklı yaklaşım 
ve daha eşitlikçi kurgularla yansıtan iki kitap örnekleminde değer atfedilen kavramların 
mutlak olmadığı ortaya konulmaya çalışılacak, cinsiyetçi yapıya direniş gösterilirken kalıp 
yargılar üretilip üretilmediği sorgulanacak ve geleneksel yapının dönüştürülmesi sürecinde 
görülen benzerlik ve farklılıklar değerlendirilecektir. 
Çocuk algısının zaman içinde değişmesiyle çocukların gereksinimlerinin yetişkinlerden farklı 
olduğunun anlaşılması sonucunda çocuğa dair birçok uzmanlaşma alanı ortaya çıkar. Çocuk 
edebiyatı kavramı bahsi geçen alanlardan biridir. Çocukluk döneminde, çocukların ilgi ve 
ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara bilişsel anlamda katkıda bulunmak için edebi üretimler 
işlevselleşir. Dolayısıyla çocuklara özgü bir edebiyata ihtiyaç duyulur. Türk Dil Kurumuna 
göre çocuk edebiyatı, “çocukların hayatı kavramasına yardımcı olacak, hayal gücünü 
geliştirici, okuma sevgisini aşılayan, eğitici bir edebiyat türü, çocuk yazını” (Türkçe Sözlük, 
2011: 557) şeklinde tanımlanmaktadır.  
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“Çocuk edebiyatı, çocukların ruh ve beden gelişimlerine uygun, onların hayâl dünyalarına 
hitap eden, kötülüklerden uzak, çocuğun anlama, kavrama ve yorumlamasına olanak 
sağlayan; çocuğu eğiten ve eğlendiren sözlü ve yazılı ürünlerin tamamıdır” (Şimşek, 2005: 
78). Çocuk edebiyatı, çocuğu entelektüel bakımdan geliştirirken ona edebî bir zevk ve yaşayış 
biçimi kazandırmaktır (Uyumaz, 2019: 8). 
Çalışmada çocuğun anlam yaratmasına katkıda bulunan ve görsel algıdaki becerilerini 
geliştiren resimli kitap türünün seçilmesinin nedenleri; görsel imgelerle metnin, 
anlamlandırma sürecinde beraber hareket ederek aynı anda hem çocuklara hem de yetişkinlere 
hitap etmesi ve çocuk okurların hayal dünyalarına ulaşmada etkili olmasıdır. Sözcükleri 
okumadan önce resimlerle etkileşime geçen çocuklar (Whalley, 2009), eserin görsel 
kompozisyon unsurlarıyla direkt temas kurarken metin kısmı yetişkinler tarafından onlara 
aktarılır. Okul öncesi dönemde, henüz okuma yazmayı öğrenmemiş çocuklar için metinlere 
kıyasla resimler daha dikkat çekicidir. Çocuklar öncelikli olarak resimlere bakıp resimlerle 
ilişki kurduğundan görsel ögeler önem taşır. Kitaplardaki resimler görsel bir öge olmanın yanı 
sıra metni tamamlamakta, açıklamakta ve süslemektedir. Böylelikle kitap çocuklara göre daha 
açıklayıcı ve anlaşılır kılınmaktadır. Kendisine sözel olarak aktarılan bir hikâyeye kıyasla 
çocuk, resimli bir kitaptan %40 oranında daha fazla öğrenir çünkü anlatılanları çizimlerle, 
renklerle görerek beyninde daha rahat şekillendirir ve metne ihtiyaç duymadan kavrayabilir 
(Bilgin, 2011: 53-55).  
Cinsiyete dayalı kişiliğin ailenin psikodinamiği içinde biçimlendiği (Chodorow, 1978) 
düşünüldüğünde çocuklarda rol model oluşturmada kritik bir noktada duran aile konulu 
resimli kitapların feminist kuramlarla desteklenmesi önem arz etmektedir. Kadınların anne 
olurken karşılaştıkları engellemeler ile ebeveynler arasında yaratılan cinsiyet odaklı hiyerarşik 
eğilimleri ortadan kaldırmanın ilk adımlarından biri çocukların tanınma ve özerklik 
mücadelesinde bilinçlendirilmesidir. Eşitliği ve sosyal adaleti destekleyen değerler ve 
davranışlar sergileyen çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan feminist ebeveynlikte anne ve baba 
rollerinin benzer doğrultuda şekillenmesi önemlidir. Çünkü çocukluğun ilk yıllarında anne ve 
babanın kimliği ile dünya perspektifi çocuk üzerinde oldukça etkilidir. Dolayısıyla şiddet, 
ayrımcılık, eylemsizlik ve korku gibi sorunların öncelikli olarak ele alındığı feminizmde, 
çocuk yetiştirmede anne ve baba arasında yaratılan yapay sınırlar kabul edilemezdir. Bir 
çocuğun yetiştirilmesinin tüm yönlerinde kendine ve başkalarına saygıyı öğretme ve 
modelleme şefkat ve saygı için temeldir ve bu modellemenin kaynağı ilk olarak anne-baba 
rollerine dayanmaktadır. Feminizmin ele almaya çalıştığı sorunlar, yetiştirilen çocukların tüm 
insanlara saygı duymaya inandırılmasıyla aşılabilir. Farklılıklara hayranlık duyulduğunda 
başka bir kişiye şiddet uygulamak, onlardan korkmak ve onlara karşı ayrımcılık yapmak daha 
az olasıdır. 
 
Annemin Çantası ve Babamın Battaniyesi’nde Annelik ve Babalığın Temsili Kamusal 
Alanda Kol Çantalı Bir Kurtarıcı: Anne 
Sara Şahinkanat’ın yazdığı, Ayşe İnan’ın resimlediği Annemin Çantası adlı eser; toplamda 
otuz iki sayfadan oluşmaktadır. İlk baskısı Ağustos 2013’te Yapı Kredi Yayınları tarafından 
yapılan eserin büyüklüğü A4 kâğıdı boyutundadır. 1. sınıf kuşe kâğıda basılan kitap, ofset 
baskı tekniğiyle üretilmiştir.  
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Kitabın ön kapağında kırmızı arka planda büyük puntolarla beyaz renkte “Annemin Çantası” 
yazmakta ve annenin elinden tutan bir erkek çocuk ile onların yanındaki bir kız çocuk 
resmedilmektedir. Sol köşede konumlandırılan anne karakterinin ise sol kolu, elbisesinin bir 
kısmı ve kırmızı kumaş üzerine beyaz puantiyeli çantası görünmektedir. Söz konusu görüntü 
anne ile ilgili bir gizem yaratmakla beraber bu gizem arka kapak resmiyle tamamlanmaktadır. 
Arka kapakta “Güzel bir yaz günü. İki kardeş anneleriyle parka gidiyor. Çocuklar neye ihtiyaç 
duysalar çantadan çıkıveriyor. Acaba bu çanta süper güçlere mi sahip?” şeklindeki üç satırlık 
metnin altında iki çocuğuna sarılmış bir anne betimlenmekte ve ön kapaktaki çantanın kumaşı 
anne için bir süper kahraman pelerinine dönüşerek çanta aracılığıyla anneliğin önemi 
vurgulanmaktadır. Bu vurgu; anlatının kapanışında süper kahraman kılığında resmedilen 
anne, ilk ve son sayfalarda kullanılan kırmızı zemin üzerindeki beyaz puantiyeli görsel 
tekrarlarıyla sürdürülmektedir. Ön kapakta annenin yarısının resmedilmesi durumu da süper 
kahramanların gerçek kimliklerinin belirsizliğine/gizliliğine gönderme yaparak anne-süper 
kahraman eşleştirmesinin altı bir kez daha çizilmektedir. 
Metin kısmı başlamadan çocuklarına kitap okurken resmedilen annenin yanında yine çantası 
bulunmaktadır. İthafların bulunduğu sonraki iki sayfada da boş sayfalardan birinin sol alt 
köşesinde içi dolu şekilde çanta yer alırken diğer sayfanın sağ üst köşesinde Sara Şahinkanat 
tarafından yazılan “Çantası kadar kalbi de kocaman olan Suzika’nın annesi Lüset’e… Ve 
kuzenlerim Riva, Selma ve Sandra’ya süper anneler oldukları için…” şeklindeki metinle çanta 
ve süper kahraman vurgusu sürdürülmektedir.   
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Böylelikle eser boyunca hem metin hem de resimler aracılığıyla üretilecek söyleme okur 
hazırlanmakta ve süper kahramanların anlatıldığı metinler bir nevi öncel metin konumunda 
okurun zihninde bu metinle etkileşim kurularak yeniden kurgulanmaktadır. 
Hikâyenin başladığı ilk iki sayfada devamlı sağ ve sol köşelerde resmedilen anne ve çantanın 
merkezde, çocukların ise sağ ve sol köşelerde konumlandırılması anlatının esas 
kahramanlarının anne ile çantası olduğunun işaretidir. Annenin baş kısmı görünmezken 
çocukların bütün halinde görselde yer alması, hikâyenin çocuklar (kız çocuk) tarafından 
anlatıldığı anlamına geldiği gibi hikâyesi başkası tarafından anlatılan süper/gizli kahraman 
benzetmesine gönderme yapmaktadır. Bir yaz gününde çocuklarını parka götüren annenin 
“omuzunda kocaman çantası” olduğunun metin boyutunda özellikle belirtilmesi, bu kocaman 
çantanın neredeyse çocuklardan daha çok yer kaplaması ve pastel (yumuşak) renkler arasında 
kırmızılığıyla dikkat çekici bir şekilde resmedilmesi verilmek istenen iletinin okura 
ulaştırılmasına yardım etmektedir. Böylelikle sanatçıların okurlarında yaratmak ya da 
oluşturmak istediği duygu ve düşünce ortaklığının sağlanması mümkün kılınmaktadır. 
Eserin devamında hem metin hem de resim düzleminde birbiriyle uyumlu şekilde çocukların 
çeşitli ihtiyaçları olduğu aktarılmakta ve bu ihtiyaçların çantadaki nesneler aracılığıyla anne 
tarafından karşılandığı belirtilmektedir. Pantolonunu yırtan, çamura batan, dizi kanayan, 
gölgede serinleyen, acıkan, kediyi ve martıları besleyen çocukların talepleri; anne karakterinin 
sahip olduğu çanta aracılığıyla karşılanmaktadır. Bu sebeple anlatıcı konumundaki kız 
çocuğu, ara ara çantaya merakla ve hayranlıkla bakarak çantayı bir ilk yardım uzmanına, bir 
aslana ve bir kahramana benzetmektedir. Dönüş yolunda anne karakteri tarafından çantanın 
içindekilerinin boşaltılıp yelkene dönüştürülmesi ve bozulan motordaki insanlara yardım 
edilmesiyle kahramanlığın boyutu çocuklardan kamusal alandaki insanlara doğru 
genişlemekte ve söz konusu durum anlatıcı konumundaki çocuğun farkındalığını 
arttırmaktadır: 
 
Bugün bir hayale kapıldım 
Nedense çantamızı süper sandım. 
Sonunda gerçeği anladım. 
Aslında süper olan çanta değil… 
Her şeyi akıl eden  
Benim biricik annem. (2019) 
 
Dış ya da iç çerçeve kullanılmayan resimler ve bu resimlerle uyumlu, sıklıkla üç noktanın 
kullanıldığı minimal metinler tam bir yaşamsal deneyimi yansıtmaktadır. Böylelikle imgelere 
sonsuz ve özgür bir dünya sunulmaktadır. Bahsi geçen özgür dünyada anne rolündeki kadının 
yalnızca bu rolle var olmadığı eser boyunca imlenmektedir. Kadının ev içinde değil de anlatı 
boyunca özellikle dışarıda betimlenmesi, çocuklar parkta oynarken onun kitap okuyarak 
entelektüel bir duruş sergilemesi, kamusal alana ait olan bir ulaşım aracının bozulmasıyla hem 
kaptanı hem de yolcuları mağduriyetten kurtarması okura, yoğun annelik ideolojisinin kadına 
dayattığı rollerin dışında bir anne imajı sunmaktadır.   
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Kadının, süper kahramanların eylemleriyle benzeşen durumları, kadın cinsiyetiyle 
ilişkilendirilen kol çantası aracılığıyla gerçekleştirmesi de kol çantasına yüklenen geleneksel 
algıyı yapıbozuma uğratarak muhalif bir şekilde dönüştürmektedir. 
 
Özel Alanda Yaprak Sarma Hazırlayan Bir Erkek: Baba 
Sara Şahinkanat’ın yazdığı, Ayşe İnan’ın resimlediği Babamın Battaniyesi adlı eser, toplamda 
kırk sayfadan oluşmaktadır. İlk baskısı Nisan 2019’da Yapı Kredi Yayınları tarafından 
yapılan eserin büyüklüğü A4 kâğıdı boyutundadır. 1. sınıf kuşe kâğıda basılan kitap, ofset 
baskı tekniğiyle üretilmiştir. 
Annemin Çantası adlı eserin devam metni olan kitabın ön kapağında ilk metindeki kırmızı 
arka plan kullanılmakta, büyük puntolarla beyaz renkte “Babamın Battaniyesi” yazmakta ve 
önceki metnin kahramanları olan çocuklar bulunmaktadır. Çocukların ortasında ise bu defa 
baba yer almakta, hepsi oyun oynar ve güler bir durumda resmedilmektedir. Arka kapakta üç 
karakterin oyun oynama ve eğlenme halleri sürdürülmektedir. Her iki resimde de babanın 
çocuklarla aynı seviyede yerde yuvarlanması ve bağdaş kurması ataerkil aile yapısındaki 
ailenin reisi otoriter baba figürünü yapıbozuma uğratmaktadır. Yine arka kapak yazısında ev 
vurgusunun yapılması ve “Babalar çocuklarıyla böyle vakit geçirirse, maceralar bitmez 
tükenmez. Çocuklarla hep anneler ilgilenecek değil ya? Babayla yaşanan maceralar bir 
harika.” yazması cinsiyete dayalı iş bölümünün ailede başladığını, görevlerin toplumsal 
cinsiyet rolleri özelliklerine göre dağıtıldığını (Deniz, 2019: 17) imlemekte ve yapıbozumun 
metin düzeyinde de desteklendiğini işaret etmektedir.   
Anlatının açılışı yemek masasından henüz kalkmış bir çekirdek aile sahnesiyle yapılmaktadır. 
İç ya da dış çerçevenin kullanılmadığı resimde açık mutfak tarzında bir yaşam alanı 
betimlenmektedir. Bu yaşam alanında geleneksel kalıpların aksine çocuklarıyla iletişim 
halindeki baba mutfakta bulaşık yıkarken anlatının sadece başında ve sonunda okurun 
karşısına çıkan anne bir koltukta oturmakta, önünde bilgisayarı, elinde kâğıt ve kalemiyle 
çalışmaktadır. Oysa ataerkil annelik ideolojileri, kadınlardan çocukları ve kocaları için 
kendilerini feda etmelerini gerektirmektedir ve diğer alternatifleri uygulanabilir olmayan veya 
ahlaki bakımdan kınanacak şeklinde kodlamaktadır (Gross, 1988: 271). Bu ideolojilerin 
reddedildiği eserde resimlerle anlatılan hikâye, metin düzeyinde anlatıcı konumundaki kız 
çocuğu tarafından detaylandırılmaktadır. Anlatıcı babasının aşçılıkta bir numara olduğunu ve 
bol köpüklü ayranın yanında bir tencere dolusu yaprak sarma sardığını aktarmaktadır. Yaprak 
sarmanın özellikle belirtilmesinin sebebi kadınla/anneyle özdeşleştirilen ve beceri isteyen bir 
yemek çeşidi olmasıdır. Babanın sarma sarması, yemeği hazırlayıp ardından masayı 
toparlaması, çocuklarla ilgilenmesi, annenin ise çalışması özel alan konumundaki evde 
cinsiyete dayalı normlarda yaşanan dönüşümü simgelemektedir. Böylelikle gündelik hayat 
pratikleriyle ev içi ve dışı cinsiyetçi rollere karşı muhalif bir duruş sergilenmektedir: 
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Anne, anaç olan, besleyen, çocuğu koruyan, bakan, büyüten, sevgi gösteren. Babaysa ekmek 
getiren, kural koyan, aileyi koruyan, çekinilen. Bunların büyük kısmı fizyolojik temelleri olan 
davranışlar değil, toplumsal rollerle ilişkili. Yani otoritenin, kural koymanın, cezalandırmanın 
babaya, sevgi ve temel bakımın anneye bırakılması cinsiyetçi bir bakış açısının ürünü. Anneyi 
evde kalıp çocuklara bakan şefkatli ebeveyn, babayı ise evin maddi ihtiyaçlarını karşılayan 
sert ebeveyn olarak kavramsallaştırmak tamamen toplumsal değerlerle ilişkili. (Selçuk, 2015: 
111)  
 
Baba figürünü yalnızca çocuğu seven ve çocuk bakımının maddi taleplerini karşılayan bir 
pozisyona yerleştiren yoğun annelik ideolojisine karşı çıkılan eserde yemeğin ardından 
babalarının kendilerini hemen yatırmayacağını dile getiren anlatıcı, şiş karınlarının inmesi için 
hareket etmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Bu hareketin sağlayıcısı baba olmakta ve baba 
ilk kitaptaki kırmızı çantanın yerini alan kırmızı bir battaniye getirmektedir. Yine pastel 
(yumuşak) tonlamalar arasında rengiyle öne çıkan ve sihirli olduğu vurgulanan battaniye, bu 
defa çocuklarının gözünde babayı süper güçlerle donatan nesne olarak okurun karşına 
çıkmaktadır. Önce bir çadır görevi gören, ardından sırasıyla derme çatma bir sala, hamak 
salıncağa ve kurtarıcı bir brandaya dönüşen battaniye için her ne kadar sihirli dense de anlatıcı 
onlara türlü maceralar yaşatan sihrin aslında battaniyeden kaynaklanmadığını, babasının hayal 
gücü ve aklında olduğunu dile getirmektedir. Eğlenceli bir akşamın ardından “babamın kalbi 
gibi sıcacık, yumuşacık, kocamaaaan” (2020) şeklinde nitelenen battaniyenin altında baba ve 
çocuklar birlikte uyuyakalmakta ve babanın ev içindeki emeği eşitlik modelini destekleyici 
nitelik sergilemektedir. 
Kişinin günlük davranışları, aile değerleri ile doğrudan ilişkili olduğundan (Gürsoy, 2012: 
203) bu kitapta baba karakteri tarafından gerçekleştirilen ev içi yaşamdaki eylemlerin 
erkeklerin evde eşit ortaklar haline gelmesine katkı sağlayacak bir altyapı oluşturduğunu iddia 
etmek mümkündür. Bu sebeple serinin ilk kitabında annenin dışarıda geçirdiği bir günü 
anlatılırken babanın evdeki rutinlerine odaklanılması, toplumsal cinsiyete dair kalıp yargılarda 
kamusal alanın erkeklere, özel alanın ise kadınlara ait kabul edilmesi dikotomisine karşı 
yapılan bir eleştiri niteliğindedir. Söz konusu kalıp yargılara alternatif olarak önerilen anne ve 
baba arasında kurulacak adil bir ittifak ile cinsiyet ortaklığıdır ve bunun için erkeklerin ev 
işleri, çocuk bakımı, çocuk etkinlikleri ve eşlerinin kariyerini destekleme konularında 
paylarına düşeni gereğince yerine getirmeleri gerekmektedir. Erkekler evde cinsiyet odağında 
yapılmayan eşit bir dağılımı destekleyip hayata geçirdiğinde aile, ataerkil kültürün yeniden 
üretildiği bir kurum pozisyonundan uzaklaşarak cinsiyet eşitliği sağlanması mümkün 
kılınacaktır.  
 
Sonuç ve Tartışma 
Annemin Çantası ve Babamın Battaniyesi’nde yazı tipleri, metin yerleştirme şekilleri, 
metinlerin kendi içinde ses benzerlik özellikleri, çizim stilleri ve çerçeveleme tercihleri 
aynıdır. Resimler sade, anlaşılır ve öykünün özünü aktaracak şekildedir; okura aktarılmak 
istenen iletilerin ayrıntılarını barındırmaktadır. Böylelikle amaca yönelik bir görsel dilin 
oluşturulduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu görsel dil, muhatabını sanatsal yönden 
etkilediği gibi çocuğun kitap okuma isteğini arttırıcı bir etkiye de sahiptir.   
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Minimal metinlerle görsel dilin uyum ve etkileşim halinde ilerlediği anlatılar boyunca annelik 
ve babalıkla ilgili toplumsal cinsiyet sınırlarını aşan değerler aktarılırken öğretici ve öğüt 
verici olmadan çocuğun konu ve iletiyi anlamlandırması sağlanmaktadır. Dolayısıyla iletilerin 
etki alanı genişletilmektedir. 
Ortak olan ana ve yan karakterlerin cinsiyetlerine göre dağılımının eşit olduğu iki eserde 
ebeveynlik konusunda keskin tanımlar yapılmamaktadır. Bunun yerine feminist bir bakış 
açısından anne ve babanın nasıl görünebileceğine dair anlayışlar sunulmakta ve çeşitliliğe 
alan açılmaktadır. Erkeklerde bağımsızlık, kadınlarda bağımlılık gibi cinsiyete dayalı kişilik 
özellikleri reddedilerek yoğun annelik ideolojisinin dayattığı annelik ve babalık tanımları 
yapıbozuma uğratılmaktadır. Benzer doğrultuda şekillenen anne ve baba rolleri desteklenerek 
toplumsal cinsiyet odağında belirlenen işbölümünün kamusal alan ve özel alan şeklinde 
ayrılmasına ve kadınların ikincil kabul edilen özel alanda kalmasına karşı çıkılmaktadır. 
Cinsiyetlere dair kalıp yargılar özellikle aile içinde oluşturulduğu, çocuklar ilk olarak anne ve 
babayı rol model aldığı için her iki metinde de birincil ebeveynlik kadın ve erkek arasında 
paylaştırılarak cinsiyete dayalı ayrımın sona erdirilmesi vurgusu, anlatılar boyunca hem metin 
hem de resim düzeyinde öne çıkmaktadır.  
Annemin Çantası ve Babamın Battaniyesi adlı eserlerde çocuk karakterlere bakıldığında iki 
çocuğun farklı cinsiyetlerden seçilmesinin tesadüf olmadığını iddia etmek mümkündür. Zira 
verilmek istenen ileti, aile merkezinde cinsiyet eşitsizliğini kırmak olduğu için söz konusu 
durumu sadece anne ve baba üzerinden anlatmak yeterli değildir. İncelenen eserlerde 
toplumda kız ve erkek çocuk arasında yaratılan eşitsizlikler de aşılmaya çalışılmaktadır. Bu 
sebeple kız ve erkek çocukların kamusal alana ait mekânlarda bulunma durumları, gündelik 
yaşam etkinlikleri, davranış özellikleri, giyim tarzları, oynamaktan zevk aldıkları oyunlar 
konusunda eşit ya da benzer bir dağılım sergilenerek toplumsal cinsiyet eşitliği çekirdek 
ailenin çocuk bireyleri düzeyinde de yansıtılmaktadır. 
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Özet 
Kendi erkini ve geleceğini devam ettirmek için çocukları denetim ve baskı altına almak, 
onlara şekil vermek isteyen aile, toplum ve siyasi otoriteden oluşan yetişkin dünyası, 
çocukların bütün masumiyeti, kırılganlığı ve zayıflığı üzerinden bunu gerçekleştirmeye 
çalışır. Kendilerini sözde ıslah etme amacı taşıyan sert tutum ve davranışların kıskacı altında 
yaşam mücadelesi veren masum çocuklar, onlara biçilen rolü üstlenmek zorunda bırakılır. 
Yetişkinlerin kendi aralarındaki kavgaların da bedelini ödeyen taraf olurlar. Onları felaketlere 
sürükleyen parçalanmış aile yapıları içinde yaşamları adeta ellerinden alınmış çocuklar bir 
taraftan güven, huzur ve sevgi dolu hayatın özlemini çekerken diğer taraftan kendilerine 
dayatılan hayatın mücadelesini verirler. Bu çalışmada parçalanmış bir ailenin çocuğunun 
trajik yaşam öyküsünün anlatıldığı Alison Moore’un Işıklı Ev adlı romanı incelenmiştir. 
Roman, Futh adlı çocuğun büyüme ve gelişim evrelerinde ebeveyni ve toplumla etkileşiminin 
ve çevresel etkenlerin onun üzerindeki yıkıcı etkilerini konu edinir. Son bulmuş bir evliliğin 
ardından babası tarafından sürekli psikolojik ve fiziksel istismara maruz kalan Futh’un 
yaşadığı güçlükleri, kötü çocukluk deneyimlerini ve bunların onun üzerinde yarattığı yıkıcı 
etkileri anlatan roman,  esasen onu korumak ve hayata hazırlamak sorumluluğunu taşıyan 
yetişkinlerin ne şekilde istismarına maruz kaldığını ve bunun onda yarattığı travmayı ön plana 
çıkartır. Yazar, romanda ebeveyni tarafından bakımı ve fizyolojik gereksinimleri 
karşılanmayan, doğal ilgi ve arzuları engellenen küçük bir çocuk üzerinden bozuk aile ve 
toplum yapısının doğuracağı sonuçları gösterir. Masum bir çocuk figürü üzerinden 
parçalanmış, yozlaşmış aile yapısının ve toplumsal düzenin eleştirildiği roman, çocuk, aile ve 
toplum ilişkisinin sorgulanması noktasında önemli bir metafor hâline dönüşür. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Parçalanmış Aile, Yetişkinler, Edebiyat 
 

THE CHILD AS VICTIM IN THE NOVEL “THE LIGHT HOUSE” BY ALISON 
MOORE 

 
Abstract 
The adult world, consisting of family, society and political authority who want to control and 
keep down children and shape them in a way to maintain their own power and future try to 
realize this through all the innocence, fragility and weaknesses of children. Innocent children, 
who struggle to survive under the grip of harsh attitudes and behaviours of adults that 
supposedly aim to improve them, are forced to take on the role assigned to them. They are 
also the ones who pay the price of conflicts among adults. On the one hand, children whose 
lives are almost lost within the parted family structures that lead them to disasters yearn for a 
life full of trust, peace and love.   
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They struggle for lives imposed on them on the other. This study deals with Alison Moore's 
novel The Light House, which tells the tragic life story of a child of a broken family. The 
novel draws on the destructive effects of parents, society and environmental factors on a child 
named Futh during his growth and development stages. It tells the difficulties Futh had to 
face, who was constantly exposed to psychological and physical abuse by his father after his 
wife left him, which has devastating effects on him. It is mainly about how he was exposed to 
abuse by adults who have the responsibility of protecting and preparing him for life, and 
highlights the trauma it caused. In the novel, the author shows the sufferings caused by a 
broken family and society structure through a small child whose care and physiological needs 
are not met by his parents and whose natural interests and desires are denied. The novel, in 
which the parted and corrupt family structure and social order are criticized over an innocent 
child figure, turns into an important metaphor at the point of questioning the relationship 
between child and family and society. 
Keywords: Child, Broken Family, Adults, Literature 
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ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE POPÜLER BİLİMİ ANLATIM 
YÖNTEMLERİ 

 
Dr. Mustafa ORHAN 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ORCID: 000-0002-8559-4834 
 
ÖZET 
Duygu ve düşüncelerin çocukların gelişim dönemlerine uygun bir şekilde seçilen sözcüklerle, 
çocukların duygularına hitap edecek şekilde ifade edilmesine çocuk edebiyatı denilmektedir. 
Türkiye’de Tanzimat’ın ilanından sonra batılı anlamda çocuk edebiyatı çalışmaları 
başlamıştır. Türk edebiyatında Tanzimat öncesi dönemde duygu ve düşüncelerin ifadesinde 
genel olarak şiir kullanılırken, Tanzimat’ın ilanından sonra batı edebiyatından alınan düz yazı 
biçimleri Türk edebiyatında hızla kullanılmaya başlanmıştır. Yetişkinler için yazılan eserlerin 
yanı sıra çocuklar için yazılan eserlerde de düz yazı formları kullanılarak eserler meydana 
getirilmiştir. Aradan 150 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen çocuk kitaplarında düz 
yazının bazı formlarında yeterli denilebilecek kitapların olmadığı dikkat çekmektedir. On 
sekizinci yüz yıldan itibaren ortaya çıkan popüler bilim kavramı, Servet-i Fünun dergisi ile 
Türk edebiyatında kendini hissettirmiş ve sonrasında çocuk edebiyatındaki yerini de almaya 
başlamıştır. Önce radyonun, ardından televizyonun yayın hayatına başlaması popüler bilim 
çalışmalarının Cumhuriyet sonrası artmasında etkili olmuştur. 1960’lı yıllarda TÜBİTAK’ın 
kurulması ve ardından Bilim ve Teknik dergisinin yayın hayatına başlaması ile Türkiye’de 
popüler bilim çalışmaları devletin himayesinde hız kazanmıştır. 1990’lı yılların sonunda 
çocuklara yönelik Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri başta olmak üzere değişik kurum 
ve kuruluşların çıkardığı popüler bilim dergilerinin yayın hayatına başlaması, internetin 
yaygın olarak kullanılmaya başlanması popüler bilim çalışmalarını daha da hızlandırmıştır. 
Buradan hareketle çalışmada Türkiye’de çocuk edebiyatı eserlerinde popüler bilimi anlatma 
yöntemleri ele alınmıştır. Çalışmanın amacına yönelik Türkiye’de popüler bilim yayıncılığı 
yapan yayınevlerinin kitapları incelendiğinde “masal, hikâye ve roman” anlatım türünde 
kitapların çoğunlukta olduğu görülmektedir. “Mektup, anı, hatıra, günlük, şiir, deneme” vb. 
anlatım türlerinde popüler çocuk bilim kitaplarının az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, popüler bilim, anlatım yöntemleri, 
anlatım türleri  
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METHODS OF EXPRESSION OF POPULAR SCIENCE IN CHILDREN'S 
LITERATURE WORKS 

 
ABSTRACT 
The expression of emotions and thoughts in words appropriate to the developmental periods 
of children and in a way that addresses their feelings is called Children's literature. Studies of 
children's literature in the Western sense in Turkey began after the announcement of the 
Tanzimat. While generally using poetry in the expression of feelings and thoughts in pre-
Tanzimat Turkish literature, after the announcement of Tanzimat, prose typefaces taken from 
Western literature quickly began to be used in Turkish literature. In addition to those written 
for adults, works written for children have also been created using prose forms. Although 
more than 150 years have passed, it is noteworthy that there are not enough books in some 
forms of prose in children's books. The concept of Popular Science, which emerged from the 
eighteenth century, made itself felt in Turkish literature with Servet-i Fünun magazine and 
then began to take its place in children's literature. In the post-Republican period, the 
beginning of radio and television broadcasting was instrumental in the rise of popular science 
studies. With the establishment of TUBITAK in the 1960s and then the publication of Bilim 
ve Teknik magazine, popular science studies in Turkey gained momentum under the auspices 
of the state. At the end of the 1990s, popular science studies accelerated with the publication 
of popular science magazines published by various institutions and organizations, especially 
Bilim Çocuk and Meraklı Minik magazines for children, and the widespread use of the 
internet. This article deals with the methods of expressing popular science in children's 
literature in Turkey. When the books of the publishing houses engaged in popular science 
publishing in Turkey are examined, it is seen that the "tale, story and novel" narrative type 
books are in the majority. As a result, it is possible to say that there are few popular children's 
science books in narrative types such as "letter, memoir, diary, poem, essay." 
Keywords: Children's literature, children's books, popular science, methods of expression, 
types of expression 
 
1. ÇOCUK EDEBİYATI 
Duygu ve düşüncelerin edebiyatın zenginliklerinden yararlanılarak çocuklara uygun şekilde 
dile getirilmesine çocuk edebiyatı denir. Bilindiği gibi edebiyatı genel anlamda “duygu ve 
düşüncelerin dilin ifade zenginliklerinden yararlanılarak meydana ifade edilmesi” şeklinde 
tanımlamak mümkündür [ (Yalçın & Aytaş, 2018) (Kıbrıs, 2016), (Şimşek & Yakar, 2018)]. 
Bu genel bir tanımdır ve “yetişkin” bireyler için uygun olmakla beraber, “çocuklar” için 
yeterli bir tanım değildir. Bilindiği gibi çocukluk dönemi doğumdan itibaren on sekiz yaşına 
kadar olan süreyi içine alır. Bu dönem, bireyin fiziki ve ruhi yönden gelişim dönemidir. 
Çocukluk dönemi, her yönüyle gençlik ve yetişkinlik döneminden farklı olduğu için, bu 
dönem için “edebiyatın” tanımı da farklıdır (Çakır, 2014). Çocuk edebiyatı alanında çalışan 
pek çok yazar ve akademisyenin “içeriği” aynı olmakla beraber “ifade şekli” birbirinden farklı 
pek çok tanımı olduğu bilinmektedir.   
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Bazı yazarlara göre çocuk edebiyatı 2-14 yaş arası ile sınırlandırılmakta (Oğuzkan, 2014), 
bazı yazarlara göre de çocuk edebiyatı “eğitirken eğlendiren (Güleryüz, 2013)” özelliği içinde 
barındırmaktadır. Edebiyatın “eğitme” bir kaygısı ve sorumluluğu yokken, çocuk edebiyatının 
“eğitme” kaygısı taşıdığı bilinmektedir. (Şimşek & Yakar, 2018) Çocuk edebiyatı, çocukları 
eğlendirirken eğitmeli, eğitimle ilgili beklentileri doğrudan değil, sezdirme yoluyla 
gerçekleştirmelidir. Çocuk edebiyatından, çocuğun dil kullanımını, hayal gücünü, yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Çocuk edebiyatından beklentiler göz önüne 
alındığında, çocuk edebiyatı alanında eser meydana getirmek için çocukların “fizyolojik, 
psikoloji, pedagojik” özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerektiği ortadadır. Eli 
kalem tutan, bir şeyler yazmayı seven herkes çocuk edebiyatı alanına yönelmemelidir. Bu 
alanda çalışmak için öncelikle alan hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.  
 
1. 1. Çocuk Edebiyatının Tarihi Gelişimi 
Edebiyat, duygu ve düşüncelerin sözlü veya yazılı olarak estetik bir şekilde ifade edilmesi 
olarak tanımlandığına göre (Kubbealtı, 2021), ilk insandan günümüze edebiyatın varlığını 
sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Bugün hayatımızı devam ettirdiğimizi medeniyetin 
binlerce yıldan geçerek günümüze ulaştığı bilinmektedir. Bu süre içerisinde birçok keşiflerin, 
icatların, yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan savaşların yapıldığı, birçok doğal felaketin 
yaşandığı, insanlığın mutlu, huzurlu yıllar yanı sıra çok ıstıraplı yıllar yaşadığı bir gerçektir. 
Bu süreçte kimi zaman kadına, kimi zaman da çocuğa değer verilmemiş, onlara karşı “sıradan 
bir nesne” gibi davranılmıştır. Kutsal kitaplarda insanlar herhangi bir ayrım yapılmadan “eşit” 
kabul edilmiştir ancak zamanla insanlık bu gerçeği değişik gerekçelerle göz ardı etmiştir 
(Orhan, 2021). Avrupa’da çocukların “birey” olarak kabul edilmesi 16. Yüz yılda mümkün 
olmuştur. Bu yüz yıla kadar çocuklar için herhangi bir kitap çalışması söz konusu değildir. 
Çocukların genellikle dini nitelikteki kitapları, meraklı olanları ise elde ettikleri yetişkin 
kitaplarını okumaktadır. 17. Yüzyıldan itibaren çocuklar için de kitap yazma fikrinin 
gelişmesiyle “çocuk edebiyatı” da ortaya çıkmıştır. Modern anlamda çocuk kitabı olmamakla 
beraber çocuklar için kitap çalışmaları İngiltere’de başlamış, zamanla diğer ülkelerde de 
çalışmalar yaygınlaşmıştır. Matbaa, kâğıt, fotoğraf, haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler, 
ulaşımın kolay ve yaygın hale gelmesi her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da büyük bir 
gelişme ve hızlanmaya neden olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu olarak 18 ve 19. Yüzyılda 
çocuk edebiyatı olması geren yeri almaya başlamıştır (Oğuzkan, 2014). Çocuklar için dergi ve 
kitap çalışması hız kazanmış, ayrıca üretim maliyeti düştüğü için çocukların ve ailelerin bu 
ürünlere ulaşımı da kolay hale gelmiştir. 20. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde dünyada çocuk 
edebiyatı yazılı ve görsel alanda olmak üzere büyük gelişme göstermiştir (Arslan, Şimşek, & 
Yakar, 2018). Günümüzde çocuk edebiyatı yazılı kitap, dergi, kart vb. ürünlerle; görsel film, 
animasyon, çevrimiçi söyleşiler vb. ürünlerle varlığını emin adımlarla sürdürmektedir. 
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1. 2. Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Gelişimi 
Çocuk edebiyatının geçmişini çok eskilere dayandırmak mümkündür. Modern anlamda çocuk 
edebiyatı eserlerinden önce Türk edebiyatında çocuklara yönelik kitapların veya bazı 
kitaplarda çocuklar için bölümlerin olduğu bilinmektedir. Tuhfe-i Lâmi’î, Divan ü Lügâti’t 
Türk, Tuhfe-i Asım, Hayriyye, Lâtfiyye, Tuhfe-i Hüsamî, Kâbus-name, Tuhfe-i Şâhidî, 
Nazm-ı Bedî (Sınar, 2006) adlı kitapların bazıları çocuklar için yazılırken, bazılarında da 
çocuklara yönelik bölümler bulunmaktadır. Alan uzmanlarının bazıları bu kitapların “çocuk 
edebiyatı ürünü” olmadığını dile getirirken (Yalçın & Aytaş, 2018), bazıları da “çocuk 
edebiyatı” ürünü olarak kabul edilebileceğini dile getirmektedir. Kitaplardan bazılarının 
yetişkinlere yönelik olduğu bilinmektedir. Bu nedenle “kabul edilmemelidir” görüşünde 
olanlara katılmak mümkündür. Diğer yandan, çocuklar için yazılan kitaplarda yer alan bilgiler 
ise çocukların edebi zevk alarak eğitilmelerinden daha ziyade, ahlaki öğütleri içeren 
kitaplardır. Ancak, çocuklar için yazılmış olmaları önem taşımaktadır. Modern anlamda çocuk 
edebiyatı çalışmaları Tanzimat döneminde başlamaktadır. Tanzimat’ın ilk yıllarında çocuklar 
için yapılan çevirilerle başlayan çalışmalar, zamanla yerini telif çalışmalarına bırakmıştır 
(Sınar, 2006). Tanzimat dönemi ve sonrasında Osmanlı’da “çocuk” algısında belirgin 
değişiklikler olmuş ve çocukların da “birey” olduğu görüşü yerleşmiştir. Yine bu dönemde 
batıdan çeviri çalışmaları başlamış ve bu çeviriler içerisinde çocuklara yönelik kitaplar da yer 
almıştır (Arslan, Şimşek, & Yakar, 2018). İlerleyen dönemde çocuklar için dergilerin ortaya 
çıkması, Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Edebiyat dönemi 
olarak; Tanzimat, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat Dönemi yazarlarından bazıları çocuklara 
yönelik eserler vermişler ve çocuk edebiyatının gelişmesine katkı sağlamışlardır. İbrahim 
Alaaddin Gövsa, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Kazım Karabekir eserleriyle bu gelişime katkı 
sağlayan isimlerden sadece bir kaçıdır. Çocuk edebiyatı çalışmalarına zamanla “çocuklar için 
popüler bilim” yayınları da eklenmiş ve batılı anlamda modern çocuk edebiyatı çalışmaları 
sağlam temellerde devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı dönemi de dahil olmak üzere 
çocuklar için yapılan yayınların devam ettiği bilinmektedir. 
Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde Türkiye’de çocuk edebiyatı çalışmaları hızlanarak 
devam etmiştir. Şiir ve anlatıma dayalı türlerde çocuklara yönelik değişik eserler veren 
yazarların varlığı bilinmektedir. Bu dönemde çocuklara yönelik telif ve tercüme kitapların 
yayımlanmasına (ikinci dünya savaşı gibi şartları zorlaştıran nedenlerden dolayı yavaşlama 
olsa da) devam edilmiştir. Cumhuriyet dönemi çocuk edebiyatı çalışmaları, resmi ve özel 
kurum ve kuruluşların çıkarmış olduğu kitap ve dergilerle 1980’li yıllara kadar devam 
etmiştir. 1979 Yılı, UNESCO tarafından “Dünya Çocuk Yılı” ilan edilmiş ve bu çerçevede 
değişik ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çocuklara yönelik bir dizi etkinlikler 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda “çocuk edebiyatı” konulu çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. 
1980’li yıllarda MEB ve Kültür Bakanlığı öncülüğünde çocuk edebiyatı yayınlarına yönelme 
söz konusudur. 1990’lı yıllarda popüler bilimin çocuk edebiyatı çalışmalarında yer almasıyla 
Türkiye’de çocuk edebiyatı çalışmaları farklı bir boyut kazanmıştır. TÜBİTAK tarafından 
çocuklara yönelik “Bilim Çocuk” ve “Meraklı Minik” dergilerinin yayın hayatına başlaması, 
popüler çocuk bilim kitaplarının Türkiye’de yaygınlaşması için önemli bir dönüm noktasıdır 
(Orhan, 2021).   
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Basın ve yayın dünyasında görüntünün renklenmesi ve internetin Türkiye’de yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmasından sonra çocuk edebiyatı basılı ve interaktif ortamda gelişerek 
büyüme devam etmiştir. Halen Türkiye’de başta TÜBİTAK olmak üzere özel sektöre ait 
değişik yayınevleri tarafından çocuklara yönelik yayınlar yapılmaktadır. Üniversitelerde 
çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, çocuk dergileri vb. konularda akademik çalışmalar 
yapılmaktadır. 
 
2. POPÜLER BİLİM 
Popüler bilim sözcüğünün değişik tanımları bulunmaktadır. Popüler bilimi, yapılan bilimsel 
çalışmaların toplumun genelinin anlayacağı bir dilde ifade edilmesi olarak tanımlamak 
mümkündür. Başka bir deyişle popüler bilim, akademik bir dille yapılan bilimsel çalışmaları, 
anlaşılır bir dil ile toplumun geniş kesimlerine sunmaktır (Güner & Çitçi, 2010). Bilimsel 
çalışmaların halkı ilgilendirip ilgilendirmeyeceği konusunda bazı tartışmaların yapıldığı 
bilinmektedir. Kimi bilim insanları “popüler bilim çalışmaları”nın bilimin saygınlığına gölge 
düşüreceğini savunurken, kimi bilim insanları da “popüler bilim çalışmaları” ile bilime olan 
merakın artacağını, bilimin dünyanın daha geniş coğrafyalarına daha hızlı yayılacağını 
savunmuştur. Neticede “popüler bilim çalışmaları” ile bilime olan ilgi dünya genelinde hızla 
artmış ve bunun sonucu olarak da bilimsel çalışmalar hızlanmıştır. 
 
2.1. Popüler Bilimin Gelişimi 
Yapılan bilimsel çalışmaların halkın genelinin anlayacağı şekilde sunulması yani bilimin 
popülerleştirilmesi çalışmaları on sekizinci yüz yıla kadar dayanmaktadır. Dünyanın değişik 
yerlerinde ve özellikle Avrupa’da on sekizinci yüz yıldan itibaren bilimsel çalışmalar hız 
kazanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmaların başlangıçta zenginler tarafından takip edildiği 
bilinmektedir. Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan toplumsal anlayış ve yeni yönetim 
sistemi, bilimsel icatların günlük hayata, sanayiye ve savaşlara yansıması halkın bilime ve 
bilimsel çalışmalara olan merakını arttırmıştır. (Güner & Çitçi, 2010) Yapılan bilimsel 
icatlarla sanayi üretimi artmış, şehirler ve kıtalar arasındaki ulaşım kolaylaşmış, pek çok 
ölümcül hastalığın aşısı bulunmuştur. Bütün bu gelişmeler halkın bilime ve bilim insanlarına 
olan güvenini arttırmıştır. Bilime ve bilimsel çalışmalara olan merakın artması, yapılan 
bilimsel çalışmaların halkın genelinin anlayacağı bir dille halka aktarılmasını zorunlu 
kılmıştır. Böylece bilimin popülerleştirilmesi “popüler bilim” çalışmaları başlamıştır. Popüler 
bilim çalışmaları başlangıçta dergi ve gazeteler aracılığı ile yapıldığı bilinmektedir. 
Gazetelerde ve dergilerde popüler bilim çalışmalarına yer verilmekte, okuyucular değişik 
bilimsel çalışmalar konusunda bilgilendirilmekteydi. İlerleyen zamanlarda popüler bilim 
konularında kitaplar da yazılmaya başlamıştır. Böylece popüler bilim çalışmalarında yeni bir 
döneme girilmiştir. On dokuzuncu yüz yılın sonlarında ulaşım ve iletişimde kaydedilen 
gelişmeler dergi, gazete ve kitapların merkezden çok daha uzaklara iletilmesini kolaylaştırmış 
ve böylece ülkelerin ücra yerlerinde oturan insanlar da bunları okuma fırsatı elde etmişlerdir. 
Bütün bunların sonucunda yapılan bilimsel çalışmalar, keşif ve icatlar kısa sürede dünyanın 
değişik yerlerinde duyulmuştur. Bütün bu gelişmeler yirminci yüz yıla gelindiğinde popüler 
bilimin hızla ilerlemesinde önemli rol oynamıştır (Orhan, 2021).   
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Yirminci yüz yılın başlarında radyonun, ortalarında da televizyonun toplumsal hayatta yerini 
alması, popüler bilimin gelişimi açısından oldukça önemlidir (Dursun, 2010). Yapılan 
bilimsel çalışmalar radyo ve televizyon aracılığı ile ilgililere anında duyurulurken, bilim 
meraklılarına özel programlarla insanların bilime olan merakları da giderilmeye çalışılmıştır. 
Yirminci yüz yılın sonlarına doğru internetin icadı ve sosyal hayatta kullanılması, popüler 
bilimin toplumun her kesimine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır (Kılıç, 2009). 
Bu kolaylığın beraberinde bazı riskleri de barındırdığı bilinmekle beraber, günümüzde 
popüler bilim çalışmaları dünya genelinde geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilmektedir. 
 
2. 2. Popüler Bilimin Türkiye’de Gelişimi 
Popüler bilim çalışmalarının Osmanlı’da on dokuzuncu yüz yılın sonlarında “Servet-i Fünun” 
dergisi ile başladığı kabul edilmektedir. Daha önceki yıllarda değişik dergilerde bilimle ilgili 
yazılar yayımlansa da adı ve içeriği ile “bilimsel” denilebilecek dergi Servet-i Fünun’dur 
(Arslan, Şimşek, & Yakar, 2018). İlerleyen yıllarda yayımlanmaya başlayan değişik dergi ve 
gazetelerde popüler bilim konularına yer verilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonraki 
dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın, resmi ve özel kurumların yapmış oldukları telif ve 
tercüme ansiklopedi, kitap faaliyetleriyle (Kıbrıs, 2016) popüler bilim çalışmaları devam 
etmiştir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de radyonun, ardından televizyonun 
toplumsal hayatta kullanımı popüler bilim çalışmalarına olumlu katkı sağlamıştır. 1960’lı 
yıllarda TÜBİTAK’ın kurulması ve Bilim ve Teknik dergisinin yayın hayatına başlaması ile 
Türkiye’de popüler bilim çalışmaları yeni bir döneme girmiştir. Yirminci yüz yılın son 
çeyreğinde kamuya ve özel sektöre ait değişik kurum ve kuruluşların yayımladıkları kitap ve 
dergilerle popüler bilim çalışmaları devam etmiştir. TÜBİTAK Kitaplar Müdürlüğünün 
kurulması ve kamu adına telif ve tercüme popüler bilim kitapları yayıncılığına başlanması, 
ardından yine TÜBİTAK tarafından çocuklar için sırasıyla Bilim Çocuk ve Meraklı Minik 
dergilerinin çıkartılmaya başlanması, internetin yaygın bir şekilde kullanılması Türkiye’deki 
popüler bilim çalışmalarının yaygınlaşmasında, popüler bilimin geniş halk kitlelerine 
ulaşmasında, çocuklar ve gençler arasında sevilmesinde önemli roller oynamıştır. 
 
3. ANLATIM TÜRLERİ, ÇOCUK EDEBİYATINDA KULLANIMLARI VE TÜRLER 
ARACILIĞI İLE POPÜLER BİLİMİN AKTARILMASI 
Gerçek veya hayal ürünü duygu ve düşüncelerin yer aldığı olayların ikinci veya üçüncü 
şahıslara aktarılmasına “anlatım” denilmektedir. Anlatım sözlü olarak yapılırsa sözlü anlatım, 
yazıyla yapılırsa yazılı anlatım denilmektedir. Anlatımın değişik formları bulunmaktadır. 
Hangi formun hangi konu anlatımında kullanılacağı ile ilgili kesin bir kural bulunmamaktadır 
(Kudret, 2003). Anlatılacak konunun özelliğini ifade etmeye en uygun anlatım türlerinden biri 
tercih edilerek konunun anlatımı gerçekleştirilmektedir. Olayların, duygu ve düşüncelerin 
anlatımında yaygın olarak kullanılan değişik anlatım türleri bulunmaktadır. 
 
3.1. Hikâye: Yaşanmış ya da yaşanma ihtimali bulunan olayları anlatan yazılara hikâye denir. 
Hikâye türü yazılarının “olay, zaman, mekân ve şahıslar” olmak üzere dört temel unsuru 
vardır. Hikâye türü yazılar birkaç sayfayı geçmeyen kısa yazılardır (Kudret, 2003).  
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Olayı ele alış şekline göre hikayeler “olay hikayesi” ve “kesit hikayesi” olmak üzere ikiye 
ayrılır. Olay hikayesinde olay meydana geliş sırasına göre baştan sona anlatılırken, kesit 
hikayesinde olaydan bir kesit daha detaylı ele alınır. Hikâye türü, çocuk edebiyatında en çok 
kullanılan türlerin başında gelmektedir. Gelişim çağları dikkate alındığında 6 – 12 yaş grubu 
çocuk kitaplarında hikâye türüne yer verilmesi gerektiği bilinmektedir (Kıbrıs, 2016). Bu yaş 
grubu çocuklar için hazırlanacak kitaplarda ele alınacak konuların “hikâye” formatında 
verilmesi pedagojik açıdan uygun bulunmaktadır. Türkiye’de satışta bulunan çocuk 
kitaplarının genelinin “hikâye” türünde yazıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi çocuk kitabı 
yazarlığı özel uzmanlık gerektiren, çocuk gelişimcisi, çocuk psikoloğu, eğitimciler gibi diğer 
alan uzmanlarıyla iş birliği gerektiren özel bir alandır. Ticari veya politik amaçla adı “çocuk 
kitabı” olan kitaplar yazılmamalıdır (Orhan, 2021). Hikâye anlatım türü, çocuklara edebi 
zevki tattırırken aynı zamanda değişik konularda eğitimini amaçlayan kitapların yazılması 
için uygun bir türdür. Olayı, kahramanları, çevre ve zamanı çocukların gelişim seviyesine 
uygun bir şekilde seçmek mümkündür. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri 
kullanılan dilin, çocukların gelişim seviyesine uygun olmasıdır. Türkiye’de hikâye türünde 
popüler bilim konularını anlatan kitaplar iki binli yılların başından bu yana hızla artmıştır. 
Halen Türkiye’de popüler bilim yayıncılığı alanında TÜBİTAK’ın yanı sıra yayıncılık 
çalışmalarını sürdüren değişik kurumlar ve bu kurumların yaptığı yayınlar bulunmaktadır. 
Boğaziçi Yayınları, ODTÜ Yayıncılık, Teleskop Popüler Bilim, Pegasus Yayınları, Ginko 
Bilim, Ketebe Yayınları Pan Yayıncılık, İletişim Yayınları, İnkılap Yayınları, Cumhuriyet 
Kitap, Güncel Yayıncılık vb. birçok yayınevi basılı popüler bilim yayıncılığını devam 
ettirmektedir 
Popüler bilim konularını ele alan hikâye türünde çocuk kitaplarında da hikâyenin ve çocuk 
kitaplarının unsurlarına dikkat etmek gerekmektedir. Popüler bilim konularının hikâye türü ile 
çocuklara anlatılması sanıldığı kadar güç değildir. Bu konuda güzel örnekler bulunmaktadır. 
Altı yaş grubu çocuklar için yazılmış olan ve “Anadolu Yer Sincabı”nın hayatını konu edinen 
“Tombul Çekirdek ve Anadolu Yer Sincabı” adlı kitap, konuyu hikayeleştirerek çocukların 
seviyesine uygun bir şekilde anlatmaktadır. Kitabın kahramanları “tombul çekirdek ve 
Anadolu yer sincabı”nın yanı sıra bozkırdaki diğer bazı canlı türleridir. Hikâye bir yaz 
mevsiminde başlayıp, sonraki yılın bahar mevsimine kadar devam etmektedir. Kitapta 
Anadolu yer sincabının bir yıllık hayatı tombul çekirdeğin ağzından anlatılmaktadır (Gür, 
2011). Kitap, biyolojinin canlılar alanında, popüler bilim konusunda yazılmıştır. Kitabın 
resimlerinin de çocukların gelişim çağlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir. Kitapta 
anlatılan konu kısaca şöyledir: “Çifçinin hasat ettiği çekirdeklerden biri olan tombul çekirdek 
satılmaya götürülen çekirdeklerden farklı olarak çuvala değil “toprağa” düşer. Bir anda 
kendini Anadolu Yer Sincabı’nın ağzında bulur. Sincapla beraber yuvasına giden Tombul 
Çekirdek, orada Sincap’ın ağzından çıkar ve yuvada kalarak Sincap’ın bir yıllık yaşam 
öyküsünü gözlemler.” 
Fen bilgisi dersinin konusu olan aynalar, çocuklara anlatılması güç olarak düşünülmektedir. 
Ancak, TÜBİTAK yayınları “Bilime Güvenin” serisinden çıkan “Demir Neden Mıknatısa 
Yapışır?” adlı kitap, konuyu öyküleştirerek yedi yaş grubu çocuklara uygun biçimde 
anlatmaktadır. Kitabın kahramanları “Mingu, Bay Çokbilir ve Mingu’nun büyükannesi”dir.  
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Kitapta “mıknatıs”ın çekim özelliği ile bağlantılı değişik konular anlatılmaktadır (Kim & 
Kim, 2019). Kitapta kurgulanan olay kahramanların yaşadığı şehirde ve bir günde 
geçmektedir. Kitabın konusu kısaca şu şekildedir: “Mingu, büyükannesi ile kalmaktadır. 
Büyükanne ortalıkta bulduğu herşeyi çöp diye atmaktadır. Bu nedenle Mingu odasındaki 
çöpleri toplamakta ve odasını düzeltmektedir. Bu esnada küçük bir mıknatıs parçasını yere 
düşürür ve bulamaz. Komşusu Bay Çokbilir’den yardım ister. Bay Çokbilir Mingu’nun evine 
gelir. Kaybolan mıknatısı bulmak için cebinden başka bir mıknatıs çıkarır. Mıknatısın çekim 
özelliğinden yararlanarak diğer mıknatısı bulur. Bu esnada Mingu ile mıknatıslarla ve 
mıknatısların günlük hayatımızdaki yeri ile ilgili konuşmalar ve mini deneyler yapar. Kitapta 
yer verilen kahramanlar ve kahramanların yaptıkları hedef kitle çocukların gelişim 
özelliklerine uygundur. Konu, “merak ögesi” ön planda tutularak anlatılmıştır. 
Çevre kirliliği son yıllarda sıkça gündeme gelen popüler bilim konularından biridir. Çocuklar 
için konuyla ilgili değişik kitapların yazıldığı bilinmektedir. TÜBİTAK yayınları arasında yer 
alan ve sekiz yaş grubu çocuklara yönelik yazılan “Kalundborg Beşlisi” adlı kitap, çevre 
kirliliğini hikayeleştirerek anlatması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Kitabın 
kahramanları kendilerine “Kalundborg Beşlisi” adını verdikleri “Viggo, Viktor, Alan, Emil, 
Oliver” adlı çocuklardır. Kahramanlar, bazen fiyort sahilinde balık tutar, bazen de uzun kıyı 
şeridi boyunca köpekleriyle birlikte koşar, yarışırlar. Hepsi fiyort sahilini çok ama çok 
sevmektedir. Olay, “Kalundborg” adlı kasabada geçmektedir. Zaman olarak 1980’lerin ilk 
yılları, 23 Mayıs 15.36 verilmiştir. Zamanın bu kadar net verilmesi merak ögesini harekete 
geçirmesi bakımından önemli olarak değerlendirilmektedir. Kitabın konusu kısaca şöyle 
özetlenebilir: “Kalundborg Beşlisi adlı topluluk üyesi çocuklar sahilde gezerken sahilde hasta 
bir halde anne, baba ve beş yavru ördekten meydana gelen ördek ailesi bulurlar, durumu ağır 
olan yavruları tedavi için veterinere götürürler. Daha sonra grup üyeleri, sahili korumak için 
plan yaparak bir dizi eylem gerçekleştirirler. Hikâyenin sonunda sahilin kirlilikten kurtulması 
için yapılması gerekenler belirlenir. (Nam, 2017)” Kahramanların yaptıkları eylemlerin hedef 
kitleye uygun olduğu düşünülmektedir. 
Ağaçların yaşam döngüsünü konu alan ve ilköğretim dönemi çocuklar için yazılan “Küçük 
Meşe Palamudu” adlı kitap, meşe palamudunun “tohumluktan ağaç olmaya” kadar olan 
serüvenini hikâye tarzında anlatmaktadır (Joyce, 2021). Kitabın konusu kısaca şöyledir: “Bir 
meşe palamudu, yaprakların ağaçtan ayrıldığını görünce onların ardından yere atlar. O esnada 
bir sincap gelir, meşe palamudunu alıp, toprağa gömer. Meşe palamudu orada çimlenir, kök 
salar ve dallarına kuşların konduğu kocaman bir meşe ağacı olur, daha sonra kendi de toprağa 
bir meşe palamudu fırlatır.” Kitapta popüler bilim konusu olan “bitki ve meyvelerin kök verip 
yetişmesi” konusu hikâye tarzında anlatılmaktadır. 
Kuşların çoğalmasını konu alan ve ilköğretim dönemi çocuklar için yazılan “Küçük Kuş” adlı 
kitap, kuşların hayatını ilköğretim çocuklarının seviyesine uygun olarak hikâye biçiminde 
anlatmaktadır. Kitabın kahramanı minik bir serçedir. Hikâyede belirli bir zaman yoktur. 
Hikâye bir yumurtanın içinde başlamakta, ormanda devam etmekte ve bir kuş yuvasında sona 
ermektedir. Kitabın konusu kısaca şöyledir: “Minik serçe içinde bulunduğu yumurtayı 
gagasıyla kırarak dışarı çıkar ve onun için hayat başlar. Anne ve babası ile mutlu bir aileleri 
vardır. Günler geçer ve minik serçe uçmasını öğrenir. Ailesi ile beraber yaşarken değişik 
yerlere göç ederler.   
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Bu göçler esnasında bir arkadaş edinerek kendileri bir aile olurlar ve onun da yumurtalarından 
yavrular çıkar (Fossey, 2021).” Kitapta popüler bilim konusu olan kuşların çoğalması hikâye 
türü ile anlatılmaktadır. Kitaptaki resimlerin çocukların gelişim çağlarına uygun olduğu 
değerlendirilmektedir. 
 
3.2. Roman: Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları “yer, zaman ve kahramanlarla” anlatan uzun 
yazılara roman denilmektedir. Roman, edebiyatta önemli bir anlatım türüdür ve değişik 
konular roman türü ile anlatılabilmektedir. Roman yazarken dikkat edilecek hususlardan biri, 
esas olayın alt kolları durumundaki olayların birbirleriyle ve ana olayla tutarlılık içinde 
olmasıdır. Roman türü, olay içinde olaylardan meydana gelen uzun yazılar olduğu için olaylar 
kurgulanırken mantık hatalarının olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Romanlar, 
konularına göre “tarihi roman, töre romanları, aşk romanları, bilim kurgu romanları, popüler 
bilim romanları (Kubbealtı, 2021)” gibi konularına göre sınıflandırılır. Roman türü, çocuk 
edebiyatında ilköğretim sonrası 12 yaş üzeri çocuklar için yazılan kitaplarda sıkça kullanılan 
bir türdür. Yirminci yüz yılın başından bu yana çocuklara yönelik değişik konularda yazılmış 
pek çok romanın varlığı bilinmektedir. Yazılan bu romanlarda çocuklara edebi zevke 
ulaşmalarının yanı sıra, okuma alışkanlıkları kazanmaları, tutum ve davranışlarını 
sorgulayarak “daha iyi olana” yönelmeleri amaçlanmaktadır (Eroğlu, 2016). Roman türünün 
Tanzimat’ın ilanı ile Türk edebiyatına girdiği düşünülürse, kısa sayılacak zaman diliminde 
çocuklara yönelik çok sayıda eser verildiği bilinmektedir. 
Roman türü, popüler bilim konularının çocuklara anlatılmasında da “araç” olarak 
kullanılmaktadır. Popüler bilimin Türkiye’de öne çıkmaya başladığı kabul edilen yirminci yüz 
yılın sonlarından itibaren bu alanda yazılan roman türünde kitapların varlığı bilinmektedir 
(Bozkaplan, 2010). Çocukların merak ettiği konuların başında “uzay, yıldızlar, kara delik, 
yapay zekâ” vb. konularda çocuklar için yazılan kitapların özellikle iki binli yılların başından 
itibaren arttığı gözlemlenmektedir (Bozkaplan, 2010). Değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 
düzenlenen yarışmalarda ödül alan çocuk romanlarında da popüler bilim konularına yer veren 
romanların olduğu bilinmektedir (Aydın E. , 2019). Popüler bilim konularını anlatan çocuk 
romanlarında dikkat edilmesi gereken konuların başında yazılan kitapların “çocuğa göre”lik 
ilkesine uygun olması gelmektedir. Çocuk kitaplarının hedef kitlesi çocuklar olduğu için yer 
verilen konular ve anlatımda kullanılan sözcükler, baş vurulan yöntem ve teknikler dahil 
bütün unsurların çocukların gelişim dönemlerine uygun olmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir. Diğer yandan “bilim kurgu, fantastik” ve “popüler bilim” sözcüklerinin 
birbirinden tam olarak ayrışmadığı da gözlemlenmektedir (Aydemir, 2011). Bilim kurgu 
romanlarının genel olarak “popüler bilim” konularını ele aldıkları, fantastik romanların ise bir 
kısmının “popüler bilim” konularına yer verdikleri gözlenmektedir. 
 
3.3. Anı / Hatıra: Yaşanmış olayların yazılmasıyla oluşturulan yazı türüne “anı / hatıra” 
denilmektedir (Kubbealtı, 2021). Kişinin yaşadığı veya yaşadığı dönemde şahit olduğu 
olayları yazdığı yazılara genel olarak anı / hatıra denilmektedir. Anı ve hatıra sözcükleri bu 
tür için aynı anlamda kullanılmaktadır. Kişinin önemli gördüğü olayları kaleme aldığı yazılar 
hatıra türünü oluşturur. Hatıra türü yazılarda günlük hayatı ilgilendiren değişik konular ele 
alınmaktadır.   
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2000’li yılların başından bu yana “hatıra / anı” türünde “popüler bilim” konularına yer 
verilmektedir. Bu tür kitapların bir kısmı “yaşanmış” olmakla birlikte bir kısmı “yaşanmış 
gibi” kurgulanmaktadır. Günlük türü ile anı / hatıra türü arasındaki önemli fark, günlük 
türünün tarihli ve genel anlamda günü gününe, anı / hatıra türünün ise yaşandıktan sonra 
yazılmış olmasıdır. 
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları arasında yer alan “Down Sendromlu Bir Arkadaşım Var” 
adlı kitap, hatıra türünde yazılmış bir popüler bilim kitabıdır (Mallinos, 2011). Hatıranın kime 
ait olduğu belli değildir. Kitabın konusu kısaca şöyledir: “Tomy down sendromlu bir çocuktur 
ve yaz kampına katılmıştır. Kamp süresince Tomy’nin ve hatırayı anlatan / yazan çocuğun 
yaşadıkları, down sendromlu çocukların genel davranış biçimleri, diğer bireylerin bu tür 
durumlarda neler yapıp, nasıl davranmaları gerektiği anlatılmaktadır.” Kitapta, down 
sendromlu çocuklar ve onlara karşı neler yapılması gerektiği hatıra türü şeklinde 
verilmektedir. Yine TÜBİTAK yayınları arasında çıkmış olan “Barışın Gezintisi” adlı (Lears, 
2015) “Otizmli bir çocuk ve kardeşleri”nin yaşadıklarını anlatan kitap, anı / hatıra türünde 
yazılmıştır. Kitabın konusu kısaca şöyledir: “Barış otizmli bir çocuktur, Başak ve Sevgi 
adında iki kardeşi vardır. Başak, Sevgi ve Barış parka gezmeye giderler. Eve dönünceye kadar 
Barış’ın otizmli olmasından kaynaklı bazı farklı olaylar yaşarlar.” Kitap, otizm ve otizmli 
çocuklar hakkında bilgiler içermektedir. Anlatımının ve resimlerinin hedef kitle çocuklarının 
gelişim çağlarına uygun olduğu düşünülmektedir. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları arasında 
yayımlanan “Bora’nın Pazar Heyecanı” adlı bir başka kitap (de Rubertis, 2017) da hatıra 
türünde yazılmış, sayıları öğretmeyi amaçlayan bir kitaptır. Kitabın konusu kısaca şöyledir: 
“Bora’nın büyük annesi yetiştirdiği ürünleri pazarda satmaktadır. Bora da büyük annesine 
yardım etmek üzere pazara götürülecek sebzelerin hazırlanmasına ve pazarda satılmasına 
yardım etmiştir. Bu esnada sayıları öğrenmiştir.” 
 
3.4. Deneme: Bir konu hakkındaki düşüncelerimizi herhangi bir kaynak göstermeden, kesin 
bir yargı belirtmeden rast gele yazdığımız çok uzun olmayan yazılara deneme denilmektedir 
(Kudret, 2003). Deneme yazıları için konu sınırlaması bulunmamaktadır. Sohbet havası içinde 
yazılan deneme türü, edebiyatta çok tercih edilen yazı türlerindendir. Popüler bilim konularını 
ele alan deneme türünde yazılan kitaplar özellikle 1990’lı yıllardan sonra yazılmaya 
başlanmıştır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan “Bilgiyle Sohbet” adlı kitap 
(Şengör, 2014), A. Celal Şengör’ün “popüler bilim” konularında yazmış olduğu “deneme” 
tadındaki yazılarından meydana gelmektedir. Kitapta yazarın başta bilim olmak üzere değişik 
konularda yazdığı yazıları yer almaktadır. Deneme türünde ve popüler bilim konularında 
yazılan bir başka kitap, Yapı Kredi Yayınları arasında yer alan “Herkese Biraz Bilim” adlı 
kitaptır (Allegre, 2011). Kitapta yazarın fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve yerbilim 
dallarında yazmış olduğu yazıları yer almaktadır. Çocukların gelişim çağlarına uygun, popüler 
bilim konularını anlatan ve deneme türünde yazılmış kitapların yazılması önemli olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
3. 5. Makale: Herhangi bir konudaki düşüncemizi kanıtlayarak kaleme aldığımız yazı türüne 
denir. Makale yazılarında, ileri sürdüğümüz düşüncelerimizi destekleyecek her türlü bilgi ve 
belgeye yer verilir.   
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Makale, deneme türüne göre daha uzundur ve “kesin yargı” içerir. Makale yazıları için konu 
sınırı yoktur, dergi ve gazetelerde yayımlanır (Kahraman, 2021). Akademik alanda yazılan 
makaleler tamamen bilimsel bir dille ve akademik alıntı ve kaynaklarla yazılırken, diğer 
makaleler yalın bir dille ve ileri sürülen görüşleri destekleyen kaynaklara dayandırılarak 
yazılır. Tanzimat’ın ilanından bugüne kadar gazete ve dergilerde popüler bilim konularını ele 
alan yazıların varlığı bilinmektedir. Gazete ve dergilerde yayımlanan popüler bilim konulu 
makaleler sayesinde halkın büyük bir kısmı bilimsel gelişmelerden haberdar olmuş, bilimi 
sevmiş ve popüler bilim yaygınlaşmıştır. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları arasında yer alan 
“Mutlu Beyin” adlı kitap (Karaçay, 2018), Bahri Karaçay tarafından Bilim ve Teknik 
dergisinde “beyin” konusunda değişik tarihlerde yazmış olduğu “makalelerin” derlemesiyle 
oluşmuş bir kitaptır. Kitapta “beyin, beynin görevleri, bölümleri” vb. konularındaki yazılar 
yer almaktadır. Yazılar, ortalama eğitim düzeyindeki insanların anlayabileceği popüler bilim 
diliyle kaleme alınmıştır. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları arasında benzer kitapların 
çokluğu popüler bilimin yaygınlaşması bakımından önemli görülmektedir. TUTİ Kitap 
yayınları arasından çıkan “İFA: İnsanın Fabrika Ayarları” adlı kitap serinin birinci kitabı 
olarak yayımlanmıştır. Kitapta insan bedeni ile ilgili makale türü yazılar yer almaktadır. 
Kitapta “İnsan neden bu kadar çıplak ve aciz? Bedensel ihtiyaçları karşılanan insan neden 
mutlu olamıyor? Yüz yıl önceki insanların bilmediği bunca yeni “ölüm nedeni” nereden çıktı? 
Neden hareketsiz kalınca hastalanıyoruz? Fazla yemek bize neden iyi gelmiyor? Yalnız 
kalınca neden erken ölüyoruz? Bedenin stres tepkileri, tüm hayvanların hayatta kalmasına 
yardımcı olurken, bizi neden bu kadar yoruyor hatta hasta edip öldürebiliyor? Sınırlarını 
aşamayan, zihnini ve bedenini zorlamayan insanlar neden bunalıma giriyor? Yaratılışımıza 
uygun bir yaşam kurmak ve bunu sürekli hale getirmek bu kadar zor mu? (Canan, 2019)” gibi 
sorulara cevaplar aranmaktadır. 
 
3.6. Gezi Yazısı: Kişinin gezdiği yerleri anlattığı yazılara gezi yazısı denilmektedir. Gezi 
yazılarında gezilen yerlerin “tarihi, coğrafyası, doğal ve tarihi güzellikleri, örf ve adetleri, 
gelenek ve görenekleri” gibi konulara yer verilir. Türk ve dünya edebiyatında “gezi yazısı” 
türünde ünlü yazarların olduğu bilinmektedir (Kudret, 2003). Gezi yazısı türü ile popüler 
bilim konuları aktarılabilir. Gezi yazı türü ile yazılmış popüler bilim yazılarının azlığı bir 
eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bilim merkezlerine, üniversite laboratuvarlarına, 
araştırma merkezlerine vb. yerlere yapılan gezi yazılarında burada ele alınan popüler bilim 
konularını da içine alan yazılar yazılabilir. Türkiye’de işletmesi devlete, belediyelere veya 
özel sektöre ait değişik bilim merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlere yapılan gezilerin ve 
gezide gözlemlenen bilimsel etkinliklerin ele alındığı yazılar öğrencilerin bu tür merkezlere 
gitmelerini özendirmesi bakımından önemli kabul edilmektedir. Bu tür yazılarda, gidilen 
mekân ve çevresi hakkında bilgiler verilerek, ilgi çekici tasvirler ve benzetmelerle 
“laboratuvar, bilim merkezi, teknoloji merkezi” vb. yerlerde yapılan popüler bilim 
çalışmalarına yer verilebilir. 
 
3.7. Tiyatro: Sahnede, seyirciler önünde icra edilmek üzere yazılan eserlere tür olarak tiyatro 
denilmektedir. Tiyatro türü tarihin eski dönemlerinden bu yana var olan bir türdür (Kubbealtı, 
2021). Tiyatro eserlerinde edebi zevkin yanı sıra insanların eğitimi de amaçlanmaktadır. 
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Tiyatro, Tanzimat’ın ilanından sonra Türk edebiyatına giren bir türdür. Tiyatro türü, sahnede 
ve seyirci önünde sergilenmek üzere yazıldığı için “üç birlik” kuralı denilen “olayda, zamanda 
ve mekânda” birlik kuralına uyması gerekmektedir. Bu nedenle tiyatro türünün her konuya 
uygun olmadığı düşünülmektedir. Tiyatroya meraklı bireylerin olduğu, tiyatro sahnelerinin 
hareketli ve etkileşimli olması nedeniyle çocukların tiyatro aracılığı ile iletilen konuları daha 
dikkatli dinledikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle popüler bilimin bazı alanlarında tiyatro 
türünde eserler yazılabileceği değerlendirilmektedir. 
 
3.8. Masal: Temelini yaşanmış bir olaydan almakla birlikte zaman içerisinde gerçek dışı 
olaylar haline dönüşen, nesilden nesile, ağızdan ağıza, aktarılarak günümüze ulaşan, 
olağanüstü olayları, olağanüstü kahramanlarla anlatan edebi bir türdür. (TDK, Türk Dil 
Kurumları Sözlükleri, 2021) Okul öncesi dönem çocukları, “hayal kurmayı ve olağanüstü 
durum ve kahramanları” sevdikleri için masal türündeki eserleri beğenerek dinlemektedir. 
Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan kitapların “masal” türünde hazırlanması önemli 
olarak değerlendirilmektedir (Kıbrıs, 2016). Masal türü, çocuk edebiyatında sık kullanılan 
türler arasındadır. Popüler bilim konularının okul öncesi dönem çocuklara anlatılmasında da 
masal türünden yararlanılmaktadır. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları yayınları arasında yer 
alan “Kızıl Gergedan’ın Kış Şarkısı” (Barton, 2019) adlı kitapta “mevsimler” konusu, masal 
ögelerinden yararlanılarak çocuklara anlatılmaktadır. Masallarda olağanüstü durumlar söz 
konusudur. Hayvanların konuşması da olağanüstü bir durumdur. Kitapta hayvanlar Kızıl 
gergedan ve birbirleriyle konuşarak mevsimler hakkında bilgiler vermektedir. Popüler bilimin 
aktarılmasında bu türde hazırlanmış kitapların sayısının çokluğu iyi bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. 
 
3.9. Şiir: Duygu ve düşüncelerin düz yazıdan farklı, seslerin ahenk ve uyumundan 
yararlanarak dizeler şeklinde etkili bir şekilde ifade edilmesi ve bu şekilde ortaya konulan 
edebi eser türüdür (Turan & Gücüyeter, 2005). Şiir türü Türk edebiyatının ilk dönemlerinden 
günümüze kadar var olan türlerinden biridir. Şiir türü şekil ve konu olarak kendi içinde 
değişik sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır ve hemen her konuda şiirler yazıldığı 
bilinmektedir. Bilindiği gibi düz yazı türü Türk edebiyatına Tanzimat’ın ilanından sonra 
girdiği bilinmektedir. Önceki dönemlerde medreselerde okutulan derslerin birçoğunun şiir 
formunda yazılmış olduğu bilinmektedir. Buradan hareketle değişik dönemlerde yaşayan 
şairler tarafından yazılan popüler bilim konularını ilgilendiren şiirlerin olduğunu söylemek 
mümkündür. Burada dikkat çekmek gereken nokta, divan edebiyatı çerçevesinde şiir 
formatında yazılan ders kitaplarının dilinin anlaşılmasının güç olduğu bilinmektedir. Güncel 
çocuk edebiyatı ürünü olarak popüler bilim konularını anlatan şiirlerin yalın bir dille ve 
çocukların gelişim çağlarına uygun olması gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle şiir 
aracılığı ile karmaşık olmayan popüler bilim konuları ele alınmalıdır. Değişik çocuk şiirleri 
antolojilerinde “mevsimler, değişik canlı türleri ve hayatları, sağlık, beslenme” vb. 
konularında yazılmış çocuk şiirleri bulunmaktadır. Bu şiirlerin bir kısmı bestelenerek çocuk 
şarkıları haline getirilmiştir. Popüler bilimin değişik konuları hakkında bilgi sahibi ve şiir 
yazma yeteneği olan kişiler tarafından çocukların gelişim düzeylerine uygun şiirlerin 
yazılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  
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3.10. Biyografi: Bir bilim dalında ya da bir sanat alanında başarılar kazanmış bir kişinin 
hayatını anlatan yazılara “biyografi” denir (Kudret, 2003). Biyografi türü kitaplar, bilim ve 
sanat çalışmalarının gelecek nesillere aktarılması bakımından önemli kabul edilmektedir. 
Biyografi türü kitaplarla popüler bilim alanında çalışmaları ile tanınmış bilim insanlarının 
hayatları ve yaptıkları çalışmalar anlatılmaktadır. Türkiye’de değişik yayınevleri tarafından 
yayımlanan ve biyografi türünde yazılmış birçok çocuk kitabının varlığı bilinmektedir. 
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları “bilim insanlarının yaşam öyküleri” serisinde yer alan 
“Neil Armstrong” adlı kitap (Chambers, 2018), ünlü bilim insanı, mucit Neil Armstrong’un 
hayatını, bilimsel çalışmalarını ve icatlarını anlatmaktadır. Yine aynı seriden “Alexander 
Graham Bell”, “Louis Pasteur”, “Isaac Newton”, “Thomas Edison” adlı kitaplar, ünlü bilim 
insanlarının hayatlarını anlatmaktadır. “Bilim İnsanları – Bir Keşif Destanı” adlı kitapta 
(Robinson, 2021) alanında yaptıkları bilimsel çalışma ve icatlarla ün yapmış kırk üç bilim 
insanının hayatını konu edilmektedir. Popüler bilim alanında ün yapmış bilim insanlarının 
hayatını anlatan çocuk kitapları yazılırken yaş grubunun gelişim özellikleri dikkate alınmalı, 
resimlerin özenle seçilmesi, dilin yalın olması önemli kabul edilmektedir. 
 
3.11. Otobiyografi: Kişinin kendi hayatını ve çalışmalarını yazdığı yazı türüne 
“otobiyografi” denilmektedir (Kudret, 2003). Otobiyografi türünde kitapların Türk 
edebiyatında çok olduğu bilinmektedir. Popüler bilim alanında yazılan “Aziz Sancar’ın Kendi 
Kaleminden Hayatı ve Bilimi” adlı kitap (Sancar, 2019), otobiyografi türündedir. Nobel 
ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar tarafından yazılmıştır. Otobiyografi türü ile anı ve günlük 
türleri birbirinden tamamen farklı türlerdir. Anı ve günlük türleri hayatın bölümlerinden 
sahneleri yansıtırken, otobiyografi kişinin kendi hayatını ve çalışmalarını baştan sona 
yansıtmaktadır. Otobiyografi türünde popüler bilim kitaplarının yazılması önemli kabul 
edilmektedir. Alanında tanınan bilim insanlarının yazdıkları ve kendi hayatlarını anlatan 
kitapları okuyan çocukların bilimi ve bilim insanlarını sevmeleri beklenmektedir. 
 
3.12. Mektup: Bireyin, ikinci bir kişiye veya herhangi bir kuruma ya da topluluğa bir durumu 
bildirmek, bir amacı açıklamak için yazılan yazılardır. Mektubun yazının icadından bu yana 
kullanılan eski bir haberleşme araçlarından biri olduğu bilinmektedir (Okay, 2021). Kendi 
içinde “özel” ve “resmi” olmak üzere ikiye ayrıldığı mektup türünde, edebiyatın değişik 
problemlerinin tartışıldığı bilinmektedir. Çocuk edebiyatı ürünü olarak yazılan kitapların 
bazılarının “mektup türü”nde yazıldığı ve bu tür mektupların çocuklar tarafından beğenilerek 
okunduğu bilinmektedir. Popüler bilim konularının ele alındığı ve mektup türünde yazılmış 
çocuk kitapları mevcuttur. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları arasında yayımlanan “Kadim 
Orman” adlı kitap (Kim C. , 2017), mektup türünde hazırlanmıştır. Kitap, Avustralya’da 
yaşayan “Emma” adlı bir kız çocuğu ile İngiltere’de yaşayan “Sam” adlı kişi arasında 
geçmektedir. Mektupların konusu Emma’nın yaşadığı kasabadaki yağmur ormanlarının hızla 
yok edilmesi ve bu konuda yapılması gerekenlerdir. Mektup türünde farklı yaş gruplarındaki 
çocuklar için yazılmış ve değişik popüler bilim konularını anlatan kitaplar, popüler bilimin 
sevilmesi ve çocuklar arasında yaygınlaşması için önemli kabul edilmektedir.  
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3.13. Günlük: Yaşanmış veya yaşanabilecek duygu ve düşüncelerin günü gününe, tarihiyle 
beraber yazıldığı yazılara günlük denilmektedir (Kudret, 2003). Günlük türü yazılar, özellikle 
çocuklar ve gençler arasında beğenilerek yazılan bir türdür. Küçük yaşlarda yazılan 
günlüklerin ilerleyen yaşlar için “manevi değeri” olduğu bilinmektedir. Çocukların günlük 
türü yazıları sevdiği ve beğenerek okudukları bilindiği için, bu tür yazılar çocuk edebiyatında 
da sıkça kullanılmaktadır. Popüler bilim konuları da günlük türü ile anlatılabilir. Bu türde 
yazılan “Bilim ve Mutfak” adlı kitap (Scotti, 2014) bütün bir gün boyunca, sabah 
kahvaltısından akşam yemeğine kadar tutulan bir günlüktür. Kitapta 16 basit yemek tarifi yer 
almakta ve tarifler, anlaşılması kolay biçimde fizik, kimya, biyoloji ve geometri alanından 
örneklerle desteklenmektedir. Yine “Güroş’un Günlüğü” adlı kitap (Saraçoğlu, 2020), 
“Güroş” adlı bir çocuğun matematik konularını içeren günlüklerinden oluşmaktadır. Kitapta 
dokuz ana başlık altında değişik matematik konusu “akıcı ve yalın bir dille” günlük formunda 
anlatılmaktadır. 
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER: 
Edebiyatın alt kollarından biri olan ve önemli bir görevi yerine getiren çocuk edebiyatı; hedef 
kitlesi, araçları ve amacıyla tamamen farklıdır. Çocuk edebiyatı alanında çalışma yapmak, 
çocuk alanında uzmanlaşmış sosyolog, psikolog, eğitimci ve gelişimcilerle beraber çalışmayı 
gerekli kılmaktadır. Duygu ve düşüncelerin estetik kaygılarla, bireylerin estetik duygularını 
beslemek için sözcükler aracılığı ile ifade edilmesine edebiyat denilmektedir. Edebiyatta 
duygu ve düşüncelerimizi yazılı olarak ifade etmek için “hikâye, roman, deneme, anı” vb. 
değişik ifade kalıpları bulunmaktadır. Her birey, yaratılışı gereği farklı ifade kalıbından zevk 
alabilir. Bu nedenle duygu ve düşüncelerin çocuklara aktarılmasında edebiyatın ifade 
kalıplarının / yöntemlerin hepsinin kullanılması esas olmalıdır. Yani edebiyatın bütün 
türlerinde “popüler bilim türü” ile ilgili yazılar yazılmalıdır. 
Türkiye’de yayımlanmış edebiyat ağırlıklı çocuk kitapları incelendiğinde genellikle masal, 
hikâye ve roman anlatım türünde kitapların yazıldığı gözlemlenmektedir. Okul öncesi dönem 
çocuklarının gelişim özellikleri gereği masalı sevdikleri bilinmektedir. İlköğretim birinci 
kademe 6 – 12 yaş dönemi çocukları için de hikâye anlatım tarzının uygunluğu uzmanlar 
tarafından dile getirilmektedir. İlköğretim ikinci dönemi 12 yaş ve üzeri çocuklar için 
genellikle roman anlatım türünde kitapların yazıldığı bilinmektedir. Popüler bilim konularının 
çocuklara aktarılmasında da edebiyatın anlatım türlerinden yararlanmak mümkündür. 
Nitekim; hikâye, roman, günlük, mektup vb. türlerde yazılmış ve popüler bilim konuları ele 
alan kitapların varlığı bilinmektedir. Bu türlerde yazılan kitaplarda Türkçe’nin dil kurallarına 
uygunluğun önemli olduğu düşünülmektedir. Bazı kitaplarda “güncel dil kullanmak” kaygısı 
ile sözcüklerin kısaltıldığı, bazı eklerin kullanılmadığı gözlemlenmektedir. Bunların dilin 
yapısını bozacağı unutulmamalıdır. 
Okul öncesi dönem çocuklarına kitaplar büyükleri tarafından okunmakta, bu yaş grubu 
çocukları kitapların resimlerine bakarak veya büyüklerinden kitapları dinleyerek 
yararlanmaktadır. Bu dönem çocukları için popüler bilim konularını ele alan şiir ve masal 
formunda kitaplar yazılabilir. Bilindiği gibi masalda zaman, mekân, olay ve kahramanlarda 
“olağanüstü”lük söz konusudur. Masal formunda yazılan çocuk kitaplarında cümleler iki üç 
sözcükten oluşmaktadır.   
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Masalın olağanüstü zaman, olay ve kahramanları, cümlelerin kısa olması çocukların ilgisini 
çekmektedir. Bilindiği gibi şiirin türüne göre “ölçü, kafiye, redif vb.” kendine has kuralları 
vardır. Şiirin iç uyumu, cümlelerin kısa oluşu, ses ahengi akılda kalıcılığı sağlamakta ve 
çocukların ilgisini çekmektedir. Şiir formatında popüler bilimin değişik konuları çocuklara 
anlatılabilir. 
Mektup, hatıra, anı, gezi yazısı, günlük, otobiyografi anlatım türlerinde popüler bilim 
konularını anlatan çocuk kitaplarının az olması dikkat çekicidir. Mektup türü çocukların 
ilgisini çeken bir anlatım türüdür. Bu türde yazılan popüler bilim kitapları çocukların popüler 
bilim sevmelerinde öncü görev üstlenebilir. Anı ve hatıra türleri, duygu ve düşüncelerin 
samimi bir şekilde ifade edildiği anlatım türleri olduğundan, bu türlerde yazılacak popüler 
bilim kitaplarının çocukların ilgisini çekeceği düşünülmektedir. Bilimin değişik dallarında 
ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış bilim insanlarının kendi hayatlarını anlatan 
otobiyografi türünde popüler bilim çocuk kitabı yazmaları, çocukları bilimsel çalışmalara 
teşvik etmesi ve çocukların bilimi sevmeleri bakımından önemli olduğu 
değerlendirilmektedir. Günlük anlatım türünde yazılan çocuk kitapları, çocuklara popüler 
bilimi sevdirmesi ve popüler bilim çalışmalarının her gün değişik şekillerde yapılabileceğini 
göstermesi bakımından önemli kabul edilmektedir. Bu türde yazılan çocuk kitaplarının daha 
fazla olması beklenmektedir. 
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A PERSISTENT CLICHÉ IN FICTION: GENIUS AUTISTIC CHILDREN 
 
PhD Alper TULGAR  
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ORCID: 0000-0002-8784-0795 
 
Abstract 
The most persistent cliché about autism is that all autistic children are gifted and talented. 
Exceptional long-term memory, eidetic memory that helps remember every small detail, 
extraordinary musical abilities, being a hyperpolyglot, or being a math genius are all 
associated with autism. This unjust representation gained immediate popularity especially 
with the movie Rain Man (1988) directed by Barry Levinson and Mark Haddon’s novel The 
Curious Incident of the Dog in the Night-Time (2003). This popular misconception is highly 
problematic because it creates false and unrealistic expectations. Although only a small 
percentage of autistic children possess some unique abilities, they are all represented to have 
photographic memories that can store a vast amount of information. This misrepresentation is 
applied in literary works to attract the reader’s attention. A genius autistic child who is 
oblivious of their surroundings and interpersonal relations can be a fascinating topic in novels 
since the contrast between having an exceptional memory and failing to communicate with 
neurotypicals is intriguing. This study explores the frequent usage of the child prodigy in 
fiction. There are a number of examples of the child prodigy in English literature that has so 
far shaped an unreal image of autism, and the autistic child has been equal to a genius.  
Keywords: Autism, Genius, Children, Mark Haddon, Fiction 
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Abstract 
This research aims and covers the evaluation of the impact of children's literature on 
museology in Turkey and in the world in terms of cultural, museum education and 
communication. By shaping the exhibitions, events and publications of museums and 
strengthening museum communication, children's literature plays a role in instilling goals 
such as cultural heritage awareness, art perception, language and history knowledge, and love 
of books in museums it is shaped by collection based abroad, while it is developing 
domestically with a focus on education and art. While children's literature can be the subject 
of a museum alone, the theme of "museum" can be the focus of attention of children's 
literature. While more comprehensive resources are available on the websites and libraries of 
children's museums abroad, the limited number of children's museums in Turkey makes their 
publications open to development. The gap in the limited number of children's books with the 
theme of 'museum' in Turkey is tried to be covered with translation books. The mutual 
interaction between children's literature and children's museums will continue as children's 
museums develop. 
Keywords: Children's Museum, Children's Literature, Museum Publications, Cultural 
Heritage, Museum Education, Museum Communication 
 
Introduction  
The fact that children's literature is both the object, and the subject of the museum emphasizes 
the importance of children's museum publications. Although the publications of children's 
museums vary according to their types, they show similarities in terms of museum education 
and transfer of cultural elements. Museum libraries and activities promote reading and 
learning. The limited number of children's museums in Turkey causes their publications to be 
insufficient. In Turkey, the programs and books of private museums are focused on education 
and art, and school-museum projects of university and state museums stand out. Since there 
are two examples from children's literature that have been converted into museums in Turkey, 
opening new museums in this area will be beneficial in terms of supporting cultural heritage 
and education. Children's books are used in the exhibitions and trainings of children's 
museums abroad and are supported by interactive live museum techniques. Collection-
oriented and adventurous children's books and activities help in the formation of visual 
literacy and the transfer of cultural heritage.   
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In children's museums, it is important to use children's literature as a tool in communication 
with visitors and to include programs and additional buildings that are sustainable in 
communication with the society.  
When we look at the conceptual formation of children's museums, we come across children's 
museums as a contemporary type of museum, in which a wide variety of tactile, activity-
oriented, and child-centered methods suitable for the developmental levels of children are 
used, rather than the classical arrangement/display and object-distance approach of traditional 
museums.1 Children's museums convey culture and education to the visitors in their 
exhibitions and activities. Children's museums are, at their core, a cultural institution, a 
community institution, and must reflect the needs of its community in order to affirm its role 
in society.2 A growing number of children's museums use them to describe real-life episodes, 
imaginary worlds or scientific concepts by creating thematic installations and interactive 
exhibits to unleash emotion and imagination and support learning through child-centered 
exhibits.3 There are various factors in attracting children's interest and attention during 
museum visits; foreknowledge and personal experiences, choice and control, cooperation and 
communication, emotions and entertainment.4 Thus, when children see something they know 
or have experienced before in the museum, they connect with their own lives. While offering 
choice and control to children during museum visits encourages them, it is aimed to share 
their ideas with each other with the "show and tell" technique, to learn by having fun with 
discussions and intriguing games.5 Since museum activities and games that are fictionalized 
with storytelling make museum visits more educational and fun, museums organize guided 
tours for children with tools such as drama, yoga, riddles, illustrations and books, helping to 
transfer cultural heritage and education between children and museums. Children's museums 
also attract attention with their libraries. There are a wide variety of children's literature 
books, activity books, etc. according to the developmental age of children, and books that 
describe the museum, cultural heritage, develop creativity, arouse curiosity, focus on motor 
skills, aesthetic perception, sharing and language development. For example; The Manhattan 
Children's Museum collaborates with academic, research, community-based, and government 
organizations to translate the latest developments in child development into exhibitions, 
programs, and resources for the education and interest of both children and adults, while also 
featuring books written by museum staff.6   

                                                                 
1 Maureen A. Callanan, et. al., “Exploration, explanation, and parent–child interaction in museums”, 
Monographs of the Society for Research in Child Development, ed. by: Lynn S. Liben 2020, p.7. 
2 Patricia Hrusa Williams, Jennifer Sparks, “Collaborative Inquiry at a Children’s Museum: Benefits for student 
learning, museum outcomes, and faculty scholarship”, Journal of Public Scholarship in Higher Education, Vol.1, 
2011, p.33. 
3 Dr. Despina Kalessopouou, “The Child and the Museum: A relationship with many dimensions”, (online), 
http://www.archaeology.wiki/blog/2015/07/06/museums-museology-modern-society-new-challenges-new-
relationships-part-12/, 24 November 2020. 
4 Barbara Piscitelli, Michele Everett, Katrina Weier, “Enhancing Young Children’s Museum Experiences: A 
Manual for Museum Staff”, QUT Museum Association, 2003, p. 15. 
5 Ibid. pp.16-17.  
6 Children’s Museum of Manhattan, (online), https://cmom.org/learn/publications/, 28 November 2020.  
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Science and natural history museums attract the attention of visitors as centers that promote 
technology and natural history sciences that allow learning while having fun. In the play and 
toy museums, where education is prioritized, multi-dimensional learning is aimed with 
various workshops. In 1994, With the establishment of the Child Culture Research and 
Application Center (ÇOKAUM) by Prof. Dr. Bekir Onur, national and international research 
and publications on children's culture were organized; National and international meetings 
were held in areas such as play culture, history and sociology of childhood, child development 
and education and museum education, and it was aimed to adopt and settle the concept of 
child culture in Turkey as a culture created for, with and by children.7 Play and toy museums, 
which contribute to museum culture and education, have pursued new creations and designs 
for the future while preserving traditional toys and their history. Museum activities are also 
shaped in this direction. With the development of information technologies, the spread of 
digital stories and interactive digital games will improve digital publishing. It is also predicted 
that artificial intelligence and robot technology will change museum education activities.8 
Literary museums with extensive archival documents are classified under three headings 
according to the International Committee of Literary Museums (ICLM): Author Museums, 
General Literature Museums and Literary Landscapes/Fields.9 House museums first emerged 
in the 1830s in the cultural milieu of the world, which embraced important political, literary, 
and social figures and their families, both in Europe and the United States.10 One of our 
children's literature writers, Rıfat Ilgaz's writer's house museum in Kastamonu and Karagöz 
Museum in Bursa are examples of literature museums in Turkey that can be said as  
classrooms for children without walls.  
 
1-CHILDREN'S PROGRAMS AND CHILDREN'S BOOKS OF PRIVATE, STATE 
AND UNIVERSITY MUSEUMS IN TURKEY 
In Turkey, children's publications of private, state and university museums are shaped by 
exhibitions and educational programs. Sabancı University Sakıp Sabancı Museum (SSM), 
which was opened to visitors in 2002, offers programs and publications that contribute to 
museum education, such as online guided museum tours for children, workshops for children 
and audio children's books. The names of the children's books written in an easy language by 
different authors and illustrators that cover museum exhibitions, collections and activities 
such as conservation are:   

                                                                 
7 Ceren Karadeniz, Müge Atar, “Türkiye’de Oyuncak Müzelerinin Durumu ve Sürdürülebilirliği”, Elektronik 
Sosyal Bilimler Dergisi, No:61, 2017, pp.482-483. 
8 Fethiye Erbay, “Oyuncak ve Oyun Müzelerinde Çocuklara Yönelik Eğitimin Boyutları”, Milli Eğitim Dergisi, 
No:214, 2017, p.435. 
9 Ferah Burgul Adıgüzel, “Edebiyat Müzeleri ve Müzede Edebiyat Eğitimi”, Milli Eğitim Dergisi, No:214, 2017, 
p.89. 
10 Andrea Terry, “House Museums”, Oxford Bibliographies, 25 March 2020, (online) 
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0243.xml, 21 
May 2021.  
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I Protect Artifacts, I am Picasso, I am The Merchant of Venice, I am Dali, I am Carpet, I am 
Genghis Khan, I am Rodin and I am Book.11 Pera Museum, which was opened to visitors in 
June 2005, prepares creative and applied studies aimed at reaching all segments of the society 
in the “Pera Learning” programs. The Suna Kıraç Short Story Contest is held every year at the 
Pera Museum with a different theme. Selected works are available as open access books. 
Rezan Has Museum, which was opened to visitors in May 2007 within the body of Kadir Has 
University, which was transformed from the Cibali Tobacco and Cigarette Factory on the 
shore of the Golden Horn of Istanbul, has various activities related to the current virtual 
exhibition in the children's education program. Among the publications of the museum are the 
three-book children's series titled "Evvel Zaman In Hasankeyf", "Evvel Zaman In Haliç" and 
"Once In Time Beads" written by Sibel Sonmaz.12 The Vehbi Koç Foundation Sadberk 
Hanım Museum, which was opened to visitors on October 14, 1980, provides workshops 
designed through museum exhibitions in order to raise children's culture-art awareness in the 
project called "Let's Explore the Museum! Learn, Have Fun" in the ‘Education and Activities’ 
section. In addition to the activity books, there are many games and stories such as puzzles, 
painting, labyrinth, riddles, matching and connecting the dots created by using history, 
archeology and art history information in the Turkish and English iPad application.13 The 
'Children's Book Painters Museum' project, which supports the art of illustration and 
children's literature, by exhibiting the original works of children's book illustrators in the 
Bornova Levantine mansion, which was restored in addition to the Paper and Book Arts 
Museum opened on 12 December 2012 at Ege University in Bornova, Izmir. The project was 
opened to visitors on April 22, 2016. With the awareness that university museums create both 
in academic life and in the lives of individuals in the society and their cultural values, they 
increase their prestige in the context of being a contemporary educational institution.14 Ankara 
University Toy Museum, which was opened to visitors on April 23, 1990, in the Cebeci 
campus of the Faculty of Educational Sciences of Ankara University, is the first toy museum 
in Turkey. Information about the museum, history of toys, games, themes, activities, puzzles, 
painting, models, contemporary museology approaches are covered in educational books 
under the titles of Toy Museum Inventory Turkey Map.15  
In Turkey, there are museums for children dealing with children's literature, albeit a small 
number. Examples of children's book museums established with the support of collectors and 
foundations are the Little Prince Book Museum and the Cin Ali Museum. The Little Prince 
Book Museum, which was opened within the body of Eskişehir Anatolian High School in 
Tepebaşı, Eskişehir in 2020, has a total of 2000 “The Little Prince” books, with 600 books 
published in 433 languages and dialects and the ones published in Turkish.   

                                                                 
11 Sakıp Sabancı Müzesi, (online) https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sesli-cocuk-kitaplari, 24 
December 2020.  
12 Rezan Has Müzesi, (online) https://www.rhm.org.tr/category/yayinlar/cocuk-kitaplari/, 26 December 2020.  
13 Sadberk Hanım Müzesi, (online) https://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/tr/haydi-muzeye-kesfet-ogren-eglen, 
26 December 2020.  
14 Ekin Boztaş, “Ege Üniversitesi Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi Örneğinde Sanat Eğitimi Etkinlikleri 
Önerisi”, İdil Dergisi, C.7, No:41, p.94, 2018.  
15ÇOKAUM, (online) http://cokaum.ankara.edu.tr/yayinlar/, 27 December 2020. 
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It is one of our rare museums with its collective collection formation and transformation 
process from book to museum. There is also a children's literature research library in the Cin 
Ali Museum, which was opened to visitors in Ankara, Kavaklıdere in 2019 by the Cin Ali 
Education and Culture Foundation and consists of 11 sections. The museum reaches out to the 
society through activities, seminars, film screenings and museum meetings according to age 
groups. 
Since children's books about museums are tools that contribute to the development of 
awareness of museology and cultural heritage at an early age, museum collections develop 
creative thinking due to the stories they tell, the knowledge they carry and the different 
thoughts they create, and they constitute a rich source for different experiences.16 Therefore, 
museums are creative spaces for children's literature. Among the museum-themed/themed 
books of Turkish writers and illustrators, Servet Yanardag's book "The Mysterious World 
Museum" was published by Doğan Egmont Publishing in 2020. One of the books written by 
Gülay Sert, which aims to protect the cultural heritage and its protection, was published by 
Türkiye İş Bankası publications in 2015 under the name of "Discover Anatolian Civilizations" 
for the 7-16 age group. The author's book titled "Zeynep ile Adım Adım Turkey - Istanbul 
with Stickers", published by the same publishing house in 2020, was written for children to 
discover Istanbul. The playful cultural heritage book "Chasing the Track in Konya", the first 
edition of which was published by Bulut Publications and the second edition by Derlem 
Publications, is the product of İdil Bilgin's graduate thesis on Museum Studies. Written by 
museum educator Hüsne Rhea Çiğdem, published by Çınar Publications in 2018, "There Is 
No Monster in the Museum" introduces children to the modern art museum and art terms.  
 
2- CHILDREN'S MUSEUMS AND RELATED CHILDREN'S LITERATURE 
ABROAD 
The publications of children's museums abroad, especially in developed countries, are shaped 
by museum education and child-oriented exhibitions and collections. While preparing 
publications promoting art, culture and the museum to the society, an inclusive approach was 
followed for families as well as children. Picture books for the pre-school age group and 
children's literature books for the primary school age group are frequently used in museum 
education, and some constitute the museum's three-dimensional, touchable exhibition 
collection. The Eric Carle Picture Book Art Museum was opened to visitors on November 22, 
2002, in Amherst, Massachusetts, USA by Eric Carle and his wife, Barbara. It is a museum 
that collects, preserves, exhibits, and celebrates educational programs of picture book 
illustrations and picture books from around the world, aiming to instill a love of reading and 
art through picture books.17 The Children's Book Museum, one of the literature museums in 
Den Haag, the Netherlands, was opened to visitors in 1994. With the aim of conveying the 
Dutch literary heritage, it aims to allow children to explore, experience and spend time 
creating stories.   

                                                                 
16 Alan R. Gartenhaus, çev.Ruhiser Mergenci, Bekir Onur, Yaratıcı Düşünme ve Müzeler, Ankara Üniversitesi 
ÇOKAUM Yayınları, No:7, Ankara, 2000, p.12.  
17 Eric Carle Museum (Online), https://www.carlemuseum.org/content/mission, 3 January 2021.  
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Boston Children's Museum (BCM) is the second oldest children's museum in the world, 
founded in 1913 by a group of teachers in Boston, Massachusetts, USA. It is aimed to 
increase the creativity and curiosity in children by using the hands-on learning method in the 
exhibitions and programs of the museum. Its exhibits focus on science, culture, environmental 
awareness, wellness, and the arts. Findlay University Mazza Museum, founded in 1982 in 
Findlay, Ohio, USA, is a museum dedicated to children's picture book art. The museum offers 
educational workshops, research materials, teaching materials and story kits. The Louvre 
Museum, the world's largest art museum in Paris, France, opened to visitors on August 10, 
1793, offers workshops with children according to age groups. The museum has many books 
for children on museum and art. It is seen that the bond between children and museums is 
blended with literature and art in the books with adventure themes, artists, works, old 
civilizations and art types in the museum. The Hyundai Children's Books and Arts Museum 
(MOKA), South Korea's first book-themed children's museum opened to visitors in 2015, is a 
place created for children to understand themselves, others and the meanings in stories 
through various interesting experiences.18 Established in 1977, the Tokyo Chihiro Art 
Museum is one of the few pioneering museums in the world in this sense, dedicated to the 
work of a single artist specializing in children's book illustrations, to commemorate the works 
of Japanese artist and children's book illustrator Chihiro Iwasaki (1918-1974).19 As a 
children's art center, the museum aims to increase cultural exchange with national and 
international children's book organizations. Children's books turned into children's museums 
and their authors' museum houses are more numerous in developed countries such as England 
and America. The Roald Dahl Museum and Story Center opened to visitors in England on 
June 10, 2005. The strategic goal of the Roald Dahl Museum and Story Center for 2019-2023 
is to inspire new creations, trigger local and national story creation, and make the museum 
more sustainable. The museum has 16 national awards. In Louisa May Alcott's Orchard 
House, which was turned into a museum in Concord, Massachusetts, USA on May 27, 1912, 
the characters of the book are introduced by applying the live museum technique, 
accompanied by guided tours. In the summer of 2021, the new installation designed by 
Japanese architect Kengo Kuma is H.C. The Andersen Fairy Tale Museum is planned to open 
in Odense.20 The aim of the Story Museum in Oxford, England, which was opened to visitors 
again in 2021, is to enrich the lives of children, especially through stories, to collect 
wonderful stories and present them in different ways in the museum. Looking at the books 
about museums by country, the USA, Canada, England, Australia, and Greece come to the 
fore. Some of the children's books take place in the museum, and some of them are about the 
objects in the museum.   

                                                                 
18 Hyundai Çocuk Kitapları ve Sanatları Müzesi, (Online) https://www.hmoka.org/en/aboutus/greeting/main.do, 
6 February 2021.  
19 Chihiro Sanat Müzesi, (Online), https://chihiro.jp/en/foundation/history/, 21 March 2021.  
20 Christele Harrouk, “Kengo Kuma Desing Hans Christian Andersen’s Museum in Denmark”, ArchDaily, 10 
March 2021, (Online) https://www.archdaily.com/958299/kengo-kuma-designs-hans-christian-andersens-
museum-in-denmark, 11 May 2021.  
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3- CULTURAL IMPACT OF CHILDREN'S LITERATURE 
When the functions of children's literature are examined, the aspect of carrying the cultural 
traces of the period in which the work was written comes to the fore. It is stated that the 
change in the relative concepts of children's literature such as 'child's point of view', 
'relevance to the child' and 'child reality' is guided by childhood as a social and cultural space 
and the child's understanding of the period.21 Children who learn their language and culture 
through books need children's museum spaces that keep the intergenerational exchange of 
knowledge alive. In child-oriented museums, multiple disciplines can be exhibited together, 
and the promotion of cultural items can be supported with hands-on learning techniques. The 
journey of children's literature, which started with fairy tales from the 19th century, when the 
classics of children's literature were formed, has diversified in the modern world in genres 
such as fables, stories, poems, nursery rhymes, riddles, novels, comics, and it has adapted to 
the technologies of the age with different media tools such as audio, video, and games. It is 
seen that children's museums, which have games, fairy tales and books selected for children 
and suitable for their age, are safer and necessary places for cultural transfer. Modern 
children's literature, on the other hand, is not only found in libraries, but also finds its place in 
museums and in the digital environment, offering the opportunity to introduce language, 
culture, history, art, and science to children with educational programs in the fields of 
multidimensional exhibition. 
 
4- THE EFFECT OF CHILDREN'S LITERATURE ON MUSEUM EDUCATION 
Different learning environments such as museums, exhibitions, art centers are ideal places 
that make learning both more fun and permanent.22 According to ÇOKAUM, museum 
education includes the use of the museum as an active learning and development space while 
addressing the purpose and qualities of the museum, the exhibits, the objects on display, the 
museum environment, the museum environment, the relationship between the museum and 
people, and the interdisciplinary aspects of the museum.23 Among the objects frequently used 
in museum education are children's books and toys. Children's books are important because 
they lay the foundations of visual literacy in children, gain aesthetic perception and artistic 
awareness, thanks to their pictures, texts and designs.24   

                                                                 
21 Mustafa Ruhi Şirin, “Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı, Edebiyatın Amacı ve İşlevi”, Türk Dili Dergisi, 2016, 
p.26.  
22 Müze Eğitimi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011, p.7, (Online), 
http://www.turob.com/Resources/doc/İstanbul%20MEM%20-%20Müze%20Eğitimi.pdf, 14 April 2021. 
23 İlkokuıl Müze Etkinlik Kitabı, ÇOKAUM, (Online), http://cokaum.ankara.edu.tr/wp-
content/uploads/sites/311/2020/07/ILKOKUL-MUZE.pdf, 14 April 2021.  
24 Betül Gaye Dinç, Ilgim Veryeri Alaca, “Sanat Müzeleri ve Çocuk Kitapları: Metin, Resim ve Yaratıcı 
Aktivitelerle Sanatı Deneyimlemek”, Çocuklar (0-18) İçin Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı Bildiriler, 
October 2020, p.32, 16 April 2021.  
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The project, which aims to make children love Anatolian civilizations with the "Anatolia 
Before You Project Education Books" of the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara, 
also aims to transfer skills and values such as research, creativity, critical thinking, historical 
awareness and intercultural understanding to future generations.25 Children's museums 
abroad, on the other hand, attach importance to language learning, love of books, and 
establishing cultural ties between generations, and reflect this in their education programs and 
develop and lead by offering digital resources. The increase in children's museums, which are 
very few in our country, will benefit the education of future generations.  
 
5- THE EFFECT OF CHILDREN'S LITERATURE ON MUSEUM 
COMMUNICATION 
Museum communication is one of the requirements of contemporary museology, apart from 
the museum's duties such as accumulation, display, preservation, protection-repair, and 
education. To introduce the museum to the public and increase the number of visitors, 
communication programs such as new trainings, exhibitions, presentations, and 
advertisements are carried out with the museum public relations department. Since museum 
communication will vary depending on the identity of the museum, the target audience in 
children's museums is not only children; at the same time, appropriate communication 
programs for their parents, companions or teachers should be considered. When children's 
literature is the object of museum communication and children are the subject, the interest of 
visitors to the museum also increases. Communication techniques are changing and 
developing by being inspired by the technologies of the age. For example, in exhibition 
environments animated with touch screens, smart technologies, virtual and augmented reality, 
and remote access technologies increase the use of museums by the young generation.26 
Digital technologies not only facilitate curatorial and administrative tasks but also the values 
and practices of mobility, dialogue, openness and participation ensure that museums create 
and disseminate knowledge and ensure inclusiveness, diversity and relevance.27 Museum 
experience plays an effective role in the communication of the museum. New technology 
offers possibilities for artefacts, historical persons, buildings, and events to become characters 
in a storytelling experience that emerges as a dialogue between visitors and the museum.28 
Characters created for children reinforce the dialogue of children's museums with visitors. 
Museum architecture as a means of communication can have different designs to attract the 
attention of visitors.   
                                                                 
25 Ali Akın Akyol, Fersun Paykoç, Candan Dizdar Terwiel, Aysel Köksal Akyol, Naci Aslan, Barbaros Gürçay, 
Hikmet Denizli, “Çocuk ve Tarih Dostu Kitaplar: Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları”, Ankara 
Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, No:4, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Sempozyumu, 05-07 October 2011, p. 174, 16 April 2021.  
26 Mutlu Erbay, “Yeni Nesil Teknolojiler ile Müzelerde Eğitim”, Milli Eğitim, No:214, c.46, Spring 2017, p. 
265. 
27 Rikka Haller Baggesen, “Mobile media, mobility and mobilisation in the current museum field”, The 
Routledge Handbook of Museums, Media and Communication, ed.by: Kirsten Drotner v.d., New York, 
Routledge, 2019, p. 174. 
28 Federica Dal Falca, Stavros Vassos, “Museum Experience Design: A Modern Storytelling Methodology”, The 
Design Journal, No:20, 2017, p.3979. 
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The establishment of planetariums in different structures in children's museums, the addition 
of children's libraries, gift shops and recreation areas leave a lasting impression on the 
museum experience of the visitors.  
 
RESULTS 
The mutual interaction between children's museums and children's literature contributes to the 
transfer of cultural ties, child development, museum education and local tourism. Children's 
museums reach children with play-based exhibitions, events, and programs; aims to leave a 
lasting impact with its publications and supports education. Children's books about museums 
play a leading role in the sprouting of cultural heritage. The fact that there are not enough 
museum-themed books by Turkish authors for preschool and school age groups in Turkey is 
aimed to be a source of inspiration for the proliferation of new publications in this field. 
Children's museums can choose to meet the need for museum communication by using 
children's books and the recognition of their authors to increase the flow of visitors, ensure 
sustainability and promote their identity, as the gateways to the imagination of children. 
Virtual reality and digital applications are implemented to support museum communication to 
reflect the technologies of the era to the museum, but their use in museums cannot be 
widespread due to lack of budget. It is foreseen that the positive effects of the interaction of 
children's museums with children's literature in terms of culture and museum education will 
continue to develop in museum publications, programs and communication tools that support 
the sustainability of museums, and new studies in this field should be supported.  
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TÜRK RESİM SANATINDA ÇOCUK İMGESİNİN KOMPOZİSYONDAKİ YERİ VE 
ANLAM KATMANI İLE İLİŞKİSİ 

 
Dr.Öğr. Üyesi Tuğba KODAL 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
ORCID: 0000-0003-0219-178X 
 
Özet 
Sanat tarihi boyunca resim sanatı içerisinde pek çok konu yer almıştır. Şüphesiz bunlardan 
birisi de çocuk imgesidir. Çocuk figürleri her dönemin sanatsal üsluplarına göre farklı 
biçimlerde yer almasının yanı sıra temsil ettiği kavramlar da zaman ve toplumlara göre 
değişkenlik göstermiştir: Kimi zaman saflığı, mutluluğu, huzuru, özlemi temsil ettiği gibi 
kimi zaman da hüznü, acıyı, korkuyu temsil etmiştir. Gerçekte her dönemde pek çok resmin 
içerisinde yer almasına karşın yeterli sayıda araştırmanın konusu olamadığı söylenebilir. 
Literatürde yer alan çocuk imgesini konu edinen kısıtlı sayıda çalışmalara ek olarak çocuk 
imgesinin kurgudaki konumunun ve rolünün tanımlanmasının da katkı sağlayacağı 
düşülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı Türk Resim Sanatında çocuk imgesini kullanan resimleri tespit etmek 
değildir. “Çocuk imgesinin kompozisyon kurgusu içerisinde egemen nokta/alana göre yer 
alma konumu nedir?” sorusundan yola çıkarak plastik bağlamdaki konumunu saptamak 
amaçlanmıştır. Resimler analitik bir çözümleme yöntemi ile incelenerek çocuk imgesinin 
kompozisyon kurgusunda konumlandığı planlar belirlenmiş ve yüzdelik dilimler üzerinden 
grafikler oluşturulmuştur. Anlam katmanında ise tam olarak söylem analizi ya da 
göstergebilimsel bir inceleme olmasa da çocuk imgelerinin temsil durumu belirlenerek 
egemen nokta ile olan ilişki düzeyi analiz edilmiştir. Bu iki farklı yöntemin kullanılma nedeni 
ise alt problem olarak; kurgu bağlamında belirlenen konumlar ile anlam bağlamında 
belirlenen konumlar arasında bir ilişkinin var olup olmadığını sorgulamaktır. Araştırma 
toplumsal gerçekçi eğilim içerisinde yer alan Türk ressamlarına ait çocuk figürlerinin 
kullanıldığı ve 20.yüzyıl içerisinde betimlenmiş eserler ile sınırlandırılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Çocuk İmgesi, Toplumsal Gerçekçi, Kompozisyon, Anlam 
 

THE PLACE OF THE CHILD IMAGE IN TURKISH PAINTING IN THE 
COMPOSITION AND ITS RELATIONS WITH THE LAYER OF MEANING 

 
Abstract 
Throughout the history of art, many subjects have been included in the art of painting. 
Undoubtedly, one of them is the image of a child. In addition to the different forms of child 
figures according to the artistic styles of each period, the concepts they represent have also 
varied according to time and societies: Sometimes they represent purity, happiness, peace, 
longing, and sometimes they represent sadness, pain and fear. It can be said that although it is 
actually included in many paintings in every period, this subject has not been included in 
enough research.  
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In addition to the limited number of studies on the child image in the literature, it is thought 
that defining the position and role of the child image in fiction will also contribute. 
The aim of this study is not to identify the paintings that use the image of the child in Turkish 
painting. “What is the position of the child image according to the dominant point/area in the 
compositional setup?” Based on the question, it is aimed to determine its position in the 
plastic context. The pictures were analyzed with an analytical analysis method, the plans in 
which the child image was positioned in the composition setup were determined and graphics 
were created over the percentiles. In the meaning layer, there has not been a full discourse 
analysis or semiotic analysis, but the representation status of child images was determined and 
the level of relationship with the dominant point was analyzed. 
The reason for using these two different methods is as a sub-problem; is to question whether 
there is a relationship between the positions determined in the context of fiction and the 
positions determined in the context of meaning. The research has been limited to works 
depicted in the 20th century, in which child figures belonging to Turkish painters, who are in 
the social realist trend, were used. 
Keywords: Turkish Painting, Image of a Child, Social Realist, Composition, Meaning 
 
GİRİŞ 
Sanat ve sanat eseri hiçbir zaman toplumdan bağımsız olarak var olmamıştır. Sanat eylemleri 
geçmişten günümüze kadar sanatçının hem kendi iç dünyasından hem de toplumdan 
beslenmiştir. Bir başka deyişle sanatçının eylemleri salt bir yetenek ya da genetik aktarım 
sonucu gerçekleşmez, sanatçının kalıtımsal özelliklerinin yanı sıra tanıklık ettiği her andan 
beslenerek düşsel dünyası oluşur. Sanat eylemleri dönemin konjonktürüne göre sanatçının 
içsel dünyasında yeni anlam ve biçimini bulur. Sanatın en hızlı değişim gösterdiği 
dönemlerden birisi de 20. yüzyıldır. 20.yüzyıl tüm dünya için olumsuz koşulların ağırlıkta 
olduğu bir dönemdir. İki büyük dünya savaşı, sosyal ve ekonomik sorunlar, siyasi gerilimler 
gibi pek çok olayların ardı ardına sıralandığı bir dönemde dünya çapında bu olumsuzluklardan 
etkilenme süreci başlamıştır. Sanatçılarda bu ağır koşulların altında hem kendi iç dünyalarına 
hem de insanlığa yönelik sorgulamalarını yoğunlaştırmıştır.  
Türk Resim Sanatı geçmişten günümüze pek çok evrenden geçmiştir. Bir taraftan kültüre 
özgü yapılarını devam ettirirken bir taraftan da özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl 
ortalarına kadar batı sanatı başta olmak üzere farklı kültürlerden beslenmiştir. Her dönemin 
biçem diline özgü sanat akımları şekillenirken çocuk figürleri de resim sanatında yerini 
almıştır. Her zaman ana konu olarak ön plana çıkmasa da belli bir oranda resimlerde var 
olmuştur. Hangi oranda, hangi bağlamda var olduğuna dair gerçekleştirilen kısıtlı sayıdaki 
çalışmalara ek olarak bu çalışmanın öncelikli amacı resim sanatı içerisinde yer alan “çocuk 
imgesinin kompozisyon kurgusu içerisinde egemen nokta/alana göre yer alma konumunu 
belirleyerek anlam katmanındaki ilişkiler ile karşılaştırmasının gerçeklikteki toplumsal yapıda 
çocuklara atfedilen anlam ile bağıntısını sorgulamaktır. Analiz edilecek resimler toplumsal 
gerçekçi bakış açısına sahip olan eserlerden belirlenmiştir. Eserlerin belirlenmesinde üslupta 
bir birliktelik aranmamış; içerik bağlamında Türk toplumunun sosyal konularına değinen 
sanatçılar içerisinden seçilmiştir. Eser seçimleri dönemsel olarak “Yeniler Grubu”ndan 
başlayarak 20.yüzyıl sonuna kadar üretilen eserler ile sınırlandırılmıştır.   
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Ebetteki Yeniler Grubu öncesi pek çok sanatçımız toplumsal yapıları ele almıştır. Özellikle 
Cumhuriyet’in kuruluşunda itibaren toplumu ele alan eserler üretilmiştir. Ancak Türk 
toplumunun gerçekçiliğini, sorunlarını sorgulamanın gerekliliğini sistemli bir biçimde 
argümanlarıyla ortaya koyan ilk hareket Yeniler hareketi ile literatüre girmiştir (Chatzoudas 
ve Günaydın, 2020:384,386) Toplumsal gerçekçi anlayışın Türk Sanatında yer edinmesinin 
başlangıç noktası olarak tanımlanan “Yeniler Grubu” 1940’larda, pek çoğu Leopold Levy’nin 
öğrencilerinden oluşmuş; başlangıçta Nuri İyem, Avni Arbaş, Selim Turan, Nejat Devrim, 
Kemal Sönmezler, Turgut Atalay, Abidin Dino gibi isimler yer almıştır. D Grubu’nun Batılı 
etkilerle beslenmesini eleştirerek halka yönelerek toplumsal sorunlar üzerinde duran bir 
anlayışla sanat yapma gayreti içerisinde olmuşlardır. Açtıkları “Liman” isimli serginin 
ardından Selim Turan, 1941’de ise Abidin Dino gruptan ayrılmış, Ferruh Başağa, Fethi 
Karakaş, Mümtaz Yener, Haşmet Akal gruba katılmıştır. 1946’dan sonra bazı üyeler 
toplumsal gerçekçilikten uzaklaşmıştır. 1951 yılına dek birçok sergi açmışlardır 
(Rona,1997:1939 akt. Chatzoudas ve Günaydın, 2020:387) Yeniler Grubunun başlattığı bu 
hareket 1951 yılında son bulmuş gibi görünse de etkilerini sonraki yıllarda sanat alanında 
göstermeye devam etmiştir. Daha sonraları kurulan gruplar bu tür eğilimleri devam ettirmiştir. 
Grup hareketi olmaktan çıkarak bir anlayış haline dönüştüğü söylenebilir. Hala daha pek çok 
sanatçı bu eğilimle çok kıymetli eserler ortaya koymaktadır. 
Çalışmada toplumsal gerçekçiliğe uygun eserlerin seçilme nedeni çocuk figürlerinin 
kurgudaki yerleri ile anlam katmanındaki konumlandırmanın arasındaki ilişkinin varlığının 
sorgulanması aşamasında, toplumsal verilerinin yer aldığı bu anlayış çerçevesinde bakmanın 
daha verimli sonuçlar elde edileceğinin düşünülmesidir. Böylece toplumda çocuğa atfedilen 
konum ile resimlerde betimlenen konum arasında karşılaştırma şansı doğacaktır. Konu için 
pek çok sanatçının eserleri incelenmiş içlerinden Haşmet Akal, Cihat Aral, Aydın Ayan, 
İbrahim Balaban, Neşe Erdok, Neşet Günal, Nedim Günsür, Nuri İyem, Fikret Otyam, 
Mümtaz Yener, gibi sanatçıların isimleri ön plana çıkmıştır. Covid-19 Pandemi koşullarının 
yarattığı olumsuz koşullar içerisinde adı geçen sanatçıların ulaşılabilen tüm eserleri 
incelenerek çocuk imgesinin (bebek figürleri de dâhil edilmiştir) yer aldığı resimler 
saptanmıştır. Toplumsal gerçekçi bakış açısına sahip eserler arasından çocuk figürlerinin yer 
aldığı toplam 229 eser saptanmıştır. Bu resimlerin 191’i analiz edilmiştir. Ancak 38 adet 
resim çocuk figürü olmasına rağmen aşağıda belirtilecek nedenlerden dolayı tekil analize 
alınmadan genel olarak yorumlanmıştır. Çocuk figürlerinin resim kurgusundaki yerinin 
saptanmasında sağlıklı sonuç alınabilmesi için çocuk imgesi yer almasına karşın adı geçen 
sanatçıların desen, eskiz, portre, türleri incelemeye alınmamıştır. Ayrıca diğer ressamların 
eserlerinin röprodüksiyonları ya da yeniden üretim betimlemeler ve baskı resim türleri de 
kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışmanın konusu olan sanatçıların metindeki sıralamaları 
incelenen resim sayılarına göre gerçekleştirilmiştir. 
Tüm veriler girildikten sonra her sanatçıya ayrı ayrı hem sayısal veri tablosu hazırlanmış hem 
de yüzdelik dilimleri belirlenmiştir. Sonuç ve tartışma kısmında ise tüm bu verilerin 
toplamında ortaya çıkan sayısal ve anlamsal ilişkiler değerlendirilmiştir.   
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TÜRK RESİM SANATINDA ÇOCUK İMGESİNİN KOMPOZİSYONDAKİ YERİ VE 
ANLAM KATMANI İLE İLİŞKİSİ 
Haşmet Akal, Cihat Aral, Aydın Ayan, İbrahim Balaban, Neşe Erdok, Neşet Günal, Nedim 
Günsür, Nuri İyem, Fikret Otyam, Mümtaz Yener’e ait toplumsal gerçekçi eğilim içerisinde 
betimlenmiş eserler arasından çocuk figürlerinin yer aldığı toplam 229 eser saptanmıştır. Bu 
resimlerin 191’i tek tek aşağıda belirtilen yöntem(ler) ile analiz edilmiştir. Resim 
analizlerinde beş kategori belirlenmiştir. Bunlar;  
 
Çocuk Sayısı: Resimlerde bir ya da birden fazla çocuk sayısını niteleyen tekil ve çoğul 
kodları altında iki grupta incelenmiştir. 
 
Bulunduğu Plan: Resimler analitik çözümleme yöntemi ile ön, orta ve arka olmak üzere üç 
plana ayrılmıştır. Bu planlar varsa mekân tanımlarına göre yoksa renk, açık-koyu, perspektif 
vb. plastik unsurlara göre belirlenmiştir. Her bir resimde çocuk figürlerinin bu planlardan 
hangisinde yer aldığı kaydedilmiştir. Bir resimde birden fazla planda çocuk imgesi varsa dahi 
her planda var olma durumu veri olarak işlenmiştir. 
 
Algılanma Sırası: Resimlerdeki çocuk imgelerinin tasarım unsurları ve yapılanmalarına göre 
figürler arasında hangi sırada algılandığı kaydedilmiştir. Burada şunun altını çizmek gerekir; 
resmin kurgusunda çocuk figürü egemen alanın içerisinde dahi olsa, göz belirli noktalar 
arasında sırasıyla geçişler yaparak resim yüzeyinde gezer. Özellikle figürler bağlamında 
gözün kaçıncı sıçramada çocuk figürünü algıladığı tespit edilmiştir. Yine tek resimde birden 
fazla çocuk imgesi varsa, hepsinin algılanma sırası aynı resim üzerinde veri olarak girilmiştir. 
Altıncı sıraya kadar analize dâhil edilmiş sonrasına yer verilmemiştir.  Ancak çok fazla sayıda 
figürün yer aldığı kimi resimler sadece imgenin bulunduğu plan kapsamında değerlendirmeye 
alınmıştır. 
 
Diğer figürler ile ilişkisi: Çocuk imgesinin kurguda yer alan figürler ile ilişkisi “anne, baba, 
kardeş, akraba, arkadaş ve diğer” başlıkları altında incelenmiştir. Kurguda yer alan en belirgin 
ilişkiler ele alınmış; bu gerçekleştirilirken de öncelikli olarak eser adlarından, betimleme 
yapısından, varsa daha önce resim ile ilgili yazılı kaynaklardan yola çıkılarak belirlenmiştir. 
“Anne, baba, kardeş, akraba, arkadaş” gibi başlıklara uygun bir ilişki göstergesi yoksa “diğer” 
seçeneği işaretlenmiştir. Örneğin kurguda sadece bir hayvan ya da cansız bir figür ile 
betimlenmiş ise diğer seçeneği devreye sokulmuştur.  
 
Bulunulan Durum: resim düzleminde çocuk figürünün diğer figürler ile ilişkisi ve 
barındırdığı duygusal ve fiziksel durumlar tespit edilerek grafiğe işlenmiştir. Grafikler 
oluşturulurken kısa ve net durum ifadeleri seçilmiştir ancak iki alanda kodlama kullanılmıştır: 
 
Zorluk vb.; Yaşanan bir zorluk; çalışma; yaşam mücadelesi gibi eylemsel durumların içinde 
yer almayı ifade etmektedir. 
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A.temas; aile bireyleri arasında sarılma, el ele tutuşma vb. temasın varlığını ifade etmektedir. 
Zorluk vb., A.temas başlıklı kodlar her resim için sabit olarak sorgulanmıştır ancak diğer 
durum tanımlamaları için çocuk imgeleri incelenerek veri girişi yapılmıştır. Bunun nedeni ise 
ressamlarımız arasında birbirinden bağımsız algı ve tasar süreçleri ile gerçeklik arasında 
kurulan bağda ortak bir söz birliğinin var olup olmadığını tespit edebilme amacıdır. Bu 
kategoride resmin genel kurgusunun içerisinde çocuk imgesinin ne anlama geldiği 
sorgulanmamış yalnızca çocuk imgesinde gözlemlenenler kaydedilmiştir. Örneğin resim genel 
olarak üzüntü üzerine kurgulanmış olsa dahi çocuk figürü gülümsüyorsa giriş buna göre 
yapılmıştır. Çünkü çalışmanın amacı tekil olarak çocuk imgesine yüklenen anlamları 
saptamaktır; bütünün içerisindeki anlam değişimleri ile ilgilenilmemektedir. Ayrıca belirlenen 
kategorilerin alt alanlarının yüzdelik dilimleri belirlenirken toplu bir hesaplama yapılmamış 
her alt alanın yüzdesi kendi içinde hesaplanmıştır. Çünkü bir resimde birden fazla alt alan var 
olacağı için toplu hesaplar matematiksel olarak yanlış çıkacaktır. Tüm alanlar kendi içerisinde 
ayrı olarak hesaplanmıştır.  
 
Neşet Günal’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
1923 yılında Nevşehir’e bağlı eski adı Kızılcin–Kızılin olarak bilinen Özyayla Köyü’nde 
dünyaya gelen Neşet Günal 1939 yılında başladığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki 
eğitimi süresince Nurullah Berk, Sabri Berkel ve Leopold Levy atölyelerinde çalışmıştır 
(Yener ve Nacar, 2015:104). 1946’da Akademi’nin yüksek resim bölümünü birincilikle 
bitiren Neşet Günal, 1948 Temmuzunda öğrenimini geliştirmek üzere Paris’e giderek Andre 
Lhote ve Fernand Leger‘nin Atölyesinde çalışmıştır (Neşet Günal Hayatı ve Eserleri, .[ 
04.06.2021]) 
 

 
Resim 1. Neşet Günal,  Mehmet`in Oğlu, 1983, Tüyb, 138x83 cm. 

 
“Neşet Günal’ın yapıtlarının ana konusu ‘Orta Anadolu insanı ve onun yaşam 
gerçeğidir’(Berksoy, 1997:126). Ona göre ‘sanattaki gerçek aynı zamanda insan ve toplum 
gerçeğidir’.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

317 

Neşet Günal, toplumsal gerçekçi sanat anlayışının en önemli temsilcilerinden biridir” 
(Berksoy, 1997:127 akt. Karkıner ve Ecevit, 2012:208). Sanatçı güçlü gözlem ve yorumlama 
kabiliyeti ile kendine özgü bir biçem dili oluşturarak adını Türk Resim Sanatı tarihine 
yazdırmıştır.  
Sanatçının Türk Resim Sanatına kazandırdığı çok sayıda eserleri incelendiğinde çocuk figürü 
bulunan 47 adet resim tespit edilmiştir. Bu resimler ayrıntılı incelendiğinde aşağıdaki grafik 
elde edilmiştir. 
 

 
Tablo 1. Neşet Günal’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Grafikte yer alan verilerin yüzdelik oranları hesaplandığında resimlerinin %62’inde çoğul, 
%38’inde tekil çocuk figürüne yer verildiği belirlenmiştir. Resimlerin ön planında çocuk 
imgesinin yer alma oranı %94, orta planda %13, arka planında ise %2’dir. Resimlerin 
genelinde çocuk figürleri %79’luk bir oran ile ikinci algılanan figür konumundadır. 
Algılanmadaki diğer sıralamalar ise resimlerin %45’inde üçüncü, %38’inde birinci, %13’ünde 
dördüncü, %4’de beşinci, %2’sinde altıncı sırada algılanan çocuk figürleri yer almaktadır. 
Yine çocuk figürlerinin diğer figürler ile ilişkisi resimlerin geneline oranlandığında anne %36, 
baba %21, kardeş %21, arkadaş %17, akraba %11, diğer %11 olarak dağılmıştır. 
Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere Neşet Günal’ın eserlerinde de pek çok kavramın izlerine 
rastlanmıştır. En belirgin olanları sıralarsak; Sanatçının resimlerinde çocuk figürlerinin 
%96’sı yoksulluk göstergeleri barındırmaktadır. İkinci sırada ise %44’lük oranla masumiyet 
kavramı gelmektedir. Tedirginlik %28, aile ile temas %21, hüzün %19, neşesizlik hali %15, 
sığınma %13 gibi kavramların yanı sıra daha az oranlarda korku, kızgınlık, çaresizlik, 
mahzunluk, mutsuzluk gibi kavramların göstergelerine rastlanmıştır.  
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Nuri İyem’in Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
1915 yılında İstanbul Aksaray’da dünyaya gelen Nuri İyem, 1933 yılında girdiği İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Ahmet Hamdi Tanpınar’dan dersler almış, Nazmi Ziya 
Atölyesinde; Hikmet Onat Atölyesinde; Çallı Atölyesinde; eğitim almış ve Leopold Levy’nin 
derslerini takip etmiştir. Nuri İyem 1938 yılında Akademiden birincilik derecesiyle mezun 
olmuştur. 1940 yılında açılan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nde 
giren İyem, Leopold Levy atölyesinde eğitim alır (Giray, 1998: 27-34 akt. Yener, 
2020:3236,3237). 
Toplumsal gerçekçi sanat hareketin en önemli temsilcilerinden birisi olan Nuri İyem kendine 
özgü sanat biçemi ile fark yaratarak Türk Resim Tarihinin en önemli ressamları arasına 
girmiştir. İyem’in eserlerini bir kaç cümle ile Nuvit Özdoğru (1973) oldukça iyi özetlemiştir; 
“Resimlerde baştanbaşa Anadolu var. Anadolu’nun insanları… Aşık Veysel’i dinliyorsunuz: 
Dertleriyle, umutlarıyla, içtenliğiyle, çelişkileriyle… Göç… Anadolu’dan İstanbul’a göç. 
Yüzlere bakınız. Tiyatro kişileri sanki… Bazısının gözleri yerde, bazısınınki ufukta… 
Büyüklü küçüklü… Gökler altın… İstanbul’un taşı toprağı altın ya…” (Özdoğru, 1973 akt. 
Dünden Yarına Nuri İyem, 2002:89) 
 

 
Resim 2. Nuri İyem, Babaya iyi geceler, 1977,  Duralit ü.y.b., 40x50 cm. 

 
Nuri İyem’e ait başlangıç tarihimiz olan 1940’lı yıllardan başlayarak çocuk imgesinin yer 
aldığı 44 adet resmi tespit edilmiştir. Bunlardan 10 tanesi fotoğraf çektirirmişçesine poz 
vermiş aile betimlemelerinin porte niteliğinde olması nedeniyle sadece 34 eseri analiz 
edilmiştir. Elde edilen veriler aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 2. Nuri İyem’in Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Veriler ışığında Nuri İyem resimlerinin %97’sinde tek çocuk figürü kullanmayı tercih 
etmiştir, sadece %3’ünde birden fazla çocuk yer almaktadır. Ancak analize dâhil edilmeyen 
aile portresine benzer betimlemelerinde de bu oran neredeyse aynıdır. Resimlerin %79’unun 
ön planında, %15’nin orta planında çocuk figürleri yer almaktadır. Arka planda bulunma 
oranı ise sadece %9’dur. Algılanma sırasına göre ise %47’lik oran ile çocuk figürleri genelde 
ikinci sırada algılanmaktadır. Çocuk figürünün ilk sırada algılanma oranı ise sadece %6’dır. 
Üçüncü %23, dördüncü %18, beşinci %9 oranında resimlerde yer almaktadır. Çocuk 
figürlerinin diğer figürler ile ilişkisinde %91 gibi yüksek bir oran ile anne imgesi yer 
almaktadır. Baba %26, kardeş %3, akraba %3 olarak tespit edilmiştir. Nuri İyem’in 
resimlerinde çocuk ile aile teması önemli bir yer tuttuğu %76’lık oran ile saptanmıştır. Diğer 
dikkat çeken bir nokta ise %29 oranında çocukların anneye muhtaçlık durumları 
betimlenmiştir: Annesinin bakımına muhtaç bebek imgeleri de çalışmaya dâhil edilerek 
incelenmiştir. Zira akademik anlamda bebeklik ve çocukluk dönemleri ayrılsa da toplumsal 
olarak her iki grup da “çocuk” olarak nitelendirildiği ve algılandığı söylenebilir. Ayrıca 
sanatçının eserlerinde zorluk vb. %15, sevgi %12, hüzün %9, tedirgin %9, masumiyet %9, 
sığınma %9 oranlarının yanı sıra karamsarlık, hayret, sarılma, umut, umutsuzluk kavramları 
da çok düşük oranlarda yer almaktadır.   
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Nedim Günsür’ün Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
1924 yılında Balıkesir-Ayvalık’ta doğan Nedim Günsür’ün resme olan ilgisi babası ile 
başlamıştır. İstanbul’da gümrük memuru olan babası İzzet Bey’in boş zamanlarında lamba ve 
mum ışığında resim yapışını her defasında heyecan ve büyük bir ilgiyle izlemiştir (Adam, 
2015:117), 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan Nedim Günsür, 
sonrasında Fransa’nın akademiyi birincilikle bitirenlere vermiş olduğu altı aylık bir bursla 
Paris’e giderek dört yıl boyunca yaşadığı Paris’te Fernand Leger ve Andre Lhote 
atölyelerinde çalışmıştır (Sönmez, 2000: 61 akt. Karabaş ve Şener, 2017:69). Sanatçı maden 
işçileri betimlemelerinden başlayarak ilerleyen yıllarda da toplumsal gerçekçi bakışıcısıyla 
pek çok eser ortaya koymuştur: Kimi zaman maden işçilerini, göç kavramı üzerinden 
insanları, gecekonduları, köy yaşamını yorumladığı eserlerin yanı sıra sokak manzaralarını, 
balıkçıların yaşamlarını, lunapark gibi konuların ele alındığı eserler de ortaya koymuştur. 
 

 
Resim 3. Nedim Günsür, Gurbete Çıkış, 1980, 28x49 cm 

 
Nedim Günsür’ün çok sayıda eseri incelendiğinde 43 resminde çocuk imgesine rastlanmıştır. 
Ancak bu resimlerden 18 tanesi ayrıntılı analize dâhil edilmiştir. Ayrıntılı analize dâhil 
edilmeyen diğer resimler toplumsal eleştirel yapısından çok gündelik yaşamdan kesitlerin 
betimlendiği, çok sayıda figürün varlığı, çocuk imgesinin boyutlarının çok küçük olması gibi 
nedenlerden kaynaklı olarak kategorilerde belirtilen pek çok alanın analizinin yapılmasına 
olanak olmadığı için kapsam dışı bırakılmıştır. Ancak yine de tekil olarak sayısal veriler 
üzerinden olmasa da toplu biçimde irdelenmiştir. İncelenen 18 adet eserden elde edilen veriler 
ise aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 3. Nedim Günsür’ün Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Verilerden yola çıkarak oluşturulan kategorilerin yüzdelik dilimlerine göre resimlerde yer 
alan çocuk sayısında %83 gibi büyük bir oranda çoğul, %17 oranında da tek çocuk figürü 
kullanıldığı görülmektedir. Plan dağılımı ise resimlerde ön planda çocuk imgesinin bulunma 
oranı %94, orta planda %44, arka planda %39’dur. Günsür’ün kimi resimlerinde çoklu 
figürler kullanıldığı veya eş değerde algı yaratan sıralı düzene sahip olan resimleri 
bulunmaktadır. Bu resimler için algılama sırası oluşturulmamış ancak diğer resimleri için 
algılama sırası: birinci %5, ikinci %33, üçüncü %33, dördüncü %22, beşinci %17, altıncı %17 
olarak tespit edilmiştir. Çocuk figürlerinin diğer figürler ile ilişkisinde baba figürü %78’lik 
oran ile ilk sırada gelmektedir. Onu anne %67, kardeş %55, arkadaş %11, diğer %17’lik oran 
ile takip etmektedir. Çocuk figürlerinin bulunduğu durum kategorisinde katmanların sayısı 
fazladır; bunların arasında en yüksek oranlara sahip olanlar ise yoksulluk %61, zorluk vb. 
%39, aile ile temas %45, yalnızlık %44, sığınma ve hüzün %22 yer almaktadır. Günsür’ün 
resimlerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise arkası ve önüne dönük çocuk figürlerinin var 
olmalarıdır. Bu durumun gözlemlendiği resimlerde arkası dönük %52, önü dönük%48 
oranlarıyla ile neredeyse dağlım eşit gerçekleşmiştir.  
Ayrıca sokak resimleri, balıkçılar, bayram ve festival alanlarının konu edinildiği 23 resimde 
çokça çocuk imgeleri yer almaktadır. Bu resimlerde çocuklar genelde gerçek hayatta 
sergiledikleri davranışları sergilemektedir. Ancak resimlerde dikkat çeken bir nokta ise 
kompozisyon kurgusundaki figürlerin kalabalık bir ortamda olmasına karşın iletişime kapalı 
olduğu bireysel tavırlar sergiledikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca bu resimlerde çocukların aile 
ile birlikte olmasına karşın aileyi tanımlayan temasının çok az olduğu gözlemlenmiştir. 
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Neş’e Erdok’un Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
1940 İstanbul, Üsküdar doğumlu Neş’e Erdok, 1959-1963 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi’nden mezun olmuştur. 1965-1966 Madrid’de 
Escuela Central de İdromas’ta ve Escuela Diplomatica’da İspanyol Dili, Edebiyatı, Uygarlığı 
ve Sanat Tarihi üzerine çalışmalar yapmıştır. 1967-1972 Milli Eğitim Bakanlığı adına Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi'ne Öğretim Üyesi yetiştirilmek üzere Fransa’ya gönderilmiştir. 
Paris’te Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts’da Prof. Chaplain Midy ve Prof. Pierre 
Matthey de l’Etang yanında resim çalışmaları yapmıştır (Erdok, [07.07.202]) 
Neş’e Erdok’un resimleri 1970’lerden bu yana figüre ilişkin gerçekçi bir yaklaşımı 
benimseyerek, fazlasıyla kentleşmiş ortamlardaki kimlik, sınıf ve cinsiyet sorunlarını keşfe 
çıkar. Gündelik insan halleri ile resim disiplininin barındırdığı sayısız imge ve temsil biçimini 
birleştiren çalışmalar, sanatçının yoğun gözlem gücünü sergiler. Çalışmalarının öznesi kendi 
bedeni dahi olsa, belleğinden ve görsel arşivinden faydalanır. Resmettiği karakterler gündelik 
hayatta bizzat kendisinin gördüğü ve model olarak aldığı kimselerdir (Sanatçı ve Zamanı, 
2015:150)  
Sonuçta ortaya çıkan resimler biçimsel bir gözlem ve yorumun çok ötesindedir; aslında 
biçimsel olanı yorumlarken içsel yapıyı gözler önüne serer. Neş’e Erdok’un resimleri anlam 
düzeyinde çok katmanlı, çok seslidir. Neş’e Erdok’un çok güçlü bir figür betimlemesinin var 
olduğu belirgin bir gerçekliktir.  
 

 
Resim 4. Neş’e Erdok, Aile, 1983, Tüyb, 230x135 cm 
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Türk Resim Sanatına pek çok eserler kazandırmış olan Sanatçının 1999 tarihine kadar olan 
resimlerinden toplam 40 tanesinde çocuk figürü tespit edilmiştir. Ancak bunlardan 22 tanesi 
analiz edilmiştir. Analize dâhil edilmeyen resimlerin -özellikle Gölköy resimlerinin- kurgusal 
ve tematik bağlamı irdelendiğinde ayrı bir çalışmanın konusu olmasının daha sağlıklı olacağı 
düşünülmüştür. İncelenen 22 adet eserden elde edilen veriler ise aşağıdaki gibidir. 
 

 
Tablo 4. Neş’e Erdok’un Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Elde edilen verilerden ortaya çıkan yüzdelik dilimlere göre Neş’e Erdok resimlerinde %82 
oranında birden fazla çocuk imgesi kullanmıştır, tek çocuk figürünün kullanım oranı ise 
%18’dir. Çocuk figürlerinin bulundukları plan oranlarına bakıldığında ise sanatçının %86’lık 
oran ile çocuk imgelerini ön planda kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. Orta plan %36, 
arka plan ise %23 oranlarına sahiptir. Çocuk figürlerinin algılanma sırası ise şu şekilde 
dağılmıştır: birinci %50, ikinci %72, üçüncü %50, dördüncü %27, beşinci %23, altıncı %14. 
Bu oranlardan yola çıkarak çocuk figürlerinin genelde egem noktadan sonra ikinci sırada 
algılandığı anlaşılmaktadır. Çocuk imgesinin diğer figürler ile ilişkisinde baba %50, anne 
%41’lik bir oran ile dağılım gösterirken kardeş %18, arkadaş %18, diğer %5 olarak 
belirlenmiştir. Erdok’un resimlerinde çocuk figürlerinin fiziksel ve duygusal durumları 
oldukça zengin katmanlara ayrılmış durumdadır; Bunlardan en başta gelenleri ise, aile ile 
temas halinde bulunan çocuk imgesi oranı %50, yorgun bir ifadenin kendini gösterdiği imge 
oranı %41, çalışma ya da zor koşullar altında eylemsel bir döngünün içerisinde olma durumu 
%41, sığınma %27, etrafındaki olaylardan kopuk; ilgisini merkez olaydan başka yöne 
çevirmiş çocuk oranı %23’dür.  
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İbrahim Balaban’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
İbrahim Balaban 1921 yılında Bursa’nın Seçköy’ünde doğdu. Üç yıllık köy okulundan mezun 
olduktan sonra, eğitimine devam etmesine izin vermeyen ailesini verilen işleri yapmayarak 
protesto etti. Varlıklı olan ailesi avunması için onu 15 yaşına kadar serbest bıraktı. İşte bu 
özgürlük yıllarında her gün resimler çizmiş, günceler tutmuştur. Ressamlığı ve yazarlığı o 
yıllarda gelişmiş, kök salmıştır. Balaban’ın resim kariyerinde en önemli mihenk taşı Nazım 
Hikmet ile tanışması olmuştur. Yaşamı zorluklar içinde geçen Balaban 50 den fazla kişisel 
sergi açmış, birçok karma ve gurup sergilere katılmıştır. Eserleri yurtdışında birçok ülkede 
sergilenmiştir. Ünlü Ressam sanat anlayışını şöyle tanımlamıştır: “Sanat yaşantının 
izdüşümüdür. Konu bir özdür, her öz kendi kabuğunu yapar. Ben insanı santimetrik ölçülerle 
değil, diyalektik yöntemlerle resmediyorum. İnsan-doğa ilişkisinde üretim araçlarının insana 
bir kimlik kazandırdığını ve bu nedenle benim resimlerimi de biçimlendirdiğini 
söyleyebilirim. Ben boyaları acık koyu leke endişesiyle değil, figürlerin özünde çakmaklanan 
ışığı yakmak için kullanıyorum. Ata göre insan değil, insana göre at çiziyorum” (Balaban, 
2012:7). 

 
Resim 5. İbrahim Balaban, Fırın, 1993, Tüyb, 80x110 cm. 

 
İbrahim Balaban’ın resimleri arasında çocuk figürüne yer verdiği 22 adet resim saptanmıştır. 
Bu resimler analiz edildiğinde aşağıdaki tablo çıkmıştır. 
 

 
Tablo 5. İbrahim Balaban’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 
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Elde edilen veriler kategorilerine göre yüzdelik dilimler oluşturulduğunda tekil ve çoğul 
çocuk sayısı %50’lik oran ile eşit dağılmıştır. Çocuk figürleri %77 ön planda, %32 orta 
planda betimlenmiştir. Algılanma sırası ise birinci %36, ikinci %54, üçüncü, dördüncü, 
beşinci, altıncı %14’dür. Diğer figürler ile ilişkisine bakıldığında anne %77’lik bir oranda başı 
çekerken, baba %4 ile en az tercih edilen ilişki durumu olmuştur. Diğer oranların dağılımı ise 
kardeş %14, arkadaş ve diğer %9’dur. Çocuk figürlerinin içinde bulunduğu duygu ve fiziksel 
durum dağılımı ise aile ile temas %68, zorluk vb. %32, endişe %23, heyecan %23, destek %2, 
masumiyet %7, sevgi, üzüntü, neşe, yorgunluk %14, güven duygusu %9, durgunluk %9, 
bekleyiş %4’dür. 
 
Fikret Otyam’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
1926 yılında. Aksaray’da doğan Sanatçı, Aksaray'daki eczanelerini boyamak için gelen bir 
tabelacının kendisine verdiği boyalarla yaptığı ilk sergisini aylar sonra Aksaray Halk Evinde 
açmıştır (Dirim, 2005:7). İlk olarak İbrahim Çallı’nın atölyesinde başladığı eğitim hayatına, 
Hocası Çallı’nın izni ile Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile devam eder (Bildirici, 2010). 1953 yılında 
Öğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nden mezun 
olarak tamamlar (Avcı, 2011). “Resimlerinin konusu 1950'li yıllardan itibaren Anadolu'nun 
doğası, halkı ve yaşantısını yansıtmaktadır. Akademik bir eğitim görmüş olmasına karşın, 
akademiden uzak geleneksel çizgileri temel alan bir tarz, renkçi-lekeci eğilim resimlerine 
yansımaktadır” (Dirim, 2005:8,9). Her ne kadar Hocası olan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun 
etkisiyle ulusalcı bir resim yapısına sahipmiş gibi görünse de Fikret Otyam resimlerinde 
figürlerini kültürel ya da süslemeci bir unsur olarak ulusal resim kimliği çerçevesinde 
oluşturmaktan ziyade toplumsal yapının irdelenmesi sonucu olarak kullanmıştır.  
 

 
Resim 6. Fikret Otyam, 1993, 62x82 cm, Murat Oktar Koleksiyonu 

  
Fikret Otyam’a ait eserler arasında çocuk figürlerinin kullanıldığı 22 resim tespit edilerek 
incelenmiştir. İnceleme sonucu çıkan tablo aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 6. Fikret Otyam’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Tablo 6’da yer alan verilerin yüzdelik oranları incelenecek olunursa Fikret Otyam 
resimlerinde %73 oranında tek çocuk figürü, %27 oranında birden fazla çocuk figürü 
kullandığı belirlenmiştir. Bu figürlerin %82’si ön planda, %23’ü orta planda yer almıştır. 
Arka planda ise hiç çocuk figürü kullanılmamıştır. Çocuk figürlerinin algılanma sırası ise 
birinci %23, ikinci %64, üçüncü %27, dördüncü ve beşinci %9, altıncı %4 olarak dağılmıştır. 
Çocuk imgesinin diğer figürler ile ilişkisine bakıldığında en yüksek payı %86’lık oranla anne 
figürü almıştır; baba %9, kardeş %18, diğer %9 olarak dağılmıştır. Ayrıca Sanatçı çocuk 
figürlerini zorluk vb. %64, aile ile temas %36, hüzün %36, mutluluk %9, tedirgin %9, yaşam 
%4 oranlarında betimlemiştir. 
 
Aydın Ayan’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
Sanatçı 1953 yılında Trabzon’un Çaykara İlçesinin Şahinkaya Köyünde dünyaya gelmiştir 
(Arda, 2007:6). 1972’de başladığı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri 
Rahmi Eyüboğlu ve Neşet Günal’ın öğrencisi olmuştur. 1983’te Mimar Sinan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Sanatta Yeterlik” derecesi almış 1986-87’de British 
Counsil’ın bursuyla Londra Üniversitesi Goldsmiths College’da sanat konusunda kuramsal 
çalışmalar gerçekleştirmiştir (Oran, 1992). 
“Özellikle yaşamlarını zor kazanan insanların hayatlarından çarpıcı görüntüleri yaşamın 
umursamazlığı içinde sunan Ayan’ın, kompozisyonlarındaki güçlü ağırlık dengeleri, nesne-
figür, mekân-figür arasındaki sağlam oran ilişkileri renk seçimi, figürün bedensel dilini 
kullanış biçimi sağlam bir altyapının üzerinde gerçekleşen iyi bir gözlemci olmasının 
kanıtıdır” (Giray, 1999, s.17 akt. Arda 2007:69).  
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Resim 7. Aydın Ayan, Simitçi/Vitrin, 1978, Tüyb, 116x89 cm 

 
Aydın Ayan’ın 2000 yılı öncesi yapmış olduğu ve çocuk imgesinin yer aldığı yedi adet resim 
tespit edilmiştir. Resimler incelendiğinde aşağıdaki tablo elde edilmiştir.  

 
Tablo 7. Aydın Ayan’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Elde edilen veriler ışığında ulaşılan yüzdelik dilimlerde eserlerde bir çocuk figürü kullanım 
oranı % 57, birden fazla çocuk figürü kullanım oranı ise % 43’dür. Ayan çocuk imgelerini 
%71’lik oranda daha çok ön planda resmetmiştir. Orta ve Arka planlarda kullanım oranı ise 
%14’dür. Algılanma sırasına bakıldığında resimlerin %57’sinde göz ilk olarak çocuk imgesini 
algılamaktadır. Resimlerin %43’ünde ikinci, %28’inde üçüncü, dördüncü ve altıncı, 
%14’ünde beşinci sırada algılanmaktadır. Çocuk figürlerinin kompozisyon kurgusunda yer 
alan diğer figürler ile ilişkisinde “diğer” seçeneği %43 lük oranı ile ilk sırada yer almaktadır. 
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Daha sonra anne %28, akraba %14, arkadaş %14 oranları ile sıralanmıştır. Çocuk figürlerinin 
içerisinde bulunduğu durumların dağılımı ise zorluk, yaşam mücadelesi vb. eylemler 
içerisinde resmedilen çocuk figürü oranı %57, aile ile temas %28, hüzün, mutluluk, 
tedirginlik, çaba, umutsuzluk, yalnızlık %14’dir. 
 
Mümtaz Yener’in Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
Mümtaz Yener 1918 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sanatla ilk tanışması Babası Hattat ve 
Deniz Subayı Yüzbaşı Abdullah Seyrekbasan (Yener) sayesinde olmuştur. Yener’in daha 
çocukluk yıllarından başlayarak heykel, desen çizimi, müzik ve geleneksel sanatlar, sinema 
gibi pek çok sanat alanı ile uğraşması ve ilgi duyması sanat ile ilgili bir mesleğe 
yöneleceğinin göstergesi olmuştur (Yener, 2013:6). 1935 yılında İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi’ne kabul edilen Yener, İbrahim Çallı ve Nazmi Ziya Güran Atölyesi’nde, 
Akademinin Yüksek Bölümünde ise Leopold Levy Atölyesi’nde eğitim alır (Yener, 
2013:7,8). Sanatçının kendi içerisinde çeşitlilik içeren üslubu, dönem dönem yeni arayışlar 
içerisinde değişik fazlar içerse de toplumsal gerçekçi çizgisinden yaşamı boyunca hiç ödün 
vermez (Yener, 2013:218). 
 

 
Resim 8. Mümtaz Yener, İmaret, 1976, Tüyb, 34x42 cm, Bilfen Sanat Koleksiyonu, 

 
Mümtaz Yener’in eserlerinin incelenmesi sonucu çocuk imgesinin yer aldığı yedi adet resmi 
tespit edilmiştir. Resimlerinde çok sayıda figür kullandığı için çocuk figürlerinin algılama 
sırası tespit edilmesi mümkün olmayacağından bu kategori analize dâhil edilmemiş, figürlerin 
konumlandırıldığı plan bağlamında değerlendirmeye alınmıştır.  
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Tablo 8. Mümtaz Yener’in Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Mümtaz Yener’in resimlerinin analizi sonucunda elde edilen verilerin yüzdelik dilimleri 
incelendiğinde resimlerinde birden fazla çocuk figürü kullanımı %71, tek çocuk figür 
kullanımı ise %29’dür. Bu figürlerin planlara dağılım oranlarına göre sanatçının kurgularında 
çocuk imgelerini %71’lik bir oranda orta planda betimlediği görülmektedir. İkinci sırada ise 
ön plan oranı %57 gelmektedir. Arka planda çocuk imgesine yer verilme oranı ise yalnızca 
%14’dür. Çocuk figürlerinin diğer figürler ile ilişkisi: anne figürü %86’lık oran ile başı 
çekmektedir, baba %28, kardeş %28, akraba %14 olarak belirlenmiştir. Mümtaz Yener’in 
çocuk imgelerinin bulunduğu durum kategorisinde azımsanmayacak çeşitlilik mevcuttur: Aile 
ile temas göstergelerini barındırma oranı %86, zorlu koşullarda eyleme dâhil olma oranı %57, 
sığınma durumu %28, tedirginlik %14, yorgunluk %14, korku 14, tartışma %14, hüzün %14, 
mutsuzluk %14 gibi duygu durumları da eşit oranda dağılım göstermektedir. 
 
Cihat Aral’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
1943 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde doğan Cihat Aral 1964-1969 yılları arasında İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Neşet Günal Atölyesi’nde öğrenim 
görmüştür. Devlet bursuyla Fransa’ya giderek Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda 
resim dalında ihtisas yapmıştır. Sanatçı, “sanat yaşamının başlangıcı olarak nitelendirdiği 
60’lı yılların sonunda kent insanlarını, çocuklarını ve yaşam biçimlerini gözlemleyerek; 
figürlerini canlı bir üslupla betimledi.” Cihat Aral sanat görüşünü “Merkez insan olunca; 
figürü temel tutan resim anlayışı bütünüyle sosyal hayatın politik, ekonomik, sosyolojik 
değerlerinin özünü taşır. Resim dipdiri bir başkaldırı, bir protesto alanıdır ve iyi resim 
unutulmaz” diye özetlemiştir (San Art, 2013:84). Cihat Aral resimlerinde toplumun 
gerçeklerini eleştirel bir bakış açısı ile ele alır. Sanatçının düşünsel tavrında ve 
betimlemelerinde cesurluğun göstergeleri hissedilir.  
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Resim 9. Cihat Aral, Göç, 1995, Tüyb, 115x147 cm, TCMB Koleksiyonu 

 
Cihat Aral’ın eserleri arasından çocuk imgesini içeren altı resmi analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir.  
 

 
Tablo 9. Cihat Aral’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Analiz sonucunda elde edilen verilerin her kategorisi yüzdelik dilimleri üzerinden 
incelediğinde; resim kurgularında bir çocuk figürünün kullanımı %33, birden fazla figür 
kullanımı ise %67’dir. Sanatçı %83 gibi yüksek bir oranda çocuk figürlerine ön planda yer 
vermiştir. Orta plan oranı %17 çıkarken arka planda hiç çocuk figürü kullanmamıştır. 
Algılanma sırası: birinci %17, ikinci %17, üçüncü %33, dördüncü %33, beşinci %17 oranları 
ile figürlerin daha çok üçüncü ve dördüncü sırada algılandığı belirlenmiştir. Diğer figürler ile 
ilişkisi anne %83, baba %17’lik bir oran ile anne kavramına daha çok yer verildiği 
görülmektedir.   
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Çocuk figürlerinin bulunulan durumu incelendiğinde ise zorlu bir eylem içerisinde bulunma 
%83, tedirginlik %33, sığınma %17, yalnızlık %17, umutsuzluk %17, korku %17, acı %17, 
ölüm %17, Hüzün %17, a.temas %17 gibi bir dağılım ortaya çıkmıştır. 
 
Haşmet Akal’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi 
1918 yılında İstanbul’da doğan Haşmet Akal 1938’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
girmiş ve Léopold Lévy’nin öğrencisi olmuştur (Haşmet Akal Resim Sergisi Kataloğu, 
1990:3). Sanatçı 1946’da Akademiyi bitirerek üç yıl sonra bursla Paris’e gitmiş, Lhote ve 
Léger atölyelerinde eğitim almıştır. Ayrıca bir süre Metzinger’e asistanlık yapmıştır 
(Özsezgin, 1980). Haşmet Akal’ın sanatçı kimliğini ilk duyuruşu Akademide eğitim gördüğü 
yıllarda arkadaşlarıyla birlikte ‘‘Yeniler Grubu”nun ilk etkinliklerinde yer alması ile olmuştur 
(Köksal, 1990:2). “Yeniler”in 28 Mart 1940’ta Gazeteciler Cemiyetinin Beyoğlu Lokali’nde 
düzenlediği “Liman” konulu ilk sergi çağdaş resim estetiğinden çok toplumcu bir içeriği 
gündeme getirmesi bakımından büyük bir ilgi uyandırmıştır. 1953’te İstanbul’a dönüşünde 
Sanat Dostları Cemiyeti’nde sergilediği resimlerde soyut akımların, biçimciliğin izleri 
gözlemlense de Haşmet Akal’ın asıl kişiliği toplumsal ve yöresel gerçekçiliğe yönelen 
eğilimin öncülerinden biri olmasıdır (Köksal,  ty:12). “Liman ressamları gibi, çağdaş resim 
sanatında toplumcu eğilimi benimsemiş sanatçılar grubuyla kendini özdeş saymış olması, 
daha başından yolunu yöntemini belirlediğini ve yöresel değerlere belli açılardan yaklaştığını 
yeterince kanıtlamaktadır.” Akal’ın anlatım biçimi, Lévy'nin atölyesinden başlayarak Lhote 
ve Léger atölyelerinde süren ve resmin geometrik-kübist sorunlarıyla ilgili Metzinger’de 
noktalanan bir eğitim sürecinden etkilenmiş, inşacı ve çizgici anlayışın içinden gelmekteydi. 
Ancak bu çizginin “resmi” formüllerine çok bağlı değildi (Özsezgin, 1980). Haşmet Akal 
“kişiliği olan bir ressamdı” (Erol, 1961:20). 
 

 
Resim 10. Haşmet Akal, Baladız Hikâyesi, yaklaşık 1952 

 
Haşmet Akal’ın eserleri incelendiğinde çocuk imgesine yer verdiği dört adet resim 
bulunmuştur. Bu resimler analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 10. Haşmet Akal’ın Resimlerinde Çocuk İmgesinin Analizi, Tuğba Kodal, 2021 

 
Analizde yer alan her kategori yüzdelik dilimleri üzerinden incelediğinde çocuk sayısı tekil 
%50, çoğul %50 ile eşit kullanım yüzdesine sahiptir. Ressamın tüm resimlerinde ön planda 
çocuk imgesi yer almasıyla %100 lük bir oran yakalanmış; %25’inde orta planda, %50’sinde 
arka planda yer almaktadır. Resimlerin hiçbirinde çocuk imgeleri birinci sırada 
algılanmamakta ancak resimlerin %50’sinde ikinci, %25’lik oranlarda da üçüncü, dördüncü 
ve altıncı sırada algılanmaktadır. Çocuk figürlerinin diğer figürler ile ilişkisi, anne figürü 
%75’lik oran ile başta gelmektedir. Baba %25, arkadaş %25, diğer %50’dir. Çocuk 
imgelerinin bulunduğu durum incelendiğinde ise resimlerin %50’sinde aile ile temas halinde 
bulunma ve aynı oranda yoksulluk yer almaktadır. Resimlerin %25’inde zorluk, geçim 
mücadelesi vb., sığınma, beklenti, tedirginlik, mutsuzluk, yaşamdan kesitler gibi kavramları 
kendini göstermektedir. 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
Çalışmada yer alan on ressama ait 191’i ayrıntılı analiz olmak üzere toplam 229 resim 
üzerinde yapılan incelemeye göre; 
Haşmet Akal ve İbrahim Balaban resim kurgularında betimlenen çocuk imgesinin 
kullanımının da tekil veya çoğul tercih etme durumları eşittir. Diğer sekiz sanatçıdan iki 
tanesi -Fikret Otyam ve Aydın Ayan- kurgularında sadece bir tane çocuk figürü kullanmayı 
daha çok tercih etmişlerdir. Diğer altı sanatçı ise -Nuri İyem, Neşe Erdok, Neşet Günal, 
Mümtaz Yener, Nedim Günsür ve Cihat Aral- birden fazla/çoğul çocuk imgelerine yer 
vermeyi tercih etmişlerdir. Özellikle Nuri İyem, Nedim Günsür ve Ne’şe Erdok’ta çok yüksek 
oranda çoğul çocuk figürü kullanmıştır. Eşitlik sağlayan sanatçılarımızı çıkardığımızda bu iki 
seçeneğin birbirine oranı; ressamlarımız % 80 oranında birden fazla çocuk imgesini 
kullanmayı tercih etmişlerdir.  
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Bunun nedeni 20.yy Türk Toplumunda çok çocuklu aile yapısının oldukça yaygın olması 
olabilir. 21. yüzyıla kadar aile olma kavramı birden fazla çocuk sahibi olmayı içeriyordu. 
Geçmiş ile şuanı kıyasladığımızda göçler, ekonomik koşullar, sanayileşme, eğitim olanakları 
gibi pek çok dinamiğe bağlı olan değişim sonucu bu algı günümüzde değişmektedir.1 Konuya 
dâhil edilen ressamların çoğul çocuk figürü kullanma nedeni toplumsal gözlem ya da 
sanatçıların yaşamlarından bir takım izler taşıması ihtimali olabilir. Ancak şunu net ifade 
edebiliriz ki bundan 40-50 yıl öncesinin toplumunda aile tanımlaması içerisinde çoğul çocuk 
fikrinin yaygın olması durumuna uygun olarak birden fazla çocuk imgesinin ressamların 
tercihi olduğu görülmektedir.  
Tüm sanatçılar arasında sadece Mümtaz Yener çocuk imgesini ön plana yerleştirmeyi ilk 
tercih olarak kullanmamıştır. Yener çok figürlü kurguları karşısında izleyiciye nefes alacak 
mekânsal bir alan bırakmaktadır. Sanatçı izleyiciyi beklemeden resmindeki figürleri birkaç 
adım geriye götürür. Bu kalabalık topluluklar genelde çocuk imgelerini ortalarına 
alırmışçasına hareket ederler. Diğer dokuz sanatçı ise çocuk figürlerini ön plana 
yerleştirmişlerdir. Her ne kadar orta ve arka planda da çocuk figürleri yer alsa da, her 
sanatçının resim analizlerinde belirtildiği üzere ön planı tercih etme oranları oldukça 
yüksektir.  Bu oranı resim düzlemindeki egemen nokta ve sonrasında gözün resim yüzeyinde 
dolaşma sırasının yer aldığı oranlar ile karşılaştıracak olursak; Aydın Ayan Resimlerinde 
çocuk imgesini birinci algılama sırasına, bir başka deyişle egemen nokta/alan’a yerleştirmeyi 
tercih eden tek sanatçıdır. İkinci algılama sırası ile çok büyük bir fark olmasa da birincil 
algılama sırası yine de daha fazladır. Sanatçının çocuk imgelerinin içinde bulunduğu durumlar 
kategorisinde saptanan anlam katmanları ile birleşik bir yorum yapacak olursak yaşamsal 
döngüde var olmaya çalışan, çocuklara duyarlı bir bakış açısı sergilediğinin ihtimalini 
doğurmaktadır. Neş’e Erdok, Nuri İyem, Neşet Günal, Haşmet Akal, Fikret Otyam, İbrahim 
Balaban, Nedim Günsür ise çocuk imgelerini ön planda betimlemeyi tercih ederken algılanma 
sırasına baktığımızda 50-75 oranları arasında ikinci sırada algılanacak betimlemeler 
yapmışlardır.  Cihat Aral ise üç ve dördüncü sırayı daha çok tercih etmiştir. Aslında bu durum 
toplumda çocuk üzerine yüklenen anlamlardan çokta kopuk değildir; toplumumuzda çocuk 
öncelikli olarak gözünün önünde tutulması, korunması gereken bir bireydir. Özellikle geçmiş 
dönemde ailelerin çocuklardan beklenti ve verdikleri değer bağımlı bir kişilik oluşturmaya 
yöneliktir. Başlarına kötü bir şey gelmesin diye sürekli gözetim altında tutulması gerektiği 
düşünülmektedir (Mangır ve Aral, 1990:6).  Çocuk denilince bir “birey” olarak 
tanımlamazdan önce “anne ya da baba korumasına muhtaç olan” olarak tanımlandığını 
söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla tüm bunlara şahitlik eden, gözlemleyen sanatçıların 
kurgularında hep ön planda yer alan çocuk imgesinin ondan daha güçlü bir egemenlik 
ilişkisini içerisinde betimlenmesi olası bir durumdur. Bu olasılık üzerine hemen sonrası çocuk 
imgesinin diğer figürler ile ilişkisine bakıldığında 10 sanatçıdan sekizinin ilk olarak çocuk 
imgesinin yanına anne imgesini koymayı tercih ettiği gözlemlenmektedir. Bu da bir önce ki 
tanımladığımız olasılığı güçlendirmektedir.   

                                                                 
1 Bkz. İstatistiklerle Çocuk, 2019, Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 1935-2080 tablosu, 
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2019-33733 
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Birincil tercihi anne olmayan sanatçılar ise “diğer” seçeneğini (akraba olmayan, cansız 
nesneler ya da hayvanlar) tercih eden Aydın Ayan ve baba seçeneğinin daha fazla olduğu 
%75’lik oranda Nedim Günsür ve %50’lik Neş’e Erdok’dur. Resimlerinde gündelik yaşamın 
bir parçasından çıkarıp aldığı figürlerin adeta iç dünyalarının her katmanını adeta görünür 
kılan Neş’e Erdok’un sanat biçemi, anne figürünün yanı sıra baba figürüne de yer vermesi ile 
her ilişkiyi gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. Nedim Günsür’ün resimlerinde ise aslında 
çocuk figürünü genellikle anne ve baba figürü birlikte etüt edilmiştir. Resimlerinde çoklu 
figür kullanımını tercih ettiği için sadece anne ile birlikte olan çocuk imgesi varsa dahi resmin 
başka bir köşesinde de bir baba figürü bulunmaktadır. Ancak birkaç resimde annelik ilişkisini 
tanımlayacak göstergelerin net olmaması nedeni ile -tahmini olarak anne figürleri olma 
ihtimali yüksek olsa da- anne alanına az sayıda resme giriş yapılmamıştır. İncelemeye dahil 
edilen resimlerin oranlarına bakıldığında her ne kadar baba birincil konumda ise de, Ne’şe 
Erdok’da Nedim Günsür’de de anne ve baba imgelerinin oranları birbirlerine yakındır. 
Çocuk figürlerinin bulunduğu duygusal ve fiziksel durumlarının incelendiği kategoride ise 
resimlerde çocuk imgeleri üzerinde pek çok anlam katmanı yer aldığını söylenebilir. Her ne 
kadar ressamların ortak bir seçenek üzerinde yüzdelik olarak yığılma olmasa da ve yakın 
oranlarda dağılım göstermiş olsa da, on sanatçımızın dördü aile ile temas durumuna öncelik 
vermiş, dört tanesi de zorluk, geçim, mücadele gibi eylemsel tavırların içerisinde bulunan 
figürlere öncelik vermiştir. Hüzün, tedirginlik, sığınma gibi seçeneklerde fazla orana sahip 
olmasa da sanatçıların ortak tercih ettikleri konulardan olmuştur. Sonrasında ise yoksulluk 
gelmektedir. Yapılan inceleme göstermektedir ki toplumsal yapıda çocuğa yüklenen anlam ve 
konumları sanatçıların kendi biçemlerine özgü yapılar içerisinde örtük bir anlam ile plastik ve 
tasarı düzleminde aktarmışlar ve tasarılarında çocuk kavramının toplumsal algısı ile 
eşleştirilebilecek kurgusal düzlemler ortaya koymuşlardır. 
 
Ek-1. İNCELENEN RESİMLERİN LİSTESİ 
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NURİ İYEM 
 

 
 

NEDİM GÜNSUR 
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Nedim Günsür bayram, lunapark, sokak, balıkçılar vb. Resimleri 
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FİKRET OTYAM 
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Özet 
Dünya genelinde yaklaşık iki milyar insan en az bir helmint türü ile enfektedir. Helmintik 
enfeksiyonlar tüm yaş gruplarında görülmekle beraber çocuklarda daha sık rastlanmaktadır. 
Çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin aksamasında önemli bir paya sahip olan 
gastrointestinal helmintlerin tedavisi ise kolaydır ve sık tekrarlanmasını önlemek için hijyen 
kurallarına uyulması çocuklara öğretilmelidir. Çocukluk çağında sık rastlanan helmint 
türlerinin neler olduklarının, nasıl bulaştıklarının ve tedavilerinin ana hatları ile bilinmesi halk 
sağlığının korunması ve sürdürülmesinde önemlidir. Bu çalşmada, çocukların sağlığının 
sürdürülebilir yöntemlerle güvenceye alınması için basit ama önemli önlemlerden örnekler 
verilerek ilkokul çağındaki çocukların bu tür enfeksiyonlara karşı korunmasında 
başvurulabilecek bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır. İngilizce ve Türkçe olarak yapılan 
literatür incelemesinde, çocukluk çağında karşılaşılan parazit türlerinden en sık rastlananlar, 
bunların yaygınlığı, korunma yolları ve tedavi seçenekleri hakkındaki veriler incelenmiştir. 
Çocukluk çağında en çok karşılaşılan parazit türleri; çocukların genel alışkanlıkları, 
bulundukları ortamın hijyen şartları, tükettikleri besinlerin türü ve içeriği, bağışıklık 
sisteminin kuvveti ve anthelmintiklerin kullanılıp kullanılmamasına göre değişiklik 
göstermektedir. Çeşitli şehirlerde yapılan araştırmalar bu parazit türlerinin coğrafi dağılımına 
ışık tutarken, yerleşim bölgesinin de helmintik enfeksiyonların türü ve yaygınlığı üzerinde 
önemli etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir sonraki aşama olarak ise parazitoloji 
konusunda bilgilendirici bir el kitabı hazırlanarak ilkokul çağındaki çocuklar öncelikli olmak 
üzere çeşitli yaş grubundaki çocuklara paraziter hastalıkların önemi ve bunlardan korunma 
yollarının anlatılacağı seminerler verilmesi hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Parazit, Sindirim Sistemi, Çocuk Sağlığı, Antiparaziter  
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GASTRO-INTESTINAL PARASITES THAT ARE FREQUENTLY SEEN IN 
CHILDREN AND THEIR IMPORTANCE IN TERMS OF HEALTH 

 
Abstract 
Approximately two billion people worldwide are infected with at least one species of 
helminth. Although helminthic infections are seen in all age groups, they are more common in 
children. Treatment of gastrointestinal helminths, which have an important role in the 
disruption of children's physical and cognitive development, is easy and children should be 
taught to comply with hygiene rules in order to prevent their frequent recurrence. Knowing 
what the common childhood helminthic infections are; how they spread and prevention 
methods is extremely important for public health. The aim of this study was to generate a 
source to explain some basic but important measures for providing sustainable methods to 
protect children against these kinds infections. A narrative review of the studies published in 
English and Turkish on common childhood parasitic infections, their prevalence, treatment 
and prevention methods were reviewed. Common helminthic infection agents in childhood 
vary based on individual hygiene habits of children, general hygiene conditions of living area, 
the type and content of the foods they consume, their immune systems and use of 
antihelminthics. Lots of field studies have identified the geographical distribution of these 
helminthic infections. These findings indicate that living area is a really important factor for 
the prevalence and type of the helminthic infections. As the next step, an informative 
guideline about parasitology is prepared and it’s aimed to give seminars on the importance of 
parasitic diseases and ways to prevent them from children in various age groups, primarily 
primary school children. 
Keywords: Parasite, Digestive System, Child health, Antiparasitic 
 
Giriş 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insan 
helmintik enfeksiyona sahiptir (Stansfield ve ark., 2002). DSÖ’nün 2017 raporuna göre 
önemsenmeyen tropikal hastalıklar içerisinde topraktan geçen helmintler (yuvarlak solucan, 
kancalı solucan, kamçılı solucan), Şistosomiyaz, Nehir körlüğü (Oncocerciasis), Lenfatik 
Filaryaz ve Dracunculiyazis gibi hastalıklar kitle ilaç uygulaması (hastalık durumuna 
bakılmaksızın ilaçların tüm populasyonlara uygulanması) ile güvenli ve etkili şekilde tedavi 
edilebilmektedir. Önemsenmeyen tropikal hastalıklara karşı büyük tehlikeyle karşı karşıya 
olanlar, daha çok hijyen koşullarının iyi olmadığı ortamlarda yaşayan kadın ve çocuklar 
olarak bilinmektedir (Division of Parasitic Diseases and Malaria, 2017). Gelişmekte olan 
ülkelerde okul öncesi dönemdeki çocukların %43’ü (230 milyondan fazlası) yetersiz 
beslenme ve paraziter enfeksiyonlardan dolayı gelişim geriliği sorunu yaşamaktadır 
(Waterlow, 1994). Güney Batı Etiyopya’da yapılan araştırmalara göre intestinal parazitler 
okul çağındaki çocuklarda oldukça yaygın (%55.6- %72.9) bulunmuştur (Mengistu ve ark., 
2010, Worku ve ark., 2009).  Bu derleme çalışmasında çocuk sağlığını doğrudan etkileyen 
endoparazitler ile bunlardan korunma yolları ele alınmıştır.  
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1) Topraktan Geçen Parazitlere Genel Bir Bakış 
Topraktan geçen helmintler gelişimlerinin bir kısmını toprakta geçiren veya yumurtaları 
toprakta canlı kalabilen helmint türleridir ki bunlar dünya genelinde özellikle tropik ve sub-
tropik bölgelerde bir milyardan fazla insanı enfekte etmiştir. Erişkin solucanlar yıllarca 
insanların mide-bağırsak boşluğunda yaşayabilir ve enfeksiyonun bulaşması için parazit 
yumurtaları veya larvalarının bulunduğu nemli veya ılık toprak ile temas edilmesi yeterli 
olmaktadır (DSÖ, 2005). Topraktan geçen helmintler fiziksel ve bilişsel gelişimi aksatan en 
önemli sebeplerden biridir. Dünya genelinde en önemli olanlar; yuvarlak solucanlar (Ascaris 
lumbricoides), kamçılı solucanlar (Trichuris trichiura) ve çengelli solucanlar (Necator 
americanus ya da Ancylostoma duodenale)’dır. Bunların toplum sağlığına, ekonomiye ve 
eğitime olumsuz etkileri oldukça önemli olmasına rağmen, uluslararası toplumsal ve medikal 
açıdan önemsenmemektedir.  
Yapılan bir araştrırmada 1947’de 2.2 milyar olan dünya nüfusunun %30’unun (644 milyon) 
A.lumbricoides ile, %16’sının (385 milyon) T. Trichiura ile, %21’inin (457 milyon) kancalı 
solucan (N. americanus ve A.duodonale) ile enfekte olduğu Norman Stoll tarafından tahmin 
edilmiştir. Yapılan tahminler, hastalığın çok yaygın olduğu toplumlarda yalnızca okul çağı 
çocuklarının tedavisi ile bile hastalık taşınmasının %70 oranında önlenebileceğini 
göstermektedir (Chan, 1997). Norman Stoll tarafından 1947’de yapılan tahminler, gaita 
örnekleri incelenen ve çeşitli türlere ait helmint yumurtalarının bulunup bulunmadığı 
araştırılan toplulukların prevalans haritalarından faydalanılmasına dayanmaktaydı. 1997’de 
yapılan tahminlerin (Bundy ve ark., 1997) sonuçlarına göre; 1milyar 273 milyon kişi (%24 
yaygınlık) A. lumbricoides ile, 902 milyon kişi (%17) T. trichiura ile ve 1 milyar 277 milyon 
kişi (%24) kancalı solucan ile enfekteydi. Bu tahminlerdeki hesaplama hataları da göz önüne 
alınarak, teknoloji ve sağlık alanındaki tüm gelişmelere rağmen 1947 ile 1997 yılları arasında 
bu parazitlerle enfeksiyonun dünya populasyonlarındaki oranlarının pek değişmediği açıkça 
görülmektedir (Chan, 1997). Her yaş grubundan insan enfeksiyondan etkilenirken, en yüksek 
ölüm oranının çocuklarda görülmesi kontamine toprakla çok fazla temas etmeleri ve 
kazanılmış bağışıklığın düşük seviyelerde olmasıyla açıklanmaktadır. Çocukların bu tür 
enfeksiyonlardan korunması için yalnız hijyenik koşulların sağlanmasının değil, hijyen 
eğitiminin verilmesinin de gerekli olduğuna dikkat çekilmektedir (Galvani, 2005). 
 
2) Su Kaynaklı Parazit Enfeksiyonları 
Dünyada fakir bölgelerde yaşayan toplulukların çoğunda temiz ve güvenilir içme suyu 
tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle her yıl binlerce insanın öldüğü rapor edilmektedir. 
Temiz içme suyuna ulaşımın yol açtığı bu problem her yaştan insanı etkilemekle beraber 
özellikle çocuklarda, henüz tam bir bağışıklık sistemine sahip olmamalarından dolayı daha 
önemli bir boyutta seyretmektedir. Yapılan bir araştırmada 5 yaşından küçük çocuklarda 
görülen ishal vakalarının %84’ünden, 5-14 yaş aralığındaki çocuklarda görülen mide-bağırsak 
helmintleri ile oluşan enfeksiyonların ise %74’ünden temiz su tedarikindeki problemler 
sorumlu tutulmuştur  (Bartlett, 2003). 
Su yoluyla bulaşta etkili olan başlıca parazitlerin Cryptosporidium parvum, Giardia 
intestinalis ve Entomoeba histolytica olduğu bildirilmiştir(Çeber et al., 2005; Tuncay et al., 
2008).   
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Sudan bulaşan bu paraziter etkenlerin özellikle 0-5 yaş arasındaki çocuklarda şiddetli diyareye 
sebep olarak çocukluk çağı ölümlerinin önemli bir nedeni olarak karşımıza çıktığı 
belirtilmektedir (Balkan ve ark., 2016).  
Cryptospridiosis etkeni olan C. parvum endemik ve epidemik bölgelerde şiddetli enterite 
neden olan ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde ölümle seyreden şiddetli ishale yol açabilen 
zorunlu hücre içi bir protozoondur. C. parvum’un insanlara çeşitli yollarla da bulaşabildiği 
bilinmesine rağmen son zamanlarda su salgınlarındaki primer etken C. parvum olarak kabul 
görmektedir(Çeber et al., 2005; Isaac-Renton et al., 1999). Cryptosporidium türlerinin 
dünyada görülen diyare vakalarının gelişmiş ülkelerde %7’sinden, gelişmekte olan ülkelerde 
ise %12’sinden sorumlu olduğu bildirilmiştir(Koturoğlu ve ark., 2004). 
Amoebiasis etkeni olan E. histolytica kanlı ishal, karın ağrısı ve kronik dönemde çeşitli 
organlarda oluşturduğu apseler nedeniyle fonksiyon kaybına neden olmaktadır. Asıl bulaş 
yolu feko-oral bulaş olmakla birlikte kontamine su, kontamine gıdalar veya kistlerle 
kontamine yüzme havuzlarından da bulaşabilmektedir. Su kaynaklı bulaşlarda ön plana 
çıkmasının nedeni ise atık su arıtma işlemlerinde kullanılan dezenfektanlara dirençli olması ve 
boyutunun küçük olması olarak bildirilmektedir(Sabbahi, 2017). 
Giardiasis tüm dünyada özellikle ılıman ve tropikal bölgelerde  görülen en yaygın bağırsak 
enfeksiyonu olarak  nitelendirilmektedir (Farthing, 1989). Giardiasis enfeksiyonu akut 
enteritis ile seyretmektedir (Isaac-Renton et al., 1999). Giardiasis prevalansı endüstrileşmiş 
ülkelerde %2-5 arasında değişirken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %20-30 düzeyine 
çıktığı rapor edilmiştir. Su salgınlarının yoğun olarak yaşandığı Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da, etkenin suda bulunmasının enfeksiyonun yayılmasını kolaylaştırıcı bir 
mekanizma oluşturduğu ifade edilmektedir. Zoonotik karaktere de sahip olan Giardiasis 
enfeksiyonunun hayvandan insana bulaşın yanı sıra insandan insana bulaşması durumunun da 
özellikle okullarda ve toplu barınılan yerlerde ciddi sorun teşkil ettiği belirtilmiştir (Farthing, 
1989). Giardiasis’in çocuklarda akut ve kronik ishale, malabsorbsiyona ve büyüme ve 
gelişmede gecikmelere yol açtığı ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra çocuklarda 3 yaşına 
kadar bu enfeksiyonun daha sık olarak görüldüğü de bildirilmiştir (Farthing ve ark., 1986). 
Dünyada bütünüyle temiz su kaynaklarının kullanımına geçilmediği sürece bu enfeksiyonun 
eradike edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilmektedir(Farthing, 1989). 
 
3)Çocukların Gastrointestinal Sistemlerinde En Sık Rastlanan Helmintler ve 
Protozoonlar 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde 1998 yılında 15 milyonu bulan 
bebek ve çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden biri paraziter enfeksiyonlardı. 
DSÖ’ye göre bir bölgede parazit yaygınlığı toplumun %50’sini buluyorsa buna yönelik 
tarama ve tedavi yapılmalıdır. Beslenme yetersizliği ve bazı viral enfeksiyonlar bağışıklık 
sisteminin zayıflamasına ve bazı savunma hücrelerinin sayıca azalmasına neden 
olabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde okul öncesi çağdaki çocuklar için en büyük risk 
sıtma iken, okul çağındaki çocuklar için parazitik solucan enfeksiyonlarının en fazla etkiye 
sahip olduğu belirtilmiştir(Woolhouse 1998, Brooker ve ark., 2007, DSÖ 2011). Çocuklarda 
helmintik enfeksiyonların yaygınlığının saptandığı bir çalışmada Côte d’Ivoire bölgesinde 
helmintik enfeksiyonların oranı şöyle bulunmuştur:   
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Schistosoma haematobium (mikrohematöri)%17.2, S. mansoni%10.6,  A. lumbricoides%3.7, 
T. Trichiura%1.8, ve A. duodenale%1.3. Bu oranların bu bölgedeki Plasmodium spp. 
enfeksiyonunun %75’lik oranı ile kıyaslandığında oldukça düşük olduğu ifade 
edilmektedir(Hürlimann ve ark., 2014). 
Ülkemizde paraziter enfeksiyonların en sık görüldüğü yaş aralığı çocuklarda 7-14 yaşlarıdır. 
Entrobius vermicularis en sık görülen bağırsak parazitidir. Taneia saginata, A. lumbricoides, 
T. trichiura, Hymenolepis nana’nın ise diğer sık rastlanan parazit türleri olduğu bildirilmiştir 
(Özdemir ve ark., 2008). Hatay ilindeki çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuklardaki 
bağırsak parazitlerinin araştırıldığı bir çalışmada en sık rastlanan parazit türü E. vermicularis 
(%32,2) olarak saptanmıştır. Bu türü G. intestinalis (%7,9), A. lumbricoides (%6,2) ve T. 
saginata (%2,8) izlemiştir (Turhan ve ark.,2009). Kocaeli’nde yapılan bir araştırmada 400 
çocuğun intestinal parazitler açısından taraması yapılmış ve 156’sında (%39) bir veya daha 
fazla parazit türü ile enfeksiyon saptanmıştır. Bu çocuklar ile yapılan anketin sonuçları, 
ekonomik imkanların ve eğitim düzeylerinin paraziter hastalıklar ile ilişkisini göstermiştir. 
Parazit görülme sıklığı ile çocuğun ve anne-babasının eğitim düzeyi arasındaki fark anlamlı 
bulunmuştur. Ayrıca kırsal bölgeler gibi kısıtlı hijyen erişimi olan bölgelerde yaşamanın da bu 
durumla ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Semptomlar açısından ishal, karın ağrısı, makat 
bölgesinde kaşıntı, uyurken ağızdan salya akması ve burun kaşıntısının paraziter enfeksiyon 
göstergeleri olabileceği saptanmıştır (p<0.005). Araştırma sonuçlarına göre E. vermicularis ve 
G. intestinalis dışında üçüncü en sık rastlanan parazit de Blastocystis hominis (%5.8) olarak 
belirlenmiştir (Yapıcı ve ark, 2008). B. hominis türü protozoon parazitin patojenik olup 
olmadığı tartışılmaktadır (Sheehan ve ark., 1986; Qadri ve ark., 1989). Bağışıklığı 
baskılanmış kişilerde veya yetersiz ve kötü beslenme durumunda patojenite oluşturmaktadır 
(Stenzel ve Boreham, 1996; Ghosh ve ark., 1998). Daha çok genç yetişkinlerde görülmekle 
beraber, ülkemizde sağlıklı kişilerde yüksek oranlarda bulunabildiği tespit edilmiştir (Üner ve 
ark., 1999; Doğan, 1998). Kesin tanı dışkıda protozoonun görülmesi ile konulabilmektedir 
(Aygün ve ark., 2020). Tedavisinde metronidazole, nitazoxanide, trimethoprim-
sulfamethoxazole (TMP-SMX), paramomycin ve bir probiyotik olan Saccharomyces boulardii 
kullanımı önerilmektedir (Coyle ve ark., 2012). İzmir’de yapılan bir araştırmada üniversite 
hastanesine başvuran olguların %9,3’ünde bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Bu 
oranın bağırsak parazitlerine göre dağılımı şöyledir: B. hominis %4,83, diğer amipler %2,24, 
G. intestinalis  %1,24, E. vermicularis  %0,16, Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 
%0,24 ve nadir görülen diğer parazitler %0,54’dir (Usluca ve ark.,2007). 
Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki bağırsak parazitlerinin prevelansı çocuklarda %13 ile 
%66 arasında değişmekteyken, eğitim ve sağlık olanakları toplumun her kesimince ulaşılabilir 
hale gelmesiyle, bu oranın gitgide azalmakta olduğu belirtilmektedir.  Bağırsak parazitleri 
kimi zaman asemptomatik kalmakla beraber, ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, kaşıntı ve 
döküntü gibi belirtilere de yol açabilmektedir (Akdemir C. ve Helvacı R., 2007). Çocukluk 
çağında görülen bağırsak parazitlerinin prevelansı ve rastlanılan helmint türleri coğrafi bölge 
ve ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Brezilya’da yapılan bir çalışma 5 yaşın 
altındaki çocuklarda en sık rastlanan parazitlerin G. intestinalis, A. lumbricoides ve T. 
trichiura olduğunu göstermiştir (Muniz ve ark., 2002).   
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Ülkemizde çeşitli şehirlerde yapılan araştırmalarda ise çocuklarda en sık rastlanan bağırsak 
parazitlerinin E. vermicularis ve G. intestinalis olduğu gösterilmiştir (Kaplan ve ark.,2002; 
Oktun ve ark.,2000; Orhan ve ark.,2000; Usluca ve ark.,2007). Çocuklarda gastrointestinal 
sistemde bulunabilecek parazitlerden en sık rastlananlar Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Çocuklarda en sık rastlanan endoparazit türlerive sağıtımda kullanılan ilaçlar 
Parazit türü Parazit grubu Geçiş yolu Tedavisi 
Entrobius 

vermicularis 
Nematod Topraktan-oral yolla 

Mebendazole, Albendazole 
(Wendt ve ark., 2019) 

Giardia 
intestinalis ve 
Giardia lambia 

Protozoon 
Gıda ve suların 

kontaminasyonu 

Nitazoxanide 
(Di Santo ve Ehrisman, 2014; 

Ortiz ve ark., 2001) 
Ascaris 

lumbricoides 
Nematod Topraktan-oral yolla 

Albendazole 
(Conterno ve ark., 2020) 

Hymenolepis 
nana 

Şerit (Cestod) 
Oral yolla veya 

pirelerle taşınarak 
Niclosamid (El-Masry ve ark., 

1974; Bogitsh ve ark. 2013) 
Necator 

americanus 
Çengelli 
solucan 

Topraktan-deriyi 
delerek 

Mebendazole (Georgiev, 2000) 

Blastocystis 
hominis 

Protozoon Oral yolla 
Metronidazol  

(Coyle ve ark., 2012) 

Taenia spp. Şerit (Cestod) 
Oral yolla (enfekte 
hayvanın çiğ eti ile) 

Praziquantel, Niclosamide, 
Albendazole (DSÖ, 2020) 

Cryptosporidiosis Protozoon Oral yolla Nitazoxanide (CDC, 2007) 

 
3.a) Çocuklarda gastrointestinal sistemde en sık karşılaşılabilecek nematodlar 
Ascaris lumbricoides; insanları etkileyen helmintik parazitler içinde en iyi bilinen türlerden 
biridir ve global ölçekte 1.2 milyar enfeksiyon askariyaz olarak tanımlanmıştır (De Silva ve 
ark., 2003). A. lumbricoides enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülmekle beraber, okul 
öncesi dönemdeki çocuklarda daha yaygındır (Steinberg ve ark., 2003). Dünyada Orta Doğu 
ve Güney Amerika’da özellikle gelişmemiş ülkelerde sanitasyonun yetersizliği en önemli risk 
faktörü olarak belirtilmektedir(Galzerano ve ark., 2010).Fekal kontaminasyon ve yumurtaların 
ağız yoluyla alınması vasıtasıyla bulaşan askariyaz genellikle asemptomatik kalmakla 
beraber, çocuklarda zayıflığa ve bağırsak tıkanmasının bir neticesi olarak her yıl yaklaşık 
3.000- 60.000 kişinin ölümüne neden olmaktadır(Baba ve ark., 2009; Hotez ve ark., 2009; 
Dold ve Holland, 2011). Askariyazis’in pulmonar göstergeleri akciğerlere larval 
migrasyondan kaynaklanmaktadır. Ağır enfeksiyonlar karında ağrı, anoreksi, mide bulantısı 
ve diyare ile kendini göstermekte ve ağır enfekte çocuklarda protein eksikliği problemi 
görülmektedir (Stephenson ve ark., 2000; Crompton ve ark., 2002). A. lumbricoides teşhisi 
konulmasında ultrasonografi çok yararlıdır ve ciddi veya ölümcül komplikasyonları 
önlemektedir (Mehta ve ark., 2010).   
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Bağırsak tıkanmasında acil cerrahi müdahale gerekli olabilmekte ve bağırsakların açılarak 
parazit kitlelerinin çıkarılması hayat kurtarabilmektedir (Bethony ve ark., 2006). A. 
lumbricoides enfeksiyonu akut apendisit, akut peptik ülser, akut pankreatit, intestinal tıkanma, 
akut peritonit ve akut pyelonefrite neden olabilmektedir (Moradpour ve Blum, 2011). 
Tedavisinde Albendazole kullanılmaktadır. Conterno ve ark. (2020) tarafından hazırlanan bir 
çalışmada ise Albendazole, Mebendazole ve İvermectinin karşılaştırılması sonucu her üç 
ilacın da tek doz kullanımda etkili olduğu ve güvenilirliği açısından da önemli bir fark 
yaratmadığı belirtilmiştir (Conterno ve ark., 2020). Askariyaz enfeksiyonunda yaygınlık 
açısından dişi ve erkekler arasında bir fark görülmezken A. lumbricoides enfeksiyonu okul 
çağındaki (7-12 yaş) çocuklarda daha yaygın bulunmuştur. Bu yaşlardaki çocuklar 
zamanlarının çoğunu evin dışında, kumla oynayarak ve kirli ellerle ağaçların altındaki temiz 
olmayan yiyecekleri yiyerek geçirdikleri için okul öncesi dönemdeki çocuklara kıyasla 
Ascaris parazitlerinin enfektif formu ile tanışmları daha olası olarak 
görülmektedir(Galgamuva ve ark., 2018). 
Trichuris trichiura; insanlarda trişuriyaza neden olan bir yuvarlak solucandır. Posterior uçta 
kamçı benzeri bir yapı bulunduğu için bu parazit kamçılı solucan olarak tabir edilmektedir. 
Konağa anterior ucu ile tutunur, bu solucanların boyları 3-5 cm arasında değişirmektedir 
(Bansal, 2018).  Trişuriyaz, topraktan geçen 3 önemli helmintten biri olmakla beraber diğer 
ikisi Ancylostoma ve Ascarisdir. Asya ve Afrika’da hijyen koşullarının yetersiz olduğu 
bölgelerde prevalansı oldukça yüksek olmakla birlikte tüm dünyada büyük çoğunluğu 
çocuklardan oluşan 450 milyon ile 1 milyar aktif olgu olduğu tahmin edilmektedir (Truscott 
ve ark., 2015). Bu solucan fekal-oral geçiş ile konağa girmaktedir ve buradan kalın bağırsağa 
göç ederek erişkin hale gelir. Tedavi edilmezse 1-4 yıl boyunca bağırsağın her hangi bir 
kısmında yaşayabilir. Enfekte çocuklarda anemi, gelişme geriliği ve hatta bilişsel gelişimin 
bozulması bile görülebilmektedir. Tedavide öncelikli seçim mebendazol’dür.  Teşhisinde 
karın ağrısı, kanlı ishal, demir eksikliği anemisi ve büyümede gecikme önemli göstergeler 
olabilmektedir ancak teşhisi kolay değildir (Viswanath ve ark., 2020). 
Necator americanus; Çengelli solucanlar gastrointestinal sistemde kanamaya ve beraberinde 
anemiye neden olmaktadır (Fauci ve ark., 2008). İnsanlarda iki tür çengelli solucana 
rastlanabilmektedir. Bunlar; Necator americanus ve Ancylostoma duodenale’dir. Bu türler 
genellikle ılıman ve tropik iklimlerde görülmektedir (Üner ve Ertuğ, 2007). Çengelli 
solucanlar yaklaşık 1 cm boyundadır, konağın ince bağırsağına tutunur, günlük yaklaşık 0-0.5 
ml kan kaybedilmesine neden olur. İnsan dışkısındaki yumurtalar toprakta veya kontamine 
suda enfektif hale geçer. Larva insan derisine yapıştıktan sonra deriyi delerek kana geçer, 
akciğer göçünü takiben parazitler özefagus yoluyla sindirim kanalına inerek burada erişkin 
hale geçmektedir. Teşhisi dışkının parazitolojik muayenesindeki karakteristik yumurtaların 
görülmesiyle yapılmaktadır. Tedavide mebendazole oral olarak verilir, 100 mg dozda, günde 
iki kez 3 gün boyunca uygulanmalıdır. Ancak bu ilaç ascaris türü solucanları uyardığı için 
bağırsak tıkanmasına neden olmak gibi önemli bir dezavantaja sahiptir.  Bu nedenle bu ilaç 
kullanılacaksa önce ascaris’in tedavi edilmesi gerektiği bildirilmiştir (Shanson, 1989). 
Ülkemizde çengelli solucan enfeksiyonlarına nadiren rastlandığı bildirilmiştir.   
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Hatay’da ilkokul öğrencilerinde yapılan bir araştırmada 1146 öğrencinin %0,17’sinde (Özcan 
ve ark., 1992), Samsun’da 157 öğrencinin %1,2’sinde (Hökelek ve ark., 2000) çengelli 
solucana rastlanmıştır. Ülkemizde bu tür parazitlerin nadir görülmesinin nedeni gelişimleri 
için uygun iklim ve toprak yapısı özelliklerinin olmaması olarak ifade edilmiştir (Yılmaz ve 
ark., 2009). 
Entrobius vermicularis; Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir oxyurid türü Entrobius 
vermicularis’tir. E. vermicularis insanda çekum lümenine ve apendikse yerleşen kozmopolit 
bir türdür (Mowlavi ve ark., 2004). Daha çok okul öncesi, okul çağı çocuklarında ve ılıman 
iklimlerde görüldüğü bildirilmektedir (Giray ve ark., 2006). Tüm dünyada yaklaşık 500 
milyon kişinin E. vermicularis ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir (Turgay ve ark., 2007). 
E. vermicularis enfeksiyonu yumurtaların ağız yoluyla alınması ile bulaşmaktadır. E. 
vermicularis, dünyada en yaygın nematod enfeksiyonu etkeni olarak bildirilmektedir (Cook, 
1994; Markell 1985). Bu türün doğal konağı yalnızca insandır ve enfeksiyonlar çoğunlukla 
asemptomatiktir. Tedavi oranı yüksek olmakla beraber, sık sık nüksettiği görülmektedir. Anal 
bölgedeki parazit yumurtaları bu bölgenin kaşınmasından sonra ellerin ağıza sürülmesi ile 
tekrar sindirim sistemine girer ve böylece otoefeksiyona neden olur(Rawla ve Sharma, 2020). 
Yapılan araştırmalara göre bağırsak parazitleri daha çok çocukluk yaş gruplarında görülmekte 
ve beslenme bozuklukları, bedensel ve zihinsel gelişme geriliği, malnutrisyon, 
malabsorbsiyon, davranış bozuklukları ve çevreye uyum sorunları yaratmaktadır (Çulha ve 
ark., 2005; Daldal ve ark., 2007; Karaman ve ark., 2004; Erçevik ve İdil, 2002). Ankara’daki 
ilkokul öğrencilerinde E. vermicularis’in saptanmasına yönelik bir çalışmanın sonucunda 
bağırsak parazitleri ve korunma yolları hakkında broşürler, kitapçıklar ve reklamlarla halk 
sağlığı eğitimi yapılması tavsiye edilmiştir (Hazır ve ark.,2009). E. vermicularis tedaviside 
birincil seçenek mebendazole olmalıdır. Sıklıkla nüksetme riski dolayısıyla ilk tedaviden 
sonra 14. ve 28. günler tedavi yinelenmelidir (Wendt ve ark. 2019). 
 
3.b) Çocuklarda gastrointestinal sistemde en sık karşılaşılabilecek sestodlar 
Ülkemizde çocuklarda en sık rastlanan sestod türleri; Hymenolepis nana ve Taenia 
saginata’dır(Turhan ve ark., 2009, Özdemir ve ark., 2008). 
Hymenolepis nana; cüce tenya, dünya çapında yaygın olan ve insanlarda bulunabilen en 
küçük tenya türüdür. H. nana enfeksiyonu Asya (Mirdha BR, Samantray JC., 2002), Orta ve 
Güney Amerika (Jacobsen ve ark.,2007; Diaz ve ark., 2003) ve Doğu Avrupa (Waloch ve 
ark., 2010) gibi ılıman iklimlerde daha sık görülmektedir. Hafif H. nana enfeksiyonları 
genellikle asemptomatik iken 2.000'den fazla solucan içeren ağır enfeksiyonlar ise çeşitli 
gastrointestinal semptomlar ve alerjik reaksiyonlar ile kendini göstermektedir; kronik ürtiker, 
cilt döküntüsü ve fliktenüler keratokonjonktivit bunlardan bazılarıdır (Marseglia ve ark.,2007; 
Di Lernia ve ark.,2004; Al-Amryve ark., 2008).  
Kore’de yapılan bir araştırmada ağır şekilde H. nana enfeksiyonuna sahip bir erkek hastanın 
kolonoskopisinde çok sayıda H. nana erişkin şeritleri görülmüş olmasına rağmen hastanın 
laboratuvar test sonuçları ve fiziksel muayenesi normal bulunmuştur. Bu hastanın organik 
beslenmesi, enfeksiyonla ilişkili olarak değerlendirilmiş ve sonuç olarak organik sebze ve 
meyvelerle beslenilmesinin H. nana enfeksiyonuna yol açabileceği saptanmıştır (Kim ve ark., 
2014).   
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Bu çalışmanın sonuçları çocuk sağlığını yakından ilgilendirmektedir çünkü H. nana 
enfeksiyonu prevelansı yüksek olmamakla beraber çocuklarda daha sık görülmektedir (Burton 
ve ark., 2013). Bu enfeksiyonun çoğu zaman asemptomatik olması ve laboratuvar testlerinde 
de bazen çıkmaması teşhisini zorlaştırmaktadır. Bu durumda en iyi yöntem bitkisel takviye ile 
antisestodal gıdaların düzenli olarak tüketilmesi veya DSÖ’nün önerdiği gibi risk altındaki 
bölgelerde yaşayan insanların periyodik olarak Praziquantel kullanmasıdır (yılda 1 kez 
20mg/kg tek bir oral doz) (DSÖ, 2005). 
Tenya türleri; “Teniyazis” terimi şeritlerle bağırsak enfeksiyonunu ifade etmektedir. 
İnsanlarda teniyazise sebep olan üç parazit türü: Taenia solium, Taenia saginata ve Taenia 
asiatica’dır (DSÖ, 2020). İnsanlarda T. saginata enfeksiyonu enfekte sığır eti tüketilmesiyle 
gelişir ancak insan kesin konak olduğu için insan sağlığı üzerine büyük bir etkisi yoktur. 
Sistiserki içeren etin sindirilmesinden 8 hafta sonra bağırsakta erişkin şeritler haline geldikleri 
zaman karın ağrısı, bulantı, diyare veya kabızlık görülebilmektedir. Tedavinin ardından 
şeritler ölünceye kadar bu semptomlar devam edebilmekte veya tedavi edilmezse şeritler 
bağırsaklarda yıllarca yaşayabilmektedir (DSÖ, 2020). Tedavide praziquantel (10mg/kg)-tek 
doz veya niclosamide (yetişkinlerde 2 g, 2-6 yaş arası çocuklarda 1g) kullanılabilmektedir. 
Albendazole de 3 ardışık gün 400g dozda kullanılabilmektedir (DSÖ, 2020). 
 
-Ülkemizde Endemik Olan ve Halk Sağlığı Açısından Büyük Risk Oluşturan Bir Sestod 
Türü- 
Echinococcus granulosus 
“Ekinokokkosis” sestod sınıfında yer alan ekinokok cinsindeki türlerin sebep olduğu parazitik 
bir hastalıktır (Yılmaz ve Babür, 2007). Ekinokok cinsine ait dört tür: Echinococcus 
granulosus, Echinococcus multilocularis, Echinococcus oligartrus ve Echinococcus vogeli’dir 
(Eckert ve Deplazes, 2004). Bunlardan E. granulosus ve E. multilocularis Türkiye’de 
enfeksiyon etkeni olan türler olarak bilinmektedir (Yılmaz ve Babür, 2007). Köpekler gibi et 
yiyen hayvanların bağırsaklarında yaşayan E. granulosus, insanlar tarafından ağız veya 
solunum yoluyla yumurtalarının alınması sonucu karaciğer, beyin, akciğerler, dalak gibi iç 
organlara yerleşerek ölüme sebebiyet verebilen “kist hidatik” hastalığı etkenidir. Çiftlik 
hayvanlarının da ara konak olarak rol oynadığı kist hidatik ülkemizde endemiktir ve çok 
sayıda hayvanın telef olmasına neden olmaktadır. Parazitin yaşamını devam ettirebilmesi için 
hem koyunlara hem de köpeklere ihtiyacı vardır (HSGM, 2020). İnsanlar aslında ara konak 
değil rastlantısal konaktır. Türe ve coğrafi bölgeye göre kesin konak ve ara konak da 
değişiklik göstermektedir. E. granulosus için kesin konak evcil köpekler ve vahşi köpeklerken 
en sık karşılaşılan ara konak toynaklılardır. E. multilocularis için ise kesin konaklar evcil kedi 
ve köpekler, çakal, rakun, kırmızı tilki ve kutup tilkileriyken ara konak kemiriciler ile küçük 
memeli hayvanlardır (Yılmaz ve Babür, 2007; Thomson ve Manus, 2001; Şenlik, 2004). 
Paraziti taşıyan etçil hayvanın dışkısı ile parazitin yumurtaları etrafa yayılır. Meyve ve 
sebzeler bu yumurtalarla kirlenir ve bunlar yıkanmadan yenilirse veya enfekte hayvanlar 
sevildikten sonra eller yıkanmazsa hastalık insanlara bulaşır. Hastanın şikayeti, kan tahlilleri, 
röntgenler ve ultrason ile teşhis konulmaktadır(HSGM, 2020). Ekinokkokkosis tanısında 
klinikte, görüntüleme yöntemleri, laboratuvarda ise kistin direkt tanısı esastır.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

350 

Bunların yanı sıra ELISA kitlerinin kullanıldığı serolojik yöntemler de teşhisin doğruluğunun 
arttırılmasında önemli yere sahiptir (Yılmaz ve Babür, 2007). Hastalıktan korunmak için 
hijyen kurallarına dikkat edilmeli, kaynağı bilinmeyen sular içilmemeli, ayrıca köpekler yılda 
dört kez iç parazitlere karşı ilaçlanmalı ve çocukların oyun oynadıkları park ve oyun 
bahçelerinde dolaştırılmamalıdır (HSGM, 2020). 
 
4) Kontrol: 
Paraziter enfeksiyonların tedavisinde çoğunlukla geniş spektrumlu ilaçlar kullanılmaktadır. 
Bunlardan benzimidazoller (örneğin Albendazole, Mebendazole ve Thiobendazole) helmintik 
enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla tercih edilen ilaç grubudur. Bunlar kılkurtlarına karşı çok 
etkilidir ve %90-100 oranında anthelmintik etki gösterir(Reich ve ark., 2014). Bu ilaçların en 
önemli özelliği düşük dozda ve tek kullanımda bile etkili oluşlarıdır (Albendazole için 10 
mg/kg tek doz kullanılması kılkurtlarının giderilmesinde yeterlidir. Mebendazole ise aynı 
amaçla 5 mg/kg dozda 3 gün oral olarak alınır). Bu ilaçlar aynı zamanda diğer paraziter 
enfeksiyonların tedavisinde de kullanılabilmektedir. Makrosiklik laktonlar ise (Ivermectin, 
Moxidectin ve Milibemicin bu gruba girer) özellikle hayvancılık sektöründe nematod 
enfeksiyonlarının tedavisi amacıyla çok tercih edilen ilaçlardır(Nolan ve Lok, 2012). 
Bunlardan Ivermectin, nehir körlüğü tedavisinde kullanılmaktadır. Nitazoxanide, bir 
nitroimidazole bileşeni, çocuklarda giardiyaz ve cryptosporodiosis tedavisinde giderek daha 
çok kullanılmaktadır (Gilles ve Hofman, 2002). Tribendimidine düşük toksisiteye sahip ve 
topraktan geçen helmintlere karşı geniş spektrumlu bir ilaçtır (Xiao ve ark. 2005). İlaçlarla 
kombine tedavi direnç riskini azaltmak için etkinliği sağlayan taktiklerden biridir (Albonico 
ve ark., 2004). Örneğin levamisole + mebenedazole veya pyrantel + oxantel birlikte 
kullanımının tek ilaç kullanımından daha etkin olduğu görülmüştür (DSÖ 2005;Albonico ve 
ark., 2002). Aşı geliştirme çalışmaları sürmekle beraber ideal hayvan modellerinin olmaması 
ve bu tür helmintlere karşı konağın immün yanıtının tüm boyutlarıyla anlaşılamamış olması 
etkin aşıların geliştirilmesini zorlaştırmaktadır(Maizels ve ark., 1999).  
 
MATERYAL-METOD 
Bu çalışmada çocuklarda enfeksiyona yol açan ve gelişimlerini önemli ölçüde etkileyen 
endoparazitlerin neler olduğu Google-Scholar ve Pubmed veritabanları kullanılarak İngilizce 
ve Türkçe dillerinde araştırıldı. Türkiye’de ilkokul öğrencilerinde saptanmış parazit türlerinin 
daha detaylı olarak irdelendiği bu makalede bu parazitlerin neler olduğu nerede ve nasıl 
bulaşabildikleri, oluşturduğu klinik bulgular, tedavi seçenekleri ve alınabilecek önlemler 
kısaca anlatılmıştır.  
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
a. Parazitlerin Taşınmasında Çevrenin Etkisi 
Parazitlerin gelişimi için bulundukları ortam büyük öneme sahiptir. Uygun ortamı 
bulamaması durumda çoğu parazit yaşamını devam ettiremez veya kist formunda bekler.  Kist 
formu ise ısıya ve kuraklığa dayanıklıdır.   
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Bu nedenle parazit taşıyıcı ortamın sanitasyonu, sinekler, salyangozlar ve parazit taşıyan her 
türlü zararlının uzaklaştırılması, parazit taşıyabilecek evcil hayvanların kontrolü ve gıdaların 
temizliğine dikkat edilmesi parazitlerin taşınma zincirini kırmaya katkı sağlayacaktır. 
 Parazitlerin taşınmasında temel faktörler sayılabilecek ortamın, besinlerin, hayvanların ve 
bitkilerin elemanları Şekil1’de verilmiştir. 
 
b. Basit ama önemli önlemler  
1) Evde beslenen kedi ve köpekler çiğ et ile beslenmemelidir. Çiğ et içindeki parazit 
yumurtaları kedi ve köpeklerin bağırsaklarında ergin hale gelerek yüzlerce yumurta üretir. 
İnsanlar için önemli bir sağlık problemi olan Toxoplasma gondii ve Echinococcus granulosus 
türü parazitler için kedi-köpekler son konaktır. Bu nedenle evcil hayvanlar başıboş sokağa 
salınmamalı ve parazit muayeneleri ihmal edilmemelidir. 
2) Özellikle tenya türleri ve giardia türleri için çiğ etlerin insanlar tarafından tüketilmesi 
başlıca bulaş yoludur. Bu yüzden etlerin pişirilmesinde haşlama yöntemi tercih edilmeli ve 
mikrodalga fırınlar kullanılmamalıdır çünkü mikrodalga pişirme yöntemi merkezden çevreye 
doğrudur ve etin dış kısmı iyi pişmez. Ayrıca çiğ köfte ve sushi gibi yiyecekler tüketilmemeli, 
salam-sosis gibi işlenmiş etler de mutlaka haşlanmalıdır.  
3) Giardia enfeksiyonuna karşı, açıkta satılan beyaz peynirler pişirildikten sonra 
tüketilmelidir. 
4) Sebzelerden en çok temizliğine dikkat edilmesi gerekenler marul ve yeşil yapraklı 
sebzelerdir. Bunlarda salyangoz ve solucanlar gezinmiş olabileceği için parazit yumurtalarının 
yapışmış olma olasılığı çok yüksektir. Meyve ve sebzeleri akan su altında yıkamak veya 
haşladıktan sonra yemek daha doğrudur.  
5) Çocukların oyun alanı olan parklarda sokak hayvanları da gezinmektedir. Bu hayvanların 
dışkıları ile çevreye yayılan parazit yumurtaları toprakta uzun süre canlı kalabilmektedir. 
Topraktan geçen helmint larvaları toprakla oynayan veya çıplak ayakla dolaşan çocuğun 
derisini delerek vücuduna girer. Fekal kontaminasyonun engellenemediği alanlarda toprakla 
temastan kaçınılmalıdır.  
6) Çocukta parmak emme veya tırnak yeme alışkanlığı gözlenirse mutlaka tedavi edilmeli, 
elini ağzına sürmemesi öğretilmelidir. 
7) Özellikle musluklar, kapı kolları, dolap tutacakları ve kulplar çamaşır suyu ve tek 
kullanımlık kağıt havlu ile ovalanarak dezenfekte edilmelidir. 
8) Tırnaklar kısa kesilmeli ve eller sabunlu suyla sık sık yıkanmalıdır. 
9) Şistosoma enfeksiyonuna yakalanmamak için durgun sulara girilmemelidir. 
10) Dişlerin orta sertlikte fırça ve iyi kalitede bir diş macunu ile fırçalanması ağız içindeki 
parazitlerin giderilmesinde en etkili yoldur.  
Enfeksiyonun tekrarlanmasını önlemek için, 
- Tüm aile bireyleri birlikte tedavi edilmelidir. 
- Ev tozlarında ve kapı kollarında etken yumurtası bulunabileceği için ev temizliğinde 
deterjanlı ıslak bez kullanılmalıdır. 
- Çamaşırlar, havlular ve çarşaflar kaynatılmalı ve ütülenmelidir. 
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Sonuç 
Paraziter enfeksiyonlar her yaş grubunda görülebilir ancak özellikle bağırsak solucanları ile 
sürekli enfeksiyon, büyüme çağındaki çocuklar için gelişimi aksatan büyük bir sorundur. 
Fiziksel ve bilişsel gelişimin sağlanabilmesi için çocukluk döneminde helmintik enfeksiyon 
hastalıklarının vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekir.  
 
Teşekkür 
Bu çalışmayı merhum Sefa Özçiçek’e ithaf etmek istiyoruz. Onu her zaman yardımseverliği 
ve iyi kalpliliği ile hatırlayacağız.  
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Şekil1: Parazitlerin Gelişmesine Çevrenin Etkisi; 
 

Ortam 

•Kontamine su;  Durgun sular, göller, havuzlar
•Kontamine toprak; feçes ile kirlenen toprak
•Kalabalık ortamda ortak yaşam alanı; kreşler, geniş aileler

Besinler

•İlaçlanmadan yetiştirilen sebze ve meyveler (özellikle H. nana bulaşmasında)
•Az pişmiş veya çiğ etler (Tenya için bulaş kaynağı)
•Toprak taşıyan sebze ve meyveler (Topraktan geçen helmintler için birincil 
yol)

•Çiğ sütle hazırlanan peynirler (Giardia için bulaş kaynağı)

Böcekler

•Anofel cinsi sivri sinek (Sıtma vektörü)
•Karasinek (Nehir körlüğü ve larva migrans vektörü)
•Pireler (H. nana vektörü)
•Salyangozlar (Şistosoma vektörü)

Hayvanlar 

•İnsanlar (Son konak veya arakonaktır. Hastalıkların asemptomatik oluşu ve 
hijyene dikkat edilmemesi yaygınlığını arttırır. )

•Evcil hayvanlar (Son konak veya arakonaktır. Enfekte hayvanların feçesleri 
en önemli enfeksiyon kaynağıdır )

•Yabani hayvanlar (Son konak veya arakonaktır.)

Bitkiler

•Çeşitli bitki parazitleri için konak olmalarının yanı sıra insan veya hayvan 
feçesi ile kontamine toprakta yetişen bitkiler enfeksiyonun bulaşmasında 
birincil kaynaktır.

•Özellikle bitki yaprakları, böcekler ile taşınan parazitler ve yumurtaları için 
rezervuar işlevi yapar. 

•Organik sebze ve meyveler parazitoz taşıma açısından daha riskli 
olabilmektedir.

Su Kaynakları

İçme suları (Kuyu suları veya musluk suyu parazit yumurtaları içerebilir)

Sulama suları (Besinlerin yetiştirlmesi sırasında verilen sularda 
kontaminasyon riski yüksektir)

Yer altı suları (Yağmur suyu ile taşınan  parazit yumurtaları  toprağın iç 
tabakalarına taşınmakta ve yer altı sularına karışmaktadır.)
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AMBALAJ ALDANMASINDAN ARTAKALAN: İSRAF VE AÇLIK 
 
Dilara KARAMAN 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0003-4386-8531 
 
Özet 
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 milyon çocuk açlığa bağlı sebeplerden ölmektedir ve FAO 
(Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre her yıl 1.3 milyar ton gıda 
kaybolmakta veya israf edilmektedir. Yalnızca Avrupa ülkelerinde israf edilen gıdaların tüm 
dünyadaki açlığı giderebilecek düzeyde olduğu açıklanmıştır. Yaldızlı parlak renkli 
ambalajlarda satılan yiyeceklerin büyük kısmı sağlığa zararlı katkı maddeleri, okside yağlar 
ve boyalar içermektedir. Bu çekici ambalajlarda satılan ve “abur cubur” diye tabir edilen 
gıdaların sık tüketilmesi çeşitli hastalıklara ve obeziteye neden olmaktadır. Ayrıca sebze-
meyve, tahıllar ve süt ürünleri yerine bu zararlı gıdaların tercih edilmesi, doğal ürünlerin kısa 
raf ömürleri nedeniyle israf olmalarına da neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı dünya 
genelinde milyonlarca çocuğun yaşamını tehdit eden açlığın boyutlarını, neden ve sonuçlarını, 
bu konuda yapılan sosyal çalışmaları ve gıda eşitliğinin sağlanabilmesi için topluma düşen 
görevleri ana hatlarıyla anlatmaktır. Açlığın nedenlerine ilişkin bazı faktörler (örneğin habitat 
koşulları ve siyasi sebepler) bireysel çabalarla değiştirilemezse bile gıda tasarrufu, gıda bağışı 
ve israfın önlenmesine yönelik toplum bilincinin uyandırılması ve birlikte hareket edilmesi 
dünya üzerinde milyonlarca çocuğun yaşamını değiştirebilir, iyileştirebilir ve kurtarabilir. 
Dünyanın her yerinde çocuklar acıkmakta, milyonlarca çocuğun tabağındaki fazla yiyecekler 
çöpe dökülmekte, milyonlarca çocuk sağlıksız ve fazla beslenme nedeniyle obezite problemi 
yaşamakta ve milyonlarca çocuk yetersiz beslenme nedeniyle gelişmemekte veya yaşamını 
yitirmektedir. Sonuç olarak gıda tasarrufu ve bağışı için atılacak adımlar tüm dünyada çocuk 
sağlığını olumlu etkileyecek gibi görünmektedir. 
Anahtar Kelimeler: İsraf, Umursamazlık, Açlık, Gıda tasarrufu, Gıda bağışı 
 

REMAINS OF THE PACKAGING DECEPTION: WASTE AND HUNGER 
 
Abstract  
Around the world, approximately 5 million children die of causes related to hunger every year 
and according to FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) data, 1.3 
billion tons of food is lost or wasted every year. It has been declared that the food wasted only 
in European countries is at a level that can satisfy hunger all over the world. Most of the foods 
sold in gilded brightly colored packages contain harmful additives, oxidized oils and dyes. 
Frequent consumption of foods that are sold in attractive packages and called "junk food" 
causes various diseases and obesity. In addition, the preference of these harmful foods instead 
of vegetables-fruits, cereals and dairy products causes natural products to be wasted due to 
their short shelf life. The aim of this study is to explain the dimensions causes and 
consequences of hunger that threatens the lives of millions of children around the world, the 
social work done on this issue, and the duties of society to ensure food equality. 
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Even if some factors of the causes of hunger (for example, habitat conditions and political 
reasons) cannot be changed by individual efforts, raising public awareness and acting together 
to save food, donate food and prevent waste can change, improve and save the lives of 
millions of children around the world. Children all over the world get hungry, the excess food 
on the plates of millions of children is thrown away, millions of children suffer from obesity 
due to unhealthy and over-nutrition, and millions of children do not develop or die due to 
malnutrition. As a result, it seems that the steps to be taken for food saving and donation will 
positively affect child health all over the world. 
Keywords: Waste, indifference, hunger, food saving, food donation 
 
GİRİŞ 
2020 yılı istatistiklerine göre dünyada açlık nedeniyle 5 yaşını dolduramadan ölen çocuk 
sayısı 3.1 milyon (CI, 2021), yetersiz beslenmeye bağlı sebeplerden yaşamını yitiren beş yaş 
altı çocuk sayısı ise 5 milyon civarındadır (FTC, 2021). Dünyada yaklaşık 720-811 milyon 
insan 2020 yılında açlıkla yüzyüze gelmiştir ve 2019 yılına kıyasla açlık çeken insanların 
sayısı artış göstermiştir (FAO, 2020). Şiddetli akut besin yetersizliği çeken beş yaş altı çocuk 
sayısı 14 milyon olarak tahmin edilmektedir (CI, 2021). Yeterli beslenemeyen beş yaş altı 
çocuk sayısı 49 milyon, ilkokul çağındaki aç çocuk sayısı 66 milyon, kısa boylu çocuk sayısı 
149 milyon ve aşırı kilolu çocuk sayısı 40 milyon olarak rapor edilmiştir (UNICEF, 2020a). 
Dünyanın kıtlıkla mücadele etmek zorunda kalan bölgeleri genellikle tarıma elverişli olmayan 
iklime sahip coğrafyalara yayılmış olmakla birlikte, bu bölgelerde yıllarca süren iç savaşlar 
bölgedeki insanların gıdaya ulaşmasını engelleyen en önemli etkenlerden biridir. Açlığın 
temel nedenleri; yoksulluk, savaş, cinsiyet ayrımcılığı, iklimsel değişiklikler, doğal afetler, 
temiz suya yeterli erişim sağlanamaması olarak sıralanabilir (Anonim, 2021a). Bir paradoks 
olarak yılda 1.3 milyar ton gıda kaybolmakta veya israf edilmektedir (FAO, 2021). Bu 
çalışmanın amacı hiçbir çocuğun açlıktan ölmemesi için farkındalık yaratmak, istatistiksel 
veriler ışığında açlığın boyutlarına ve önlenebilirliğine dikkat çekmek, israfın önlenmesinde 
doğru gıda seçiminin önemini vurgulamak ve bazı çözüm önerileri ile okuyucunun katılımını 
teşvik edebilmektir. 
 
Herkes acıkır. Bazı çocuklar aylarca yiyecek bulamadığı için ölür. Katil kim? 
Kuraklık yalnız tarım alanlarını değil hayvancılığı da olumsuz etkilemekte ve hayvanların 
telef olmasına neden olmaktadır. Kuraklık nedeniyle tarım alanlarının zarar görmesi, çiftlik 
hayvanlarının ölmesi ve uzun zamandır devam eden iç çatışmalar milyonlarca insanı göç 
etmeye mecbur bırakmıştır. Bu göçlerde, bazen yürüyerek 60 günde ulaşılan mülteci 
kamplarına giden yollarda, 5 yaşın altındaki binlerce çocuk gıdasızlık nedeniyle yaşamını 
yitirmiştir. Etiyopya’da 1984 yılında yaşanan kıtlık döneminde 1 milyon kişi açlık nedeniyle 
ölmüştü. 2003 yılında Afrika’yı vuran kuraklık, beraberinde kıtlığı getirmişti. Afrika’nın 
doğusundaki ülkelerin en ağır şekilde etkilendiği kıtlık faciasında 38 milyon kişi açlıkla 
mücadele etmek zorunda kalmıştı.   
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12 milyon kişi açlıktan ölmenin eşiğine gelmişti. Somali’de 800 bin çocuk gıda yetersizliği 
çekerken, acil beslenme programına alınması gereken çocukların oranı %40’dan %82’ye 
çıkmıştı1. Daha yakın bir tarihte Yemen’de yaşanan kitlesel açlık sorununun çözülebilmesi 
için uluslararası yardım kuruluşları ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmaya çalıştıysa da karşıt 
grupların amborgosu nedeniyle bazı bölgelere hiç ulaşılamamıştır2. Özellikle Afrika’nın doğu 
bölgelerinde yardım kuruluşlarında çalışan gönüllüler de teröristler tarafından öldürüldüğü 
için kimi zaman yardım kuruluşları da bölgeden çekilmek zorunda kalabilmektedir. Bunların 
yanı sıra Afrika’nın yer altı zenginlikleri, elmas ve altın madenleri, petrol yatakları açısından 
dünyanın en önemli rezervlerine sahip olması bu kıtadaki ülkelerin uzun yıllardır sömürge 
ülkeleri olarak kullanılmalarının esas nedenidir. Değerli madenlerin gelişmiş ülkeler 
tarafından rahatça çıkarılıp alınabilmesi, bu ülkelerde güçlü bir devlet yapısının olmamasına 
bağlıdır. Bu nedenle devlet güçleri ile devamlı çatışma halinde olan terör örgütleri de yine bu 
ülkelerin doğal kaynaklarını sömüren dış güçler tarafından finanse edilmektedir. Dünya’da 
rekor düzeyde aç çocuğun bulunduğu Hindistan’ın geçmişinde ise Hintli dokumacıların el 
tezgahlarında büyük hünerle dokudukları Hint kumaşı ve İngilizlerin fabrikasyon 
kumaşlarının satılması için İngiliz yönetimi tarafından Hintli dokumacıların başparmaklarının 
kesildiği gerçeği vardır. Bu korkunç olay sonrası Hint kumaşı dokunamamış ve “bulunmaz 
Hint kumaşı” deyimi de bu nedenle ortaya çıkmıştır (Köksal, 2015). İngiliz sömürgesi olduğu 
yıllarda Hindistan’da halk çok büyük acılar çekmiştir. İngiliz sömürgesi altına girinceye kadar 
zengin bir tarım ülkesi olan Hindistan´da ziraatkarlar yıllarca ürettikleri geleneksel zirai 
ürünler yerine İngilizlerin ihracını yapabileceği sanayi ürünleri yetiştirmek zorunda 
bırakılmıştır. 1943 yılında İngiltere Başbakanı Churchill´in yönetiminde Hindistan´dan 
Avrupa´ya gıda gönderilmesine devam edilmesinin sonucunda Bengal kıtlığı yaşanmış ve 
milyonlarca Hintli yaşamını yitirmiştir (Günarslan, 2020). 1765 yılında Hindistan ekonomisi 
% 25´lik payı ile Çin´den sonra dünyadaki en büyük ikinci ekonomiydi. İngilizlerin dünya 
ekonomisindeki payı ise sadece % 2´ydi. 35 yıl sonra ise ne yazık ki Hindistan hem bu 
zenginliğini hem de milyonlarca insanını zirratin zarar görmesi neticesinde kıtlık 
dönemlerinde kaybetmişti (Maitra, 2015). Hindistan’ın zenginlikleri İngiltere´yi ihya ederken 
doğunun bu en gelişmiş ülkesi yoksullaşmıştı (Günarslan, 2020). 
Günümüzden on yıl önce günlük geliri 2 doların altında olan insanların toplam bölge 
nüfusuna oranının en yüksek olduğu ülkeler Hindistan (%75.6), Güney Asya (%73.9) ile 
Sahra Altı Afrika (%72.9) ülkeleriydi (Memiş ve ark., 2010). Bu gün halen dünyada açlığa 
bağlı çocuk ölümlerinin en fazla olduğu bölge Sahra Altı Afrika ülkeleridir. Bu bölgede sağlık 
ve eğitim imkanları son derece kısıtlıdır. Afrika’da açlığın ve çocuk ölümlerinin 
azaltılmasında yabancı hayırseverlerin gönüllü faaliyetleri en önemli kaynağı oluşturmaktadır. 
Birleşmiş Milletler’e göre misyonerler de sahada aktiftir.   

                                                                 
1  Müfit Yılmaz Gökmen’in haberi. 28.07.2011. Kaynak: Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Merkezi, 
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dunya-bu-felakete-dur-demek-zorunda-18352113 
2 AP Haber Ajansının 15.09.2018 tarihli haberi, kaynak: Mega News,  https://www.mepanews.com/yemende-
acliktan-olmenin-esigine-gelen-cocuklar-agac-yapraklariyla-besleniyor-19495h.htm 
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Buna rağmen bu bölgelerdeki ihtiyaç duyan tüm insanlara yardım ulaşması mümkün 
olmamakta, yetersiz beslenme nedeniyle milyonlarca çocuk normal seviyede gelişememekte 
ve hastalıklara daha kolay yakananabilmektedir. Tedavi imkanlarının kısıtlılığı 
düşünüldüğünde bu gerçekten büyük bir sorundur. Bu nedenle gıda bağışı çocuk ölümlerinin 
azaltılmasında ilaç bağışı kadar ve hatta daha fazla önemlidir. Afrika’da çocukların obezite 
problemi yaşadığı ifade edilmektedir. Obezite çok fazla yiyecek tüketilmesi ancak bu 
yiyeceklerin besin değerinin düşük kalori değerinin ise yüksek olması durumunda ortaya 
çıkmakta, bu nedenle çocuk şişman görünmekle beraber beslenme yetersizliği çekmektedir. 
Özellikle sebze meyvelere erişmekte sıkıntı çeken çocuklar beslenme açığını kapatmak için 
daha fazla beslenmeye çalışmakta ve obezite problemi ile daha sık karşılaşmaktadır (CI, 
2021). 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş 
birliğinde hazırlanan "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu" başlıklı rapora göre 
2017 yılında 821 milyona ulaşan dünyadaki aç insan sayısı, her 9 kişiden birine tekabül 
etmektedir. WFP İcra direktörünün ifadelerine göre 2017 yılında her 5 saniyede bir çocuk 
açlıktan ölmüştür ve dünyada 300 trilyon dolarlık bir varlık bulunuyorken bu kabul edilemez 
ve affedilemez bir durumdur3. 2020 yılı istatistiklerine göre ise 815 milyon insan yeterli 
yiyeceğe sahip değildir ve bu sayı dünya nüfusunun %10.7’sine tekabül etmektedir (CI, 
2021). 
Tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusu 9,2 milyar kişiye ulaşacaktır (FAO, 2011). Bu 
nüfusun büyük bir kısmını ise gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar 
oluşturacaktır. Bu nedenle tarım alanlarının ve sulama suyunun verimli kullanılmasının yanı 
sıra gıda tasarrufu ve bağışı bugün olduğundan çok daha önemli bir hale gelecektir.  
 
Gıda israfının sinsi promotörü: “abur cubur”lar 
Gıda israfı ve dolayısıyla açlığa neden olan, henüz önemi fark edilmemiş bir konu da “abur 
cubur” diye tabir edilen gıdaların tüketilmesidir. Bu “abur cubur”lar besleyicilik açısından 
düşük bir kaliteye sahipken, fazla kilo alımı, bağışıklığın zayıflaması, diyabet, kalp 
hastalıkları, karaciğer yağlanması ve kanser riskini artırması açısından önemli bir yere 
sahiptir. Cazibesini arttırabilmek için yaldızlı, parlak renkli paketlerle ambalajlanan, hoş 
kokması için yapay aroma vericiler ile hazırlanan ve kaliteli besin maddelerine kıyasla ucuz 
ürünler olarak satışa sunulan bu zararlı gıdalar hemen hemen tüm marketlerde en görünür 
reyonlarda satılmakta ve özellikle gençleri ve çocukları hedeflemektedir. İçerdikleri katkı 
maddelerinden bazıları devamlı kullanılması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 
Örneğin sentetik boyar maddelerden Red3 tiroid kanserine neden olabilmekte, guar gum çok 
fazla tüketildiğinde ince bağırsakta tıkanmalara, sodyum nitril mide kanserine, trans yağların 
fazla tüketilmesi kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riskinin artmasına neden olabilmektedir. 
Sodyum benzoat C vitamini ile beraber alındığınd benzene dönüşerek kanser oluşumuna 
neden olabilirken, yapay arom vericiler alyuvar üretimini önemli derecede azaltabilmektedir. 

                                                                 
3 Ecenur Çolak’ın haberi, kaynak: aa.com.tr/tr/dunya/her-5-saniyede-bir-cocuk-acliktan-oluyor/1252186 
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Abur cuburların en görünür etkisi obezite olmakla beraber, öğrenme ve hafıza problemleri, 
sindirim ve iştahın azalması, depresyona yol açan zihinsel etkilenme, yetersiz büyüme ve 
gelişme problemleri de en bilinen kötü etkileridir (Anonim, 2021b). 
 
MATERYAL VE METOD 
Bu çalışmada dünyadaki açlığın boyutları, neden ve sonuçları, açlıkla mücadele eden 
çocukların istatistikleri Türkçe ve İngilizce literatür taranarak araştırıldı. Kıtlık nedeniyle göç 
etmek zorunda kalan insanların yaşadıkları dram birinci ağızdan öğrenilirken, kıtlığın göz ardı 
edilen gerçek nedenleri de ortaya konuldu. Abur cuburların zararları ve içerdikleri katkı 
maddeleri araştırıldı ve bunlara kısaca değinildi. Yanı sıra gıda israfını engelleme konusunda 
yapılan gönüllü çalışmalar ve projeler araştırılarak literatürdeki önerilere ilave nitelikte yeni 
çözüm önerileri getirilmeye çalışıldı. 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
Gıda İsrafına Dur Demek Elimizde. Haydi Öyleyse! 
Gıda Tasarrufu 
Elde edilen gıdanın bir kısmını gelecekte kullanmak için ayırmak, bayatlamayacak şekilde 
muhafaza etmek, artan gıdaları değerlendirmek ve çok tüketme imkanı olduğu halde bilinçli 
olarak az tüketmek, gıda tasarrufu olarak tanımlanabilir. Geleneksel yöntem ile turşu kurmak, 
reçel ve salça yapmak, sebze meyveleri güneşte kurutmak sadece kışa hazırlık değil fazla 
gıdaları değerlendirmek için de çok iyi bir yoldur. Geçmişte Batı Anadolu’daki hemen her 
evde erişte ve tarhana yapılır, bunlar kolay kolay bayatlamaz, bir yıl boyunca yenilirdi. 
Anadolu kadını patates kabuklarını çöpe değil toprağa atar, kabuklar üzerindeki tüberlerden 
yeni patateslerin oluşacağını bilirdi. Turunç kabukları çöpe atılmaz, bunlar reçel yapımında 
kullanılırdı. Bu gün ise ne yazık ki ne çiftçinin ne de ürünlerinin değeri yeterince 
bilinmemektedir. Gıda bağışı, gıda tasarrufu ile birlikte pek çok şeyi değiştirebilir. Şema 1’de 
gıda bağışı için bir hareket şeması örneği verilmektedir.  
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Şema 1. Gıda bağışı için hareket şeması örneği 

 
Neler yapılıyor? 
- Sürdürülebilir bir gıda bağışı programının oluşturulması ve bu programın destekçisi 
olunması için özellikle son yıllarda büyük kapsamlı projeler hazırlanmıştır. Son dönemde hız 
kazanan ve medyada daha çok yer verilen gıda israfını önlemeye yönelik Avrupa projelerinin 
neticesi olarak Avrupa ülkelerinden Hindistan’a gıda bağışı ve besinsel ihtiyaçların 
karşılanması amacıyla ekonomik yardım yapılacağı duyurulmuştur. Hindistan, kronik açlık 
çeken insan sayısının en fazla olduğu ülkedir. Gelgelelim İngiliz sömürgesi olduğu dönemde 
kıtlık ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle milyonlarca Hintlinin yaşamını yitirmesinin ardından 
İngilizler sözde yardım programları adı altında Hintlilere yardım edildiği izlenimi vermeye 
çalışırlarken aslında hiçbir şey yapmamışlardır (Günarslan, 2020).  

Önce en yakınlardan başlayarak gıda ihtiyacı 
olanların araştırılması

Gıda tasarrufu

Tasarruf ve bağış gönüllülerinin koordinasyonu

Tasarruf edilen gıdaların biraraya getirilmesi

Köy okulları öğretmenlerine bilgi verilmesi

Ders saatleri dışında okullara gidilerek paketlerin 
dağıtılması

Kendi ülkemizde gıda eşitliği sağlandıktan sonra ülke 
dışına yardımların yapılması
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- Amerika’da NO KID HUNGRY örgütlenmesi “nokidhungry.org/find-free-meals”  
adresinden çocuklar için ücretsiz yiyecek alabilecekleri okul/kilise vb. kurumların adresleri, 
açık oldukları günler ve hangi öğünlerde yiyecek verdikleri bilgisini vermektedir. 
- Almanya’da ihtiyaç fazlası gıdalarını bağışlamak isteyenler ile bu gıdalara ihtiyacı olanlar 
internet ağı ile bir platformda biraraya getirilmiştir. 
- Avrupa’da bazı ülkelerde yeni bir uygulama olarak son tüketim tarihi yaklaşan gıda ürünleri 
indirimli satılmaktadır. 
- Çin’de “boş tabak” uygulaması ile bazı restoranlarda müşterilerin tabaklarındaki tüm 
yiyecekleri bitirmeleri zorunlu kılınmakta ve bitirmeyenlerden ek ücret alınmaktadır. 
- Avrupa’da tamamen artık gıdaların dönüştürülüp servis edildiği yeni nesil restoranlar 
açılmıştır.  
- Türkiye’de “okul sütü” uygulaması ile tüm ilk okul öğrencilerine her okul günü ücretsiz süt 
dağıtılmıştır. 
- İlkokula başlamamış çocuğu olan ailelerden talep edenlere devletimiz tarafından ücretsiz süt 
temin edilmektedir. 
- Türkiye’de ekmek israfını önlemek için kampanya başlatılmış ve başarılı olunmuştur. 
- Son yıllarda “sıfır atık” projesi uygulanarak israfın önüne geçilmesi için çalışmalar 
yapılmaktadır. 
- “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” sloganı ile duyurulan bir seri proje Tarım ve Ormancılık 
Bakanlığı tarafından gıda israfını azaltmak için yoğun çalışmalar ile yapılmaktadır. 
- Büyük gıda işletmeleri, oteller, yemekhaneler israfı önlemeleri için devlet tarafından teşvik 
edilmektedir. Artan gıdaları aşevleri veya barınaklara gönderen işletmelere vergi indirimi 
uygulanmaktadır. 
- FAO web sitesinde şu an için 92 proje yer almakta, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve 
açlığın giderilmesine yönelik çok sayıda proje halen devam etmektedir. 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun hedefi 2030 yılında dünyada “sıfır açlık”tır. 2020 yılı BM 
raporunun önsözüne göre ise: “Dünyanın açlığa, gıda güvensizliğine ve kötü beslenmeye son 
vermeyi taahhüt etmesinin üzerinden beş yıl geçti. Ancak geldiğimiz noktada, 2030 yılına 
kadar bu hedefe ulaşmaktan uzağız” (UNICEF, 2020b). 
“Sağlıklı beslenmeye maddi gücü yetmeyen milyarlarca insanın sağlıklı beslenmesini 
mümkün kılarak, trilyonlarca dolar tasarruf edilmesi sağlanabilir” (UNICEF, 2020b). 
 
Neler yapılabilir? 
1. Sigara kullanmak yerine gıda bağışı 
Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sigara kullanımına bağlı sebeplerden yaşamını 
yitirdiği hesaba katıldığında, global ölçekte, sigara satın almak yerine gıda bağışı paketleri 
satın alınırsa dünyada açlık tarihe gömülebilir. Toplum sağlığının korunmasında yeni bir çığır 
açılır. 
 
2. Açık büfeler yerine küçük porsiyonlar 
Açık büfe oteller yerine sipariş sistemine dayalı restoranlar tercih edilirse bir süre sonra açık 
büfe sistemi ve dolayısıyla israf azaltılabilir.  
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3. İşyerinde/okulda öğle yemeği paylaşımı 
Evden getirilen öğle yemeğinin yarısı, maaş almadan çalışan iş arkadaşları ile paylaşılabilir. 
Bu güzel davranış israfı azaltırken paylaşma bilinci arttırır. 
 
4. Gıda paylaşımı web ağı 
Ülkemizde de gıda ihtiyacı olanlar ile gıda fazlası olanların bir araya gelebilmesi için bir web 
platformu oluşturulabilir. Talepler güncel ilanlar şeklinde yayınlanabilir. 
 
5. Son günler reyonu  
Marketlerde son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin %50 veya %75 indirmle satıldığı ayrı 
reyonlar oluşturulabilir. 
 
6. Araştırma işbirliği  
Gıda bağışı için seçilecek ailelerin araştırılmasında Kaymakamlık ve muhtarlıklar ile işbirliği 
yapılabilir. 
 
7) Çocukların beslenme saati sponsorluğu 
Okula beslenme götüremeyen çocuklar öğretmenlere sorularak araştırılabilir. Bir çocuğun 
okuldaki beslenme saatine sponsor olunabilir.  
 
8) Gıda harcamalarının 10’da 1’ini bağışlamak  
Dünyadaki her 9 kişiden biri kronik açlık çektiği için, herkes yiyeceğinin onda birini tasarruf 
eder ve ihtiyacı olanlara bağışlarsa dünyadaki herkesin karnı doyabilir. 
 
9) Abur cubur olmaksızın nitelikli yaşam 
Gıda israfını önlemenin en önemli yolu abur cuburdan sakınmaktır. Çekici ambalajların 
albenisine aldanmamak, yapay aroma vericilerin hoş kokularının gerçek birer tuzak 
olduğunun farkında olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Sağlığın korunmasının da ötesinde, 
dünyadaki açlığın henüz farkedilmemiş en önemli nedenlerinden birinin ambalaj aldanması ve 
beraberinde tüketiciye ulaşmadan raflarda bayatlayıp atılan doğal gıda ürünleri olduğu 
unutulmamalıdır.  
 
Evsel gıda israfını önlemek için öneriler: 
1. Yıkanmış sebzelerin kabukları fırında kurutulup blenderda öğütüldükten sonra uzun süre 
muhafaza edilebilir ve bunlarla sebze çorbası yapılabilir. 
2. Yumurta kabukları lektin gibi doğal antiseptikmaddeler içerdiği için gıda koruyucu olarak 
kullanılmaktadır. Yumurtalar yıkanıp, kabuklar fırınlandıktan sonra öğütülerek gıda 
koruyucusu olarak kullanılabilir. Ayrıca yumurta kabuğu yüksek oranda kalsiyum da 
içermektedir. 
3. Ülkemizde üretilen kekik dünyanın en yüksek kalite standartlarındadır. Gıdaların uzun süre 
muhafazası için kekik ve kekik yağı yiyeceklere katılarak kullanılabilir. 
4. Küflenmiş ekmekler inekler için hayvan yemi olarak kullanılabildiğinden sütçülere 
verilebilir.  
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5. Turşu, salça ve reçel yapılması, yaz meyve sebzelerinin kurutulup kışın da tüketilmesi hem 
gıda tasarrufu hem de doğal ve dengeli beslenmeyi sağlar. 
6. Kurban etleri buzluğa yerleştirilmeden önce küçük parçalara ayrılıp poşetlenirse etlerin 
buzu çözüldükten sonra tekrar dondurulmasına gerek kalmaz ve böylece etler uzun bir süre 
boyunca bayatlamaz. 
7. Patatesler yıkandıktan sonra kabukları ile haşlanabilir veya kızartılabilir. 
8. Meyve çekirdekleri çöp yerine toprağa atılabilir. İçlerinden bazıları filize dönüşebilir.  
9. Yemekli davetlerde misafirlerin tabaklarında kalanlar yanlarında götürmeleri için selofana 
sarılıp verilebilir. Hiç dokunulmamış artan yiyecekler komşulara dağıtılabilir. 
 
SONUÇ 
İsrafı umursamayan aslında neyi umursamamaktadır? 
Sağlığını → Zararlı olduğunu bildiği yiyecek-içecekleri, bilhassa alkollü içkileri tüketirse 
hem kendine hem de topluma zarar verir. Yanmış yağlı kızartmaları, kola gibi asitli içecekleri, 
yapay aromalı ve boyalı yiyecekleri devamlı tüketerek kanser, kalp krizi, obezite ve diyabet 
gibi hastalıklara yakalanma riskini arttırır. Abur cubur satın alarak, zararlı gıdalar üretenlere 
farkında olmadan destek olur. Fast food zincirleri hızla büyürken, toplum sağlığına zararları 
göz ardı edilmektedir. Büyük oranda yağdan oluşan fast foodların gıda analizi sonuçları 
topluma duyurulmamaktadır. 
 
Geleceğini → Gıda israfı yalnızca maddi imkanların boşa gitmesi değil, üretim için harcanan 
tonlarca suyun ve emeğin de boşa gitmesi, enerji kaynaklarının boş yere tüketilmesi demektir. 
 
Ülkesini → Ülkemizde yüksek kalitede üretilen tahıllar, sebze meyve, et süt ürünleri ve 
baharatlar sadece gıda değil aynı zamanda milli servettir. Bu ürünler yerine abur cuburlar ile 
doymaya çalışmak, sağlıklı ürünlerin talep görmemesine ve bayatlayıp atılmasına neden olur. 
Bu durumda üretici zarar etmemek için genetiği değiştirilmiş veya hormonlu ürünler 
yetiştirmeye yönelir. 
 
Ekonomiyi → Sağlıklı ürünler üreten köylü ve çiftçi desteklenmezse gıda fiyatlarını takiben 
her şeyin fiyatı artar. Ekonomik kriz baş gösterir. 
 
Yoksulları → Aldığı gıdanın üçte birini çöpe atan bir kişi, sadece bu attığı gıdayı bile 
bayatlatmadan ihtiyacı olanlara ulaştırmayı düşünmediği için her 5 saniyede bir çocuk 
açlıktan ölmektedir. 
Sonuç olarak gıda tasarrufu ve gıda bağışı dünyadaki milyonlarca insan için hayati öneme 
sahiptir. Bu konudaki en ufak bir iyilik hareketi bile büyük sonuçlar doğurabilir. 
 
Katkı 
Bu çalışmayı, elinde ve okul çantasında çöpten aldığı kuru ekmek parçalarıyla bir tırın altında 
ezilerek yaşamını yitiren küçük bir kıza ithaf etmek istiyorum.  
Gıda İsrafı Proje Yarışmasını düzenleyenlere motivasyonları için teşekkürlerimi sunuyorum. 
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EBEVEYNLERİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI FARKINDALIK 
DÜZEYLERİNİN ÖNEMİ 

 
Arş. Gör. Dr. Ayla KAYA 
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-0281-0299 
 
ÖZET 
Günümüzde başta çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarından bireyler dijital oyunlara büyük 
ilgi duymaktadırlar ve Türkiye'de internet kullanıcılarının % 70'i dijital oyun oynamaktadır. 
Dijital oyunlar, sağladıkları hızlı ve anlık memnuniyet nedeniyle diğer geleneksel oyunlara 
göre daha uyarıcıdırlar ve bu dijital oyunların en büyük tercih nedenlerindendir. Dijital oyun 
oynayan çocuk, oyun oynama isteğini kontrol edemiyor, oyun oynamayı uzun süre 
bırakamıyorsa, sorumluluklarını yerine getirmiyorsa ve oyun oynamayı başka etkinliklere 
tercih ediyorsa dijital oyun bağımlılığı riski vardır.  Son yıllarda dijital oyun bağımlılığı 
çocuklarda hızla artmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü dijital oyun bağımlılığını hastalık kabul 
etmektedir. Bireylerin önlem almak adına dijital oyun bağımlılığının bir hastalık olduğunun 
bilincine varması için farkındalık gelişmesi gerekmektedir. Bu gerekçelerle çalışmada, 
çocuklarda dijital oyun bağımlılığının henüz gelişmeden engellenebilmesi için ebeveynlerin 
dijital oyun bağımlılığı farkındalık düzeylerinin önemi tanımlanmıştır. Literatür 
incelendiğinde; dijital oyun oynama yaşının gittikçe daha erken yaşlara inmesi ve çocukların 
daha fazla oynamayı tercih ettikleri şiddet içerikli oyunlar göz önüne alındığında dijital oyun 
bağımlılığının henüz gelişmeden önlenmesi önemlidir. Bunu sağlamanın en etkin yolu 
ebeveynlerin bu konudaki farkındalığının sağlanmasıdır. Yapılan çalışmalarda yüksek 
farkındalık düzeyinin tutum ile davranış ilişkisini pekiştirerek güçlendirdiği 
vurgulanmaktadır. Ebeveynler çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimleri üzerinde önemli 
etkiye sahiptirler ve çocukları için rol model kabul edilirler. Bu nedenle çocuklarda dijital 
oyun bağımlılığı ile mücadelede ebeveynler aracı rol oynayabilirler. Çocuklarda aşırı dijital 
oyun kullanımını en aza indirmek için öncelikle ebeveynlerin bu konudaki farkındalığının 
tanımlanması gerekmektedir. Sonuç olarak; ebeveynlerin dijital oyun bağımlılığına ilişkin 
farkındalık düzeylerinin incelenmesi çocukların dijital oyun bağımlılığına yönelik iyileştirici 
faaliyetler planlanması için öğretmen ve okul sağlığı hemşirelerine rehberlik niteliği 
taşıyabilir.  
Anahtar Kelimeler: dijital oyun, bağımlılık, çocuk, ebeveyn  
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THE IMPORTANCE OF DIGITAL GAME ADDICTION AWARENESS  
LEVELS OF PARENTS 

 
ABSTRACT 
Today, individuals of all age groups, especially children, are very interested in digital games 
and 70% of internet users in Turkey play digital games. Digital games are more stimulating 
than other traditional games because of the fast and instant satisfaction they provide, and this 
is one of the main reasons for choosing digital games. There is a risk of digital game addiction 
if the child who plays digital games cannot control their willingness to play, cannot stop 
playing for a long time, does not fulfill their responsibilities, and prefers playing games to 
other activities. Digital game addiction has been increasing rapidly in children in recent years, 
and the World Health Organization considers digital game addiction a disease. Awareness 
must be developed in order for individuals to become aware of the fact that digital game 
addiction is a disease in order to take precautions. For these reasons, the study identified the 
importance of parents' awareness of digital game addiction in preventing digital game 
addiction before it develops. When the literature is examined; It is important to prevent digital 
game addiction before it develops, given the younger age of digital game play and the violent 
games that children prefer to play more. The most effective way to achieve this is to raise 
awareness of parents on this issue. Studies have emphasized that high level of awareness 
strengthens the relationship between attitude and behavior by reinforcing it. Parents have a 
significant impact on their children's social, cognitive and physical development and are 
considered role models for their children. For this reason, parents can play an intermediary 
role in combating digital game addiction in children. In order to minimize the excessive use of 
digital games in children, the awareness of parents on this issue should be defined first. As a 
result; Examination of parents' awareness of digital game addiction can guide teachers and 
school health nurses to plan remedial activities for children's digital game addiction. 
Keywords: digital game, addiction, child, parent 
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UNION DELAY, RE-FRACTURE AND PANDEMICS: WHAT MORE COULD GO 
WRONG IN A PEDIATRIC FOREARM FRACTURE CASE? 

 
M.D. Batuhan GENCER 
Ankara City Hospital Orthopaedics and Traumatology Department 
ORCID: 0000-0003-0041-7378 
 
M.D. Mehmet Murat ARSLAN 
Ankara City Hospital Orthopaedics and Traumatology Department 
ORCID: 0000-0003-0764-0863 
 
Assoc. Prof. Özgür DOĞAN 
Ankara City Hospital Orthopaedics and Traumatology Department 
ORCID: 0000-0002-5913-0411  
 
ABSTRACT 
While conservative methods are the first choice of treatment in pediatric forearm fractures, if 
surgery is indicated, Titanium Elastic Nails (TEN) are the primary surgical option. Although 
complication rates after TEN have been described as up to 21% in the literature, delayed 
union rates have been reported to be around 4%. We are presenting a case of pediatric forearm 
fracture, with union delay, re-fracture and delayed secondary surgery.  
After thorough clinical and radiological evaluation of a 12-year-old male with both forearm 
bones fractured, surgical treatment was deemed appropriate and TEN was performed on both 
the radius and ulna in November 2019. After 16 weeks of follow-up and removal of nails from 
both bones, complete union was observed in the radius, but not in the ulna; and secondary 
surgery was planned. 
Unfortunately, during the pre-operative preparation, the patient received a second blow to the 
same arm in a fight at school, and a re-fracture occurred, losing the existing union tissue of 
ulna. Moreover, on March 11, 2020, after the COVID-19 was declared as pandemic all over 
the world and cases began to be seen in Turkey, the family refused the secondary surgery and 
hospitalization due to fear of infection.  
As the number of COVID-19 cases in Turkey started to decrease, the family approved the 
secondary surgery in July 2020 and the patient underwent open reduction, auto-grafting and 
plate-screw fixation on the 35th postoperative week after the first operation. After appropriate 
postoperative rehabilitation and adequate follow-ups, in January 2021, complete union, both 
radiologically and clinically was obtained and painless full range of motion was achieved.  
As a conclusion, although rare, delayed union is an entity that can also be encountered in 
pediatric fractures. Close follow-up and careful evaluation should be done, and secondary 
surgical interventions should not be avoided where necessary. 
Keywords: Pediatric forearm fracture, union delay, re-fracture, TEN complication, COVID-
19 pandemics  
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KAYNAMA GECİKMESİ, RE-FRAKTÜR VE PANDEMİ: PEDİATRİK ÖNKOL 
KIRIĞI OLGUSUNDA BAŞKA NE TERS GİDEBİLİR? 

 
ÖZET 
Pediatrik önkol kırıklarında konservatif yöntemler ilk tedavi seçeneği olmakla birlikte, cerrahi 
tedavinin endike olduğu durumlarda Titanyum Elastik Çiviler (TEN) birincil cerrahi 
seçenektir. Literatürde TEN sonrası komplikasyon oranları %21'e varan oranlarda tanımlansa 
da kaynama gecikmesi oranları %4 civarında bildirilmiştir. Kaynama gecikmesi, re-fraktür ve 
ikincil cerrahinin geciktiği bir pediatrik önkol kırığı olgusunu sunuyoruz. 
Her iki önkol kemiğinde kırık olan 12 yaşındaki erkek hastada kapsamlı klinik ve radyolojik 
değerlendirme yapıldıktan sonra cerrahi tedavi uygun görüldü ve Kasım 2019'da hem radius 
hem de ulnaya TEN uygulandı. 16 haftalık takip ve çivilerin çıkarılmasından sonra radiusta 
tam kaynama gözlenirken ulnada kaynamada gecikme olduğu saptandı ve ikincil operasyon 
planlandı. 
Maalesef ameliyat öncesi hazırlık sırasında hasta okulda çıkan bir kavgada aynı koluna ikinci 
bir darbe aldı ve ulnanın mevcut kaynayan dokusunu kaybetmesine neden olan bir re-fraktür 
meydana geldi. Ayrıca 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19'un tüm dünyada pandemi ilan 
edilmesi ve ülkemizde vakaların görülmeye başlamasının ardından aile enfeksiyon korkusu 
nedeniyle ameliyatı ve hastaneye yatışı reddetti.  
Türkiye'deki hasta sayısı azalmaya başlayınca, aile Temmuz 2020'de ikincil operasyona onay 
verdi ve hastaya ilk operasyondan 35 hafta sonra açık redüksiyon, otogreft ve plak-vida tespiti 
uygulandı. Uygun postoperatif rehabilitasyon ve yeterli takibin ardından Ocak 2021'de 
hastanın kolunda radyolojik ve klinik olarak tam kaynama ve ağrısız tam eklem hareket 
açıklığı elde edildi.  
Sonuç olarak, nadir de olsa kaynama gecikmesi pediatrik kırıklarda da karşılaşılabilen bir 
durumdur. Yakın takip ve dikkatli değerlendirme yapılmalı, gerektiğinde ikincil cerrahi 
girişimlerden kaçınılmamalıdır. 
Anahtar Kelime: Pediatrik önkol kırığı, Kaynama gecikmesi, Re-fraktür, TEN 
komplikasyonu, COVID-19 pandemisi 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM 4- 5 YAŞ ÇOCUKLARININ BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ (ERZİNCAN ÖRNEKLEMİ) 

 
Öğr. Gör. Çiğdem KAYA BAĞDAŞ 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 
ORCID: 0000-0001-8307-3501 
 
Çocuk Gelişimci İlayda Nur Ertaş 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesi 
ORCID: 0000 0002 6328-6910 
 
Özet 
Çocukların gelişiminde sağlıklı ve düzenli beslenmenin önemi oldukça büyüktür. Bireyler 
sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarını çocukluk çağında edinirler. Böylelikle yaşamları 
boyunca, bağışıklık sistemleri güçlenirken aynı zamanda doğru beslenmiş olurlar.  
Bu araştırmada; Erzincan ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4- 5 yaş çocukların 
beslenme alışkanlıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019 yılında 
Erzincan ili merkezinde okul öncesi kurumlarına devam eden 4- 5 yaş aralığında 550 çocuk 
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri uzman görüşü alınarak oluşturulan anket formu ile 
toplanmıştır. Çocuklara ait demografik bilgiler (yaş, cinsiyet) ile çocukların beslenme 
alışkanlıklarına ilişkin 15 soru sorulmuştur. Sonuç olarak; çocukların büyük bir çoğunluğunun 
üç öğünden fazla beslendiği, proteinden zengin besin öğelerini tercih ettiği, düzenli meyve 
tükettikleri, yemek seçiminde bulunmadıkları görülmüştür. Okul öncesi dönem çocuğu olan 
katılımcılar tabakta yemek bırakılmaması, zararlı atıştırmalıkları tüketme konusunda daha 
bilinçli davranmalıdırlar. Bu konuda gerek ebeveynler gerekse eğitimciler bilinçli tutum 
sergilemelidir. 
Anahtar Kelimeler: Alışkanlık, beslenme, okul öncesi 
 

EXAMINATION OF NUTRITIONAL HABITS OF PRE-SCHOOL CHILDREN 
AGED 4 - 5 (ERZİNCAN SAMPLE) 

 
Abstract 
A healthy and regular diet is very important in the development of children. 
Individualsacquire healthy and balance deating habits in childhood. Thus, through hout their 
lives, theirimm unesystem sarestrengthened and at thesame time they are properly nourished. 
Inthisstudy; Theaim of this study was to investigate the nutritional habits of children aged 4-5 
years attending pre-schoole ducationin stitutions in Erzincan. The sample of the study 
consisted of 580 children aged between 4 and 5 years, attending pre-school institutions in the 
city center of Erzincan. The data of there search were collected by a questionnaire form, 
which was formed by taking expert opinion. 15 questions were asked about the demographic 
information of the children (age, gender) and the nutritional habits of the children. The 
analysis results of the study will be shared with the researchers. 
Keywords: Habit, nutrition, preschool  
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GİRİŞ 
Günümüzde sağlıklı beslenme kavramı özellikle sosyal medya ve kitle iletişim araçlarında 
sıkça karşımıza çıkıyor olsa da, bu kavram ile ilgili hala doğru tanım ve uygulamaların 
hayatımızda yer alıp almadığı tam olarak bilinmemektedir. Beslenme dönem özellikleri 
sebebiyle yetişkine ve çevreye bağımlı oldukları için özellikle küçük çocuklarda önem arz 
etmektedir. Okul öncesi dönem olarak bilinen erken çocukluk dönemi, fiziksel, zihinsel, 
duygusal ve sosyal gelişimin oldukça hızlı ilerlediği bir evre olarak bilinmektedir. Bu nedenle 
çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli tüm koşulları sağlamak gerekmektedir (Özmert, 2005).  
Bu dönemde çocukların genel sağlık durumlarını, büyümelerini ve gelişmelerini etkileyen 
etmenlerin başında da beslenme yer almaktadır (Çelikoyar, 1988; Karaoğlu vd., 1988). 
Beslenme, yaşamın sürdürülebilmesi, büyüme, fiziksel aktivite ve temel vücut fonksiyonları 
için ihtiyaç duyduğumuz enerjinin besinlerden elde edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yeterli 
büyüme, beyin gelişimi ve hastalıklardan korunabilmeleri için çocukların besin öğelerini 
yeterli ve dengeli olarak aldıklarından emin olmak önemlidir (FAO, 2005).  
Çocuklar kişilik gelişimlerinin temellerini de bu yaş döneminde atmaları sebebiyle beslenme 
konusunda riskli gruptadırlar. Öğrenmenin rol model alma ve davranışların taklit yoluyla 
gerçekleşmesi, çocukların alışkanlıklarının da çevreden etkilendiğini göstermektedir (Şahinöz, 
Şahinöz ve Kıvanç, 2017). Ayrıca bu yaşlarda kazanılan yemek yeme alışkanlıkları hayatın 
ilerleyen dönemlerinde de devam etmektedir. Ebeveynlerini ve çevresini gözlemleyen 
çocuklar; hangi besinlerin sıklıkla tüketilip hangilerinin tercih edilmediğini kavrayabilirler. 
Bu bağlamda çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesinde anne babanın tutarlılığı 
ve ona olumlu örnek olabilmesi en temel koşuldur. Bunun yanı sıra bebeklik döneminden 
itibaren beslenme konusunda çocuk-yetişkin iletişimi (zorlama, görmezden gelme, 
önemsememe, cezalandırma vb.) de çocuklarda beslenme alışkanlıklarının gelişmesinde rol 
oynamaktadır (Arlı ve diğerleri, 2017; Karaaslan ve Bilgin, 2021). Sosyo-kültürel faktörler, 
aile, ekonomik etmenler, akranlar, kitle iletişim araçları ve eğitim ortamları gibi çeşitli 
durumlar çocuklarda beslenme alışkanlıklarında değişimlere sebep olabilen unsurlardır 
(SBHSK, 2019). 
Okul öncesi dönemde çocuklar gıdalara karşı seçici davranmaya başlar ve belirli tutum 
davranışlar sergilerler. Genel olarak besin gruplarından en az sebzeleri, sıklıkla Şekerli, aşırı 
yağlı veya tuzlu besinleri tercih ederler. Ekran karşısında yemek yemek, öğün atlamak gibi 
alışkanlıklara da bu dönemde meyillidirler (Ekinci, 2018). Besinleri yalın olarak görmek ve 
tüketmek isterler. Keskin tat ve kokulardan hoşlanmazlar. Sevmedikleri yiyecekleri çocuğa 
sunmamak veya aksine sunmak ve zorlamak doğru bir tutum olmamaktadır. Yemek sırasında 
uyarıda bulunmak, oyun oynamak, cezalandırmak, beslenmeye ilişkin bilgi vermek veya soru 
sormak kaçınılması gereken davranışlar arasında yer almaktadır (Kutluay Merdol, 2008). 
 Bu bilgiler doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının beslenme ile ilgili kavramların 
doğru edinimi ve doğru beslenme alışkanlıklarının gelişimini incelemek ve katkı sağlamak 
gerekmektedir.  
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YÖNTEM 
Çalışma Grubu 
Çalışma kapsamında 2019 yılında Erzincan ilinde okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 
573 çocuktan veri toplanmıştır. Veri toplanan öğrencilerden üç yaşında olan öğrenciler ve yaşı 
belirtilmeyen öğrenciler veri setinden çıkarılarak çalışma grubu 550 kişi olarak 
oluşturulmuştur. Çocukların 298’i kız ve 252’si erkektir. Çalışmaya katılan çocukların 485’i 4 
yaşında ve 65’i beş yaşındadır. 
 
Verilerin Analizi 
Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde gibi betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. 
Çocuklar sorulara cevap verirken birden fazla tercih söyleyebilmektedirler. 
 
Bulgular 
Araştırmaya katılan çocuklara en sevdikleri yiyecek sorulmuştur ve çocukların verdikleri 
yanıtlar Tablo 1’de sunulmuştur. 
 

Tablo 1. Çocukların en sevdikleri yiyecekler 
Yiyecek F % Yiyecek f % 
Patates 77 14,00 Omlet-Krep 9 1,64 
Çorba 68 12,36 Pizza 9 1,64 

Makarna 58 10,55 Tost 8 1,45 
Et-Tavuk 39 7,09 Her Şey 4 0,73 

Meyve 37 6,73 Lahmacun 4 0,73 
Süt-Peynir-Yoğurt 29 5,27 Turşu 4 0,73 

Yumurta 28 5,09 Zeytin 4 0,73 
Köfte-Hamburger 27 4,91 Ekmek 3 0,55 

Pilav 27 4,91 Fıstık 3 0,55 
Sebze 23 4,18 Helva 3 0,55 

Çikolata 22 4,00 Izgara 3 0,55 
Ev Yemekleri 19 3,45 Salata 3 0,55 

Kek-Börek-Kurabiye 16 2,91 Dondurma 2 0,36 
Sucuk-Sosis-Salam 15 2,73 Abur-Cubur 1 0,18 

Tatlı 15 2,73 Döner 1 0,18 
Bakliyat 13 2,36 Muz 1 0,18 

Balık 12 2,18 Yok 1 0,18 
Mantı 11 2,00 

   
 
Tablo 1 incelendiğinde çocukların en çok sevdikleri yemeklerin patates, çorba ve makarna 
olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılan çocuklara en sevmedikleri yiyecek sorulmuştur ve çocukların verdikleri 
yanıtlar Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2. Çocukların en sevmedikleri yiyecekler 
Yiyecek f % Yiyecek f % 
Sebze 196 35,64 Kek-Börek 5 0,91 
Çorba 48 8,73 Tatlı 5 0,91 
Yok 34 6,18 Döner 4 0,73 

Süt-Peynir-Yoğurt-Ayran 33 6,00 Köfte 4 0,73 
Makarna 27 4,91 Pekmez 4 0,73 

Ev Yemekleri 25 4,55 Ekşi Yiyecekler 3 0,55 

Et-Tavuk 22 4,00 
Sucuk-Sosis-

Salam 
3 0,55 

Balık 18 3,27 Turşu 3 0,55 
Yumurta 18 3,27 Tuz 3 0,55 
Zeytin 16 2,91 Kuru Üzüm 2 0,36 

Bakliyat 13 2,36 Limon 2 0,36 
Çikolata-Cips 13 2,36 Yeşillik 2 0,36 

Acı-Acı Yemekler 12 2,18 Kuzu Eti 1 0,18 
Patetes 12 2,18 Mantar 1 0,18 
Pilav 12 2,18 Salata 1 0,18 

Meyve 10 1,82 
   

Tablo 2 incelendiğinde çocukların en sevmedikleri yiyeceğin sebze olduğu görülmektedir.  
 
Çocuklara günde kaç öğün yemek yedikleri sorulmuş ve verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 
1’de sunulan grafikle gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 1. Çocukların öğün sayısı 

 
Şekil 1 incelendiğinde çalışmaya katılan 4-5 yaş grubu çocukların %85’inin (n = 467) 3-4 
öğün yemek yediği, %10’unun (n = 53) 1-2 öğün yemek yediği ve %5’inin (n = 29) 4 
öğünden fazla yemek yediği görülmektedir.  
Çocuklara kahvaltı yapıp yapmadıkları sorulmuş ve verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 2’de 
sunulan grafikle gösterilmiştir.   

1-2 öğün; 

53; 10%

3-4 öğün; 

467; 85%

4 ten fazla; 

29; 5%
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Şekil 2. Çocukların kahvaltı yapma durumu 

 
Şekil 2 incelendiğinde çalışmaya katılan 4-5 yaş grubu çocukların %95’inin (n = 525) 
kahvaltı yaptığı, %3’ünün (n = 17) bazen kahvaltı yaptığı ve %2’sinin (n = 8) kahvaltı 
yapmadığı görülmektedir.  
Çocuklara sofradaki her yiyip yemedikleri sorulmuş ve verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 
3’te sunulan grafikle gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 3. Çocukların sofradaki yemeği yeme durumu 

 
Şekil 3 incelendiğinde çalışmaya katılan 4-5 yaş grubu çocukların %59’unun (n = 322) 
sofradaki her yemeği yediği ve %41’inin (n = 228) sofradaki her yemeği yemediği 
görülmektedir.  
Araştırmaya katılan çocuklara en sevdikleri öğün sorulmuştur ve çocukların verdikleri 
yanıtlar Tablo 3’te sunulmuştur.  

Bazen; 17; 

3%

Evet; 525; 

95%

Hayır; 8; 2%

Evet; 322; 

59%

Hayır; 228; 
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Tablo 3. Çocukların en sevdiği öğün 

 
f % 

Akşam 216 39,27 
Sabah (Kahvaltı) 191 34,73 

Öğlen 124 22,55 
Tüm öğünleri severim 10 1,82 

Gece 2 0,36 
İkindi 2 0,36 

Öğlen ve akşam 2 0,36 
Sabah (kahvaltı) ve akşam 2 0,36 

Cevap yok 1 0,18 
 
Tablo 3 incelendiğinde çocukların %39,27’sinin (n = 216) akşam öğününü, %34,73’ünün (n = 
191) sabah (kahvaltı) öğününü ve %22,55’inin (n = 124) öğlen öğününü sevdikleri 
görülmektedir.  
Araştırmaya katılan çocuklara sofrada et-balık-tavuk olduğunda hangisini seçecekleri 
sorulmuştur ve çocukların verdikleri yanıtlar Tablo 4’te sunulmuştur. 
 

Tablo 4. Çocukların sofrada et-balık-tavuk olduğunda seçtikleri yiyecek 

 
f % 

Tavuk 183 33,27 
Balık 179 32,55 

Et 142 25,82 
Tavuk ve et 15 2,73 

Hepsi 12 2,18 
Balık ve tavuk 11 2,00 

Balık ve et 5 0,91 
Hiçbiri 2 0,36 

Cevap yok 1 0,18 
 
Tablo 4 incelendiğinde çocukların %33,27’sinin (n = 183) tavuk seçeceği, %32,55’inin (n = 
179) balık seçeceği ve %25,82’sinin (n = 142) et seçeceğini belirttiği görülmektedir.  
Çocuklara akşamları süt içip içmedikleri sorulmuş ve verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 4’te 
sunulan grafikle gösterilmiştir.   
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Şekil 4. Çocukların akşamları süt içme durumu 

 
Şekil 4 incelendiğinde çalışmaya katılan 4-5 yaş grubu çocukların %77’sinin (n = 426) 
akşamları süt içtiği, %12’sinin (n = 66) bazen akşamları süt içtiği ve %11’inin (n = 58) 
sofradaki akşamları süt içmediği görülmektedir.  
Çocuklara meyveyi sevip sevmedikleri sorulmuş ve verdikleri yanıtların dağılımı Şekil 5’te 
sunulan grafikle gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 5. Çocukların meyveyi sevme durumları 

 
Şekil 5 incelendiğinde çocukların tamamına yakının meyveyi sevdikleri görülmektedir.  
Araştırmaya katılan çocuklara en sevdikleri meyve sorulmuştur ve çocukların verdikleri 
yanıtlar Tablo 5’te sunulmuştur. 
 

Tablo 5. Çocukların en sevdikleri meyve 

 
f % 

 
f % 

Muz 122 22,18 Armut 14 2,55 
Çilek 113 20,55 Nar 13 2,36 
Elma 113 20,55 Erik 11 2,00 

Mandalina 66 12,00 Havuç 11 2,00 
Karpuz 30 5,45 Kavun 8 1,45 
Portakal 30 5,45 Kivi 6 1,09 
Armut 24 4,36 Hepsi 4 0,73 
Kiraz 22 4,00 Kayısı 3 0,55 
Şeftali 18 3,27 Ananas 1 0,18 
Üzüm 16 2,91 Tüm meyveleri 1 0,18 

Tablo 5 incelendiğinde çocukların en sevdikleri meyvelerin muz, çilek ve elma olduğu 
görülmektedir.   

Bazen; 66; 

12%

Evet; 426; 

77%

Hayır; 58; 

11%

Evet; 542; 

98%

Hayır; 4; 
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Çocuklara tabaklarında yemek bırakıp bırakmadıkları sorulmuş ve verdikleri yanıtların 
dağılımı Şekil 6’da sunulan grafikle gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 6. Çocukların tabaklarında yemek bırakma durumları 

 
Şekil 6 incelendiğinde çalışmaya katılan 4-5 yaş grubu çocukların %74’ününn (n = 407) 
tabaklarında yemek bırakmadıkları, %6’sının (n = 33) bazen tabaklarında yemek bıraktıkları 
ve %20’sinin (n = 110) tabaklarında yemek bıraktıkları görülmektedir.  
Çocuklara abur cubur (kola, bisküvi, cips vb) yiyip yemedikleri sorulmuş ve verdikleri 
yanıtların dağılımı Şekil 7’de sunulan grafikle gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 7. Çocukların abur cubur yeme durumu 

 
Şekil 7 incelendiğinde çalışmaya katılan 4-5 yaş grubu çocukların %69’unun (n = 379) abur 
cubur yedikleri, %11’inin (n = 59) bazen abur cubur yedikleri ve %20’sinin (n = 112) abur 
cubur yemedikleri görülmektedir.  
Araştırmaya katılan çocuklara kahvaltı saatinde ne olursa sevinecekleri sorulmuştur ve 
çocukların verdikleri yanıtlar Tablo 6’da sunulmuştur.  

Bazen; 33; 

6% Evet; 110; 

20%
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Tablo 6. Çocukların kahvaltıda bulunmasını istedikleri yiyecekler 

 
f % 

 
f % 

Yumurta 108 19,64 Simit-Poğaça 7 1,27 
Patates 80 14,55 Menemen 6 1,09 
Peynir 55 10,00 Tavuk 6 1,09 

Sucuk-sosis-salam 35 6,36 Köfte 5 0,91 
Zeytin 35 6,36 Her şey 4 0,73 

Çikolata 33 6,00 Pizza 4 0,73 
Süt 24 4,36 Salata 4 0,73 
Et 23 4,18 Helva 3 0,55 

Çorba 21 3,82 Kızartma 3 0,55 
Kek 18 3,27 Mandalina 3 0,55 

Balık 16 2,91 Fasulye 3 0,55 
Makarna 16 2,91 Bal 2 0,36 
Meyve 15 2,73 Biber 2 0,36 

Fark etmez 13 2,36 Cips 2 0,36 
Pilav 13 2,36 Ispanak 2 0,36 

Domates 12 2,18 Sağlıklı yiyecekler 2 0,36 
Tatlı-pasta 10 1,82 Bisküvi 2 0,36 

Börek 9 1,64 Çay 1 0,18 
Omlet-Krep 9 1,64 Salçalı biber 1 0,18 

Reçel-Pekmez 9 1,64 Ekmek 1 0,18 
Tost 9 1,64 Salatalık 1 0,18 

Mantı 8 1,45    
 
Tablo 6 incelendiğinde çocukların kahvaltıda en çok olmasını istedikleri yiyeceklerin yumurta 
ve patates olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan çocuklara okullarında beslenme 
saatlerinde ne olmasını istedikleri sorulmuştur ve çocukların verdikleri yanıtlar Tablo 7’de 
sunulmuştur. 
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Tablo 7. Çocukların okulda beslenme saatinde bulunmasını istedikleri yiyecekler 
 f %  f % 

Hamur işleri (börek-kek) 63 11,45 Helva 6 1,09 
Patates 55 10,00 Ekmek 5 0,91 

Yumurta 51 9,27 Kızartma 5 0,91 
Meyve 41 7,45 Menemen 5 0,91 
Çorba 40 7,27 Poğaça 5 0,91 

Makarna 37 6,73 Yok 5 0,91 
Çikolata 33 6,00 Bisküvi 4 0,73 
Peynir 28 5,09 Pizza 4 0,73 

Sucuk-salam-sosis 24 4,36 Asitli içecekler 3 0,55 
Et-tavuk 22 4,00 Bal 3 0,55 

Süt 17 3,09 Ceviz 3 0,55 
Cips 16 2,91 Kraker 3 0,55 

Ev yemeği 16 2,91 Simit 3 0,55 
Fark etmez 14 2,55 Yoğurt 3 0,55 
Tatlı-pasta 13 2,36 Dondurma 2 0,36 

Zeytin 13 2,36 Gofret 2 0,36 
Pilav 11 2,00 Kuruyemiş 2 0,36 

Domates 9 1,64 Meyve suyu 2 0,36 
Köfte 9 1,64 Pekmez 2 0,36 
Sebze 9 1,64 Bitki çayı 1 0,18 
Tost 9 1,64 Hamburger 1 0,18 

Omlet-Krep 8 1,45 Lahmacun 1 0,18 
Balık 7 1,27 Reçel 1 0,18 

Abur cubur 6 1,09 
   

 
Tablo 7 incelendiğinde çocukların okullarda bezlenme saatinde en çok bulunmasını istedikleri 
yiyeceklerin hamur işleri (kek-börek), patates ve yumurta olduğu görülmektedir.  
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Araştırmanın temel amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş çocukların 
beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir. Araştırmaya 550 çocuk katılmıştır. Çocukların 
beslenme alışkanlıklarını içeren ve araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak 
oluşturulan anket soru formu ile veriler toplanmıştır. 
Literatür incelendiğinde çocukların beslenme alışkanlıklarını ele alan birçok çalışma 
mevcuttur. Bu araştırma Erzincan İli’nde bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 
yaş çocukların beslenme alışkanlıklarını incelemektedir. 
Gelişim çağında olan çocuklar için düzenli ve dengeli beslenme büyük bir öneme sahiptir. 
Çocukların beslenmelerinde tüm besin gruplarından yeterli miktarda bulunması 
gerekmektedir. Araştırma kapsamındaki çocuklar tüketmeyi sevmedikleri besin grubu olarak 
sebzeyi belirtmişlerdir. Okul öncesi dönem çocukların günlük ideal öğün sayısı üç ana üç ara 
öğün şeklinde olmalıdır.   
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Araştırma kapsamındaki çocukların büyük çoğunluğu (%85) üç ve daha fazla öğün ile 
beslenmektedir. %10 luk bir kesim bir ya da iki öğün beslenmektedir. Sağlıklı beslenme için 
kahvaltı oldukça önemli bir öğündür. Güne başlarken çocuklar ihtiyaç duyduğu enerjinin 
büyük kısmını kahvaltıdan karşılamaktadır. Araştırma kapsamındaki çocukların tamamına 
yakınının kahvaltı yaptıkları görülmüştür.  
Çocukların tabaklarındaki tüm besinleri ayırt etmeksizin yemesi, tüm besin gruplarından 
faydalanması sağlanmalıdır. Araştırma grubu çocukların büyük bir çoğunluğunun (%41) 
tabağında yemek bıraktığı görülmektedir. Bu durum çocukların tabaklarına tüketebileceği 
miktarda besin koyarak ve çocukların beğenilerinin oluşacağı sunumlar ile önlenebilecektir. 
Sofrada tüm aile bireylerinin birlikte bulunması, aile bağlarını kuvvetlendirirken aynı 
zamanda yenilen yemeğin keyifli geçmesini etkilemektedir. Aile bireyleri en sık kahvaltı ve 
akşam yemeğinde beraber olmaktadırlar. Araştırmaya katılan çocukların en sevdiği öğünün 
sabah ve akşam öğünleri olduğu görülmektedir. Bu öğünlerin en sevilen öğünler olmasında 
tüm aile bireylerinin bir arada olmasının önemi de düşünülmektedir. 
Besin gruplarından protein çocukluk döneminde oldukça önemlidir. Araştırma grubundaki 
çocukların çoğunluğunun akşamları süt içme (%77) ve et, tavuk, balık tüketme (%97) 
beslenme düzeni ile protein ihtiyacını karşıladıkları görülmektedir. 
Araştırma kapsamındaki 4-5 yaş grubu çocukların çoğu (%74), tabaklarında yemek 
bırakmadıkları kendilerine konulan tüm yemekleri yedikleri görülmektedir. Bu durum 
beslenme alışkanlıklarının şekillendiği okul öncesi dönemdeki çocukların israf davranışına 
daha bilinçli bakışın temellerini de oluşturacaktır. 
Okul öncesi dönem çocukları en sık hastalanan gruplardır. Hastalıklara karşı vücudun vitamin 
ve mineral değerlerinin iyi seviyede olması gerekmektedir. Araştırma grubu çocukların 
vitamin ve mineral deposu olan meyveleri severek tükettikleri araştırma sonucunda 
görülmektedir.  
Okul öncesi dönem çocuklarının beslenme alışkanlıklarında olabildiğince zararlı 
atıştırmalıklar denilen abur cubur grubu olmamalıdır. Fakat günümüzde çevre, reklamlar gibi 
faktörler çocukların zararlı atıştırmalıklar ile tanışmasına sebep olmaktadır. Araştırma 
kapsamındaki 4- 5 yaş çocukların çoğunun (%69) abur cubur denilen zararlı atıştırmalıkları 
tükettikleri görülmektedir. Bu oran ailelerin bu besinlere karşı daha bilinçli yaklaşımı ile 
düşürülebilecektir. Zira zararlı atıştırmalıkların çocukların bedensel ve zihinsel sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkileri yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. 
Sonuç olarak; Erzincan’ da okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş çocukların 
beslenme alışkanlıkları incelendiğinde şu öneriler sunulabilir: 
- Yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili ebeveynler ve çocuklar bilinçlendirilebilir 
- Çocuklarla ilgilenen eğitimcilerin de beslenme hakkındaki görüşlerini ele alan çalışma 
yapılabilir 
- Daha geniş yaş aralığı ele alınarak benzer bir çalışma yapılabilir. 
- Çocuklara sağlıklı beslenme konusunda net çizgiler çizilmelidir.  
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ÖZET 
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, bir anda hayatımızı tümüyle değiştirmiştir; 
bireyler bu süreçten fizyolojik olduğu kadar psikososyal olarak da etkilenmiştir. Virüsün yaşlı 
nüfusu büyük oranda tehdit etmesiyle odak noktası yetişkinler olmasına karşın çocuklar 
pandeminin en büyük mağdurları olma tehlikesi altındadır.  Yapılan çalışmalar beklenmedik 
durumların çocukların psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı COVID-19 küresel salgının çocuklar tarafından nasıl 
algılandığının çocuk resimlerinin dili aracılığı ile incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini; 
Adana, Batman, Erzincan, Kocaeli, İstanbul ve Samsun illeri kapsamında bir okulda öğrenim 
gören 3-7 yaş arası 211 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma, karma araştırma deseninde 
tasarlanmış, veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ve çocukların 
zihinlerindeki corona virüsün resmini çizdikleri resimler araştırmacılar tarafından incelenerek 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; çocukların zihinlerinde virüsün ortak görünümde olduğu, 
genellikle yeşil ve siyah renklerin virüsü yansıttığını düşündükleri sonuçlarına ulaşılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Covid-19 ve çocuk, çocuk ve resim, pandemi, psikososyal gelişim 
 

FROM CHILDREN'S DREAMS TO PICTURES CORONA VIRUS (COVID-19) 
 
ABSTRACT 
The covid-19 epidemic, which affected the entire world, changed our lives completely in an 
instant; individuals were affected by this process psychosocial as well as physiological. 
Although adults are the focus, as the virus largely threatens the elderly population, children 
are at risk of becoming the biggest victims of the pandemic. Studies show that unexpected 
situations have a negative impact on the psychosocial development of children. The aim of 
this study is to examine how the COVID-19 global epidemic is perceived by children through 
the language of children's pictures. The sample of the study consists of 200 children between 
the ages of 3-7 who are studying at a school in the provinces of Adana, Batman, Erzincan, 
Kocaeli, Istanbul and Samsun. The data was obtained by a demographic data sheet prepared 
by researchers and asking them to draw a picture of the corona virus in children's minds. In 
the qualitatively designed study, the data were asked to draw a demographic data sheet 
prepared by the researchers and a picture of the corona virus in the minds of children, the 
pictures were examined and evaluated by the researchers.   
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As a result, children's minds are in a common appearance of the virus, usually green and black 
colors reflect the virus, the results of miscarri yesilirlarındaki results are reached. 
Keywords: Covid-19 and child, child and picture, pandemic, psychosocial development 
 
GİRİŞ 
1. Giriş  
Mevcut koronavirüs (COVID-19) pandemisi dünyaya hızla yayılmakta ve herkes için çok 
fazla stres ve belirsizliğe neden olmaktadır (Morris vd.,2021). Küresel olarak, doğrulanmış 
COVID-19 vakalarının sayısı, çocuklar arasındaki vakalar da dahil olmak üzere hızla 
artmakta ve hemen her ülkeyi etkilemeye devam etmektedir. Pandemi bireylerin sadece 
sağlıklarını etkilemekle kalmayıp yaşam rutinlerinde değişikliklere, psikososyal ve 
sosyoekonomik durumların değişmesine de sebep olmaktadır (Öner, 2020; Chun ve Kim, 
2021). Yetişkinlerin meslek gruplarına göre evden çalışma, tam zamanlı çalışarak aileden ayrı 
kalma vb. durumları olduğu gibi çocukların eğitimleri de evden devam edecek şekilde 
düzenlenmiştir. Salgın sebebiyle alınan kararlar, uygulanan yasaklar, tedbirler ve önlemler 
özellikle çocukların sosyal ilişkilerini oldukça etkilemiş, sosyal mesafe nedeniyle 
akranlarından ve sevdiklerinde ayrı kalmak zorunda kalmışlardır. UNICEF (2020) raporuna 
göre, aşırı yoksulluk neredeyse 48 milyon kadar artmıştır ve dünya çapındaki çocukların 
yaklaşık %60’ının pandemi nedeniyle; açlık, istismar, aile içi şiddet gibi olumsuz durumlara 
maruz kalabileceği ön görülmektedir. Yakın çevrenin kısıtlamalar ve salgına dair tepkileri, 
kitle iletişim araçlarında sıkça yer alan haberler gibi faktörler de çocuklar üzerinde etkili 
olmaktadır. Bu hususlar göz önüne alındığında salgın döneminin çocuklar için yetişkinlere 
kıyasla daha zor bir süreç olduğu söylenebilmektedir (Usta ve Gökcan, 2020).  
Erken çocukluk döneminde çocuklar, yaşama ve çevresinde olanlara dair farkındalıklarının 
artması sebebiyle karşılaştıkları her yeni durumda yeni öğrenmeler için deneyim fırsatları 
kazanırken diğer yandan da bir çok farklı duygu ile tanışır (Uysal Bayrak vd., 2018). Bu 
duyguların işlevi hayatımızdaki yeni durumlara adapte olabilmemize yardımcı olmaktır (Işık 
ve Turan, 2015). Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre erken çocukluk dönemi İşlem 
Öncesi Dönem (2-7 yaş arası)’ e denk gelmektedir. Bu evrede çocuklar, dile ve sembolik 
düşünce becerisine hakimken; soyut kavramları ayırt edemez, mantıklı düşünme becerisi 
henüz kazanılmamıştır. Bu nedenle sıklıkla somut olarak nesneler, olaylar ve durumlarda 
görüntünün etkisi altında kalmaktadır (Çukur ve Güller Delice, 2011). Çevresinde yaşanan 
olaylar sebebiyle çocukta kaygı düzeyinin yükselmesi, olayları anlamlandıramama kendisini 
ifade etmesini zorlaştırmaktadır. Yeni yaşantıların yarattığı duyguları ifade etmekte zorlanan 
çocuk için resim, güçlü bir anlatım yoludur (Yavuzer, 2007). Literatürde, çocuk resimlerinin 
hem gelişimleri hakkında bilgi verdiği hem de çocukların iç dünyalarının bir yansıması 
olduğu görüşü yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Araştırmacılar, çocukların çizimlerinin 
gördüklerini ifade etmenin yanı, duygularını, düşüncelerini ve algısal düzeylerini sembolik bir 
şekilde gösterdiğini de ifade etmektedir (Ramazan ve Öveç, 2017).  
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Konu ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, alan uzmanlarının konuyu göz ardı etmediği, 
çocukların pandemi döneminde ki sağlık ve iyilik hali ile yakından ilgilendiği görülmektedir 
(Özdemir ve Pala, 2020; Baltacı, Akbulut ve Yılmaz, 2021). Ancak literatür incelendiğinde; 
eğitimin aksaması, sosyal mesafenin korunması gerekliliği ve mevcut kısıtlamalar nedeni ile 
pandemi sürecinde çocukların durumuna dair yapılan birçok çalışmanın ebeveynler veya diğer 
yetişkinlerin katılımıyla gerçekleştiği görülmektedir (Akoğlu ve Karaaslan, 2020; Mart ve 
Kesicioğlu, 2020; Çaykuş ve Mutlu Çaykuş, 2020; Yıldız ve Bektaş, 2021). Bunların yanında 
uzmanlara, ebeveynlere ve eğitimcilere dair yol gösterici ve öneriler içeren çalışmalar da 
mevcuttur (Aral, Aysu ve Kadan, 2020; Kırmızıgül, 2020; Sarman, Tuncay ve Sarman; 2020; 
Şahbudak ve İnal Emiroğlu, 2020; Abukan, Yıldırım ve Öztürk, 2020) .  Bu bilgiler ışığında, 
bu çalışmada küresel olarak yaşadığımız belirsizlik ve kaygının hakim olduğu pandemi 
sürecinin çocukların gözünden yansımasının incelenmesi amaçlanmıştır. Mevcut çalışmada 
ebeveynler ve öğretmenler aracılığıyla çocukların kendilerinin çalışmaya dahil edilmesinin, 
alan yazın için değerli olduğu düşünülmektedir.                      
 
Yöntem 
Model 
Çalışma, karma araştırma deseninde tasarlanmış, veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 
demografik bilgi formu ve çocukların zihinlerindeki corona virüsün resmini çizdikleri 
resimler araştırmacılar tarafından incelenerek değerlendirilmiştir. Karma yöntem araştırması, 
araştırmacının veri topladığı ve analiz ettiği, bulguları dahil ettiği ve tek bir çalışmada 
veya araştırma programında nitel ve nicel yaklaşım veya yöntemleri kullanarak çıkarımlarda 
bulunduğu bir araştırmadır (Tashakkori&Creswell, 2007). 
 
Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu 211 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan çocukların 
yaşları 3 ile 8 arasında değişmektedir. Çalışma grubundaki çocukların 103’ü kız ve 108’i 
erkektir. Ayrıca çalışma kapsamında çocukların covid salgını sürecindeki algılarını ortaya 
çıkarmak için 211 çocuktan covid denince akıllarına gelenleri resmetmeleri istenmiştir. 
Rastlantısal olarak seçilen 24 resim çalışmada analiz edilmiştir. 
 
Verilerin toplanması 
Verilerin toplanmasında, resim çizme yönteminden yararlanılmıştır. Sanatsal gelişim olarak 
“şema öncesi dönem/şematik dönem” de olduğu ve şekil kavramının geliştiği dikkate 
alınmıştır. Her bir çocuğa, resim kâğıdı ve boyalar verildikten sonra “boyaları kullanarak 
‘covid’i anlatan bir resim yapmanızı istiyorum” yönergesi verilmiştir. 
Resimlerin bitirilmesi için bir süre sınırlaması yapılmamıştır. Çocuk resmini tamamladıktan 
sonra, resimde neler anlatmaya çalıştığını sözel olarak da ifade etmesi istenmiş ve bu ifadeler 
not tutularak kaydedilmiştir.  
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Verilerin Analizi 
Araştırmanın amacı doğrultusunda çocukların yaşları, cinsiyetleri, kardeş sayıları, anne-baba 
yaşı, anne-baba eğitim durumu, aile geliri ve aile türüne göre çocukların covid salgını 
sürecindeki aktivite türlerinin incelenmesi amacıyla ki-kare analizi kullanılmıştır. Ayrıca 
çocuklara çizdirilen resimlerdeki öğeler/simgeler betimlenerek yorumlanmıştır. 
Çocukların resimleri numaralandırılmış ve resim içeriği, çizimde kullanılan renkler, nesneler 
ve nesnelerin yerleşimi gibi konularda incelenmiştir. Çocuklarla yapılan görüşme kayıtları ile 
resim analizleri karşılaştırılarak resmi teması belirlenmiştir. Tüm çocukların verileri bu 
şekilde değerlendirildikten sonra, bir alan uzmanının görüşüne başvurulmuş ve görüş birliği 
olup olmadığına bakılmıştır. Bulguların sunulmasında, çocukların yaptığı resimlere yer 
verilerek kapsam geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
 
Bulgular 
Çocukların yaşlarına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşmasına yönelik 
yapılan analiz sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 
 

Tablo 1. Çocukların yaşlarına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşma 
durumunun incelenmesi 

 
Yaş 

3-4 yaş 5 yaş 6-8 yaş 
F % f % f % 

Aktivite 

Park-orman 17 34,69 21 18,42 9 18,75 
AVM-Kurs 

(spor,müzik vb.) 
4 8,16 11 9,65 3 6,25 

Aile üyeleri ile oyun 26 53,06 56 49,12 24 50,00 
Akranlarla oyun 2 4,08 26 22,81 12 25,00 

χ� =12,530, sd = 6, p = 0,051 
 
Tablo 1 incelendiğinde çocukların yaşlarına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) görülmektedir. Diğer bir deyişle 
çocukların yaşları fark etmeksizin covid salgını süresince yaptıkları aktiviteler benzerdir. 
Sütun yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde 3-4 yaş grubundaki çocukların 
%53,06’sının (n = 26) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %34,69’unun (n = 17) park-ormana 
gittikleri, %8,6’sının (n = 4) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ve %4,08’inin (n = 2) 
akranlarla oyun oynadığı belirlenmiştir. 5 yaş grubu çocuklarının covid salgını sürecinde 
yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %49,12’sinin (n = 56) aile üyeleri ile oyun 
oynadıkları, %22,81’inin (n = 26) akranlarla oyun oynadığı %18,42’sinin (n = 21) park-
ormana gittikleri ve %9,65’inin (n = 4) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya 
konulmuştur. 6-8 yaş grubu çocuklarının covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler 
incelendiğinde çocukların %50’sinin (n = 24) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %25’inin (n = 
12) akranlarla oyun oynadığı %18,75’inin (n = 9) park-ormana gittikleri ve %6,25’inin (n = 3) 
AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya konulmuştur.  
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Çocukların cinsiyetine göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşmasına yönelik 
yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 
 

Tablo 2. Çocukların cinsiyetine göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşma 
durumunun incelenmesi 

 
Cinsiyet 

Kız Erkek 
f % F % 

Aktivite 

Park-orman 27 26,21 20 18,52 
AVM-Kurs (spor,müzik vb.) 9 8,74 9 8,33 

Aile üyeleri ile oyun 51 49,51 55 50,93 
Akranlarla oyun 16 15,53 24 22,22 

χ� =2,677, sd = 3, p = 0,444 
 
Tablo 2 incelendiğinde çocukların cinsiyetine göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) görülmektedir. Diğer bir deyişle 
çocukların cinsiyetleri fark etmeksizin covid salgını süresince yaptıkları aktiviteler benzerdir. 
Sütun yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde kız çocuklarının %49,51’inin (n = 51) 
aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %26,21’inin (n = 27) park-ormana gittikleri, %15,51’inin (n 
= 16) akranlarla oyun oynadığı ve %8,74’ünün (n = 9) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu 
belirlenmiştir. Erkek çocuklarının ise covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler 
incelendiğinde çocukların %50,93’ünün (n = 55) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%22,22’sinin (n = 26) akranlarla oyun oynadığı %18,52’sinin (n = 20) park-ormana gittikleri 
ve %8,33’ünün (n = 9) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya konulmuştur.  
Çocukların kardeş sayısına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşmasına 
yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
 

Tablo 3. Çocukların kardeş sayısına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
farklılaşma durumunun incelenmesi 

 

Kardeş Sayısı 

Tek çocuk İki kardeş 
Üç kardeş ve 

üstü 
f % f % f % 

Aktivite 

Park-orman 35 28,93 11 18,64 1 3,23 
AVM-Kurs (spor,müzik 

vb.) 
15 12,40 3 5,08 0 0,00 

Aile üyeleri ile oyun 52 42,98 32 54,24 22 70,97 
Akranlarla oyun 19 15,70 13 22,03 8 25,81 

χ� =19,236, sd = 6, p = 0,004 
 
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

390 

Tablo 3 incelendiğinde çocukların kardeş sayısına göre covid salgını sürecinde aktivite 
türlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstediği (p<0,05) görülmektedir. Sütun 
yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde kardeşi olmayan (tek çocuk) çocuklarının 
%42,98’sinin (n = 52) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %28,93’ünün (n = 35) park-ormana 
gittikleri, %15,70’inin (n = 19) akranlarla oyun oynadığı ve %12,40’ının (n = 15) AVM-kurs 
aktivitelerinde bulunduğu belirlenmiştir. İki kardeş olan çocukların ise covid salgını sürecinde 
yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %54,24’ünün (n = 22) aile üyeleri ile oyun 
oynadıkları, %22,03’ünün (n = 13) akranlarla oyun oynadığı, %18,64’ünün (n = 11) park-
ormana gittikleri ve %5,08’inin (n = 3) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya 
konulmuştur. Üç kardeş ve üstü olan çocukların ise covid salgını sürecinde yaptıkları 
aktiviteler incelendiğinde çocukların %80,97’sinin (n = 22) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%25,81’inin (n = 8) akranlarla oyun oynadığı, %3,23’ünün (n = 1) park-ormana gittikleri 
belirlenirken AVM-kurs aktivitelerinde bulunan çocuk yoktur. Genel olarak 
değerlendirildiğinde, kardeş sayısı çok olan çocuklarda aile üyeleri ile oyun oynama 
aktivitesinin daha fazla görüldüğü söylenebilir.  
Çocukların annesinin yaşına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşmasına 
yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 
 

Tablo 4. Çocukların annesinin yaşına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
farklılaşma durumunun incelenmesi 

 

Anne Yaş 

30 yaş ve altı 31-35 yaş arası 
36 yaş ve 

üstü 
F % f % f % 

Aktivite 

Park-orman 22 28,95 13 17,11 12 20,34 
AVM-Kurs (spor,müzik vb.) 4 5,26 10 13,16 4 6,78 

Aile üyeleri ile oyun 35 46,05 38 50,00 33 55,93 
Akranlarla oyun 15 19,74 15 19,74 10 16,95 

χ� =6,422, sd = 6, p = 0,378 
 
Tablo 4 incelendiğinde çocukların annelerinin yaşlarına göre covid salgını sürecinde aktivite 
türlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) görülmektedir. Diğer bir 
deyişle çocukların annelerinin fark etmeksizin covid salgını süresince yaptıkları aktiviteler 
benzerdir. Sütun yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde annesi 30 yaş ve altı olan 
çocukların %46,05’inin (n = 35) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %28,95’inin (n = 22) park-
ormana gittikleri, %19,74’ünün (n = 16) akranlarla oyun oynadığı ve %5,26’sının (n = 4) 
AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu belirlenmiştir. Annesi 31-35 yaş arası olan çocuklarının 
covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %50’sinin (n = 38) aile 
üyeleri ile oyun oynadıkları, %19,74’ünün (n = 15) akranlarla oyun oynadığı, %17,11’inin (n 
= 13) park-ormana gittikleri ve %13,16’sının (n = 10) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu 
ortaya konulmuştur.  
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Annesi 36 yaş ve üstü olan çocuklarının covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler 
incelendiğinde çocukların %55,93’ünün (n = 33) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%20,34’ünün (n = 12) park-ormana gittikleri, %16,95’inin (n = 10) akranlarla oyun oynadığı 
ve %6,78’inin (n = 4) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya konulmuştur. 
Çocukların babasının yaşına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşmasına 
yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 
 

Tablo 5. Çocukların babasının yaşına göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
farklılaşma durumunun incelenmesi 

 

Baba Yaş 

30 yaş altı 
31-35 yaş 

arası 
36-40 yaş 

arası 
41-45 yaş ve 

üstü 
F % f % f % f % 

Aktivite 

Park-orman 10 28,57 21 21,88 14 27,45 2 6,90 
AVM-Kurs 

(spor,müzik vb.) 
0 0,00 12 12,50 3 5,88 3 10,34 

Aile üyeleri ile 
oyun 

19 54,29 43 44,79 25 49,02 19 65,52 

Akranlarla oyun 6 17,14 20 20,83 9 17,65 5 17,24 
χ� =11,968, sd = 9, p = 0,214 
 
Tablo 5 incelendiğinde çocukların babalarının yaşlarına göre covid salgını sürecinde aktivite 
türlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) görülmektedir. Diğer bir 
deyişle çocukların babalarının yaşları fark etmeksizin covid salgını süresince yaptıkları 
aktiviteler benzerdir. Sütun yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde babası 30 yaş ve 
altı olan çocukların %54,29’unun (n = 19) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %28,57’sinin (n = 
10) park-ormana gittikleri ve %17,14’ünün (n = 6) akranlarla oyun oynadığı belirlenmiştir. 
Babası 31-35 yaş arası olan çocuklarının covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler 
incelendiğinde çocukların %44,79’unun (n = 43) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%21,88’inin (n = 21) park-ormana gittikleri, %20,83’ünün (n = 20) akranlarla oyun oynadığı 
ve %12,50’sinin (n = 12) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya konulmuştur. Babası 36 
-40 yaş arası olan çocuklarının covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde 
çocukların %49,02’sinin (n = 25) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %27,45’inin (n = 14) park-
ormana gittikleri, %17,65’inin (n = 9) akranlarla oyun oynadığı ve %5,88’inin (n = 3) AVM-
kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya konulmuştur. Babası 41-45 yaş arası olan çocuklarının 
covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %65,52’sinin (n = 19) 
aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %17,24’ünün (n = 5) akranlarla oyun oynadığı, 
%10,34’ünün (n = 3) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ve %6,90’ının (n = 2) park-
ormana gittikleri ortaya konulmuştur. 
Çocukların annesinin eğitim durumuna göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
farklılaşmasına yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.  
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Tablo 6. Çocukların annesinin eğitim durumuna göre covid salgını sürecinde aktivite 
türlerinin farklılaşma durumunun incelenmesi 

 
Anne Eğitim Durumu 

İlkokul Ortaokul Lise Ön lisans Lisans 
f % f % f % f % f % 

Aktivite 

Park-orman 5 14,29 7 26,92 16 28,07 10 34,48 9 14,06 
AVM-Kurs 

(spor,müzik vb.) 
1 2,86 1 3,85 0 0,00 4 13,79 12 18,75 

Aile üyeleri ile 
oyun 

17 48,57 8 30,77 33 57,89 12 41,38 36 56,25 

Akranlarla oyun 12 34,29 10 38,46 8 14,04 3 10,34 7 10,94 
χ� =41,120, sd = 12, p = 0,000 
 
Tablo 6 incelendiğinde çocukların annesinin eğitim durumuna göre covid salgını sürecinde 
aktivite türlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) görülmektedir. 
Sütun yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde annesi ilkokul mezunu olan 
çocuklarının %48,57’sinin (n = 17) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %34,29’unun (n = 12) 
akranlarla oyun oynadığı, %14,29’unun (n = 5) park-ormana gittikleri ve %2,86’sının (n = 1) 
AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu belirlenmiştir. Annesi ortaokul mezunu olan çocukların 
ise covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %38,46’sının (n = 
10) akranlarla oyun oynadığı, %30,77’sinin (n = 33) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%26,92’sinin (n = 7) park-ormana gittikleri ve %3,85’inin (n = 1) AVM-kurs aktivitelerinde 
bulunduğu ortaya konulmuştur. Annesi lise mezunu olan çocukların ise covid salgını 
sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %57,89’unun (n = 12) aile üyeleri 
ile oyun oynadıkları, %28,07’sinin (n = 16) park-ormana gittikleri, %14,04’ünün (n = 8) 
akranlarla oyun oynadığı belirlenirken AVM-kurs aktivitelerinde bulunan çocuk yoktur. 
Annesi ön lisans mezunu olan çocuklarının %41,38’sinin (n = 12) aile üyeleri ile oyun 
oynadıkları, %34,48’ininn (n = 12) park-ormana gittikleri, %13,79’unun (n = 4) AVM-kurs 
aktivitelerinde bulunduğu ve 10,34’ünün (n = 3) akranlarla oyun oynadığı, belirlenmiştir. 
Annesi lisans mezunu olan çocuklarının %56,25’inin (n = 36) aile üyeleri ile oyun 
oynadıkları, %18,75’inin (n = 12) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu, %14,06’sının (n = 9) 
park-ormana gittikleri ve 10,94’ünün (n = 7) akranlarla oyun oynadığı belirlenmiştir. Genel 
olarak değerlendirildiğinde, annelerin eğitim seviyesi artıkça çocuklarda aile içi aktiviteler 
yerine dış mekanda yapılan aktivitelerin arttığı yorumu yapılabilir.  
Çocukların babasının eğitim durumuna göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
farklılaşmasına yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur.  
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Tablo 7. Çocukların babasının eğitim durumuna göre covid salgını sürecinde aktivite 
türlerinin farklılaşma durumunun incelenmesi 

 
Baba Eğitim Durumu 

İlkokul Ortaokul Lise Ön lisans Lisans 
f % f % F % f % f % 

Aktivite 

Park-orman 5 20,83 4 17,39 15 24,59 7 24,14 16 21,62 
AVM-Kurs 

(spor,müzik vb.) 
2 8,33 0 0,00 1 1,64 2 6,90 13 17,57 

Aile üyeleri ile 
oyun 

10 41,67 9 39,13 30 49,18 19 65,52 38 51,35 

Akranlarla oyun 7 29,17 10 43,48 15 24,59 1 3,45 7 9,46 
χ� =32,570, sd = 12, p = 0,001 
 
Tablo 7 incelendiğinde çocukların babasının eğitim durumuna göre covid salgını sürecinde 
aktivite türlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) görülmektedir. 
Sütun yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde babası ilkokul mezunu olan 
çocuklarının %41,67’sinin (n = 10) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %29,17’sinin (n = 7) 
akranlarla oyun oynadığı, %20,83’ünün (n = 5) park-ormana gittikleri ve %8,33’ünün (n = 2) 
AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu belirlenmiştir. Babası ortaokul mezunu olan çocukların 
ise covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %43,48’inin (n = 
15) akranlarla oyun oynadığı, %39,13’ünün (n = 9) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%17,39’ununn (n = 4) park-ormana gittikleri belirlenirken AVM-kurs aktivitelerinde bulunan 
çocuk yoktur. Babası lise mezunu olan çocukların ise covid salgını sürecinde yaptıkları 
aktiviteler incelendiğinde çocukların %49,18’inin (n = 30) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%24,59’unun (n = 15) park-ormana gittikleri, %24,59’unun (n = 15) akranlarla oyun oynadığı 
ve %1,64’ününn (n = 1) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya konulmuştur. Babası ön 
lisans mezunu olan çocuklarının %65,52’sinin (n = 19) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%24,14’ünün (n = 1) park-ormana gittikleri, %6,90’ının (n = 2) AVM-kurs aktivitelerinde 
bulunduğu ve %3,45’inin (n = 1) akranlarla oyun oynadığı belirlenmiştir. Babası lisans 
mezunu olan çocuklarının %51,35’inin (n = 38) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, 
%21,62’sinin (n = 16) park-ormana gittikleri, %17,57’sinin (n = 13) AVM-kurs 
aktivitelerinde bulunduğu ve %9,46’sının (n = 7) akranlarla oyun oynadığı belirlenmiştir. 
Genel olarak değerlendirildiğinde, babalarının eğitim seviyesi artıkça çocuklarda aile içi 
aktiviteler yerine dış mekanda yapılan aktivitelerin arttığı yorumu yapılabilir.  
Çocukların ailenin aylık gelirine göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
farklılaşmasına yönelik yapılan analiz sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur.  
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Tablo 8. Çocukların ailenin aylık gelirine göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin 
farklılaşma durumunun incelenmesi 

 

Gelir 

3000 TL ve altı 3001-4000 TL 4001-5000 TL 
5001 TL ve 

üstü 
f % f % f % f % 

Aktivite 

Park-orman 13 25,00 7 20,59 11 25,00 16 19,75 
AVM-Kurs 

(spor,müzik vb.) 
0 0,00 2 5,88 4 9,09 12 14,81 

Aile üyeleri ile oyun 20 38,46 16 47,06 24 54,55 46 56,79 
Akranlarla oyun 19 36,54 9 26,47 5 11,36 7 8,64 

χ� =26,810, sd = 9, p = 0,002 
 
Tablo 8 incelendiğinde çocukların ailenin aylık gelirine göre covid salgını sürecinde aktivite 
türlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) görülmektedir. Sütun 
yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde aile aylık geliri 3000 TL ve altı olan 
çocuklarının %38,46’sının (n = 20) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %36,54’ünün (n = 19) 
akranlarla oyun oynadığı, %25’inin (n = 13) park-ormana gittikleri belirlenirken AVM-kurs 
aktivitelerinde bulunan çocuk yoktur. Aile aylık geliri 3001-4000 TL olan çocukların ise 
covid salgını sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %47,06’sının (n = 16) 
aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %26,47’sinin (n = 15) akranlarla oyun oynadığı, 
%20,59’unun (n = 7) park-ormana gittikleri ve %5,88’inin (n = 2) AVM-kurs aktivitelerinde 
bulunduğu ortaya konulmuştur. Aile aylık geliri 4001-5000 TL olan çocuklarının %54,55’inin 
(n = 24) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %25’inin (n = 11) park-ormana gittikleri, 
%11,36’sının (n = 5) akranlarla oyun oynadığı ve %9,09’unun (n = 4) AVM-kurs 
aktivitelerinde bulunduğu belirlenmiştir. Ailenin aylık geliri 5001 TL ve üstü olan 
çocuklarının %56,79’unun (n = 46) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %19,75’inin (n = 16) 
park-ormana gittikleri, %14,81’inin (n = 12) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ve 
%8,64’ünün (n = 7) akranlarla oyun oynadığı belirlenmiştir. Genel olarak 
değerlendirildiğinde, ailenin aylık geliri artıkça çocuklarda aile içi aktiviteler yerine dış 
mekanda yapılan aktivitelerin arttığı yorumu yapılabilir.  
Çocukların aile türüne göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşmasına yönelik 
yapılan analiz sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur.  
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Tablo 9. Çocukların aile türüne göre covid salgını sürecinde aktivite türlerinin farklılaşma 
durumunun incelenmesi 

 
Aile Türü 

Çekirdek Aile Geniş Aile 
f  f  

Aktivite 

Park-orman 36 20,69 11 29,73 
AVM-Kurs (spor,müzik vb.) 17 9,77 1 2,70 

Aile üyeleri ile oyun 95 54,60 11 29,73 
Akranlarla oyun 26 14,94 14 37,84 

χ� =15,099, sd = 3, p = 0,002 
 
Tablo 9 incelendiğinde çocukların yaşadığı aile türüne göre covid salgını sürecinde aktivite 
türlerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p<0,05) görülmektedir. Sütun 
yüzdeleri incelendiğinde, covid salgını sürecinde çekirdek aile ile yaşayan çocukların 
%56,60’ının (n = 96) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %20,69’unun (n = 36) park-ormana 
gittikleri, %14,94’ünün (n = 26) akranlarla oyun oynadığı ve %9,77’sinin (n = 17) AVM-kurs 
aktivitelerinde bulunduğu belirlenmiştir. Geniş aile ile yaşayan çocukların ise covid salgını 
sürecinde yaptıkları aktiviteler incelendiğinde çocukların %37,84’ünün (n = 14) akranlarla 
oyun oynadığı, %29,73’ünün (n = 11) aile üyeleri ile oyun oynadıkları, %29,73’ünün (n = 11) 
park-ormana gittikleri ve %2,70’inin (n = 1) AVM-kurs aktivitelerinde bulunduğu ortaya 
konulmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, çekirdek aile ile yaşayan çocukların daha çok 
aile üyeleri ile oyun oynadıkları, geniş aile ile yaşan çocukların ise daha çok akranları ile 
oyun oynadıkları yorumu yapılabilir. 
Çocukların   

                              
     Resim 1                         Resim 2                         Resim 3                        Resim 4 
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       Resim 5                         Resim 6                          Resim 7                            Resim8 
 

                  
        Resim 9                           Resim 10                        Resim 11                     Resim 12 

                                 
     Resim 13                          Resim 14                            Resim 15                     Resim 16 
 

                             
     Resim 17                             Resim 18                          Resim 19                      Resim 20 
 

                        
       Resim 21                      Resim 22                          Resim 23                        Resim 24 

- Resimlerin temalarına bakıldığında eldiven, maske, mutlu ve mutsuz çocuklar, dikenli bir 
daire( covid), damlacık, ambulans, güneş, bulut çizildiği görülmektedir.  
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- Resim anlatımında  5 yaşındaki kız çocuğun  “Korona yüzünden marketlerde sıra 
bekliyoruz” (Resim 13), 7 yaşında erkek çocuğu  “İnsanlar korona olsa da el ele tutuşabilir , 
çünkü ellerinde eldiven var.” ve  6 yaşındaki bir kız çocuk “1.5 metre mesafe olmalı, sık sık  
ellerimizi yıkamalıyız, çünkü korona var(Resim 5).  
- 6 yaşında bir çocuk ‘virüs çok kötüdür, onun yüzünden hastaneye yatabiliriz’ (Resim 22) 
şeklinde ifadeler kullanmışlardır.  
Çocukların resimlerinde çizdiklerine dair bazı açıklamalara bakacak olursak; 
‘’Korona böyle böcekli bir şey, Dünya hastalık kaptığı için ağlıyor, Dokunduğumuz her yerde 
virüs var, bu yüzden ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Elleri kirlenen çocuklar var, anne kendini 
yorgun hissediyor, sürekli hastaneye gidiyorlar. Dışarıda hiç çocuk yok, parkta tek başına 
oynuyor.’’ Gibi ifadeler kullanılmıştır. 
- Araştırmadan elde edilen sonuca göre, çocuklar resimlerinde genellikle soğuk renkleri 
(siyah, mavi, yeşil, kahverengi) tercih etmişlerdir. Soğuk renkleri tercih eden çocukların 
çekingen, uyum sorunu yaşayan, gerçek duygularını bastıran çocuklar olarak 
nitelendirilmektedir. 
- Bunun yanı sıra sarı, turuncu gibi sıcak renkleri kullanan çocuklarında resimlerine 
baktığımızda kız çocukların daha çok bu rengi kullandığı dikkat çekerken, genellikle uyumlu, 
işbirlikçi çocukların bu renkleri tercih etmektedirler. 
 Çocuklar çoğunlukla virüsü tanımlarken olumsuz hissettirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 
çocukların hemen hepsi virüsten korunmak için almaları gereken tedbirlere hakimdirler. 
Çocukların azımsanmayacak şekilde medyadan bilgi edindiklerini ancak merak ettiklerini 
öğrenmek için ebeveynlerini tercih ettikleri görülmektedir. Çocuklar virüs sebebiyle 
yaşadıkları değişimlerden en fazla sosyal izolasyondan etkilenmişlerdir. Değişimlerden 
olumsuz etkilendiğini söyleyen çocuklar olduğu gibi birçoğu bazen olumlu bazen olumsuz 
hissettiklerini söylemişlerdir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Çocukların hayallerindeki ‘covid /koronayı’ resimleriyle anlatması istenen bu çalışmada, 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların resimlerinde farklı renkleri kullandıkları 
görülmekle birlikte, ağırlık olarak yeşil ve siyah rengin kullanıldığı dikkat çekmiştir.  
Çocukların resimlerini anlatımlarının, resimlerinde kullandıkları figürler ve araştırmacılar 
tarafından belirlenen temalarla uyumlu olduğu görülmüştür.  
Genel olarak çocukların tümü, virüsü yuvarlak ve dikenli, bulaşıcı bir cisim olarak 
vurgulamıştır. Çocuklar resimlerinde maske, mesafe ve hijyen (el yıkama) temalarını da 
vurgulamıştır. Çocukların resimlerinde covid sonrası günlük yaşamda meydana gelen 
değişiklikleri de yansıttığı görülmektedir. Örneğin parkta çocukların olmaması, okulların 
kapalı olması, insanların dışarıda belli mesafede durması gibi.. Tüm çocukların covid ile 
beraber olumsuz yaşantılardan etkilendikleri, yaşanan olumsuzlukların çocukların resimlerine 
yansıdığı söylenebilir. Soyut düşünme becerisi henüz gelişmemiş çocuklar covid 19 sürecinin 
getirdiği olumsuzlukları anlamakta güçlük çekmektedirler.  
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Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki önerilerde bulunulabilir; 
- Her geçen gün başka bir varyantının ortaya çıktığı ‘covid 19’ hakkında çocuklar ile gerek 
ebeveynleri gerekse eğitimciler, içinde bulunulan bu durumu panik ve gerginlik oluşturmadan 
çocukların düzeyleri göz önünde bulundurularak anlatılmalıdır. 
- Yazılı ve görsel medyadaki olumsuz ve trajedi oluşturan söylemlere karşı ebeveynler 
çocuklara uygun içerikler seçmelidir. 
- Maske, mesafe, hijyen ve aşının önemi üzerinde durulmalı ve çocuklara ‘yeni normal’in bu 
olduğu anlatılmalıdır. 
- Geleceğin teminatı olarak görülen çocukların, küçük yaşlardan itibaren mutsuz ve umutsuz 
bir ortamda yaşamaları, tüm insanların bu konuda neler yapılabileceğini düşünmesi ve 
harekete geçmesini gerektirmektedir. 
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Özet 
Bu çalışma çocukların, bayram kavramına yönelik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma nitel desenli çalışma modeli ile hazırlanmıştır. Çalışma grubunu 6-12 yaş aralığında 
ki 10 çocuk oluşmaktadır. Araştırmada çocuklarla mülakatlar yapılmış, bayram konulu 
çizimler yaptırılmıştır. Elde edilen bulguların öncelikle açık kodları ardından benzer kodlar 
aynı başlık altında toplanarak analiz edilmiştir. Analiz yapılırken hem çocukların çizimleri 
hem de yapılan görüşmeler değerlendirilmiştir. Çizimlerden elde edilen bulgular ile mülakat 
sorularından alınan cevaplarda paralellik olduğu bulunmuştur. Çocukların çizimlerine bayram 
denildiğinde aile, şeker ve bayram harçlığının öne çıktığı belirlenmiştir. Yapılan mülakatlarda 
çocukların bayram denildiğinde Ramazan Bayramı’nı hatırladıkları incelendiğinde ve milli 
bayramları hatırlamadıkları görülmüştür. Çocuklar Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile 
ilgili olumsuz bir söz söylememişlerdir ancak Ramazan Bayramı ile ilgili daha fazla bilgiye 
sahip oldukları görülmüştür. Çocuklar bayramı mutluluk, eğlence, şeker, para, hediye almak, 
sevdikleri ve aile büyükleriyle birlikte vakit geçirmek olarak ifade etmişlerdir. Çocukların 
ortak cevaplarında bayram ile ilgili bildikleri tek şarkının söz ve müziği Barış Manço’ya ait 
olan “Bugün Bayram” isimli şarkının olduğu tespit edilmiştir. Hepsinin bayramda harçlık 
almayı ve şeker toplamayı sevdikleri, bayramın getirdiği birlik ve beraberlikten mutlu 
oldukları görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlardan, yaşanan pandemi dönemi 
kısıtlamaları nedeniyle, çocukların milli bayramlara çok vurgu yapmadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelime: Çocuk resimleri, Bayram, Bayram Algısı 
 

A RESEARCH ON FESTIVAL (BAYRAM) PERCEPTIONS OF CHILDREN  
AGED 6-12 

 
Abstract 
This study was carried out to determine the perceptions of children towards the concept of 
festival (bayram).The research was prepared with a qualitative study model.The study group 
consists of 10 children between the ages of 6-12.The research includes interviews with 
children and their drawings on the festival. First, clear codes of the findings were determined, 
and then similar data were analyzed under the same title.The drawings of the children and the 
interviews were evaluated for the analysis. It was found that the findings obtained from the 
drawings were parallel.  
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With the answers of the interviews. It has been determined that in the children's drawings 
come to the fore family, candy and festival allowance when called festival.It has been 
determined that festival reminds children especially family, candy, and Festival allowance in 
children'spaintings. In the interviews, it was determined that the children remembered Eid al-
Fitrwhen it was called Festival, and they did not remember the national holidays.They did not 
mention anything negative about Eid al- Fitrand Eid Edha, but it was seen that they had more 
information about Eid al- Fitr. Children expressed the festival as happiness, entertainment, 
candy, money, receivinggifts, spending time with their love done sand familyelders.It was 
determined that the only song they knew about the holiday was the song "Bugün Bayram",  
Barış Manço In the commonans wers of thechildren.It has been observed that all of them like 
to receive pocket Money and collect candy, and are happy  with the unityand solidarity 
brought by the holiday.From the results obtained in the research, it was concluded that 
children do not emphasizenational festivals much due to the restrictions of the pandemic 
period. 
Keywords: Children's drawings, festival, Perception of festival 
 
Giriş 
Çocuk çizimleri çocukların kendini ifade biçimlerinden biri ve duygularının dışa yansıması 
olarak görülmektedir. Bu nedenle çocuk çizimleri öğretmenlerin ve danışmanların çocuklar 
hakkında bilgi toplama yolu da olmuştur. Çocuk çizimlerinde herhangi bir engellemenin 
olmadığı, yönlendirilmediği düşünüldüğünde çocuğun gelişimsel aşaması hakkında önemli bir 
bilgi kaynağı olmaktadır. Çocuklar için hazırlanan çizim testleri sayesinde bu konudaki fayda 
daha da artmaktadır. Çocuk çizimleri ile ilgili ilk çalışmalar zekâ seviyesinin belirlenmesi ile 
ilgili olarak başlamış olsa da, zamanla çocuk çizimlerinin çocukların kişilikleri ve kişisel 
farklılıkları ile ilgili veri toplamada zengin bir veri kaynağı olduğu anlaşılmıştır (Malchiodi, 
2013: 23).   
Çocukların çizimlerinde gördüğünü mü yoksa bildiğini mi çizdikleri tartışılmış olsa da çocuk 
çizimlerinde nesnenin görünmeyen taraflarının da çizilmiş olması, çocukların bildiklerini 
çizdikleri anlayışını daha çok desteklemiştir. Arnheim’e göre küçük yaştaki çocuklar nesnenin 
kendisini değil ayrınsanmamış simgelerini çizerler ve bu hiçbir zaman nesnenin aynısı olmaz 
yapısal eşdeğeri olur. Karalamadan başlayıp simgesel anlatıma doğru uzayan çocuk çizimleri 
algılama, tasarlama, zihinde tutma, geri çağırma gibi bir süreç içerisinde yol alır (Buyurgan ve 
Buyurgan, 2012: 24).  
Victor Lowenfeld 1978 yılında çocuk çizimlerini incelemede beş aşama belirlemiştir. 
Birincisi 2-4 yaşları arasını rastlayan kendini ifade etme dönemi de olarak adlandırılabilecek 
karalama dönemidir. İkincisi 4’yaşından 7 yaşına kadar uzanan ilk tasvir girişimlerini içeren 
şema öncesi dönemdir. Üçüncüsü 7 yaştan 9 yaşa kadarki süreyi içine alan görsel 
düşüncelerin oluşturulduğu şematik dönemdir. Dördüncüsü ise 9 -11 yaşları arasındaki 
gruplaşma dönemidir. Son dönem ise 11-13 yaşlarındakiler çizimlerini anlatan mantık 
dönemidir. Bu dönemde tabiat tasvir edilir. (Çankırılı, 2011: 155).  
Çizimler sadece çocukların kişisel özelliklerini ifade etmede kullanılmamıştır aynı zamanda 
kültürel ve sosyal olayları nasıl algıladıklarını da anlaşılması için de kullanılmıştır    (Yaralı, 
Özkan ve Aytar, 2016: 2182).   
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Son iki yıla damgasını vuran Covid 19 salgını nedeniyle çocukların yetişkinlerin dünyasında 
her anlamda değişiklikler yaşanmıştır. Kültürümüzün önemli öğelerinden olan bayramların bu 
süreçte çok kutlanamadığı düşünüldüğünde bunun çocukların dünyasında nasıl anlaşıldığının 
bilinmesi önemli bulunmuştur.  
 
Araştırmanın Problemi 
Araştırmada, altı ve on iki yaşındaki çocukların bayram algısını çizimlerinde nasıl ifade 
ettiklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma modelinde fenomonolojik 
desen şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubu Ankara’da yaşayan 6-12 yaş aralığında ki 10 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri çizim ve mülakat tekniklerinin beraber 
kullanılmasıyla sağlanmıştır. Ankara’da yaşayan çocukların bayram algısına ilişkin 
düşüncelerinin neler olduğunu anlayabilmek için bu çalışma yapılmıştır. Bu düşüncelerin 
anlaşılabilmesi için çizim yapmaları istenmiş ve aşağıdaki mülakat sorularına yanıt aranmıştır. 
 1. Sence bayram nedir?    
2. Bayramda hediye aldın mı?   
3. Bayramları seviyor musun? 
4. Bayram bir renk olsa hangi renk olurdu? Neden? 
5. Bayramla ilgili bir şiir ya da şarkı biliyor musun? 
6. Bayramı kiminle kutlamak istersin? 
 
Veri toplama ve analizi 
Yapmış olduğumuz çalışmada günümüzde yaşanan pandemi sürecinin etkisinden dolayı kolay 
ulaşılabilirlik amacıyla telefonla görüntülü görüşme şeklinde gönüllülük esasına uygun olarak 
yapılmıştır. Hazırlana sorular bir uzmanın onayına sunulduktan sonra mülakat şeklinde 
katılımcılara sorulmuştur. Çalışmaya başlamadan önce soruların anlaşıla bilirliğini anlamak 
amacıyla iki katılımcı ile pilot çalışma yapılmıştır. Elde edilen bulguların öncelikle açık 
kodları belirlenmiş ardından benzer görülen veriler aynı başlık altında toplanmıştır. 
 
Araştırmanın Deseni 
Yapmış olduğumuz bu çalışma, 6-12 yaş arasındaki farklı okullarda eğitim gören N=10 (E=6 
K=4) çocukların bayram algılarını incelemeye çalışmıştır. Bayram deyince hangi duyguları 
hissettiklerini, sorulara verdikleri cevaplarla ve çizimleriyle nasıl anlamlandırdıklarıyla ilgili 
çalışmaya uygun olan nitel araştırma yöntemlerinden çocukların yaşadıklarını nasıl 
anlamlandırdıklarını inceleyen fenomonolojik yaklaşım kullanılmıştır. 
 
Araştırma Grubu 
Çalışma grubuna Ankara’da bulunan öğrenciler katılmıştır. Bu çalışmada 6 erkek ve 4 kız 
toplam N= 10 çocuk ile amaçlı örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Çalışma grubumuzdaki 
çocuklar 6-12 yaş arlığında bulunmaktadır.  
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Araştırmacının rolü 
Nitel bir araştırmanın nasıl yapıldığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda, araştırma 
yöntemleri alanından bilgilendikten sonra, bir danışman rehberliğinde bu çalışmaya 
başlanmıştır. Mülakatlar esnasında, araştırmacının, katılımcılara, kendi duyguları ve 
düşüncelerini yansıtmamaya özen gösterilmiştir.  
 
Güvenirlik ve Geçerlilik 
Çalışmada çocukların çizimleri araştırmacının açık uçlu sorularıyla desteklenmiştir. 
Çizimlerdeki anlaşılmayan yerler çizim yapan çocuğa sorularak netlik kazandırılmıştır. 
Ayrıca literatürdeki bilgilerle uyumlu olup olmadığına bakılmıştır. Çocuklara ulaşılmada 
anne- babalarında destek alınmıştır. Araştırmada gönüllülük esas alınarak katılımcılara 
araştırmanın amacı anlatılmıştır. Katılımcıların kimlikleri gizlenerek elde edilen verilerin 
bilimsel bir amaç dışında kullanılmayacağı belirtilmiştir. 
 
Araştırmanın sınırlılıkları 
Araştırma nitel desenli olduğundan on çocuk ile sınırlıdır. Bu nedenle elde edilen veriler geniş 
gruplara genellenemez.  
 
Bulgular 
Öncelikle çocukların demografik bilgilerini Tablo 1’de verdikten sonra çocukların bayramları 
nasıl algıladıkları ifade edilmiştir. Çocukların bayramları seviyor musun, hediye aldın mı, 
bayramla ilgili bildiğin bir şarkı ya da şiir var mı sorularının cevapları incelenerek 
değerlendirilmiştir. Çocukların sence bayram nedir, bayram sence ne renktir, bayramda 
beraber olmak istedikleri kimlerdir sorularının cevaplarının incelenmesi Şema 1’de analiz 
edilmiş daha sonrasında çocukların çizimleri, çizimleri ile ilgili kendi söyledikleri bazı 
ifadeler bildirilmiş, mülakat cevapları ile çizimlerin uyumluluk durumuna bakılarak analiz 
edilmeye çalışılmıştır. 
 

Çalışma grubunun özellikleri 
Katılımcılar Yaş Cinsiyet(K-E) Öğrenim durumu 

K1 7 Kız İlköğretim 
K2 7 Kız İlköğretim 
E3 6 Erkek Okul öncesi 
K4 10 Kız İlköğretim 
E5 12 Erkek İlköğretim 
E6 11 Erkek İlköğretim 
E7 6 Erkek Okul Öncesi 
E8 6 Erkek Okul Öncesi 
K9 11 Kız İlköğretim 
E10 6 Erkek İlköğretim 
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Çocuklar 6 erkek 4 kız olmak üzere 6-12 yaş aralığında bulunmaktadır. Kız çocukları “K” 
harfi ile erkek çocukları “E” harfi ile kodlanmıştır. Bu araştırma 22 Şubat- 21 Haziran 2021 
tarih aralığında pandemi sürecinde yapılmıştır.  
Bütün katılımcılar, bayramı seviyor musun sorusuna cevap olarak evet, seviyorum, hediye 
aldın mı sorusuna evet, masal kitabı, oyuncak, kıyafet gibi hediyeler aldım, bayramla ilgili 
şarkı şiir biliyor musun sorusuna, evet biliyorum,  “Barış Manço’nun, “ Bu gün bayram” 
şarkısı yanıtını vermişlerdir. Sorulara aldığımız cevaplara göre katılımcıların hepsi bayramı 
sevdiklerini, hediyeler aldıklarını ve hepsinin bildiği tek bayram şarkısının Barış Manço’nun 
“Bugün Bayram” şarkısı olduğu tespit edilmiştir. 
 

Şema 1: Çocukların sence bayram nedir, Bayram bir renk olsa, Bayramda beraber olmak 
istedikleri sorularına aşağıdaki tablodaki gibi cevaplar vermişlerdir. 

 
 
Şemada görüldüğü gibi katılımcı çocuklar, bayramı aileleri, aile büyükleri ve sevdikleri ile 
geçirmek istemektedirler. Bayramı mutluluk, güzel bir gün, şeker, para, hediye ve el öpmek 
olarak ifade etmektedirler. Çocuklar mülakatlarda “Bayram bir renk olsa hangi renk olurdu? 
Neden?” sorusuna cevap olarak turuncuya eğlence, beyaz tertemiz pak bir gün, sarıyı güneş 
gibi doğan bir gün, maviyi özgürlük, mutluluk, kırmızı kurbanın rengi, pembe mutluluktur 
diyerek ifade etmişlerdir. 
Renkler, çocukların duygularının göstergesi olarak kabul edilir. Renklerin diline baktığımız 
zaman insanlar üzerindeki ruhsal etkilerine ve şiddetine göre sıcak renkler ve soğuk renkler 
olarak ikiye ayrılır.  
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Kırmızı, sarı, turuncu, sıcak renkleri, mavi, mor, yeşil ise soğuk renkleri oluşturur. Çocuğun 
karalamalar yaptığı ilk yıllarda renk seçimi yoktur. Dört yaşından itibaren renkleri tanımaya 
ve seçebilmeye başlar. Çocuğun çizimlerinde kullandığı renkler onun iç dünyasını yansıtır. 
Çocuklar çizimlerinde genellikle sarı renk ile mutluluğu, kahverengi renk ile üzüntüyü ifade 
etmektedirler. Canlı renkleri kullanarak mutluluğu ve neşeyi yansıtırlar (Çankırılı, 2011:205-
213). Çankırı’ya göre yeşil renk; tazelik, gençlik, büyüme, gelişme, mavi renk; sakinlik ve 
uyum, sarı renk; ışık, sıcaklık, enerji, mor renk; zenginlik, lüks, asalet, turuncu renk; sağlık, 
ümit, iyimserlik, pembe renk; sakinliği, kahverengi; anayı ve bereketi, siyah renk; hem kötü 
niyeti hem de sebatı, ciddiyeti, dayanıklılığı, güveni sembolize etmektedir.  Uzmanlar sıcak 
renkleri seçen çocukların sevecen, uyumlu, işbirlikçi; soğuk renkleri seçen çocukların iddiacı, 
huysuz ve uyumsuz davranışlar sergilediklerini belirtmektedirler (Yavuzer, 1992: 48). 
Çocuklar bayram günü arkadaşları ile eğlenceli oyunlar oynamayı, harçlıklarıyla istediklerini 
alabileceklerini, komşularına ziyarete gitmeyi çok sevdiklerini, şeker toplarken masal kitabı 
hediye olarak verilince çok mutlu olduklarını mülakatlarda ifade etmişlerdir. 
Bayramlar dünyadaki bütün milletlerde ortak kültürel olgulardır. Bayramlar köklü ve asırlık 
tarih içerisinde şekillenerek, zamanla halkın geçirmiş olduğu sosyo-kültürel gelişim ve 
değişim sürecine ayak uydurarak günümüze ulaşır (Sönmez, 2016:143). Günümüze ulaşan bu 
kültürel bellekle oluşan bilgi, deneyim ve gelenek bayramlar aracılığıyla geleceğe aktarılır. 
Bu aktarımlar işlevsel olarak toplumsal anımsanmayı sağlar (Çelebi, 2020: 30-43). 
Yılın belirli günlerinde kutlanılan bayramlar en çok çocukların ilgisini çekmektedir. 
Unutulmaz bayram anıları hepimiz için özelliklede çocuklar için özel bir yere sahiptir. Çocuk 
çizimlerine bu özel günlerin yansımaması düşünülemez (Çankırılı, 2011:223). 
Çalışmamızda yer alan çocuk çizimleri bayram algısının çocuk bakış açısıyla çizimsel 
ifadesinin bir örneğidir. 
 
Çizim 1: K1, 7 Yaş 
Katılımcı kendini ve kardeşini mutlu çiçekler içinde çizmiştir. Güneşi sarı ve turuncu renkte, 
kocaman bir bulutu mavi renkte, zemini yeşil renkte çizmiştir. 
Bu çizim K1’in, mülakat sorularına verdiği cevapla uyumluluk göstermektedir. Bayramı 
ailesiyle birlikte geçirmek istemekte, eğlence, mutluluk olarak algılamakta, pembe olarak 
düşünmektedir. 
Gökyüzündeki mavi bulut ve sarı, turuncu renkte büyük çizilen güneş iyi enerjiyi 
simgelemektedir.  Sol tarafında betimlenmiş çiçekler ise umudunun var olduğunu ve duygu 
durumunun iyi olduğunu bize bildirmektedir. Çizilen ağaçlarda meyve olması verimli olma 
isteği, yeşil yapraklı ağaçlar canlılığı yansıtır (Çankırı,2011:276-278). 
 
Çizim 2: K2, 7 Yaş 
K2’nin çiziminde kırmızı, sarı, mavi, yeşil renkte şekerler bulunmaktadır. 
K2, 7 yaşında kız çocuğudur. Sorularına verdiği cevapla çizimi uyumluluk göstermektedir. 
Bayramı şeker, para, mutluluk olarak algılamakta, ailesiyle geçirmek istemekte, kırmızı renk 
olduğunu düşünmektedir.  
Çiziminde kullandığı kırmızı renk güveni ve hayatı, mavi renk sakinliği ve uyumu, sarı renk 
parlaklığı, enerjiyi ve kutsallığı simgeler (Çankırılı, 2011: 209-210).  
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Çizim 3: E3, 6 Yaş 
Çiziminde E3 ağırlıklı olarak mavi renk kullanmıştır. Çocuk çizimini şu şekilde 
yorumlamıştır; “Ablam uçuyor, halam uçmasın diye onu ayaklarından yakalamaya çalışıyor. 
Bende halamı elinden tutuyorum uçmasın diye, diğer elimle babamın elini tutuyorum. Baba 
mutlu. Baba-annenin elinden tutuyor, annede gülen anne ama üzgün.” Araştırmacı annesinin 
neden üzgün olduğunu sorduğunda çocuk bu soruya cevap olarak; “Çünkü ablam uçtuğu için” 
yanıtını verdi. Ayrıca bulutların içinde uçan arabalar şeklinde bir çizim yapmıştır.  
Bu çizimde E3’ün sorularına verdiği cevapla çizdiği resim uyumluluk göstermektedir. 
Bayramı sevdikleri ile geçirmek istemekte çiziminde  K3 “halası, ablası, annesi, mutlu babası, 
biraz mutlu annesi, ablası, uçan arabalar, mutluluk, eğlenmek” olarak ifade ederek verdiği 
cevaplarla paralellik göstermektedir. 
Çiziminde en çok mavi renk kullananmıştır. Mavi uyumu ve sakinliği temsil eder. Bu rengi 
tercih eden çocuk duygularını kontrol edebilir. Çocuğun kendine güvenen, sakin, uyumlu ve 
tarafsız bir karaktere sahip olduğunu gösterir.( Çankırılı,2011:209). 
E3’ün çiziminin en dikkat çekici özelliği kişilerin ellerinin büyük olmasıdır.  Ellerin büyük 
çizilmesi çocuğun dış dünyada şiddet ile karşılaştığı anlamına gelebilir (Çankırılı, 2011:234). 
 
Çizim 4: K4, 10 Yaş 
Çizim 4’de K4 çizim kâğıdını orantılı bir komposizyon dağılımı ile tüm yüzeyi kullanmıştır. 
K4, çizim 4’de dağlar, dağların üzerinde camiler, uçan beyaz bir kuş, küçük küçük uzaktan 
görülen evler, yakınlaştıkça kendi evi, evin camından onlara bakan annesi, bahçede oyun 
oynadığı arkadaşları, kardeşi ve hepsinin ellerinde küçük çantaları şeklinde kağıdın tüm 
yüzeyini kullanarak bayram algısını çizmişdir. 
K4’ ün cevapları ile çizimi uyumluluk içindedir. Bayramı güzel bir gün olarak algılamakta, 
ailesi ve sevdikleri ile geçirmek istemekte, evleri süslemek istemekte, arkadaşları ile dışarıda 
oynayarak geçirmek istediğini, ellerindeki çantalarda topladıkları şekerlerle dolu olduğunu 
cevaplarında ifade etmiştir. K4, çizimine uzaktan bir bakış açısı etkisi vermiştir ve bu durum 
onun dışlanma ve yalnız kalma duygularına sahip olduğunu gösterebilir (Halmatov, 2016). 
Çizilen kuş çizimleri de özgürlüğe duyulan ihtiyacı belirtir. İnsan figürünün çokluğu ise 
sosyal ilişkilerdeki gelişmişlik düzeyini yansıtır (Aktın, 2018:1541). 
 
Çizim 5: E5, 12 Yaş 
Bu çizimde E5, kırmızı renk bir traktör, onun sağında iki koyun, koyunların önünde duran eli 
sopalı bir adam, üstünde bir inek, ineğin boynuna bağlı ipi tutan bir çocuk ve sağ tarafta şeker 
tutan kırmızı etekli bir kadın olarak çizmiştir. İnsan figürlerinin kolları iki yana açıktır. 
Sevecen, insanlarla yakın ilişki kuran çocukların, kolları iki yana açık olarak çizdikleri 
görülür (Çankırılı, 2011: 227). 
E5, sorularına verdiği yanıtla uyumluluk gösteren bir çizim yapmıştır. Bayramı et yemek, 
şeker ve harçlık toplamak olarak ifade etmekte, bayramlarda büyükleriyle beraber olmayı 
sevdiğini, bayramın kurban olduğu için kırmızı renk olduğunu ifade etmiştir. Mülakatta 
verdiği cevaplarla çizimi birbiri ile uyumluluk göstermektedir.  
E5, erkek çocuğudur. Kurban Bayramı olarak algılamaktadır. Bayramlarını her zaman köyde 
aile büyükleri ve ailesiyle geçirmektedir. Çiziminde yaşam tecrübesini yansımaktadır.
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Çizim 6: E6, 11 Yaş 
E6’nın çiziminde ortada mavi, yeşil, mor ve sarı renkli bir halı, halının kenarında bir koltuk, 
koltukta oturan bir adam, solunda bir çocuk ve sağında masa üzerindeki vazoda iki adet sarı 
renkli çiçek bulunmaktadır. Çiziminde el yazısıyla “hissettiklerim el öpmek, şeker ve kurban” 
yazmaktadır. 
E6’nın cevapları ile çizdiği resim tam bir uyum içindedir. Bayramı büyükbabasında 
toplanmak, el öpmek olarak düşünmekte, beyaz tertemiz bir gün olarak ifade etmekte, 
bayramı aile büyükleri ile geçirmek istemektedir. 
E6’da erkek çocuğudur ve E5 gibi Kurban Bayramı’na sadece ikisi değinmiştir. 
Çizim 6’da katılımcı çizim kâğıdının çoğunluğunu kullanmamış, insan figürü olarak sadece 
koltukta oturan dedesi ve kendisi çizmiştir. Çizimlerde, insan çizimlerinin azlığı veya yokluğu 
sosyal ilişkilerde ki kopukluğu belirtir (Aktın, 2018:1534). 
 
Çizim 7: E7, 6 Yaş 
6 yaşındaki E7 kâğıdının tamamını kullanmış rakamlar, şeker, para çizmiş, mor, turuncu, sarı, 
yeşil, kahverengi, pembe renklerini kullanmıştır. Çizim kâğıdının sağ üst köşesine güneş 
çizmiştir. 
Mülakat sorularına bayram, şeker, para yanıtları ile çizimi uyumluluk göstermektedir. 
Çocukların çizimlerinde güneş bulunması mutluluğu simgeler, sevginin varlığına ve sevgi 
ihtiyacına işaret eder (Aktın, 2018:1534). 
 
Çizim 8: E8, 6 Yaş 
Bu çizimde sağ üst köşede tam ışınları olan bir güneş, rakamlar, bir çemberin içinde renkli 
şekerler, para ve iki çocuk bulunmaktadır. 
E8’ in çizimleri ile cevapları paralellik göstermektedir. Bayramı şeker, para, mutluluk olarak 
ifade etmekte ailesi ile geçirmek istemektedir. 
Güneş, mutluluğu, sıcaklığı, güven ve gücü yansıtmaktadır. Bazı psikologlara göre ise bundan 
maksat babadır. Eğer çocuk babası ile iyi ilişkiler içindeyse güneş hep parlak, etrafına ışık 
saçan ve açık bir alandadır, ama eğer baba ile çocuk arasındaki ilişki iyi değilse güneşin 
dağların arkasındaki hali çizilir (Aktın,2018:1524-1547). 
 
Çizim 9: K9, 12 Yaş 
K9 çiziminde kırmızı, sarı, mavi renkte çatıları olan, çatılarında ve aralarında çiçekler bulunan 
üç ev, evin yanında yaprakları olmayan bir ağaç, gökyüzünde kuşlar ve kelebekler çizmiştir. 
Gökyüzünü maviye zemini yeşile boyamıştır. 
K9’un cevapları ile çizimi biraz farklılık göstermektedir. Bayramı ailesi ve sevdikleri ile 
beraber olmak olarak ifade etmekte, insanı mutlu ettiği için sarı renk, kelebekler, kuşlar, 
mutluluk olarak düşünmektedir. 
Çocuğun duygu dünyasında ev önemlidir. Çocuk için sığınma ve düzenin simgesidir. 
Güvenin, yaşam garantisinin, içtenliğin yansımasıdır. Kırmızı çatılı ev mutluluğu simgeler     
(Çankırılı: 2011: 268). 
Solmuş yapraklı ağaçlar ve yaprak dökümü ölüm isteğini, ağaç köklerinin olması içgüdüye 
önem vermesi ve bağımlılık duygularını yansıtır (Aktın,2018:1524-1547).  
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Çizim 10: E10, 6 Yaş 
Çizim 10’nu incelediğimizde ağaçların etrafında kız ve erkek çocukları, iki ağacın arasında 
kocaman kırmızı üzerinde mavi ay ve yıldız bulunan bir bayrağı elleriyle tutmakta, zeminde 
yeşillik ve gökyüzünde bulutlar bulunmaktadır. 
E10, mülakat sorularına verdiği cevaplarda bayramı mutluluk, eğlence, bir araya gelme, okula 
gitmemek, arkadaşları ile oynamak olarak ifade etmektedir. Mavi rengin özgürlük olduğunu 
düşünmekte bu düşüncesi resmi ile uyum göstermektedir. 
E 10 katılımcılar arasında bayrak çizimi yapan, milli bayram algısını çizimine yansıtan tek 
çocuktur. 
Çocuk çizimlerinde görülen zemin çizgisi onların gerçeklik algılarının geliştiğine ve başka 
insanlarla kendini çevresel bir bütünlük içinde algılamakta olduğunu simgeler (Yavuzer; 
2010: 57).  
 
Tartışma  
Bu çalışmada altı ve on iki yaş aralığında bulunan çocukların bayram algısı temalı çizimlerine 
yansıyan sembolleri tespit ederek değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada çocukların 
bayram algısını ortaya çıkarmak amacıyla mülakat soruları ve çizim tekniği kullanılmıştır. 
Katılımcıların çizimleri onlara sorulan sorularla desteklenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın 
bulgularında mülakat sorularına verilen cevaplar ve çocukların çizimleri birlikte 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularında, çizim tekniği ile mülakat sorularıyla alınan 
cevapların paralellik gösterdiği görülmektedir. 
Araştırma sonucunda şema öncesi dönem (4-7 yaş), şematik dönem (7-9 yaş), realizme geçiş 
aşamasında (9- 12 yaş) bulunan çocuklardan oluşmaktadır (Çankırılı, 2011:155). Bu 
dönemlerde bulunan katılımcıların bayram algısı çizimlerinde bir katılımcı dışında milli 
bayram algısına rastlanmamıştır. 
Araştırmanın bulgularına göre, altı ve on iki yaş aralığındaki çocukların çizimlerinde şeker, 
para ve aileleri en çok karşılaştığımız simgeler olmuştur.10 çocuktan 5’inin şeker ve para, 
4’ünün ailelerini çizdikleri saptanmıştır. Çocukların çizimlerindeki aile çizimleri sadece kendi 
duygularını değil hayatındaki önemli kişilerle olan ilişkilerini nasıl algıladıklarına işaret 
etmektedir (Malchiodi, 2013: 218). Suriyeli çocukların mutluluk temalı çizimlerinde genel 
olarak insan çizmedikleri görülmüştür (Aktın,2018:1540). Bu çalışmada katılımcıların 
bayramı mutluluk ve eğlence olarak algıladıkları çizimlerinde ailelerini, aile büyüklerini 
kardeşlerini, arkadaşlarını çizdikleri tespit edilmiştir. Kültürel aktarım çocukların çizimlerine 
yansımaktadır. Doğası gereği çocuklar içinde bulunduğu kültürün ve toplumun ortak öğelerini 
çizimlerine aktarmaktadırlar (Güven,2018: 31). Bu çalışmada bunu desteklemekte incelemeler 
sonucunda şeker, kurban, bayrak, para gibi simgelere rastlanmaktadır. Suriyeli çocuklar 
çizimlerine üzüntülerini aktarırken, çalışmamıza katılan çocuklar bayramı mutluluk, eğlence, 
beraberlik olarak ifade ederek çizimlerine bu duygularını aktardıkları tespit edilmiştir.  
Yapılan mülakatlar incelendiğinde çocukların hiçbirinde milli bayram algısına net bir şekilde 
rastlanmamış, 10 çocuktan 8’i Ramazan Bayramı’na, 1tanesi kurban bayramına ve 1 tanesi 
hem Kurban hem de Ramazan Bayramı’na ilişkin cevaplar vermişlerdir. Ramazan Bayramı ve 
Kurban Bayramı hakkında olumsuz bir şey söylenmemiş, fakat daha çok Ramazan Bayramı 
hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür.  
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Çocuklar bayramı sadece şeker, para, hediye, sevdikleriyle aile büyükleriyle beraber olmak 
olarak algılamakta, bayramı mutluluk ve eğlence olarak ifade etmişlerdir. Çizimlerde iki 
çocuk aile büyüğü, üç çocuk arkadaşlarını, bir çocuk kardeşini çizmiştir. 
Araştırma sonucuna göre çocukların çizimlerinde ve cevaplarında en çok tercih ettiği renkler 
kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu, pembedir. Kırmızı, sarı, turuncu sıcak renklerdir, bu renkler 
hareket, neşe ve canlılığı temsil etmektedir (Çankırılı,2011: 207). Bayram algısı temalı farklı 
yaş gruplarıyla yapılan renk tercihi sonuçları araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. 
Renkler göz önüne alındığında mutluluğu ifade eden renkler ağır basmıştır. Kurban 
Bayramı’nda hayvan çizen tek bir çocuğun köy tecrübesi olduğu için bunu çizebildiği 
düşünülmüştür. Bu çocuk bayramı kurban ve kan ile ilişkilendirerek kırmızı olarak ifade 
etmiştir. Kırmızı kanı sembolize ederek, sağlık ve mutluluğu simgelemektedir (Çankırılı, 
2011: 208). Buda araştırmamızın çizim ve mülakat sorularına verilen cevapla 
desteklenmektedir. 
Çocukların ortak cevaplarında bayram ile ilgili bildikleri tek şarkının Barış Manço’nun 
“Bugün Bayram” şarkısı olduğu, bayramı sevdikleri, bayramda beraberlikten mutlu oldukları 
ve hepsinin bayramda hediye aldıkları, harçlık ve şeker toplamayı sevdikleri görülmektedir. 
 
Sonuç ve Öneri 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bayram mutluluk verici bir olay olarak ifade 
edilmiş, çiçek, ağaç, arkadaş, kuş, kelebek, aile büyüğü, şeker, para, ağaç, bayrak, uçan araba, 
güneş, bulut, çoban, traktör çizilmiştir. Milli bayramlara ilişkin net bir vurguya 
rastlanmamıştır. Yaşanan pandemi sürecinde milli bayram kutlamalarının esnekleştirilmesi 
nedeniyle çocukların milli bayramlara çok fazla vurgu yapmadığı düşünülmüştür. 
Bayramlarda özellikle para ve şekerin ön plana çıkmasında çocukların bulundukları gelişim 
dönemi ilişkili olabilir. Fakat toplumun bayramı çocuklara sadece eğlence olarak anlatması da 
etkili olmuş olabilir.  
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN YALAN SÖYLEME 
DAVRANIŞLARINDA KARDEŞ ETKİSİ 

 
Arş. Gör. Dr. Muhammed Şükrü Aydın 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 
ORCID: 0000-0003-1112-3180 
 
ÖZET 
Çocuğun ilk ilişkilerini deneyimlediği, çevresinde neler olup bittiğini ilk olarak 
anlamlandırdığı yer olan aile, bireyin gelişiminde en etkili faktörlerden birisidir. Çocukluk 
döneminde ebeveynlerin tutum ve pratiklerinin çocukların yalan söyleme davranışları 
üzerindeki etkisi yeterince açıktır ancak kardeşler bir arada zaman geçirmelerine rağmen 
yalan söyleme davranışlarındaki kardeş etkisi yeterince çalışılmamıştır. Evde bulunan bir ya 
da daha fazla kardeşin varlığının çocukların yalan söyleme gibi ahlaki tutum ve davranışlarını 
da etkileyebileceği düşünülebilir. Bu noktadan hareketle, şimdiki çalışmanın amacı çocukların 
daha fazla kardeşe sahip olmalarının yalan söyleme davranışlarını etkileyip etkilemediğini 
incelemektir. Araştırmaya yaşları 37-70 ay arasında değişen 54 kız ve 56 erkek toplam 110 
çocuk (Ortyaş= 54.69 ay) katılmıştır. Yalan söyleme davranışının ölçümünde “cazibeye karşı 
koyma” görevi kullanılmıştır. Spearman korelasyon analizi, kardeş sayısı ve yaş değişkenleri 
ile yalan söyleme davranışları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. 
Daha sonra yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda, kardeş sayısının çocukların yalan 
söyleme davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, mevcut 
çalışmada kardeşe sahip olmanın küçük çocukların yalan söyleme davranışlarının gelişimi 
üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Genel olarak, bu çalışmanın sonuçları çocuğun sosyal 
çevresinin, özellikle de aile bağlamının yalan söyleme davranışlarını şekillendirebileceği ve 
bu konuda kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yalan söyleme davranışı, kardeş sayısı, sosyal-bilişsel gelişim 
 

INFLUENCES OF SIBLINGS ON LIE-TELLING BEHAVIORS OF PRESCHOOL 
CHILDREN 

 
ABSTRACT 
The family environment, which the child experiences his first relationships and makes sense 
of what is happening around him, is one of the most effective factors in the development of 
the children. The effects of parent’s practices and attitudes on development of lie-telling 
behavior in children are clear enough, however, the importance of sibling influence has not 
been sufficiently studied in terms of lying behavior although children spend their time with 
their sibling/s. It can be thought that the presence of one or more siblings in the home 
environment may also affect children’s moral attitudes and behaviors such as lying. From this 
point of view, the purpose of the current study is to examine whether having more siblings 
affects children’s lying behavior or not. A total of 110 children, 54 girls and 56 boys, aged 
between 37-70 months (Mage=54.69 month old), participated in the study. In order to measure 
lie-telling behaviors of children, “temptation resistance paradigm” was used.   
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Results showed that there were significant positive correlations between the number of 
siblings, age and lie-telling behaviors of children. As a result of the Logistic Regression 
analysis, it was found that the number of siblings predicted significantly to the lie-telling 
behavior of children. In conclusion, having siblings has an effect on the development of lie-
telling behaviors in young children. Overall, the results of this study pointed out that the 
social environment of the child, especially the family context, can shape lie-telling behaviors 
and that extensive research is needed in this field. 
Keywords: lie-telling behavior, sibling effect, social-cognitive development 
 
GİRİŞ 
Çocuklar üç yaşa doğru yaklaştıkça kural ihlalini saklamaya yönelik basit ve sıradan yalanlar 
söylemeye başlarlar (Evans ve Lee, 2013). Üç yaşından itibaren zihin kuramı ve yönetici 
işlevler gibi bilişsel becerilerin gelişiminin hızlanmasıyla çocukların yalan söyleme 
davranışlarında da artışlar görüldüğü belirtilmektedir (Williams, Leduc, Crossman ve Talwar, 
2017). Ancak okul öncesi dönemdeki çocukların yalan söylemeyi nasıl ve kimden 
öğrendikleri hakkında literatürde az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmalarda da ebeveynlik 
faktörüne odaklanıldığı görülmektedir. Yalan söyleme davranışında kişinin kendisi ve 
diğerlerinin zihinlerinde olup bitenlere ilişkin farkındalık geliştirmesinin gerekli olduğu 
(Aydın, 2021) göz önüne alınırsa diğer insanlarla kurulan etkileşimlerin bu davranışın 
gelişiminde etkili olması beklenir. Bu nedenle mevcut çalışmada, çocukların aile ortamında 
birlikte oldukları kardeş etkisinin küçük çocukların yalan söyleme davranışları üzerindeki 
etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. 
Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerinin çeşitli alanlarında olduğu gibi kandırma ve 
yalan söyleme davranışlarında da öğrenme süreçleri etkilidir. Ebeveynler çocuklarının ahlaki 
davranışlarını şekillendirme gibi istendik davranışları çeşitli yöntemlerle çocuklarına 
aktarmaya çalıştıklarından çocukların yalan söyleme davranışları konusunda ilk olarak aile 
ortamında gözlemlerde bulunduğu belirtilmektedir. (Heyman, Hsu, Fu ve Lee, 2013; Lavoie, 
Leduc, Crossman ve Talwar, 2016). Ancak yalan söyleme davranışlarının gelişiminde etkili 
olan sosyal etmenlerin ebeveynlik pratikleriyle sınırlı olmadığı söylenebilir. Evde birlikte 
zaman geçirilen kardeş/ler çocukların ilk arkadaşları gibi düşünülürse, sosyalleşmelerinde 
önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Ampirik çalışmalar incelendiğinde, ev ortamında daha büyük bir kardeşin varlığının okul 
öncesi çocuklarda zihin kuramı gelişimine katkıda bulunduğu ve sosyal-bilişsel faktörler 
arasında bir etkileşim olduğu görülmektedir (Örn., Leblanc, Bernier ve Howe, 2017; 
McAlister ve Peterson, 2013). Çocukların zihin kuramı gelişiminde kardeş etkisi konusunda 
gerçekleştirilen öncü çalışmaların birinde Perner, Ruffman ve Leekam (1994), iki kardeşi olan 
çocukların zihin kuramı becerilerinin, kardeşi olmayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu 
bulmuşlardır. Buna göre, 3 yaşında ve iki kardeşi olan çocukların zihin kuramı puanları; 4 
yaşında ve hiç kardeşi olmayan çocuklarla benzer çıkmıştır. Dolayısıyla kardeşi olmanın 
çocuklara bir yıllık bir olgunlaşma getirdiği ifade edilmiştir. 
Zihin kuramı gelişiminin çocukların yalan söyleme davranışlarındaki kritik rolü 
düşünüldüğünde, benzer bir etkinin ortaya çıkması beklenebilir.   
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Yalan söyleme davranışları açısından bakıldığında, evde bir kardeşin varlığının küçük 
çocuklarda yalan söyleme davranışını etkilediğini bulan bir çalışmaya rastlanmaktadır (Bkz. 
O’Connor ve Evans, 2018). Bu sonuç yalan söyleme davranışının gelişiminde bilişsel olduğu 
kadar sosyal etmenlerin de rol oynadığını düşündürmektedir. Ancak literatürde yeteri kadar 
çalışma olmaması nedeniyle yorum yapılması güçleşmektedir. 
Çocukların birbirleriyle olan etkileşimlerinin yalan söyleme davranışlarının gelişimindeki 
olası etkileri incelemek amacıyla bu konuda kardeş etkisini ele almak elverişli bir yol olarak 
düşünülmüştür. Bu nedenle mevcut çalışmanın amacı, 3-5 yaşındaki çocukların yalan söyleme 
davranışlarında kardeşe sahip olmanın etkisini araştırmaktır. 
 
YÖNTEM 
Katılımcılar 
Çalışmaya İstanbul’daki özel okul öncesi eğitim kurumlarından 54 kız, 56 olmak üzere 110 
çocuk katılmıştır. Çocukların yaşları 37-70 aylık (Ortay: 54.69) arasında değişmektedir. 
Çocukların kardeş sayılarına bakıldığında 46’sının (%41.8) hiç kardeşi olmadığı, 47’sinin 
(%42.7) bir kardeşe sahip olduğu, 11’inin (%10) iki kardeş, 6’sının ise 3 (%5.5) kardeşi 
olduğu görülmüştür. Ayrıca annelerin 7’si ilköğretim (%6.3), 33’ü (%30) lise, 7’si ön lisans 
(%6.4), 57’si (%51.8) lisans ve 6’sı (%5.5) lisansüstü eğitim düzeyindedir. 
 
Veri Toplama Araçları 
Cazibeye Karşı Koyma Görevi. Çocukların yalan söyleme davranışlarını ölçmek üzere 
Talwar ve Lee (2002) tarafından tasarlanan “cazibeye karşı koyma” görevi kullanılmıştır. Bu 
görevde çocuklarla tahmin oyunu oynanır ve üç doğru tahminde bulundukları takdirde 
kendilerine ödül verileceği söylenir. Çocuklardan yüzü duvara dönük olacak şekilde 
oturmaları istendikten sonra araştırmacı çantasından bir oyuncak çıkarır ve çıkardığı sesten 
çocukların oyuncağın ne olduğunu tahmin etmeleri istenir. Tahmin edilmesi kolay olan iki 
denemeden (1-ağlayan bebek, 2-polis arabası) sonra test aşamasına geçilir. Test aşamasında, 
oyuncak arı seçilmiştir ancak bu oyuncaktan arı vızıldaması yerine müzik kutusundan çıkan 
sesleri anımsatan bir ses gelmektedir. Çocuklar tahminde bulunmadan önce araştırmacı 
odadan bir dakikalığına ayrılması gerektiğini ve kendisi dışarıdayken çocukların arkalarına 
bakmamaları gerektiğini söyler. Bir dakika sonra araştırmacı geldiğini belli edecek şekilde 
gürültü çıkararak odaya girer. Çocuklar araştırmacıya oyuncak tahmini hakkında cevaplarını 
söyledikten sonra araştırmacı çocuklara arkalarını dönüp dönmediklerini sorar. Arkasını 
dönüp baktığını söyleyen (doğruyu itiraf eden) ve arkasını dönmeyip doğru tahminde 
bulunamayan (yalan söylemeyen) çocukların cevapları “0”; arkasına dönmediğini söyleyip 
oyuncak arıyı doğru tahmin eden çocukların cevapları ise “1” olarak kodlanmıştır.  
 
İşlem 
Uygulamalar için araştırmacı ve çocuğun oynayabileceği sessiz bir oda kurum tarafından 
tahsis edilmiştir. Uygulamalara başlamadan önce ısınma amacıyla araştırmacı çocuklar ile 
tanışarak yabancılık etkisini azaltmaya çalışmıştır. Görevlerin uygulanması her bir çocuk için 
yaklaşık 5 dakika sürmüştür.  
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BULGULAR 
Sonuç çıkarıcı analizlere geçmeden önce ilk olarak çocukların yalan söyleme davranışı 
görevinde verdikleri cevaplara ilişkin ortalamalar ele alınmış ve Tablo 1’de sunulmuştur. 
 

Tablo 1.  Yalan ve doğru söyleyen çocukların yaşlara göre dağılımı 
Yaş Grubu / Cevaplar Doğru söyleyen Yalan Söyleyen 

3 y a ş 

n 20 10 

Yaş grubu içindeki yüzdesi %66.7 %33.3 

Verilen cevap içindeki yüzdesi %33.3 %20 

4 y a ş 

n 22 21 
Yaş grubu içindeki yüzdesi %51.2 %48.8 

Verilen cevap içindeki yüzdesi %36.7 %42 

5 y a ş 
n 18 19 

Yaş grubu içindeki yüzdesi %48.6 %51.4 
Verilen cevap içindeki yüzdesi %30 %38 

Toplam 
n 36 42 

Verilen cevap içindeki yüzdesi %45.5 %54.5 
 
Çalışmanın amacına yönelik problematiği test etmek üzere ilk olarak ki-kare analizi ile farklı 
kardeş sayılarına sahip çocukların yalan söyleme davranışında başarılı olma konusunda 
farklılaşıp farklılaşmadıkları incelenmiştir. Analiz sonuçları, çocukların yalan söyleme 
davranışlarında kardeş sayısının etkili olduğunu ortaya koymuştur {χ2(3)= 8.23, p< .05). 
Sonuçlara ilişkin ortalamalar Tablo 2’de paylaşılmıştır. 
 
Tablo 2. Kardeş sayısına göre yalan söyleme davranışlarını gösteren ki-kare analizi sonuçları 

 Doğru 
Söyleyen 

Yalan Söyleyen Ki-Kare 

n % n % p 
 

Kardeş Sayısı 
Kardeşi Olmayan 31 %67.4 15 %32.6  

< .05 1 Kardeşi Olan 24 %51.1 23 %48.9 
2 Kardeşi Olan 4 %36.4 7 %63.6 
3 Kardeşi Olan 1 %16.7 5 %83.3 

 
Bu işlemlerin ardından çocukların kardeş sayıları ile yalan söyleme davranışları arasındaki 
ilişkilere bakılmıştır. Spearman korelasyon analizi sonucunda, çocukların kardeş sayıları ile 
yalan söyleme davranışları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (r= .26, 
p< .01). İki değişken arasında anlamlı ilişki bulunmasının ardından, kardeş sayısının 
çocukların yalan söyleme davranışlarının ne kadarını açıkladığını görmek üzere regresyon 
analizine geçilmiştir.   
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Çalışmanın bağımlı değişkeni olan yalan söyleme davranışının kategorik olması nedeniyle 
lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, modele yalan söyleme davranışı 
yordanan, çocukların yaşı ve kardeş sayısı değişkenleri ise yordayıcı değişkenler olarak dâhil 
edilmiştir. Sonuçlara göre, yordayıcı değişkenlerin modele dâhil edilmediği ilk aşamada 
modelin, yalan söyleme davranışı puanlarını %54 oranında doğru tahmin ettiği görülmüştür. 
Yordayıcı değişkenlerin modele dâhil edildiği aşamada ise, modelin yalan söyleme davranışı 
puanlarını doğru tahmin gücü %62’ye yükselmiştir. Ayrıca modelin Nagelkerke R2  uyum 
değerinin .11 olduğu bulunmuştur (Nagelkerke R2= 0.11, χ2= 9.48). Sonuç olarak, son 
aşamadan elde edilen OR değerlerine göre, kardeş sayısının artmasının yalan söyleme 
davranışlarını %90 oranında anlamlı derecede artırdığı (OR= 1, 906), çocukların yaşının ise 
yalan söyleme davranışlarını %2 oranında artırsa da bunun anlamlı olmadığı görülmüştür 
(OR= 1, 906). 
 
TARTIŞMA 
Bu çalışmanın amacı çocukların kardeş sayılarının yalan söyleme davranışlarını etkileyip 
etkilemediğinin incelenmesiydi. Gerçekleştirilen analizler, çocukların kardeş sayısı arttıkça 
yalan söyleme davranışlarının da bundan etkilenerek arttığını göstermiştir. Elde edilen 
sonuçlar, beklentilerle tutarlı çıkmıştır. 
Mevcut çalışmanın bulguları ampirik araştırmalarla karşılaştırılacak olursa, literatürde aynı 
konuda gerçekleştirilen bir çalışmayla benzerlik gösterdiği söylenebilir. O’Connor ve 
Evans’ın (2018) 3-8 yaşları arasındaki 130 çocukla yapmış olduğu ve şimdiki çalışmayla aynı 
görevin kullanıldığı bu çalışmada da kardeşi olan çocukların, kardeşi olmayan çocuklara 
kıyasla daha fazla yalan söyledikleri bulunmuştur. Bu açıdan mevcut çalışmanın bulguları, 
önceki araştırmayı destekler niteliktedir. 
Söz konusu bulguların yorumlanmasında, kardeşe sahip olmanın sosyal etkileşim ve 
gözlemler aracılığıyla çocuklarda yalan söyleme davranışlarını artırdığı söylenebilir. Buna ek 
olarak, kardeşle kurulan etkileşimlerin hem başkalarının düşünce, niyet ve isteklerine ilişkin 
daha fazla farkındalık getireceği (Arıkan ve Tüfekci, 2020; Karakelle, 2012) hem de 
çocukların dil becerilerine katkı sağlayacağı (Milligan, Astington ve Ain Dack, 2007) 
düşünülürse, çocukların zihin kuramı gelişimlerine katkıda bulunarak yalan söyleme 
davranışlarını dolaylı yönden etkiliyor olabilir. Yine de, bu tür yorumların yapılabilmesi için 
ilgili değişkenlerin bir arada ele alınarak çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. 
Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. İlk olarak çalışmanın kesitsel desende 
yürütülmüş olması kesin yorumlar yapılmasının önüne geçmektedir. Bu nedenle, ileride 
yapılacak araştırmaların boylamsal desenle tasarlanması önerilmektedir. Mevcut çalışmada 
çocukların kardeş sayıları demografik bilgiler olarak alınmıştır ancak çocukların kardeşleriyle 
olan etkileşim süreleri ve kalitesi de göz ardı edilmemelidir. Bu sayede, çocukların yalan 
söyleme davranışları konusunda kardeş etkisine yönelik yorumlara daha güçlü kanıtlar 
getirilebilir. Bunların yanı sıra, zihin kuramı gelişiminin yalan söyleme davranışlarında 
oldukça etkili olduğu görüşünden yola çıkarak, ileride bu konuda yapılacak boylamsal 
araştırmalarda çocukların zihin kuramı becerileri de eklenerek, sosyal ve bilişsel etmenlerin 
arasındaki bağlantıları açığa çıkarmak kolaylaşabilir.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

416 

Son olarak, günümüzde ailelerin az sayıda çocuğa sahip olmaları, katılımcı grubunda 
çoğunlukla bir kardeşi olan ya da hiç kardeşi olmayan çocukların sayısının fazla olmasına yol 
açtığı için grupların dağılımında eşitlik sağlanması mümkün olmamıştır. Ülke içerisinde daha 
farklı yerleşim yerlerinde yapılacak araştırmalar, farklı kardeş sayılarına sahip çocukların 
bulunmasına yardımcı olacağı gibi çok daha farklı sosyal etmenlerin katkısını da gösterebilir. 
Sonuç olarak, mevut çalışmada çocukların yalan söyleme davranışlarının aile içerisindeki 
etkileşimlerden etkileneceği düşünülerek, kardeş sayısının etkisi incelenmiştir. Sonuçlar 
çocukların kardeş sayıları arttıkça yalan söyleme davranışlarının da buna paralel bir şekilde 
artış gösterdiğine işaret etmiştir. Kardeşe sahip olmanın hem doğrudan sosyal gelişime, hem 
de dolaylı olarak bilişsel gelişimi etkilediği göz önüne alınırsa, çalışmadan elde edilen 
sonuçlar çocukların yalan söyleme davranışları konusunda alana katkıda bulunmuştur. 
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(Marksist Kuram Açısından) 
KAPİTALİST DÜZENDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 
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ÖZET  
Marksist ekonomistler dâhil bütün ekonomistler, emeğin kullanım değeri ile mübadele 
değerini birbirinden ayırmışlardır. Bu bağlamda bir emeğin insana sağladığı yarar kullanım 
değerini, buna karşın, emek karşılığında başka malları satın alabilme durumu “mübadele” 
(değişim) değerini oluşturur. Marksistlerin, çocuk işçiliği konusundaki endişeleri daha çok 
çocuğun emeğinin mübadele değeri olarak kullanılması üzerinde toplanmış, çocuğun aile 
işlerine yardım etmesinde pek fazla bir sakınca görmemişlerdir. Marksistler, kapitalist 
düzende çocuk işçiliğinin nedenleri olarak; işbölümü ve makineleşmenin yaygınlaşması, 
kapitalistler tarafından emek-gücü değerini düşürmesi ve sömürmesi, aile ekonomisinin 
dağılması, yabancılaşma, uzmanlaşma ve ekonomik farklılık yüzünden iş veya çalışma 
yaşamının doyuruculuktan uzak ve zevksiz olmasını ve dinin özellikle metodizmin etkisini 
görmektedirler. Marksistler, çocuk işçiliğinden doğan sakıncaları; çocukların ölümü, bedeni 
ve ruhi gelişmesinin bozulması, ahlaki yozlaşmaları, işverenleri tarafından kız çocuklarının 
kızlığının alınması, ailenin parçalanması, işçi hareketlerinin kırılması ve çocuğun cahil 
kalması olarak sıralamaktadırlar. Tam olarak uygulanmasa da kapitalist bir düzenin egemen 
olduğu Türkiye’de de çocuk işçiliği büyük bir sorun oluşturmaktadır. Marksist bakış açısı 
dikkate alınmadan çocuk işçiliği konusunda yapılacak bilimsel araştırmalar ve ona karşı 
geliştirilecek çözümler eksik kalacaktır. Bu bağlamda Marksistlerin bakış açısı da dikkate 
alınarak çocuk işçiliğine karşı kesin bir utku kazanabilmek için eşanlı ve köklü nitelikte 
anayasal, yasal, eğitim, ekonomi, sosyal, kültürel ve dini önlemler alınmalıdır. Ayrıca, söz 
konusu işçiliğe karşı ağır ve sert cezai, idari ve hukuki yaptırımlar konularak söz konusu 
yaptırımların kararlı ve sert bir şekilde uygulanması gerekir.     
 Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk İşçiliği, Çocuk İşçiliğine Marksist Bakış, Kullanım 
Değeri, Mübadele Değeri, Çocuk İşçiliğinin Nedenleri, Çocuk İşçiliğinin Sakıncaları 
 

(From the Marxian Theory) 
CHILD LABOR IN THE CAPITALIST SYSTEM 

          
ABSTRACT 
Including Marxian economists all the economists divided the labor’s use value and labor’s 
exchange value. Within that context, the labor that provides utilities for a man constitutes use 
value while in exchange for labor buying other goods constitutes exchange value.  Marxists’ 
concerns on child labor were mostly centered on the use of child’s labor as an exchange value, 
they did not see no much harm in the jobs that child performs to help support their families at 
the household needs.   
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As the causes of the child labor, Marxists see machinery and spreading of the division of 
labor, lowering the value of labor-power and exploiting it by capitalists, the breaking-up of 
the family economy, alienation, due to specialization and economic differentiation 
unsatisfying and unpleasant of the work or working life and the effect of the religion 
especially Methodism. Marxists list in order the adverse consequences of child labor as the 
children’s death, deterioration of physical and mental developments, moral degeneration, 
girls’ defloration by their employers, family break-up, hampering labor movements and child 
ignorance. Even if not fully application, the capitalist order that dominant in Turkey, the child 
labor constitutes a major problem. Without considering Marxist perspective, scientific 
research on child labor and solutions developed against it will be inadequate. Within that 
context, also taking into account Marxian perspective, in order to gain final victory against 
child labor, drastic constitutional, legal, educational, economic, social and cultural and 
religious measures should be taken simultaneously. In addition to that, heavy penal, 
administrative and legal measures should be introduced against the said labor and those 
sanctions shall be applied decisively and harshly.   
Keywords: Child, Child Labor, Marxian Perspective on Child Labor, Use Value, Exchange 
Value, The Causes of Child Labor, The Drawbacks of Child Labor 
 
GİRİŞ 
Tarihin her döneminde “çocuk” özel bir ilgiye erişmiş nadir varlıklardır. Bu yüzden çocuk 
hukukunun tarihçesini, çocuğun ve çocuk haklarının korunması düşüncesinin ortaya atılması 
ile başlatmak uygun olur.1 Çalışma; “hanehalkı” (household) kullanımı veya “mübadele” 
(exchange) için yapılan bir üretim faaliyeti olarak tanımlanır. Kuşkusuz işin doğası, anlamı ve 
“tayin ve saptanması” (location) zaman içerisinde değişmiştir. XIX. ve XX. yüzyıl boyunca, 
günümüzde olduğu gibi çalışmadan anlaşılan husus, ücret kazanma olarak saptanmaktaydı. 
Ancak daha önceki yüzyıllarda çocuğun ailesini desteklemek için yaptığı çalışmalar sürgit bir 
şekilde veya mutlaka para getirici bir nitelik taşımamaktaydı. Çocuğun sebze-meyve 
yetiştirmesi, hayvanlara bakması, yemek yapımına yardımcı olması, elbise dikmesi, tarla veya 
el sanatı işlerine yardımcı olarak çalışması, hanehalkının gereksinimini gidermeye yönelik 
hizmetler niteliğini taşımaktadır. Kuşkusuz çocuğun yaptığı bu faaliyetlerin ekonomik bir 
değeri bulunmasına karşın, ekonomistler sık sık bu faaliyetleri “mübadele değeri” (exchange 
value) olarak adlandırmaktan ziyade “kullanım değeri” (use value) olarak 
adlandırmaktadırlar.2 Çocuk emeğinin kapitalist düzenle ortaya çıktığı düşünülmemelidir. 
Çocuk, örneğin, İngiltere’de “sanayi devriminin” (kapitalizmin) ortaya çıktığı 1780 yılından 
da önce tarımsal ve endüstriyel ekonominin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuş ve okul 
tarafından kurtarılıncaya kadar da öyle kalmıştır. Tırmanan çocuklar ya da gemi çocukları gibi 
bazı meslekler belki ilk fabrikalardaki en kötü koşullardan daha da kötü olmuştur.  
 

                                                                 
1 İnan, A.N. (1968). Çocuk Hukuku, İstanbul: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 3, İstanbul 
Cezaevi Matbaası, s. 3. 
2 Krş. Tilly L.A. ve Scott J.W. (1978). Women, Work & Family, USA: Holt, Rine Hart and Winston, s. 3. 
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Peter Grimes ya da küçük bir gündüz deliğinde sarhoş bir madenciye çırak olarak verilen bir 
yetim, yalnızlık içinde çok daha korkunç gaddarlıklara maruz kalabilmiştir. Ancak Sanayi 
Devrimi öncesi bu durum ayrıksı nitelikte olup bu tür aşırı örneklerden hareket ederek 
genellemeye gitmek yanlış olacaktır.3 
Bu bağlamda Marksistler, kapitalizm öncesi çocuk işçiliği konusunda pek fazla endişe 
duymadıkları gibi aile ekonomisi için çocuğun emek-gücünün kullanılmasına da pek fazla 
endişe ile bakmamışlardır.4   
                                                                 
3 Thompson, E.P. (2014). İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (The Making of the English Working Class, The Orion Publishing 
Group Ltd., 2002’den çeviren; Uygur Kocabaşoğlu), İstanbul: Birikim Yayınları. s. 408. 
4 Dikkat edileceği üzere “pek fazla endişe ile bakmamışlardır” ibaresi kullanılmıştır. Bu ibareden, Marksistlerin çocuğun 
emek-gücünün aile ekonomisinde kullanılmasına bütünüyle kayıtsız kaldığı sonucu çıkartılmamalıdır. Örneğin şu 
örneklerden Marksistlerin aile ekonomisinde çocuğun kullanılmasına endişe ile baktıkları sonucu ortaya çıkmaktadır: 
Kapitalist düzende çocuk emeğinin en yaygın şekli aile ekonomisi içinde olanıdır. Yeni yürümeye başlayan çocuklar, getir-
götür ve taşıma işlerine koşulmuştur. Crompton’un çocuklarından bir tanesi, “yürümeye başladıktan hemen sonra” işe 
koyulduğunu şu şekilde hatırlamıştır: “Annem tel bir kalburda pamuk tokmaklardı. Daha sonra pamuk, içinde kuvvetli 
sabunlu su bulunan derin, kahverengi bir çömleğe konurdu. Daha sonra annem benim iç etekliğimi belime kadar sıyırır ve 
dipteki pamuğu çiğnemem için beni çömleğin içine sokardı… Bu süreç, çömlek iyice dolup benim artık içinde güvenli bir 
şekilde ayakta duramayacağım bir hale gelinceye kadar devam ederdi ve o zaman çömleğin yanına arkalığına 
tutunabileceğim bir sandalye konurdu.” Thompson, E.P. (2014). ss. 408-409. Başka örnekler de verilebilir. Bir başka oğul bu 
konuda şunları söylemektedir: “Yedi yaşına geldiğinde, eğirmeye hazırlık olmak üzere pamuğun üzerine yayıldığı ve 
ağabeyinin makineyi hareket ettirmek için tekerleği çevirdiği tezgâhta pamukları yaymak için bir tabureye oturtulduğunu” 
anımsamaktadır. Daha sonra bobinlerin sarılması gündeme gelmektedir: “10 ya da 11 yaşına geldiğinde eğirme ya da 
bacakları ayak pedalına yetişecek kadar uzunsa tezgâhta çalışmaya sıra gelirdi. Tekstil endüstrilerinde çocuk emeği öylesine 
kök salmıştı ki başka alanlarda iş bulamayan ve aile gelirine katkıda bulunamayan çocukların kıskançlığına neden olurdu. Bu 
arada yünlü sanayiinde çocuk işsizliğine yol açacağı gerekçesiyle ilk el-tezgâhı fabrikalara direnç gösterilmişti. Bir tanık, 
1806 yılında şunları ileri sürmüştür: “Eğer fabrika sistemi egemen olursa yoksul çalışanları yerlerinden yurtlarından ederek 
fabrikalara çekecek ve orada ailelerinden gördükleri yardımdan ve kimi avantajlardan yoksun kalacaklar. Diyelim ben bir 
ebeveynim ve dört ya da beş ya da altı çocuğum var ve birisi 14, diğeri 12 ve birisi de 10 yaşında; eğer ben ailemle birlikte 
evde çalışıyorsam onlara iş verebilirim, birisi bobinleri sarar, diğeri tezgâhta çalışır ve bir başkası da bükme işine bakar, ama 
ben fabrikaya gidersem bu çocukları yanıma almama izin vermezler ve ben bunları bu uçsuz dünyada yok olmaya terk etmek 
zorunda kalırım…” Thompson, E.P. (2014). s. 409. Çağcıl standartlar bakımından bu çok çetin, hatta zalimce bir durum 
göstermiştir. Bütün evlerde kızlar temizlik, pişirme gibi günlük işlerde çalıştırılırdı. Tarımda, çoğu kez üstü başı dökülen 
çocuklar, her türlü hava koşullarında tarlalarda ya da çiftliğin civarında işe koşulurdu. Bununla birlikte, fabrika sistemi ile 
karşılaştırıldığı zaman önemli farklılıklar, daha açık bir deyişle, işlerin farklılığı söz konusudur. Çocuk için fabrikada 
tekdüze çalışma zalimanedir. Normal koşullar altında iş aralıklı olmuş ve hatta bobin sarmak gibi düzenli işler bile bir ya da 
iki çocuğun iki dokumacıya yardım etmesi gibi özel durumlar dışında bütün çalışmayı gerektirmemiştir. Hiçbir küçük çocuk 
günde sekiz saat ve haftada altı gün çömlek içinde pamuk çiğnemezdi. Kısaca, çocuğun kapasitesi ve yaşına bağlı olarak 
işlerin aralıklarla yapıldığını ve çocuğa haber getirip götürmek, böğürtlen, yakacak şeyler toplamak ya da oynamak gibi 
nefes alacak zaman bırakılmıştır. Hepsinden önemlisi, iş, aile ekonomisi içinde ve ana-babanın gözetimi altında 
bulunmuştur. XVIII. yüzyılda ana-babaların çocuklara karşı davranışları olağanüstü sert olmuştur. Ancak genel bir sadizmi 
ve sevgisizliği gösteren herhangi bir olay ortaya konamamıştır. Thompson, E.P. (2014). ss. 409-410. Bu yorum, başka iki 
durum tarafından da pekiştirilmektedir. Gerçekten de çocuklar fabrika saatlerine bağlı olduklarında olanaklı olmayacak olan 
oyun, dans ve sporun, XVIII. yüzyılda devam etmiş olması ve el işçilerinin çocuklarını ilk fabrikalara gönderme 
konusundaki dirençleri ki yoksul çırakların istihdam edilmesinin nedenlerinden birisi de budur. Ancak 1780 ila 1830 yılları 
arasında çocuk işgücündeki yoğunlaşmanın nedeni temel olarak fabrika olmamıştır. Aşağıda ayrıntılı olarak üzerinde 
durulacağı üzere bunun temel nedenini, ekonomik rollerin artan farklılaşması, aile ekonomisinin dağılması ve bizzat 
uzmanlaşma oluşturmuştur. Temel neden olmasa da başka nedenleri geç XVIII. yüzyıl insancıllığının çöküşü ve işveren 
sınıfının can sıkıcı dogmatizmini artıran savaşların karşı devrimci havası oluşturmuştur. Thompson, E.P. (2014). s. 410. 
İkinci olarak, birçok çocuğun ana-babası, evladına kötü muamele eden işletmecilere misliyle karşılık vermişlerdir. Gerçekten 
de İngiltere’de çocuklarına kötü muamele eden işletmecilere intikam ziyaretleri yapan ana babaların öyküleri az değildi. 
Sadler Komisyonuna tanıklık eden birisi, çocukken bir bükücü tarafından nasıl dövüldüğünü anlatmaktadır: “Hallaçların 
yanında çalışan gençlerden birisi gitti annemi budu. Annem geldi… bana dövüldüğüm aletin ne olduğunu sordu… ben 
söylemedim; orda duranlardan birisi aleti gösterdi… annem onu kavradı… adamın kafasına vurmaya başladı, bir ya da iki 
gözünü morarttı.” Thompson, E. P. (2004). s. 416. 
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Örneğin bilimsel sosyalizmin ana kurucusu olan Marx,5 kapitalizm ile birlikte makinelerin 
kullanılmasının bir başka sonucunun, kadınların ve çocukların fabrikalara sokulması 
olduğunu, kapitalizm öncesinde kadın ve çocuk emeğinin aile çevresinde kullanıldığını 
belirtmektedir. Marx, bu savın, kadınların ve çocukların toplumsal üretime katılmasının kötü 
bir şey demek olduğu anlamına gelmediğini düşünmektedir.6 Marx, her çocuğun dokuz 
yaşından başlayarak zamanının bir bölümünü üretici işte kullanması gerektiğini, ama 
kapitalist düzeninin koşulları altında çocukların çalışmaya zorlanış tarzının iğrenç olduğunu7 
belirtmektedir.8 
Çocuk işçiliği bakımından gözden kaçırılmaması gereken temel husus, çocukların tüm 
çalışmasının çocuk için zararlı olmadığıdır. Genç yaşlardan itibaren birçok çocuk ev işlerine 
yardım etmekte, “getir-götür işleri” (run errands) yapmakta veya ailesinin işlerinde veya 
onların tarla-bahçe işlerinde yardım etmektedir. Bu bağlamda çocuklar yaşlandıkça hafif 
işlere girmekte veya kıymetli geleneksel ticaret yollarını öğrenmektedir. Bu yolu takip eden 
çocuklar, gelecekteki çalışmaları ve toplumun faydalı bir üyesi olmak için gerekli olan yeti ve 
tutumları öğrenmektedir.   

                                                                 
5 Bilimsel sosyalizmin bir başka ana kurucusu Engels’tir.   
6 Bilimsel sosyalizme katkı sağlayan hatta söz konusu sosyalizmi tamamladığı ileri sürülen Lenin daha da ileri 
giderek kadın ve gençlerin kapitalist üretime sokulmasının özü bakımından ilerici bir olay olduğunu ileri 
sürmektedir. Lenin, küçük sanayiler ve manüfaktürde ataerkil ilişkilerin, kişisel bağımlılığın çok çeşitli 
biçimlerinin kalıntılarının her zaman görülebildiğini, bunların, kapitalist ekonominin genel koşulları altında, 
emekçilerin durumunu alabildiğince kötüleştireceğini, onları küçülteceğini ve ruhsal çöküntüye götüreceğini 
belirtmektedir. Düşünür, çoğunlukla ülkenin değişik kesimlerinden akın eden emekçi yığınlarını toplayan 
makineli büyük sanayinin, ataerkilliğin ve kişisel bağımlılığın kalıntıları ile artık hiçbir yönden 
bağdaşamayacağını, “geçmişi gerçekten küçük gören tutumu ile kendini göstereceğini öne sürmektedir. 
Düşünür, ömrünü tüketmiş geleneklerle olan bu kopuşun, üretimin düzenlenmesini ve toplumsal denetimini 
olanaklı ve gerekli kılan önemli koşullardan birisini oluşturduğunu ileri sürmektedir. Lenin, fabrika yoluyla 
halkın yaşam koşullarının biçimlenmesinin, diğer deyişle, kadın ve gençlerin üretime sokulmasının özü 
bakımından [Rusya’nın Resmi Kılavuzuna göre 1890 yılında Avrupa Rusya’sındaki fabrika ve atölyelerde 
210.207’si (%24) kadın, 17.793’ü (%2) oğlan çocuk ve 8.216’sı (%1) kız çocuk olan, toplam 875.764 işçi 
çalışıyordu] ilerici bir olay olduğunu savunmaktadır. Düşünür, kadın ve çocukların iş gününün düzenlenmesi ve 
sağlıklı yaşam koşulları oldukça gerekli olmasına karşın, onların sanayide çalışmasını yasaklamanın ya da bu 
çalışmayı dışlayan ataerkil yaşam düzenini ayakta tutma çabasının gericilik olacağını ve ütopya oluşturacağını 
vurgulamaktadır. Düşünür, makineli büyük sanayinin, eskiden ev ve aile ilişkilerinin dar çevresinden dışarı 
çıkamayan nüfusun ve kategorilerinin ataerkil kapalılığını ortadan kaldırdığı ve bu grupları toplumsal üretime 
doğrudan katılmaya götürdüğü için onların gelişmesini ilerleteceğini, bağımsızlığını yükselteceğini, daha açık 
bir deyişle kapitalist öncesi ilişkilerin ataerkil rahatsızlığına göre çok daha yüksek olan yaşam koşullarını 
sağlayacağını belirtmektedir. Bkz. Marx, Engels, Lenin (2013). Kadın ve Aile [(Über Die Frau und die Familie, 
Verlag für die Frau, Leibzig 1976’dan)] çeviren; Arif Gelen, Ankara: Altıncı Baskı, Sol Yayınları, ss. 89-90 ve 
dipnot .             
7 Bu iğrençliğe yine İngiltere’den bir örnek verilebilir. İngiltere’de, XVIII. yüzyılda bilinen kötülüklerin 
neredeyse tümü, XIX. yüzyılın ilk onlu yıllarında daha da yoğun bir şekilde tekrarlanmıştır. Gerçekten de Peter 
Grimes’in erken Victoria Londra’sında Georgian Aldeburgh’da görülmesi olası hale gelmiştir. 1842 yılında 
Çocukların İstihdamı Komisyonunun raporları Staffordshire, Lancashire ve Yorkshire’de yeni gözetim 
kurullarınca altı, yedi ve sekiz yaşındaki yoksul çocukların üst başları için bir guinea harcandıktan sonra 
madencilere çırak verilmek suretiyle göz önünden kaldırıldıklarını göstermektedir. Çocuklar bütünüyle madenci 
kâhyalarının insafına kalmış ve bir peni bile ücret alamamışlardır. Thompson, E.P. (2014). s. 410. 
8 Marx, Engels, Lenin (2013). s. 55. 
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Dikkatli bir şekilde gözlemlendiği takdirde hafif iş, çocuğun sosyalleşmesi ve sorumluluk 
alması bağlamında gelişmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta ve kabiliyet kazanması 
temelinde onun için bir övünç kaynağı oluşturmaktadır. Gerçi hafif işlerin de çocuk açısından 
hiçbir riskinin olmadığı söylenemez ancak çocuk işçiliği denilince söz konusu işler hiçbir 
şekilde kastedilmemektedir.9 
Çocuk işçiliğinden kastedilen husus, çocuğun yaptığı işin doğası veya yoğunluğu bakımından 
çocuğun eğitim-öğretimine veya sağlığına ve gelişmesine zarar veren işlerdir. Daha somut bir 
deyişle, çocuk işçisinden anlaşılması gereken hususu, çocukluğu ve geleceği kendisinden 
esirgenmiş olan çocuklar oluşturur. Bu çocuklar ya çok genç yaşta işe başlamakta veya düşük 
bir ücret karşılığında uzun süreli çalışmakta veya sağlığına, fiziki ve manevi gelişmesine zarar 
veren koşullar altında çalışmakta veya ailesinden ayırtılarak çalıştırılmakta veya eğitim-
öğretim olanaklarından yoksun bırakılmaktadır. Bu şekildeki çocuk işçiliği çocuğa geri 
dönüşü olanaksız ölçüde zarar vermekte ve genellikle ulusal kanunlar olmak üzere 
uluslararası normlara aykırılık oluşturmaktadır.10 
Bu çalışmada önce Marksistler tarafından kapitalist düzende çocuk işçiliğinin doğuş nedenleri 
incelecek, daha sonra ise çocuk işçiliğinden doğan sakıncalar üzerinde durulacak, sonuç 
kısmında ise Marksistlerin bu görüşlerinden alınacak derslere temas edilecektir.                                            
 
I. MARKSİSTLERE GÖRE KAPİTALİST DÜZENDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN 
NEDENLERİ 
Marksistler, kapitalist düzeninin niteliğinden veya doğasından doğan bazı etkenlerin çocuk 
işçiliğini teşvik ettiği görüşünü savunmaktadırlar. Şimdi sırasıyla söz konusu etkenleri 
irdelemek uygun olacaktır.  
 
1. İşbölümü ve Makine Kullanımının Yaygınlaşması 
Kapitalist düzeninin temel özelliğinden birisini, işbölümü ve makine kullanımının 
yaygınlaşması oluşturur.11 Nitekim Marx da kapitalist düzende ücretli sermaye ne denli 
büyürse işbölümü ve makine kullanımının da o ölçüde genişleyeceğini, işbölümü ve makine 
kullanımı ne denli genişlerse işçiler arasındaki rekabetin de o denli artacağını ve ücretlerinin 
de o ölçüde kısılacağını belirtmektedir.12  

                                                                 
9 Combating child labour A handbook for labour inspectors, (2002). International Labour Organization (ILO): 
Geneva-Switzerland, (www.ilo.org.tr, Erişim Tarihi, 1.5.2021). s. 3.  
10 Combating child labour A handbook for labour inspectors, (2002). s. 3. 
11 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Smith, A. (2006). Milletlerin Zenginliği (The Wealth of Nations’dan 
çeviren; Haldun Derin), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 5 vd. 
12 Marx, K. (2008). Ücretli Emek ve Sermaye, Ücret Fiyat ve Kar [(Travail salairé et capital-Salaire prix et 
profit, Editions Sociales, Paris 1969’dan) çeviren; Sevim Belli], Ankara: Sekizinci Baskı, Sol Yayınları, s. 54. 
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Marx, işbölümü arttığı ölçüde, işin yalınlaşacağını, işçinin özel ustalığının değerini 
yitireceğini ifade etmektedir.13  
Yazar, böyle bir durumda işçinin, yoğun bedensel ve zihinsel yetenekler kullanmak zorunda 
kalmayan, yalın, tekdüze bir üretken güce dönüşeceğini, onun işinin herkesin becerebileceği 
bir iş olacağını savunmaktadır. Yazar, bu yüzden rakiplerin her taraftan işçi üzerinde baskı 
kuracaklarını, ayrıca, iş ne denli basit ve öğrenilmesi kolaysa işe alışmak için gerekli üretim 
maliyetinin de o denli düşeceğini, ücretlerin de bu ölçüde düşeceğini, zira ücretin, diğer 
metaların fiyatı gibi kendi üretim maliyetiyle belirleneceğini ifade etmektedir.14  
Bu bağlamda Marx, iş veya çalışmanın doyurucu, zevk vermekten uzaklaştıkça, diğer deyişle 
işe veya çalışmaya karşı isteksizlik arttıkça, rekabetin artacağını ve ücretin azalacağını 
belirtmektedir. Yazar, işçinin, ister daha uzun saatler çalışarak olsun, ya da ister bir saatte 
daha çok üreterek olsun, daha çok çalışarak aldığı ücretinin miktarını aynı tutmaya 
çalışacağını, dolayısıyla, yoksulluğun itkisinin, işbölümünün yıkıcı etkilerini daha da 
artıracağını savunmaktadır. Yazar, işçinin, bunun sonucunda, daha çok çalıştıkça, daha az 
ücret alacağını, iş arkadaşlarıyla olan salt bu rekabet yüzünden, iş arkadaşlarını da 
kendisininki kadar kötü koşullarla kendilerini satan birer rakip haline getireceğini, bundan 
ötürü, sonul analizde, işçi sınıfının bir üyesi olarak kendisiyle rekabet edeceğini 
belirtmektedir.15  

                                                                 
13 Marx ve Engels, Komünist Manifesto’da da konuya temas etmektedirler. Düşünürler; el emeği ne denli az 
beceri ve güç harcaması gerektirirse, bir başka deyişle, çağcıl sanayi ne denli gelişirse, erkek emeğinin yerini o 
denli kadın ve çocuk emeğinin alacağını, yaş ve cinsiyet farklılıklarının işçi sınıfı için artık herhangi bir ayırıcı, 
toplumsal geçerliliğinin bulunmadığını, bunların hepsinin de bedelleri yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişen iş 
aletleri olduğunu ifade etmektedirler. Bkz. Marx, K. ve Engels, F. (2005). Komünist Manifesto ve Komünizmin 
İlkeleri [(Manifesto of the Communist Party, 1888’den) çeviren; Muzaffer Erdost], Ankara: Altıncı Baskı, Sol 
Yayınları, ss. 124-125 ve dipnot 18. 
14 Marx, K. (2008). s. 52. 
15 Marx, K. (2008). s. 52. 
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Marx, makinelerin, usta işçilerin yerine usta-olmayan işçileri, erkeklerin yerine kadınları, 
yetişkinlerin yerine çocukları koyarak çok daha geniş ölçekte aynı sonuçları sağlayacağını, 
makinelerin, yeni uygulandıkları kol işçilerini yığınlar haline sokaklara dökerek ve 
makinelerin geliştirildikleri, yetkinleştirildikleri ve yerlerine daha küçük yığınlar halinde 
işlerinden ederek, aynı sonuçları yaratacağını belirtmektedir.16 Yazar, kapitalist savaşın temel 
özelliğinin, bu savaşta, çarpışmaların, işçi ordusunun askere alınmasından çok, terhis 
edilmesiyle kazanılacağını, generallerin, diğer deyişle kapitalistlerin, kim daha çok sanayi 
erine yol verecek diye aralarında yarışacaklarını savlamaktadır.17 
Marx, makine tarafından kovulan erkeğin yerine, fabrikanın belki de üç çocuk ve bir kadın 
çalıştıracağını, zira erkeğin ücretinin üç çocuk ve bir kadın için yeterli olduğunu ifade 
etmektedir. Düşünür, kapitalist düzende asgari ücretin, soyun varlığını sürdürmek ve sayısını 
çoğaltmak için yeterli olmasının kâfi olduğunu belirtmektedir. Yazar, burjuvaların pek 
sevdikleri bu sözlerin, bir tek işçi ailesini yaşatmak için, şimdi artık dört kat fazla işçinin 
yaşamının tüketilmekte olduğundan başka bir anlam taşımayacağını savunmaktadır.18 
Marksizm’in bir başka ana kurucusu Engels de yetkinleşmiş makinelerin gözetimini zayıf bir 
kadının, hatta bir çocuğun yarı ya da üçte-bir fiyatla yapabileceğini ileri sürmektedir. Engels, 
eğirme ve dokuma işindeki insan emeğinin, temel olarak, kopan iplikleri bağlamaktan ibaret 
olduğunu, gerisini makinelerin yaptığını belirtmektedir. Düşünür, bu işin adale gücü 
istemeyeceğini, kıvrak parmaklıklar isteyeceğini, o yüzden erkeklere bu işte gerek olmayışı 
bir yana, el adalelerinin daha da gelişkin olması nedeniyle söz konusu işe kadın ve 
çocuklardan daha az uygun uygun olduklarını, bu yüzden de yerlerini doğal olarak kadın ve 
çocukların alacağını öne sürmektedir.   

                                                                 
16 Marx’ın işbölümü ve makine kullanımının çocuk işçiliğini kapitalizmin ana kurucusu Adam Smith tarafından 
da örtük olarak benimsenmektedir. Smith bu konuda şunları söylemektedir: “…İşi bunca kısaltan kolaylaştıran 
bütün makinelerin icadı, anlaşılan, kökeninde işbölümünden ileri gelmiştir. İnsanların, bir amaca ulaşmanın 
daha zahmetsiz, daha kestirme yollarını bulup çıkarmaları, bütün dikkatleri o bir tek hedefe yöneltildiğinde, 
zihinleri bir sürü değişik şeyler arasında dağıldığı sırada olduğundan daha çok ihtimal içindedir. İşbölümünden 
ötürü, her adamın olanca dikkati doğal olarak bir tek pek basit maksada çevrilmiş bulunur. Bundan dolayı, işin 
her ayrı kolunda çalıştırılanlardan birinin ya da ötekinin, kendine ait görevi yerine getirmek için az zamanda 
daha kolay, daha kısa yöntemler bulması doğal olarak beklenebilir; yeter ki işin niteliği böyle bir gelişmeye 
elverişli olsun. Pek inceden inceye bölümlere ayrılmış olan sanayide kullanılan makinelerin çoğu, aslında sıra 
işçilerinin türetmesidir. Her biri çok basit bir işlem üzerinde çalıştırıldığından o eylemi başarmak için bunlar 
daha kolay, daha çabuk yöntemler bulmaya doğal olarak kafalarını vermişlerdir. Bu çeşit fabrikaları gezmeye 
epey alışık olanlara, işin kendilerine düşen kısmını kısaltıp kolaylaştırmak üzere bu gibi işçilerce tüketilmiş pek 
güzel makineler gösterdikleri çok olur. İlk ateş makinelerinin [buhar makinelerinin] başında, pistonun iniş 
çıkışına göre kazanla silindir arasındaki bağlantıyı bir açıp bir kapamak için sürekli olarak çalıştırılan, bir erkek 
çocuk bulunurdu. Bu çocuklardan, arkadaşları ile oynamaya düşkün birisi, bu bağlantıyı açan kapağın koluna bir 
ip takıp bu ipi makinenin bir başka yanına bağlamakla, başında beklemeden kapağın açılıp kapandığını, 
kendisinin, arkadaşları ile birlikte eğlenebilmek için serbest kalacağını gördü. İlk türetilmesinden beri bu makine 
üzerinde yapılan ilerletmelerin en büyüklerinden biri, zahmetini esirgemek isteyen bir oğlanın işte bu biçimdeki 
buluşudur.” Bkz. Smith, A. (2006). ss. 11-12 ve dipnot 1.            
17 Marx, K. (2008). ss. 52-53. 
18 Marx, K. (2008). s. 54. 
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Düşünür, bu bağlamda kol gücü ve makine kullanımı buhar ya da su gücüne ne kadar çok 
aktarılabilirse o kadar daha az erkeğin çalıştırılmasına gerek olduğunu, kadın ve çocukların da 
daha ucuza çalıştırıldıkları ve bu dallarda erkeklerden daha iyi oldukları için erkeklerin yerini 
alacaklarını vurgulamaktadır. Düşünür, iplik eğirme fabrikalarında trasılların başında yalnızca 
kadın ve kızların görüldüğünü, çıkrık makineleri arasında bir erkek, otomatik makinelerde 
gereksizleşen yetişkin bir eğirici ve iplikleri bağlayan genelde kadın ya da çocuk bazen 18-20 
yaşlarında genç erkek birkaç yardımcı, değişik yerlerde de başka bir işten çıkarılmış eski bir 
eğiricinin bulunduğunu ifade etmektedir.19 Engels, makine dokuma tezgâhlarında genelde on 
beş-yirmi yaş arasında kadın ve az sayıda erkek çalıştırıldığını, ancak bu kadınların 21. 
yaşlarından sonra bu meslekte pek nadir kaldıklarını belirtmektedir. Düşünür, hazırlama 
makinelerinde de kadınların çalıştığının gözlendiğini, arada bir tarakları temizleyen ve bileyen 
erkek işçilere de rastlanacağını, bunların dışında fabrikaların “çocuk işçiler” (dofferler) 
çalıştırdıklarını, bunların bobinleri takıp çıkardıklarını, birkaç erkek nezaretçinin, buharlı 
makineler için makinist ve teknisyen, marangoz ve hamal çalıştırıldığını ancak fabrikadaki 
asıl işi kadın ve çocukların yapacağını ileri sürmektedir.20  
Engels, imalat sanayisinin başından itibaren çocukların fabrikalarda çalıştırıla geldiğini, daha 
sonra genişletilen makinelerin ilkin küçük boyutlarda oluşunun, çocukların çalıştırılmasının 
özgül nedeni olduğunu belirtmektedir. Düşünür, atölyelerdeki çocukların bile imalatçılara 
birkaç yıllığına çırak olarak kiralandıklarını ve çok sayıda çocuğun böylece çalıştırıldığını, bu 
çocukların aynı yerde kalacağını, birlikte yemek yiyeceğini, ayni giysileri giydiğini, patronun 
kölesi olduklarını, kendilerine çok haşin ve çok barbar davranıldığını ileri sürmektedir.21    
Engels, çocuk işçiliğini burjuvazinin gizlediğini belirtmektedir. Düşünür, burjuvazinin, 
sanayinin genel olarak ve belirli bir düzeyde gelişmesinin elverişli olduğu koşullarda, 
hammaddesi ucuz olan bir metanın fiyatının düşük tutulmasının tüketimi büyük ölçüde 
artırdığını ve yeni fabrikaların kurulmasına neden olduğunu söylerken haklı olduğunu ancak 
bunun dışındaki savlarının yalan olduğunu ileri sürmektedir. Engels, burjuvazinin, fiyatın 
düşük tutulmasının tüm sonuçları alınıncaya ve yeni fabrikalar yayılıncaya kadar yılların 
geçeceğine hiç değinmediğini, makinelerin her çeşit iyileştirilmesinin asıl zahmetli işi giderek 
makineye yüklediğini ve böylece yetişkin insanların işini salt gözetime dönüştürdüğünü, bu 
gözetim işini kadın ve çocuğun çok daha ucuza yapabileceğini vurgulamaktadır.22       

                                                                 
19 Engels, kadın ve çocukların yoğun bir şekilde çalıştırılmasına karşın onların ücretleri aleyhine bir durum 
oluştuğunu Fabrika denetçisi L. Horner’in Ekim 1843 tarihli Raporuna dayalı olarak şu şekilde ifade etmektedir: 
“Halen Lancashire’daki pamuk fabrikalarının bazı bölümlerinde ücretlerle ilgili olarak çok anormal bir durum 
var: yaşları 20-30 arasında yüzlerce genç erkek, iplik bağlayıcı olarak ya da benzer işlerde çalıştırılıyor, haftada 
sekiz-dokuz şilin alıyor; buna karşılık, aynı çatı altında 13 yaşında çocuklar beş şilin, yaşı 16-20 arasındaki genç 
kadınlar haftada on-on iki şilin alıyorlar.” Bkz. Engels, F. (2010). İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu [(The 
Condition of The Working-Class in England, Marx-Engels, Collected Works, vol.4, Progress Publishers, 
Moscow 1975, ss. 295-596’den) çeviren; Yurdakul Fincancı], Ankara: İkinci Baskı, Sol Yayınları, s. 193 dipnot 
.       
20 Engels, F. (2010). ss. 192-193. 
21 Engels, F. (2010). s. 201. 
22 Marx, Engels, Lenin (2013). s. 32. 
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2. Emek-Gücünün Değerinin Düşürülmesi ve Sömürülmesi 
Marksistler, kapitalist düzende çocuk işçiliğine yol açan etkenlerden bir başkasını, 
kapitalistler tarafından işçinin emek-gücünün değerinin düşürülmesi ve sömürülmesi olarak 
göstermektedir. Nitekim bu hususa bilimsel sosyalizmin ana kurucuları Marx ve Engels çok 
önceleri, Komünist Manifesto’da temas etmişlerdir. Düşünürler; yaygın makine kullanımı ve 
işbölümü yüzünden, proleterlerin işinin, tüm bireysel niteliğini ve bunun sonucunda çalışan 
insan için bütün çekiciliğini yitirdiğini, işçinin kendisinin makinenin bir eklentisi haline 
geldiğini ve ondan beklenenin yalnızca en basit, en tekdüze ve en kolay edinilen hüner 
olduğunu belirtmektedirler. Marx ve Engels bu bağlamda, bir işçinin üretim maliyetinin 
hemen bütünüyle kendi bakımı ve neslinin çoğalması için gerek duyduğu geçim araçlarından 
olduğunu, ancak bir metaın ve dolayısıyla emeğin de fiyatının kendi üretim maliyetine eşit 
olduğunu, bu yüzden işin iğrençliği arttıkça ücretin azaldığını öne sürmektedirler. Düşünürler, 
bundan da öte, makine kullanımı ve işbölümü hangi oranda artıyorsa ister çalışma saatlerinin 
uzatılması ister belirli bir zamanda çıkarılması gereken işin artırılması isterse makinelerin 
hızının artırılması ile olsun işin ağırlığının da o oranda artacağını ileri sürmektedirler.23  
Aslında emek gücünün değerinin düşürülmesi ve sömürülmesi gerektiği kapitalist düzeninin 
kurucu düşünürleri tarafından savunulmaktadır. Örneğin, kapitalist düzenin kurucu düşünürü 
Adam Smith, kapitalist düzende ücreti arz ve talep arasındaki ilişkinin belirleyeceğini, bu 
ücretin kural olarak “yalın insanlık” (simple humanité) ile bir başka deyişle, bir hayvan 
yaşamı ile bağdaşabilen en düşük ücret olduğunu ileri sürmüştür.24 Marksistlerin bu konudaki 
işlevleri, kapitalist düzende emek gücünün değerinin düşürülmesi ve sömürülmesini 
ayrıntılarıyla açıklamak ve bu durumu eleştirmek olmuştur.  
Marksistler kapitalist bir düzende işveren veya kapitalist sınıfın ücreti düşürme yönünde bir 
eğilim taşıyacaklarını ve asgari ücretin çalışan ve çocuklarının, hayvanlar gibi yalnızca 
fizyolojik gereksinimi bulunduğu varsayımıyla saptanacağını savlamaktadırlar. Marx, 
kapitalist düzende işçinin ücreti gibi mübadele edilenin fiyatının da emeğin kendisiyle orantılı 
olmadığını, işçin aldığı ücretin onun yalnızca yaşamını ve çalışmasını sürdürmesini 
sağlayacağını ifade etmektedir. Düşünür, piyasada, kapitalistin, karşısında doğrudan doğruya 
emeği değil, işçiyi bulacağını, işçinin kendi kendisini, bir başka deyişle, emek gücünü 
satacağını, onun emeği mevcut olduğu anda, bu emeğin ona ait olmaktan çıkacağını 
belirtmiştir. Ancak Marx, ücretin fiyatını arz ve talep arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak 
belirleneceğini öngören kapitalist düşünceye karşı şiddetli bir eleştiri yöneltmiştir.25  
Marksizm’in ana kurucusu olan Marx, çocuk işgücünün sömürülmesinin kapitalizmin 
doğasında bulunduğunu ileri sürmektedir.   

                                                                 
23 Marx, K. ve Engels, F. (2005). s. 124. 
24 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dursun, H. (Ocak-Şubat 2017). (Marksist Kuram Açısından) Kapitalist 
Düzende Ücret ve Kuramın Görüşlerinin Türkiye’deki Asgari Ücrete Yansımaları, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, Sayı: 128, s. 365. 
25 Dagognet, F. (2013). Büyük Filozoflar ve Felsefeleri (Çeviren Zeynep Durukal), İstanbul: 3. Baskı, Yapı 
Kredi Yayınları, s.117.   
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Bu bağlamda Marx, birikim hem nedeni ve hem de sonucu olan kapitalist üretim tarzı ile 
emeğin üretken gücündeki gelişmenin kapitaliste, aynı değişen sermeye yatırımı ile genişlik 
ya da yoğunluk bakımından her bireysel emek-gücünü daha büyük ölçüde sömürme yoluyla 
daha fazla emeği harekete geçirme olanağını sağladığını ileri sürmektedir.26 Marx, ayrıca 
kapitalistin giderek artan ölçüde hünerli işçi yerine daha az hünerli işçi koyarak, olgun emek-
gücü yerine henüz olgunlaşmamış emek-gücü, erkek yerine kadın, yetişkin yerine genç ya da 
çocuk çalıştırarak, aynı sermaye ile daha büyük emek-gücü kitlesi satın alacağını ifade 
etmektedir.27 
Marx, kentlere sürekli göçün, çiftliklerin biraya toplanıp yoğunlaşması, ekilebilir toprakların 
mera haline getirilmesi, makineleşme gibi nedenlerle kırsal bölgelerde sürekli artı-nüfusun 
meydana gelmesi ve kulübelerin yıkılmasıyla tarımsal nüfusun zorla yerlerinden edilmelerin 
hep el ele gideceğini, bir bölgede insan ne kadar seyrek olursa , “nispi artı-nüfus”un o kadar 
fazla, çalışma araçları üzerindeki baskının o kadar büyük, tarımsal nüfusun, barınma 
olanaklarına göre mutlak fazlalığının o derece üstün ve dolayısıyla köylerde yerel artı-nüfus 
birikimi ile insanların en berbat koşullar altında üst üste yaşamalarının o denli yoğun 
olacağını, insanların kitle halinde, dağınık küçük köylerde ve kasabalarda toplanmalarının, 
topraktan zorla sürülüp çıkarılmaları sonucu meydan geleceğini, sayıları azaldığı ve 
sağladıkları ürünlerin kitlesi büyüdüğü halde, tarım emekçilerinin sürekli olarak gereksiz hale 
gelmelerinin, onların sefalete düşmelerinin nedeni olacağını ileri sürmektedir. Düşünür, 
insanların bu yoksul ve perişan durumlarının, bulundukları yerlerden sürülmelerinin nedeni 
olduğunu ve son direnme güçlerini de kırarak onları büyük toprak sahipleriyle büyük 
çiftçilerin kölesi haline dönüştüren sefil barınma koşullarının başlıca kaynağı olduğunu, 
böylelikle en düşük ücretin onlar için doğa kanunu haline geleceğini ifade etmektedir.28 
Marx, toprağın üzerindeki sürekli nispi artı-nüfusa karşın kırsal bölgelerin yine de seyrek 
nüfuslu bir yer olduğunu, bunun yalnızca insanların kentlere, madenlere, demiryolu yapımı 
gibi alanlara doğru aktığı noktalarda yerel olarak görülmeyeceğini, aynı durumun ilkbahar ve 
yazın olduğu kadar hasat zamanında da İngiliz tarımının son derece dikkatli ve yoğun çalıştığı 
ve ek işçiye gereksinme duyduğu dönemlerde de her yerde fark edileceğini, toprağın olağan 
gereksinimleri için her zaman gereğinden fazla, oysa olağanüstü ya da geçici zamanlar için 
her zaman gereğinden az tarım emekçisinin var olduğunu belirtmektedir. Düşünür, bu 
nedenle, resmi belgelerde aynı yerlerde ve aynı zamanlarda hem işçi eksikliği ve hem de işçi 
fazlalığı konusunda çelişik şikâyetlerin bulunduğunu, geçici ya da yerel emek 
gereksinmesinin ücretlerde yükselmeye yol açmadığını, ancak kadınlarla çocukların zorla 
tarlalara gönderilmelerine ve giderek daha küçük yaşlarda sömürülmelerine yol açtığını öne 
sürmektedir.   

                                                                 
26 Marx, K. (2007). Kapital Birinci Cilt [(Capital, A Critical Analysis of Capitalist Production, Volume 1, 
Lawrance and Wishart, London, 1971)’den çeviren; Alaattin Bilgi], Ankara: Sekizinci Baskı, Sol Yayınları, s. 
605. 
27 Marx, K. (2007). ss. 605-606. 
28 Marx, K. (2007). ss. 657–658. 
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Yazar, kadınlarla çocukların sömürülmelerinin büyük boyutlara ulaşır ulaşmaz, bu durumun, 
erkek tarım emekçilerini artı-nüfus haline getirmenin ve ücretlerini düşürmenin bir aracı 
haline geleceğini, İngiltere’nin doğusunda bu “kısır döngü”nün (cercle vicieux) parlak bir 
sonucu olarak ekip sistemi denilen bir şeyi yaratıldığını belirtmektedir.29 
Yine bu bağlamda Marx, makinenin kas gücünü vazgeçilmez bir öğe olmaktan çıkardığı 
ölçüde kasları zayıf, vücut gelişmesi eksik, ancak eklem ve organları kıvrak işçileri çalıştıran 
bir araç haline geleceğini, bu nedenle de kadın ve çocuk emeğinin makine kullanan kapitalist 
için aranan ilk şey olduğunu ifade etmektedir. Yazar, emek ve emekçinin yerini alan bu güçlü 
aracın, çok geçmeden yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin işçi ailelerinin bütün üyelerini 
doğrudan sermayenin egemenliği altına sokarak, ücretli işçi sayısını artırmanın bir aracı olup 
çıktığını, kapitalist hesabına yapılacak zorunlu işin, yalnız çocukların oyun alanlarına el 
atmakla kalmadığını, aile çevresinde bireylerin kendileri için diledikleri gibi 
harcayabilecekleri zamana ve emeğe de el attığını belirtmektedir.30     
Marx, emek-gücünün değerinin yalnız yetişkin işçinin yaşamının devamı için gerekli emek-
zamanı ile değil, aynı zamanda ailesinin bakımı için gerekli olan emek-zamanıyla da 
belirlendiğini, makinenin, bu ailenin bütün üyelerini emek-pazarına sürerek, yetişkin erkeğin 
emek-gücünün değerini bütün ailesinin üzerine dağıttığını, böylece, erkeğin emek-gücünün 
değerini düşürdüğünü öne sürmektedir.   

                                                                 
29 Marx, K. (2007). ss. 658–659. 
30 Marx, K. (2007). s. 380. 
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Düşünür, dört kişilik bir ailenin emek-gücünün satın alınmasının, belki de eskiden yalnız aile 
reisinin emek-gücünün satın alınmasından daha pahalıya mal olabileceğini, ama buna karşılık 
kapitalist düzende bir günlük emeğin yerini dört günlük emeğin aldığını ve bir kişiye göre 
dört kişinin artı-emeğinin fazlalığı oranında bir düşme olduğunu, ailenin yaşayabilmesi için 
bu dört kişinin yalnız çalışmış olmayacağını, kapitalist için artı-emeği de çoğaltacaklarını, 
böylelikle makinenin, sermayenin sömürücü gücünün başlıca konusu olan insan malzemesini 
artırmanın yanı sıra, bu sömürünün derecesini de yükselteceğini ifade etmektedir.31 
Marx, çağcıl sanayi tarihinin; sermayenin, eğer önüne set çekilmezse, bütün işçi sınıfını, 
umursamaz ve acımaz bir şekilde en aşağı düzeye düşürmek için çalışacağını savunmaktadır. 
Yazar, işgününü uzatmakla, kapitalistin daha yüksek ücret ödeyebileceğini ve eğer ücretlerin 
artması, sızdırılan daha büyük emek miktarına ve bunun sonucu olarak emek-gücünün daha 
büyük hızla yok olmasına karşılık gelmiyorsa emeğin değerini buna karşın düşürebileceğini 
belirtmektedir.   
                                                                 
31 Marx, K. (2007). ss. 380-381. Marx, görüşünü, İngiltere’de 1844 yılında yayımlanan bir rapora dayanarak 
somut verilerle desteklemektedir. Rapor bağlamında Marx, erkekler yerine gitgide daha fazla kadın ve hepsinden 
daha fazla da yetişkin işçi yerine çocuk işçi çalıştırılması nedeniyle işçilerin sayı bakımından artışının çok fazla 
olduğunu, 13 yaşındaki üç kız çocuğunun haftada 6 şilin ile 8 şilin arasında değişen ücretle, yine haftada 18 şilin 
ile 45 şilin arasında ücret alan tek bir yetişkin erkek işçinin yerini aldığını ifade etmektedir. Bkz. Marx, K. 
(2007). s. 381 dipnot 38. Öte yandan, Marx’ın bu görüşü, Tilly ve Scott tarafından da desteklenmektedir. 
Yazarlar, bu konuyu şöyle anlatmaktadırlar. Eğer kız çocuğu, ebeveyninin evinde yaşıyorsa onun alacağı ücret, 
aile fonunun ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur. İngiltere’de XVIII. yüzyılda tarımın çağcıllaşmaya başlaması, 
bazı bölgelerde tarım emekçileri için yoğun bir talep oluşturmuş ve aileler “şebekeler” (gangs) şeklinde 
kendilerini toptan kiraya vermişlerdir. Yine bu yüzyılda yerel sanayinin büyümesi ve XIX. yüzyılda tekstil 
fabrikalarının çoğalması, ailelerin, kız çocuklarını ev hizmetçiliğine vermek yerine onları evde tutarak sanayide 
çalıştırmalarına yol açmıştır. Yerel sanayi, ailenin tümünü ve iplikçilerin tümünü kiralamak için özel olarak 
talepte bulunmuştur. 1760’lı yıllarda gayrimenkulleri azalan birçok aile tarımdan tekstil sektörüne geçiş 
sağlamıştır. Bu durumu bir kız çocuğu şu şekilde anlatmıştır: “Ailem gayrimenkullerini yitirince babam sırada 
işlere girmiş ancak ailenin geçimini sağlamakta hiçbir zaman başarısız olmamıştır. Daha açık bir deyişle, 
erkekler için dokumacılık, kadınlar ve çocuklar için “seyyar araba” (card) ve “çark işleri” (hand-wheel) bol 
miktarda bulunmuştur. Babam fabrikada ip eğiren annemle evlenmiş… Annem, bana, örücülük yapmak için 
yaşım çok genç olmasına karşın, ekmeğimi kazanabilmek için fabrikada seyyar arabacılık ve pamuk eğiriciliği, 
babam için keten sargısı ve pamuk argacı hazırlamamı ve benden yaşlı kardeşlerime dokumacılık yapmayı 
tavsiye etmiştir. Yeterli yaşa gelince ve güç kazanınca ben de babamın yanında dokumacılık işine girdim”. 
İngiltere’de ailelerini toptan çiftliklere kiralayan kimseler çiftlik işleri durgunluğa girince çocuklarını ipçi ve 
dokumacı yapmışlar ve bu çocukların elde ettiği kazanç aile için ek bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Bu çocuklar 
aileleriyle birlikte yaşamışlar ve kazançlarından ebeveynlerine belirli bir haftalık veya aylık ücret vermişlerdir. 
Ebeveynlerin bu ücreti almaya hakkının olduğu anlayışı benimsenmiştir. Bu bağlamda aile ekonomisinin bütün 
üyelerinin sorumlu olduğu kavramının, para kazanan çocuğun gerçek veya “gizilgüç” (potential) bağımsızlığıyla 
birlikte olduğunu belirtmek gerekir. Bu uygulamalar, erken fabrika ailelerinde oldukça yaygın bir şekilde 
uygulanmıştır. Tekstil üretiminin fabrikalar şekilde “yeniden organizasyonu” (reorganization), birçok aileyi 
endüstrileşmiş kasabalara çekmiştir. Bu bağlamda bekâr bir kızın kırsaldan kente göçerek fabrikada çalışması 
yerine fabrika sahiplerinin kızları olan veya sağlıklı güçlü kızları olan aileleri tercih etmesi olgusundan 
faydalanarak tüm aile kente gelerek hep birlikte fabrikalarda çalışmaya başlamışlardır. Nitekim fabrikalarda 
çalışanlar aileler şeklinde gruplandırılmış, ücretler ise kişi başına belirlenmiş olmasına karşın, işçi çocuğun 
babasına ödenmiştir. Kız çocuklarının, ev hizmetçiliğine gittiği bu yaşlarda aileler onları fabrikalarda 
çalıştırmışlardır. Üstelik bu kızlar, bağımsız bir çalışan kimliğini kazanamamış, ebeveynlerinin kendilerini 
kiraladığı “aile ücret kazananları” (family wage earners) kimliğini taşımışlardır. Tilly L.A. ve Scott J.W. (1978). 
ss. 111-112. 
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Düşünür, bunun, başka bir biçimde de yapılabileceğini savunmaktadır. Yazar bu konuda bir 
örnek vererek, burjuva istatistikçilerinin Lancashire fabrikalarında çalışan işçi ailelerinin 
ortalama ücretlerinin artmış olduğunu söylediklerini, ancak onların unuttuğu şeyin, bir tek 
erkeğin yerine, o dönemde, aile reisi, karısı ve belki de üç dört çocuğunun, kendilerini, 
sermayenin ölüm tekerleklerinin altına attığını ve toplam ücretlerdeki artışın, aileden 
sızdırılan artı-emeğe uygun düşmediğini karşılamadığını ifade etmektedir.32 
Bundan da öte Marx, kadın ve çocukların ucuz emek-gücünün sömürülmesinin, kapitalistlerin 
rekabetteki güçlerinin tek temeli olduğunu öne sürmektedir. Düşünür, kadınlarla çocukların 
emeğinin düpedüz kötüye kullanılmasının, yaşam ve çalışma için gerekli her türlü normal 
koşullardan işçilerin tamamen yoksun bırakılmaları ve aşırı çalışma ile gece işinde uygulanan 
düpedüz zulüm yoluyla emek-gücünde sağlanan ucuzluğun, en sonunda aşılması olanaksız 
doğal engellere gelip dayanacağını savunmaktadır. Düşünür, bu yöntemlere dayanarak meta 
fiyatlarında sağlanan ucuzluk ile genellikle kapitalist sömürünün de son sınırına gelmiş 
olduğunu, uzun yıllar alan en sonu bu noktaya gelindiğinde makine kullanma ve bundan böyle 
dağınık ev sanayileri ile imalat sanayilerinin de fabrika sanayilerine dönüşme saatinin gelip 
çattığını ifade etmektedir.33 
Marx, bu hareketin en muazzam örneğinin, giyim eşyası üretiminde görüleceğini, İngiliz 
Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonunun sınıflandırmasına göre, bu sanayinin, 
hasır şapka yapımcılarını, kadın şapkası yapımcılarını, berecileri, terzileri, kadın giyim eşyası 
yapımcılarını, gömlekçileri, korsecileri, eldivencileri, ayakkabıcıları ve kravat, yaka yapımı 
gibi pek çok küçük kolları kapsadığını ifade etmektedir. Düşünür, 1861 yılında bu sanayilerde 
çalışan kadınların sayısının İngiltere ile Galler’de 586.298 olduğunu bunlardan 115.242’sinin 
hiç değilse 20 yaşın, 16.650’sinin de 15 yaşın altında olduğunu ifade etmektedir. İngiltere ve 
Galler’de şapkacılıkta, ayakkabıcılıkta, eldivencilikte ve terzilikte çalışan erkeklerin sayısının 
437.969 olduğunu, bunların 14.964’ünün 15 yaşın altında, 89.285’inin 15 ila 20 arasında ve 
333.117’sinin yirmi yaşının üzerinde olduğunu belirtmektedir. Düşünür, 1861 sayımına göre 
İngiltere ve Galler’de toplam çalışan işçi sayısının 1.024.267 olduğunu ve bu rakamın aşağı 
yukarı tarım ve hayvancılıkta çalışan insan sayısı kadar olduğunu, bu şekilde makinenin 
yarattığı mucize ile bu derece muazzam ürün kitlesinin doğmasına ve bu derece muazzam işçi 
kitlesinin serbest kalmasına niçin yol açtığını anlamaya başlayacağımızı savunmaktadır.34 
Marx, giyim eşyası üretiminin, kısmen parçaları dağınık bir şekilde zaten hazır bulunan 
işbölümünü, atölyelerinde yeniden uygulayan manüfaktürlerde, kısmen küçük el sanatı 
ustaları tarafından yürütüldüğünü öne sürmektedir.   

                                                                 
32 Marx, K. (2008). ss. 133-134. 
33 Marx, K. (2007). ss. 448-449. 
34 Marx, K. (2007). s. 449. 
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Düşünür, bununla birlikte, bu ustaların, eskiden olduğu gibi bireysel tüketiciler için değil, 
bundan böyle manüfaktürler ve mağazalar çalışmakta ve bu durumun öyle ölçülere 
ulaşmaktadır ki bazı kent ve kasabalar ile dolaylarında örneğin kunduracılık gibi işlerin çoğu 
zaman bölgeyi bütünüyle içine alan uzmanlık alanları haline geldiğini ve sonul aşamada bu 
üretimin, büyük ölçülerde, manüfaktürlerin, mağazaların ve hatta küçük el sanatı ustalarının, 
işyerlerinin uzantılarını oluşturan ev sanayisi işçileri tarafından sağlanacağını belirtmektedir.35 
Marx, kapitalist düzende hammadde ve benzeri şeylerin makine sanayisi tarafından 
sağlanacağını, lütuf ve inayete terk edilmiş ucuz insan malzemesi kitlesinin “taillable à merci 
et miséricorde” (acıma ve merhamete sığınmış) ise makine sanayisi ve geliştirilmiş tarımın 
özgür duruma getirdiği insanlardan oluşacağını belirtmektedir. Düşünür, bu sınıftan 
manüfaktürlerin, kaynaklarını temel olarak kapitalistin talepteki herhangi bir artışı karşılamak 
için elinin altında hazır donatılmış bir ordu bulundurmak gereksinimine borçlu olduklarını öne 
sürmektedir.36 Düşünür, bununla birlikte, söz konusu manüfaktürlerin dağınık el sanatları ile 
ev sanayilerinin geniş bir temel olarak varlıklarını sürdürmelerine izin verdiğini, bu 
işkollarında büyük ölçüde artı-değer üretilmesi ve ürettikleri ürünlerin giderek ucuzlamasının, 
temel olarak, ancak sefil bir yaşamı sürdürmeye yetecek kadar düşük ücret ödenmesi ve 
emek-zamanının insan bedeninin dayanabileceği son sınıra kadar uzatılması nedenlerinden 
kaynaklandığını belirtmektedir. Marx, daha açık bir deyişle, metalar haline dönüştürülen insan 
teri ve kanının ucuzluğu sayesinde pazarların sürekli genişlediğini ve günden güne de 
geliştiğini, İngiliz zevkleri ile alışkanlıklarının ağır bastığı İngiliz sömürge pazarları için 
durumun böyle olduğunu savunmaktadır. Düşünür, en sonunda kritik bir noktaya ulaşıldığını, 
eski yöntemin temellerinin, az çok sistemli bir işbölümü ile birlikte işçilerin düpedüz ve 
zalimce sömürülmesinin artık pazarların genişlemesine yetmediği gibi ondan daha da hızlı 
gelişen kapitalistler arasındaki rekabeti karşılamaktan uzak olduğunu öne sürmektedir. 
Düşünür, kapitalist düzende makinenin öne geçme zamanının gelip çattığını, elbisecilik, 
terzilik, ayakkabıcılık, şapkacılık ve birçok benzeri geniş üretim alanının bütününe aynı 
derecede saldıracak olan kesin sonuçlu devrimci makineyi dikiş makinesinin oluşturduğunu 
ileri sürmektedir.37                 
Marx, büyük sanayinin gelişmesinden beri, bütün makinelerin el attığı yeni sanayi kollarında 
işçi sınıfı üzerinde yapmış olduğu etkinin aynısını dikiş makinesinin yaptığını belirtmektedir. 
Düşünür, çok küçük yaştaki çocukların başıboş kaldığını, makinede çalışan işçilerin 
ücretlerinin, çoğu yoksulun da yoksulu olan ev işçilerine göre yükseldiğini, buna karşın, daha 
iyi durumdaki el sanatçılarının ücretlerinin, makinenin rekabetiyle düştüğünü öne 
sürmektedir.   

                                                                 
35 Marx, K. (2007). s. 449.  
36 İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyon üyesi Bay White, hemen hemen tümü kadın olan 1.000 
ile 1.200 kişi çalıştıran askeri bir elbise manüfaktürü ile 1300 kişi çalıştıran bir ayakkabı fabrikasını ziyaret 
etmiş, buralarda çalışanların neredeyse yarısının çocuk ve genç işçilerden oluştuğunu gözlemlemiştir. Bkz. 
Marx, K. (2007). s. 450 dipnot 184.   
37 Marx, K. (2007). ss. 449-450. 
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Düşünür, yeni makine işçilerinin özellikle kızlar ve genç kadınlar olduğunu, bunların, 
mekanik kuvvetin yardımıyla erkeklerin ağır işler üzerindeki tekelini yıktıklarını, hafif 
işlerden yaşlı kadınları ve küçük çocukları söküp attıklarını, Londra’da son on yıldaki açlık 
sonucu ölümlerdeki korkunç artışın, dikiş makinesinin yayılması ile paralel gittiğini ifade 
etmektedir. Marx, yeni kadın işçilerin, makineyi, makinenin ağırlığına, büyüklüğüne ve 
özelliğine göre bazen oturarak, bazen ayakta, elleriyle ve ayaklarıyla ya da yalnızca elleriyle 
çalıştırdıklarını ve büyük emek-gücü harcadıklarını ileri sürmektedir. Düşünür, eski düzene 
göre daha az olmakla birlikte uzun süren çalışmaları nedeniyle yaptıkları işin sağlığa zararlı 
olduğunu, dikiş makinesinin zaten dar ve kalabalık odalara girmesiyle sağlığa zararlı 
koşulların daha da artmış olduğunu savunarak İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki 
Komisyonunun İkinci Raporundan şöyle bir örnek nakletmektedir: “Tavanları çok alçak olan 
ve içlerinde 30-40 dikiş makine işçisinin çalıştıkları odalara girildiği zaman karşılaşılan 
durum dayanılmaz derecede… Ütüleri kızdırmak için kullanılan gaz sobalarından doğan 
sıcaklık korkunç… Çalışma saatlerinin ılımlı olduğu, yani sabah saat sekizden akşam altıya 
kadar olduğu zamanlarda bile böyle yerlerde her gün üç-dört kişi bayılıp kendinden 
geçiyor.”38 
Marx, üretim araçlarındaki devrimin zorunlu bir sonucu olan sanayi yöntemlerindeki 
devrimin, karmakarışık geçiş biçimleriyle sonuca ulaştığını, söz konusu biçimle dikiş 
makinesinin şu ya da bu sanayi kolunda egemen duruma gelmesine, çalıştığı süreye, işçilerin 
daha önce içinde bulundukları koşullara, manüfaktürün, el sanatlarının ya da ev sanayisinin 
bu sanayi kolundaki ağırlığına, işyerlerine ödenen kiralar gibi unsurlara bağlı olarak 
değişiklik gösterdiğini belirtmektedir. Düşünür, bu görüşüne bir örnek vererek, işin büyük 
kısmının zaten basit elbirliği ile örgütlenmiş olduğu elbisecilikte dikiş makinesini temel alan 
manüfaktür biçiminin başlangıçta sanayi kolunda yeni bir öge olduğunu, terzicilik, 
gömlekçilik, kunduracılık gibi mesleklerde bütün biçimlerin iç içe geçtiğini öne sürmektedir. 
Düşünür, bir yerde, gerçek anlamıyla fabrika sisteminin bulunduğunu, bir diğerinde aracıların 
olduğunu, kapitalistin “en chef” (şef olarak) hammaddeyi aldığını, oda ya da tavan aralarında 
dikiş makinelerinin çevresinde 10-15 ya da daha fazla işçi topladığını, nihayetinde makinenin 
bir sistem halinde örgütlenmediği ve küçük boyutlarda da kullanılabileceği yerlerde her 
zaman olduğu gibi zanaatçılar ile ev işçilerinin, kendi aileleri ya da dışarıdan sağlanan az 
miktarda emekle kendi dikiş makinelerinden yararlandıklarını vurgulamaktadır.39 
Marx, İngiltere’de egemen olan kapitalist sistemde kapitalistin çok sayıda makineyi kendisine 
ait binalarda topladığını ve bu makinelerin yaptıkları nesneleri, üzerlerinde daha fazla 
işlenmesi için ev işçilerine dağıttığını, geçiş biçimlerindeki bu çeşitliliğin, yine de gerçek 
anlamıyla fabrika sistemine dönüşme eğilimini gizleyemediğini ileri sürmektedir. Düşünür, bu 
eğilimin dikiş makinesinin taşıdığı özellik ile de beslendiğini ve bu makinenin çeşitli işlerde 
kullanılmasının daha önce çeşitli kollara ayrılmış bulunan işlerin tek çatı ve yönetim altında 
toplanmasını kolaylaştırdığını öne sürmektedir.   

                                                                 
38 Marx, K. (2007). ss. 450-451 ve dipnot 186. 
39 Marx, K. (2007). s. 451. 
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Marx, ayrıca, hazırlık niteliğindeki iğne işleri ile diğer bazı işlemlerin, makinenin bulunduğu 
binalarda yapılmasının daha uygun olacağı koşulları yarattığı gibi el dikişçilerine ve kendi 
makineleri ile çalışan ev işçilerine de kaçınılmaz olarak el koyduğunu, bu kaçınılmaz sona 
bazılarının yakalandığını belirtmektedir. Düşünür, dikiş makinelerine sürekli olarak artan 
miktarlarda para yatırılmasının makine ile yapılan malların üretimini kamçıladığını, pazarların 
bu mallar ile dolup taştığını ve böylelikle ev işçilerine, makinelerini satma zamanının 
geldiğini haber verdiğini, bizzat bu makinelerin üretimindeki aşırılığın da sürüm güçlüğü 
içinde kıvranan üreticileri haftalık olarak kiraya vermeye zorladığını, böylelikle küçük makine 
sahiplerinin söz konusu öldürücü rekabet altında ezilmelerine yol açtığını öne sürmektedir. 
Düşünür, makinelerin yapısındaki sürekli değişiklikler ve giderek ucuzlamalarının eski 
tiplerin fiyatlarını her geçen gün düşürdüğünü, bunların kitle halinde gülünç fiyatlarla onları 
kârlı biçimde çalıştırabilecek tek insan olan büyük kapitalistlere satılmasına yol açtığını, sonul 
aşamada, insanın yerini buhar makinelerinin almasının, bütün benzeri devrimlerde olduğu gibi 
burada da öldürücü darbeyi indirdiğini vurgulamaktadır. Marx, başlangıçta buhar gücünün 
kullanılmasının makinelerde düzensizlik, hızlarını ayarlama zorluğu, hafif olanların çabuk 
yıpranıp aşınması gibi salt teknik güçlüklerle karşılaşıldığını ve deneyimlerle bunların 
hepsinin üstesinden gelindiğini, bir yandan, birçok makinenin geniş bir manüfaktürde 
toplanması buhar gücünün kullanılmasına yol açarken, diğer yandan, buharın insan kası ile 
rekabetinin de makineler ile insanların büyük fabrikalarda toplanmasını hızlandırdığını 
belirtmektedir. Düşünür, İngiltere’nin böylelikle yalnızca muazzam giyim eşyası sanayisinde 
değil bahsedilen işkollarının çoğunda, manüfaktürün, el sanatlarının ve ev işinin uzun süre 
önce ortaya çıkan büyük sanayinin etkisi altında tümüyle değişen ve düzeni bozulan bu üretim 
biçimlerinin her biri fabrika sistemine dönüştükten sonra bunun içerdiği toplumsal gelişme 
ögelerinin hiçbirisine karışmadan fabrika sisteminin bütün dehşetini daha da canlı bir biçimde 
yaşadığını öne sürmektedir.40 
Marx, kendiliğinden başlayan bu sanayi devrimine, fabrika kanunlarının, kadınları, gençleri 
ve çocukları çalıştıran bütün sanayi kollarına uygulanmasının yapay olarak yardımcı 
olduğunu ileri sürmektedir.   

                                                                 
40 Marx, K. (2007). ss. 451-452. Marx, Tendency to Factory System adlı rapordan konuyla ilgili şu örneği 
vermektedir: [“Şu sırada bütün işkolu bir geçiş durumunda olup dantelacılığın, dokumacılığın vb. geçirdiği aynı 
değişikliği geçiriyor”… “Tam bir devrim”… “1840 yılında Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonun 
görev tarihinde çorap yapımı henüz bir el işiydi. 1846’dan beri buharla çalışan çeşitli makineler kullanılmaya 
başlandı. İngiltere’de çorap yapımında her iki cinsiyetten ve 3 yaşından yukarı her yaştan çalıştırılanların toplam 
sayısı, 1862 yılında 120.000 kadardı. 11 Şubat 1862 tarihli parlamento kararına göre bunlardan ancak 4.063’ü 
fabrika yasaları kapsamına giriyordu”]. Marx, K. (2007). s. 453 ve dipnot 193. 
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Düşünür, işgününün süresinin yemek ve dinlenme paydosları, başlangıç ve bitiş saatlerinin 
zorunlu olarak düzenlenmesi, çocuklar için vardiya sisteminin uygulanması, belirli bir yaşın 
altındaki çocukların çalıştırılması yasağı gibi bir yandan daha fazla makine kullanılmasını41 
ve devindirici güç olarak kas yerine buhar gücünün geçmesini zorunlu kıldığını,42 diğer 
yandan, zaman kaybını gidermek için ortaklaşa kullanılan üretim araçlarında, fırınlarda, 
binalar gibi şeylerde bir genişleme olacağını, kısacası, üretim araçlarında daha büyük bir 
yoğunlaşma ve buna uygun olarak işçilerin sayısında bir artma meydana geldiğini öne 
sürmektedir. Düşünür, Fabrika Kanununun tehdit ettiği bu manüfaktür adına tekrar tekrar ve 
hararetle öne sürülen başlıca itirazın, aslında, işin eski ölçüsünde sürdürülebilmesi için daha 
büyük miktarda sermaye yatırılmasının gereğini saklaması olduğunu ancak ev sanayileri ve bu 
sanayiler ile manüfaktür arasındaki ara biçimlerdeki emek açısından işgününe ve çocukların 
çalıştırılmasına sınırlamalar getirilir getirilmez söz konusu sanayilerin geriye itileceklerini 
zira emek gücünün sınırsız bir şekilde sömürülmesinin bunların rekabetteki güçlerinin tek 
temeli olduğunu savunmaktadır.43 
Marx, İngiltere’de çocuk işçilerin emek-gücünün sömürülmesine önceden özellikle kibrit 
manüfaktüründe yoğun bir şekilde karşılaşıldığını belirtmektedir. Düşünür, bu manüfaktürde 
çocukların yemeklerini atıştırırken bile zehirli buharları yüzlerine doğru yükselen fosforlu 
eriyiğe çöpleri batırmalarına devam etmelerinin zorunlu bir gereklilik olarak düşünüldüğünü, 
bu durumu önlemek isteyen 1864 tarihli Fabrika Kanununun çocuklara serbest zaman 
verilmesini öngören hükmü sayesinde çıkan buharın işçilerle temasını engelleyen bir batırma 
makinesinin bulunmasının zorunlu kılındığını ifade etmektedir. Düşünür, kibrit yapımında 
batırma ve diğer makinelerin kullanılmasıyla yalnız tek bir bölümde 230 kişinin yerine 14 ile 
17 yaş arasında 32 erkek ve kız çocuğun çalıştırılmaya başlandığını, 1865 yılında buhar 
gücünün kullanılmaya başlanmasıyla emekten yapılan bu tasarrufun daha da ileri 
götürüldüğünü vurgulamaktadır.44 
Marx, İngiltere’de çocuk işçilerin emek-gücünün sömürülmesine dantela manüfaktüründe 
kibrit manüfaktüründen daha uzun süre karşılaşıldığını belirtmektedir. Düşünür, 1864 tarihli 
Fabrika Kanununun kapsamına dantela manüfaktürünün uzun süre girmediğini, bundan 
istifade eden kapitalistlerin çeşitli türdeki dantelaların kuruması için üç dakikadan bir saate ve 
daha fazlasına kadar değişebilen gerekli zamanların çok değişik olması nedeniyle yemek 
zamanlarını düzenlemeyeceklerini öne sürdüklerini nakletmektedir. Marx, kapitalistlerin bu 
tutumuna, İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonunun bu konudaki yanıtının 
şu şekilde olduğunu ifade etmektedir: “Buradaki koşullar, ilk raporumuzda ele alınan duvar 
kâğıdı sanayisinin benzeridir.   

                                                                 
41 Marx, çömlekçilik işkolu için Britain Pottery (Glasgow) firmasından Bay Cochrane’nin şu sözünü örnek 
olarak göstermektedir: [“Üretim miktarını devam ettirmek için çok sayıda makine kullanma yoluna gittik ve 
bunları hünersiz işçiler çalıştırmaktadırlar; eski yönteme göre daha fazla üretimde bulunabileceğimize her geçen 
gün daha fazla inanmaktayız”... “Fabrika kanunları, daha fazla makine kullanılması yolunda etki yapmaktadır”]. 
Marx, K. (2007). s. 453 ve dipnot 194.         
42 Marx, bu şekilde çömlekçiliğin, fabrika kanunları kapsamına alınmasıyla, elle kullanılan çarkların yerine çok 
sayıda buharlı çarkların kullanılmaya başlandığını belirtmektedir. Marx, K. (2007). s. 453 ve dipnot 195.     
43 Marx, K. (2007). s. 453. 
44 Marx, K. (2007). s. 454 ve dipnot 197. 
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Bu işkolundaki belli başlı sanayiciler, kullanılan malzemenin niteliği ve geçirdiği çeşitli 
işlemler nedeniyle, ciddi kayıplara yol açmaksızın belirli bir anda yemek paydosu 
verilemeyeceğini öne sürmüşlerdir. Ama eldeki kanıtlar, gerekli özen gösterildiği ve daha 
önceden düzenlendiği takdirde, kaygı duyulan güçlüklerin üstesinden gelineceğini göstermiş 
ve parlamentonun bu oturumunda kabul edilen fabrika kanunlarının Genişletilmesi 
Kanununun 6. kesimindeki 6. madde gereğince, bunlara fabrika kanunlarında belirlenen 
yemek saatlerine uymaları için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren on sekiz aylık bir süre 
tanınmıştır.” Marx, bu kanuna karşı manüfaktürcülerin şu yanıtı verdiğini nakletmektedir: 
“Fabrika kanunlarının bizim işkolumuza uygulanması ile ortaya çıkacağını sandığımız 
sakıncaların görülmediğini sevinerek söylemek isterim. Üretimde herhangi bir aksaklık 
olmadığı gibi aynı sürede daha fazla üretimde bulunuyoruz.” Marx, hiç kimsenin aşırı 
dehasından dolayı yakınmaya kalkışamayacağı İngiliz kanun koyucunun, geçirilen 
deneyimlerden, işgününün sınırlandırılmasına ve bir düzene sokulmasına karşı üretim 
sürecinin niteliğinden ileri geldiği öne sürülen sözde engellerin basit ve zorunlu bir kanunla 
ortadan kalkacağı sonucuna ulaştığını bildirmektedir. Marx, böylelikle fabrika kanununun bir 
sanayi koluna uygulanması üzerine 6 ay ila 18 ay arasında değişen bir süre tanındığını ve 
fabrikatörlerin, kanunların uygulanmasını engelleyen bütün güçlükleri ortadan kaldırmasının 
zorunlu tutulduğunu belirtmektedir. Marx, Mirabeau’nun “Impossible! Ne me dites jamais ce 
bête de mot” (Olanaksız! Bu budalaca sözcüğü bana asla söylemeyin!) sözünün özellikle 
çağcıl teknoloji için geçerli olduğunu, ama fabrika kanunlarının bir yandan manüfaktür 
sisteminin fabrika sistemine dönüşümü için gerekli olan maddi ögeleri yapay olarak 
olgunlaştırırken eşanlı olarak da daha büyük sermaye yatırımını zorunlu hale getirdiğini, diğer 
yandan ise küçük patronların gerilemesini ve sermayenin yoğunlaşmasını hızlandırdığını ileri 
sürmektedir.45 
Marx çocuk işçiliğinin kullanıldığı sanayilerde zaten acınacak düzeyde olan ücretlerin her 
yerde ve özellikle dantela bölgelerinde egemen olan ayni sistemle “nominal” (yazılı) 
miktarının çok daha altına düşeceğini vurgulamaktadır.46 
Marx, teknik yollardan ortadan kaldırılabilecek tamamen teknik engellerin yanı sıra, işçilerin 
kendilerinin gelişigüzel alışkanlıklarının çalışma saatlerinin düzenlenmesini güçleştirdiğini 
öne sürmektedir. Düşünür, bunun, özellikle parça-başı ücretin egemen olduğu, günün ya da 
haftanın bir kısmında uğranılan zaman kaybının daha sonra yapılacak fazla çalışma ve gece 
işiyle karşılanabileceği durumlarda söz konusu olduğunu, bu durumun yetişkin işçiyi 
insanlıktan çıkardığı gibi karısıyla çocuklarının da yıkımı demek olduğunu belirtmektedir. 
Düşünür, konuyla ilgili olarak İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonun 
Üçüncü Raporundan şu şekilde örnekler vermektedir: [(Yüksek fırınlarda) “hafta sonuna 
doğru iş, işçilerin pazartesi günleri ile salı günlerinin bir kısmında ya da tamamında aylaklık 
etme alışkanlığında olmaları nedeniyle süre olarak genellikle epeyce artmaktadır” … “Küçük 
patronların çalışma saatleri genellikle pek düzensizdir, iki-üç gün kaybederler ve sonra da 
bunu telafi etmek için bütün gece çalışırlar…   

                                                                 
45 Marx, K. (2007). ss. 454-455 ve dipnot . 
46 Marx, K. (2007). s. 448. 
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Eğer varsa daima kendi çocuklarını çalıştırırlar.”… “İşe gelmedeki düzensizlik, bunu telafi 
etmek için daha ucuz çalışma olanağı ve alışkanlığı ile isteklendirilmektedir.” … 
“Birmingham’da... bir kısmında tembellik ederek, geriye kalanında köle gibi çalışarak… pek 
çok zaman kaybedilmiş olur]. Marx, emek gücünün harcanmasındaki bu düzensizliğin, yorucu 
ve tekdüze bir işin yarattığı bıkkınlığa karşı doğal ve kaba bir tepki olmakla birlikte daha çok 
üretimdeki anarşiden ileri geldiğini ve bu anarşinin kendisinin de emek-gücünün sermaye 
tarafından sınırsız bir şekilde sömürülmesi önkoşuluna dayandığını öne sürmektedir. Düşünür, 
sınai çevrimin genel devresel değişmeleri ve her sanayinin etkisi altında kaldığı özel 
dalgalanmaların yanı sıra yılın deniz ulaşımı için uygun mevsimlerinin belli aralıklarla 
değişmelerine, modaya ya da en kısa zamanda karşılanması gereken büyük siparişlerin 
birdenbire yapılmasına bağlı olan mevsimsel değişmelerin de hesaba katılması gerektiğini 
ileri sürmektedir. Düşünür, bu tip siparişler verme alışkanlığının demiryolları ve telgrafların 
gelişmesiyle arttığını belirtmekte ve İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki 
Komisyonun Dördüncü Raporundan şu alıntıyı yapmaktadır: [“Demiryolu şebekesinin ülke 
düzeyinde yayılması, kısa süreli siparişleri fazlasıyla dürtüklemektedir. Şimdi müşteriler her 
15 günde bir ya da buna yakın sürelerle, Glasgow, Manchester ve Edinburgh’tan, bizim mal 
verdiğimiz toptancı mağazalara geliyorlar, eskiden yaptıkları gibi stoktaki mallardan almak 
yerine, hemen yerine getirilmesini istedikleri ufak siparişler veriyorlar. Yıllar önce, gelecek 
mevsimin taleplerini karşılamak için biz daima durgun zamanlarda çalışabiliyorduk, ama 
şimdi, o zaman ne olacağını daha önceden kimse kestiremez. … “Demiryolu şebekesinin 
yaygınlaşmasının bu ani sipariş verme âdetinin büyük ölçüde artmasına katkıda bulunduğu ve 
bunun sonucu olarak da yemek saatlerinin ihmal edildiği, işçilerin geç saatlere kadar çalıştığı 
ifade edilmektedir”].47  
Marx, henüz fabrika kanunlarının kapsamına alınmamış fabrikalar ile manüfaktürlerde 
mevsimlik zamanlarda beklenmedik siparişler nedeniyle zaman zaman çok korkunç aşırı 
çalışmalar görüldüğünü belirtmektedir. Düşünür, fabrikalar ile manüfaktürlerin ve 
mağazaların dış uzantıları olan ev sanayileri denilen alanlarda çalışan ve işleri istikrarlı 
olamayan işçilerin hem kullandıkları hammadde hem de alacakları siparişler bakımından 
bütünüyle kapitalistin keyfine bağlı bulunduklarını ve burada binalarının ve makinelerinin 
aşınıp yıpranması yönünden bir kaygısı olmadığı gibi işin durmasından dolayı da işçinin 
kendi canından başka uğrayacağı bir kaybının bulunmadığını öne sürmektedir. Marx, bu 
şekilde kapitalistin her an kullanıma hazır yedek bir sanayi ordusu kurma işine girişeceğini ve 
yılın bir kısmında en insanlık dışı koşullar altında çalıştırarak bu orduyu kırıp geçirirken, yılın 
diğer kısmında da işsizlik nedeniyle açlıktan öldüreceğini ileri sürmektedir. Düşünür, 
işverenlerin, fazladan bir iş istendiği zaman, ev sanayisindeki alışılagelen düzensizlikten 
yararlanacağını ve çalışmanın gece 11, 12’ye ya da sabah 2’ye kadar, kısacası alışılan deyimle 
bütün saatlerin devam edeceğini, çalışma yerinin ise insanı bayıltacak derecede pis kokulu 
olduğunu kapıya kadar gidip kapıyı açtığınızda kokudan içeri adım bile atamayacağınızı 
vurgulamaktadır.   

                                                                 
47 Marx, K. (2007). ss. 455-456 ve dipnot 202. 
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Marx, kunduracı bir tanığın patronlar konusunda şu beyanını örnek olarak göstermektedir: 
“Bunlar çok tuhaf insanlar; yılın yarısını aylak geçiren bir çocuğun, öteki yarısında çok ağır 
işe koşulmasında bir sakınca görmüyorlar”.48 
Marx, teknik engeller yanında bir işkolundaki gelişmeyle birlikte ortaya çıkan alışkanlıkların 
da ilgili kapitalistlerce işin niteliğinden gelen engeller olarak kabul edildiklerini, fabrika 
kanunlarının pamuk ağalarını ilk kez tehdit ettiği zaman söz konusu ağaların dillerinden 
düşürmedikleri feryadın bu olduğunu belirtmektedir. Düşünür, pamuklu sanayisinin, 
diğerlerinden daha fazla deniz ulaşımına bağlı olduğu halde olayların onları yalancı 
çıkardığını, o zamandan beri iş konusunda öne sürülen her türlü sözde engelin fabrika 
denetmenlerince düpedüz yalan kabul edildiğini öne sürmektedir. Marx, İngiliz Çocukların 
Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonun son derece özenli ve dürüst incelemeleriyle çalışma 
saatlerinin bir düzene bağlanması sonucu daha önce harcanan emek kitlesinin bütün bir yıla 
eşit olarak dağıtılmasının sağlandığı, modanın öldürücü ve anlamsız olan ve zaten büyük 
sanayi ile bağdaşmayan kaprislerinin ilk kez söz konusu düzenlemeler ile “akılcı” (rational) 
bir biçimde dizginlendiği, okyanuslardaki deniz ulaştırması ile iletişim araçlarındaki 
gelişmenin genellikle mevsimlik işin dayandığı asıl teknik temeli yıktığı, daha büyük binalar, 
ek makineler, çalışan işçi sayısındaki artış49 ve sayılanların işkolunun yönetim tarzında 
yarattığı değişiklikler karşısında öteki bütün “sözde” (so-called) yenilemeyen engellerin 
ortadan kalktığının kanıtlandığını ileri sürmektedir. Düşünür, ancak bütün bunlara karşın, 
kapitalistlerin kendi temsilcileri tarafından müteaddit ifade edildiği üzere sermayenin çalışma 
saatlerinin zorunlu olarak düzenlenmesi için parlamentonun çıkartacağı genel bir kanunun 
baskısı olmaksızın bu gibi değişikliklerle uzlaşmasının olanaksız olduğunu vurgulamaktadır.50              
Bilimsel sosyalizmin bir başka ana kurucusu Engels de kapitalist düzenin emek-gücünün 
değerini düşürdüğünü ve onu sömürdüğünü ileri sürmektedir. Düşünür, yeni işyerlerinde 
mekanik kuvvetin ve makinelerin kullanılmasının, eski işyerlerinde makinelerin 
yaygınlaşması ve yetkinleşmesinin sürekli olarak birçok insanı işinden ettiğini belirtmektedir. 
Düşünür, işten yoksun kalmanın, sanayinin, artan emek-gücünü yeniden hizmetine alabilmesi 
durumundan çok daha büyük hızla arttığını, bu artan fazla emek-güçlerinin, sermayeye yedek 
bir sanayi ordusunu sağlayacağını savunmaktadır. Düşünür, pazar “konjonktürü” (toplu 
durumu) kötü olduğu zaman işçinin açlıktan kırılabileceğini, dilenebileceğini, çalabileceğini 
ve hatta iş evine gidebileceğini belirtmektedir. Engels, yedek ordunun son erkeği, kadını, 
çocuğu iş bulamadıkları sürece –ki, bu da kendi başına alabildiğine aşırı bir üretim dönemini 
varsayar- rekabetin ücretleri sıkıştırıp duracağını, bir yandan da emeğe karşı savaşımında 
sermayenin iktidarının, yedek ordusunun varlığıyla büsbütün güçleneceğini öne sürmektedir.  

                                                                 
48 Marx, K. (2007). ss. 456-457. 
49 Marx, İngiliz Çocukların Çalıştırılması Komisyonunun Beşinci Raporunda Bradfordlu bazı ihracat firmaları 
sahiplerinin ifadelerinden şu örneği vermektedir: “Bu koşullar altında çocukların sabah 8’den akşam 7.30’a 
kadar çalışmalarına gerek olmadığı açıktır. Bu, yalnızca fazladan işçi çalıştırılması ve fazla yatırımı sorunudur. 
Eğer bazı patronlar bu kadar açgözlü olmasalar, çocuklar geç saatlere kadar çalıştırılmazdı; ek bir makine, 
yalnız 16 ya da 18 sterline mal olur; bu fazla çalışma, çoğu kez, araç ve yer yetersizliğinden ileri geliyor.” Bkz. 
Marx, K. (2007). s. 458 dipnot 209.    
50 Marx, K. (2007). ss. 457-458. 
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Düşünür, sermaye ile rekabetinde işçinin yalnızca açlığa itilmeyeceğini, bir de ayağına 
sımsıkı perçinlenmiş bir prangayı sürüklemek zorunda olduğunu, bunun da kapitalist 
ekonomiye göre “adillik” denen şeyi oluşturacağını ifade etmektedir.51  
Engels, iktisat öğretimlerine göre ücret ve emeği, rekabetin koşullandırdığının kabul 
edildiğini, adil olmanın, her iki yanın, bir iş sözleşmesi yaptıklarında eşit koşullarda ve aynı 
durumda olmalarını gerektirir gibi görüneceğini belirtmektedir. Yazar, ancak işin böyle 
olmadığını, eğer kapitalist, işçiyle anlaşamazsa bekleyebileceğini ve sermayesinden yiyerek 
yaşayabileceğini, ancak işçinin ise bunu yapamayacağını, onun ancak ücretiyle 
yaşayabileceğini ve bu yüzdendir ki, en kötü koşullarda işi kabul etmesinin gerekli olduğunu, 
aksi takdirde açlığın korkunç bir şiddetle yakasına yapışacağını ifade etmektedir.52 
Engels, kapitalist düzende, burjuvazinin, kadınları ve çocukları istihdam ederek ücretleri 
düşürmek ve kârlılığı artırmak olanağının bulunduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, fabrika 
işçilerine verilecek ücretin, çocuklarını düzenli bir iş için yetiştirebilecekleri kadar olması 
gerektiğini ancak çocuklarının ücret almalarına gereksinim duymamaları ve vasıfsız bir 
işçiden farklı bir iş yapmamaları için daha fazla bir ücretin de verilmemesi gerektiğini öne 
sürmektedir. Engels, burada ücretin sınırını oluşturan asgari ücretin göreli olduğunu, ailede 
herkesin çalıştığı yerde işçinin oransal olarak daha az ücretle yetinebileceğini ve bu nedenle 
de burjuvazinin makine işinin sağladığı olanaklardan yararlanarak, geniş ölçüde kadın ve 
çocukları istihdam ederek ücretleri düşürmek ve kârlılığı artırmak olanağının bulunduğunu 
vurgulamaktadır. Düşünür, her ailede herkesin çalışmayacağını, bu durumda olan aileler, 
asgari ücretle yaşamak zorunda kalırlarsa bütün üyeleri çalışabilecek durumda olan ailelere 
göre geçimlerinin güçleşeceğini dolayısıyla bu bağlamda üyelerinin tamamının çalışabileceği 
aile için oldukça iyi üyelerinin bir kısmının çalışabileceği aile için oldukça kötü sayılacak 
ortalama bir ücretin ortaya çıkacağını ifade etmektedir.53      
Marksizm’in önemli bir düşünürü olan Lenin ise ev işinin, kapitalist sömürünün “liberal” 
türünü oluşturduğunu öne sürmektedir. Lenin, kapitalist ev sanayisinin çalışma koşullarının, 
kaçınılmaz olarak sağlığa son derece aykırı olduğunu, işçinin çok yoksul olmasının, çalışma 
koşullarını belirli yöntemlere göre kendisinin düzenlemesinin kesin olanaksızlığının, oturma 
yeri ile çalışma yerinin birleşmiş olmasının ev işçilerinin konutlarını sağlığa aykırı ve meslek 
hastalıklarının yuvası yapan koşullar olduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, büyük işletmelerde 
bu tür durumlara karşı savaşmanın daha olanaklı olduğunu ancak ev işinin bu bakımdan 
kapitalist sömürünün özellikle “liberal” türü olduğunu belirtmektedir.54 
Lenin, işgününün aşırı uzunluğunun da gerek kapitalist için yapılan ev işinin gerekse küçük 
zanaatların esas özelliğini oluşturduğunu öne sürmektedir. Düşünür, ev çalışmasında, 
kadınların ve pek küçük yaştaki çocukların üretime sokulduklarının hemen her zaman 
görüldüğünü belirtmekte ve görüşünü desteklemek üzere Moskova eyaletinde kadınların 
uğraşlarıyla ilgili bazı bilgiler vermektedir.   

                                                                 
51 Bkz. Engels, F. (2008) Adil Bir İşgünü Karşılığında Adil Bir Ücret içinde Marx, K. (2008). ss. 146-147.  
52 Bkz. Engels, F. (2008) içinde Marx, K. (2008). s. 146. 
53 Engels, F. (2010). ss. 125-126. Ayrıca, terzi ve dikiş diken kadınların sömürülmesi hakkında bkz. Engels, F. 
(2010). s. 267. 
54 Marx, Engels, Lenin (2013). s. 58. 
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Düşünür, bu bağlamda, pamuk ipliği sarma işinde 10.004 kadının çalıştığını, çocukların ise 5-
6 yaşlarında olduğunu, günlük 10 kopek ya da yıllık 17 ruble ücretle işe başladıklarını, kadın 
uğraşlarında işgününün genel olarak 18 saate ulaştığını belirtmektedir. Lenin, örücülükte 
çocukların 6 yaşında çalışmaya başladıklarını, günde 10 kopek ya da yılda 22 ruble 
kazandıklarını ifade etmektedir.55 
Lenin, kapitalist ev sanayisinin en zararlı yanlarından birisini, işçinin gereksinimlerinin 
düzeyinin düşürülmesi olduğunu, işverenin, işçileri, halkın yaşam düzeyinin çok düşük 
olduğu ve toprağa bağlılığın bir sadaka karşılığında çalışmaya olanak verdiği uzak 
bölgelerden getirebileceğini belirtmektedir. Düşünür, kırsal bölgedeki bir çorap fabrikasının 
sahibinin şu açıklamalarını örnek olarak göstermektedir: “Moskova’da evler pahalıdır, kadın 
işçilerin beyaz ekmek yemeleri gerekir. … Bizde ise kulübelerde çalışır ve siyah ekmek 
yerler. … Bu durumda Moskova bizimle nasıl boy ölçüşebilir?”.56 
Lenin, pamuk eğirme işinde ücretin olağanüstü düşük olmasının, bu işin köylü kadınlar ve 
kızlar için yalnızca bir yan gelir olmasıyla açıklanabileceğini belirtmektedir. Düşünür, söz 
konusu iş dalında var olan sistemin, onların ücretlerini, yalnızca bu işten geçinen kimselerin 
katlanacağı sınırın altına düşüreceğini, özellikle ise fabrikada çalışarak geçimini sağlayan 
kişilerin ücretini, gereksinimlerin en azının altına çekeceğini ya da geçim düzeyinin 
yükselmesini engelleyeceğini, her iki durumda da son derece anormal koşulların yaratılmış 
olacağını öne sürmektedir. Lenin, görüşünü desteklemek üzere Bay Karizomenov’un şu 
görüşünü nakletmektedir: “Fabrika ucuz dokumacı arar ve bu işçiyi, kendi köyünde, sanayi 
merkezlerinin uzağında bulur. … Ücretlerin sanayi merkezlerinden uzak çevrelerde giderek 
düştüğü kuşku götürmez bir olgudur.” Lenin bu açıklamalardan, girişimcilerin, halkı yapay 
olarak köylerde alıkoyan koşullardan yararlanmayı çok iyi bildikleri sonucunun ortaya 
çıktığını vurgulamaktadır.57         
İşçiyi iş hayvanı olarak gören kapitalizmin emek-gücünü sömürerek çocuk işçiliğini artırdığı 
olgusunu salt bilimsel sosyalizmin ana kurucuları Marx, Engels ve Lenin değil, başka 
düşünürler de ileri sürmektedir. Örneğin, Wilhelm Schulz bu konuda şunları söylemektedir: 
“Buhar ve su gücü ile çalışan İngiliz iplik fabrikalarında 1935 yılında 8-12 yaş arasında 
20.558; 12-13 yaş arasında 35.867 ve son olarak 13-18 yaş arası 108.208 çocuk çalışıyordu. 
… Gerçi mekaniğin daha sonraki gelişmeleri tüm tekdüzeli işleri gittikçe insanların elinden 
alarak, bu bozukluğu yavaş yavaş ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama kendi başına bu oldukça 
hızlı ilerlemelerin karşısına, kapitalistlerin hâlâ yardımcı makineler yerine çalıştırmak ve 
kötüye kullanmak üzere, aşağı sınıfların çocuk yaşlarına kadar olan güçlerini en kolay ve en 
ucuz biçimde çalıştırabilmeleri olgusunun ta kendisi çıkıyor.”58 
Eugène Buret ise bu konuda şunları söylemektedir: “… Emek satıcısı olan işçi nüfus, ister 
istemez ürünün en küçük bölümüne indirgenmiştir. … Meta-emek kuramı, kılık değiştirmiş 
bir kölelik kuramından başka bir şey midir? Öyleyse emekte bir değişim değerinden başka bir 
şey görmemek neden?   
                                                                 
55 Marx, Engels, Lenin (2013). s. 58. 
56 Marx, Engels, Lenin (2013). ss. 58-59. 
57 Marx, Engels, Lenin (2013). s. 59. 
58 Schulz, W. (1843). Die Bewegung der Production, Eine geschichtlich-statistiche Abhandlung, Zurich und 
Winterthur, ss. 70-71’den naklen, Marx, K. (2005). s. 100.  
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Büyük atölyeler, erkek emeğinden daha ucuza mal olan kadın ve çocuk emeğini yeğleyerek 
satın alırlar. Emekçi, onu çalıştıran kimsenin karşısında hiç de özgür bir satıcı konumunda 
değildir… Kapitalist, emeği kullanmakta her zaman özgür ve işçi de her zaman onu satmak 
zorundadır. Eğer her an satılmamışsa, emeğin değeri tamamen yok olmuştur. Emek gerçek 
metaların tersine, hatta ne de artırıma (tasarrufa) elverişlidir. Emek, yaşamdır ve eğer yaşam 
her gün besinlerle değişilmezse, sıkıntıya düşer ve çok geçmeden yok olur. İnsan yaşamının 
bir meta olması için, demek ki köleliği kabul etmek gerekir./ Demek ki eğer emek bir meta ise 
en uğursuz özelliklerle bezenik bir metadır. Ama hatta ekonomi politik ilkelerine göre bile 
meta değildir çünkü özgür bir pazarlığın özgür sonucu değildir. Güncel iktisadi rejim, emeğin 
hem fiyatını hem de ödüllendirilmesini düşürür, işçiyi yetkinleştirip insanı alçaltır. Sanayi bir 
savaş ve ticaret bir kumar durumuna gelmiştir.”59 
Thompson ise sanayi devriminin bizatihi algısının sömürü olduğunu ileri sürmektedir. Yazar, 
Sanayi Devriminin insan zihnindeki görüntüsel kurgusuna “karanlık, Şeytani fabrika” 
imgesinin egemen olduğunu belirtmektedir. Yazar, bu durumun kısmi nedenini, baraka 
görünüşlü binalar, büyük fabrika bacası, çocuklar, tahta ayakkabılar, şallar ve fabrikanın 
etrafında sanki onun tarafından yumurtlanmış gibi duran meskenlerle ortaya çıkan dramatik 
görsel imaj olduğunu, bunun, insana, önce endüstriyi, ikinci olarak onunla ilgili ya da ona 
hizmet eden insanları düşündüren bir imaj olduğunu ileri sürmektedir.60 
Thompson, İngiltere’de 1800 yılından itibaren yerli endüstrilerde ister imalatçı isterse aracı 
olsun küçük ustaların yerlerini daha büyük işverenlere bırakma eğiliminin görüldüğünü, 
dokumacı, çorapçı ya da çivi yapımcılarının başka yerlerde son derece güvensiz bir şekilde 
ücretli işçi haline gelmelerini yaygınlaştırdığını öne sürmektedir. Yazar, bu yılların, fabrikalar 
ve pek çok maden alanında çocukların ve yeraltı kadınlarının istihdam edildiği yıllar 
olduklarını belirtmektedir. Yazar, yine bu yıllarda, imalatçıların, işçilerin emeğinden yalnızca 
zengin olmadığı fakat bir kuşak içinde zenginleşiverdiğinin görüldüğü büyük çaplı girişimler, 
yeni disipliniyle fabrika sistemi, fabrika topluluklarının tümünün sömürü sürecinin 
saydamlaşmasına ve sömürülenlerin toplumsal ve kültürel kaynaşmasına katkıda 
bulunduğunu ileri sürmektedir.61  
Thompson işçilerin uysal olmalarının altında yatan temel nedenin çocuk işçiliği sömürüsü 
olduğunu ileri sürmektedir. Yazar, daha açık bir deyişle, işçilerin genelde kimseye zararı 
dokunmayan, iddiasız, bilgili kişiler olduğunu, bu bilgileri nasıl edindiklerinin sır olduğunu, 
çok fazla kışkırtılmadıkları sürece uysal ve halim selim kişiler olduğunu ancak altı yaşından 
itibaren sabahın beşinden akşamın sekizi ya da dokuzuna kadar işte eğitilmeleri yüzünden bu 
duruma şaşırmamak gerektiğini öne sürmektedir.   

                                                                 
59 Buret, E. De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France, Tome 1, Paris 1840, s. 43-44, 49-50, 
52-53, 62’den naklen,  Marx, K. (2005). s. 102. 
60 Thompson, E. P. (2004). s. 246. 
61 Thompson, E. P. (2004). s. 253. 
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Yazar, işveren dalkavukluğu yapan kimselerin, sabahın beşinden önce fabrikaya giden ve her 
türlü havada yataklarından böylesine erken saatlerde kaldırılmış küçük çocukların ve ana-
babalarının sefil görünümünü gözlemlemeye cesaret edemeyeceğini, içine biraz yulaf ekmeği 
doğranmış, biraz tuz katılmış, kimi zaman sütle ve birkaç parça patates ya da akşam 
yemeklerinde bir parça yağ ya da tütsülenmiş domuz etiyle biraz renklendirilmiş yavan 
çorbadan oluşan az miktardaki yemeklerini asla yemeyeceğini savunmaktadır. Yazar, çocuk 
işçilerin fabrikaya bir iki dakika geç kalsalar gündeliklerinin dörtte birinin kesileceğini, yazın 
en sıcak günlerindeki havadan daha sıcak odalarda akşama kadar üççeyrek saat yemek molası 
dışında bütün gün kapalı olduklarını, bunun dışında bir şey yiyeceklerse çalışırken yemek 
zorunda olduğunu vurgulamaktadır. Thompson, Batı Hint Adalarındaki zenci kölenin, eğer 
kızgın güneşin altında çalışıyorsa olasılıkla kendisini biraz serinletecek bir esinti 
bulabileceğini, küçük bir arazisinin bulunduğunu, onu ekmesi için kendisine zaman 
tanınacağını, buna karşın, İngiliz eğirici kölenin açık alan ve cennetin esintilerinden nasibinin 
bulunmadığını belirtmektedir. Yazar, daha açık bir deyişle, sekiz kat yüksekliğindeki 
fabrikalara takılı olarak heyula gibi makine susana kadar hiçbir dinlenmesinin olmadığını ve 
daha sonra ertesi gün hazır olmak için evine gideceğini, ailesiyle hiçbir zaman tatlı bir 
ilişkisinin bulunmadığını, ayrıksız olarak hepsinin yorgun ve bitkin olduklarını ileri 
sürmektedir.62 
Thompson, buhar makinesinin bulunmasından önce çocuk emek-gücünün sömürülmesiyle 
daha yoğun bir şekilde karşılaşıldığını belirtmektedir. Yazar, daha açık bir deyişle, yün 
eğirmeciliğinin henüz çocukluk çapındayken ve insan emeğinin zorunluluğunu ortadan 
kaldıran buhar makinesi denilen korkunç makineler kullanımına girmeden önce “küçük 
usta”lardan (küçük işveren) çok sayıda bulunduğunu, küçük sermaye ile bir iki makine temin 
edebilen erkek ya da çocuk yirmi ya da otuz işçi çalıştıran bu kişilerin emeklerinin ürününün 
Manchester ticaret merkezinde simsarlara teslim edileceğini öne sürmektedir. Yazar, 
simsarların bu ürünleri tüccara sattığını, böylelikle usta eğiricinin evinde ve işinin başında 
kalacağını ve işçileriyle ilgilendiğini, böylelikle onların haftada sekiz, on ya da on iki şilin 
kazandığını, yemek pişirdiğini ve ailelerine bakabildiklerini ileri sürmektedir. Yazar, buhar 
makinesinin kullanılmasıyla birlikte yün eğiriciliğinde çocuk emek-gücünün kullanılmasına 
gerek kalmadığını zira tüm pamuğun makine ile ayrıldığını, şeytan denilen buhar makinesiyle 
de eğrildiğini öne sürmektedir.63  
Thompson, İngiltere’de 1780 ila 1840 yılları arasında çocuk emeğinin sömürülmesi 
yoğunluğu bakımından kömür madenlerinde ve fabrikalarda muazzam bir artışın olduğunu 
öne sürmektedir. Yazar, daha açık bir deyişle, bu durumun, hem yalnızca çocukların 
geçebileceği kadar dar galerileri olan verimsiz küçük çaplı maden ocaklarında hem de 
havalandırma deliklerini çalıştırmak ve damardan çekilen kömürü “koşturmak” üzere 
çocukların çalıştırıldığı bazı büyük madenlerinde geçerli olduğunu, fabrikalarda, çocuk 
işgücünün her yıl arttığını ve dışarı ya da “itibarsız” işlerin bazılarında çalışma saatleri 
fazlalaştığını ve işin daha yoğun hale geldiğini ileri sürmektedir.64     

                                                                 
62 Thompson, E. P. (2004). ss. 255-256. 
63 Thompson, E. P. (2004). ss. 256-257. 
64 Thompson, E. P. (2004). s. 407. 
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3. Aile Ekonomisinin Dağılması 
Marksistler, kapitalistlerin, emek-gücünün değerini düşürmesi ve sömürmesinin aile 
ekonomisinin dağılma veya çökme noktasına getirdiğini, bu durumun ise çocuk işçiliğine yol 
açtığını düşünmektedirler. Marksistler, kapitalistlerin bu değer düşürmesi ve sömürmesini 
makineye güvenerek gerçekleştirdiklerini belirtmektedirler. Nitekim bu bağlamda Marx, 
makinenin, daha önce karşılıklı ilişkilerini saptamış olan işçi ile kapitalist arasındaki 
sözleşmede de baştan sona bir devrim yapacağını, meta değişimini temel alan ilk varsayımda, 
kapitalist ile işçinin serbest kişiler ve bağımsız meta sahipleri olarak karşı karşıya geldikleri 
ve birisinin parayla üretim aracına, diğerinin ise emek-gücüne sahip olduğunu, ama şimdi 
kapitalistin çocukları ve reşit olmayan gençleri de satın aldığını, daha önce işçi serbest bir 
kimse olarak şeklen sahip olduğu kendi emek gücünü satmasına karşın şimdi karısı ve 
çocuğunu satacağını, artık onun bir köle tüccarı olduğunu ifade etmektedir.65   

                                                                 
65 Marx, K. (2007). s. 381. Aslında Marx’ın bu görüşü tam olarak doğru değildir. Gerçekten de Basu ve Van bu görüşün doğru olmadığını 
kanıtlarıyla açıklamaktadırlar. Yazarlar, halkın zihninde çocuk işçiliğinin sık sık “çocuğun kötüye kullanılması” (child abuse) ile 
özdeşleştirildiğini, daha açık bir deyişle halkın, çocuk işçiliği olgusunun ucuz işgücü arayan müteşebbisler ile çocukları çalışırken kendileri 
aylak zaman geçirmeyi seven bencil anne-babaların ürünü olarak değerlendirdiklerini belirtmektedirler. Basu ve Van, halkta görülen bu 
algının müteşebbis boyutu doğru olmasına karşın anne-baba boyutunun doğru olmadığını belirtmektedirler. Yazarlar, bu yüzden hane halkı 
ile ilgili geleneksel modelin anne-babaların çocuğun çıkarlarını dikkate alacağı verisi yerine onların idealist olduğunun dikkate alınmasıyla 
daha iyi bir model kurulacağını ifade etmektedirler. Yazar, çocuğun kötüye kullanılması olgusunun bütün toplumlarda görüleceği bir 
gerçeklik olmasına karşın ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde çalışan çocuk sorununun “devasa” (mass) bir olgu olduğunu, üstelik bu 
ülkelerde ana-babaların çocuklarını işe göndermek bakımından aralarında farklılık bulunmadığını, “ayakta kalabilmek” (survival) için 
çocuklarını işe gönderdiklerini belirtmektedirler. Yazarlar, XVIII: yüzyıl sonları ile XIX. yüzyıl başlarında çocuk işçiliğinin en kötü şeklinin 
görüldüğü İngiltere’de bile bu konuda hazırlanan bir parlamento raporunda, anne-babaların çocukların durumları hakkında çok mutsuz 
olduklarını ancak hiçbir şey yapamadıklarını, sosyal dizgenin başka bir seçim bırakmadığının belirtildiğini nakletmektedirler Basu ve Van, 
ana-babaların çocuklarını işe gönderme konusunda bencil davrandıkları savının doğru olmadığının temel kanıtının, çok yoksul ülkelerde bile 
yoksul olmayan ailelerin nadiren çocuklarını işe gönderdikleri olgusu olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar, bu durumun en makul 
açıklamasının, ana-babaların dayanabildikleri ölçüde çocuklarını işgücünden çekecekleri esası olduğunu ifade etmektedirler. Bir başka 
deyişle yazarlar, çocuğun “serbest zaman” (leisure), daha doğru bir deyişle, “çalışmamasının” (nonwork) hane halkının tüketimi bağlamında 
lüks bir mal olduğunu, yoksul ailelerin bu mali tüketmeye güçlerinin yetmeyeceğini ancak gelirleri yeterli oranda yükselir yükselmez 
tüketmeye başlayacaklarını savlamaktadırlar. Basu ve Van, çocuk işçiliği konusunda ana-babaların bencil olmadığı konusundaki ikinci 
kanıtın Philadelphia’da XIX. yüzyıl sonlarında yapılan nüfus sayımında elde edilen veriler olduğunu ifade etmektedirler. Yazarlar, Caludia 
Goldin’in 1979 yılında yaptığı bir çalışmada söz konusu verileri yorumlayarak; babanın ücreti yükseldikçe çocuğunun işgücüne katılım 
oranının düştüğünü, babanın işsiz olması durumunda ise işsizliğin oğlan çocuğunu daha güçlü olmak üzere hem oğlan hem kız çocuğunu 
işgücüne katılıma zorladığı sonucuna ulaştığını nakletmektedirler. Yazarlar, konu hakkında bir başka kanıtın David Vincent’in 1981 yılında 
çalışan sınıfın “özgeçmişi” (autobiographies) çalışmasından geldiğini belirtmektedirler. Bu çalışmada Vincent çalışan çocukların çalışmaları 
konusunda ebeveynlerini nadiren suçladıklarını, kendilerini çalışmaya ebeveynlerinin değil yoksulluğun sürüklediğini ifade etmişlerdir. Bkz. 
Basu, K. ve Van P. H. (June 1998). The Economics of Child Labor, The American Economic Review, Vol.88, No.3, ss. 412-415. Bununla 
birlikte Basu ve Van, çocukların kendilerinin çalışmaya sürüklenmesinde ebeveynlerini suçlamamaları konusunda tek ayrıksı durumun ana-
babaların alkolik olmaları olduğunu ifade etmektedirler. Yazarlar, 1800 yılında İngiltere ve Galler’de kişi başına ortalama bira tüketiminin 
27 galon olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar, ancak içki tüketiminin dağılımını ve diğer türlerdeki alkol tüketimini bilmeden salt ortalama 
bira tüketimine bakarak alkolizmin ağırlığı hakkında fikir edinilemeyeceğini belirtmektedirler. Fakat Basu ve Van, çocuk işçiliği konusunda 
yapılan sosyolojik ve psikolojik çalışmaları, alkolizmin boyutunun yüksekliğine ve bu yüksekliğin “kitle” (mass) halinde çocukları 
çalışmaya zorlaması olgusuna yer vermediği için eleştirmektedirler. Bkz. Basu, K. ve Van P. H. (June 1998). s. 415 dipnot 7. Öte yandan 
bütün çocuk işçiliğinin ana-baba zoruyla olduğu düşünülmemelidir. Kimi çocuklar, ailesinin gelire gereksinim duyduğunu düşünerek veya 
arkadaşlarının veya sokakta veya başka yerlerde karşılaştıkları tanıdıklarının etkisiyle çalışmayı bizzat kendisi seçebilmektedir. Bkz. 
Combating child labour A handbook for labour inspectors (2002). s. 4. Yine Marx’ın bu savı, ileride anlatılacak olan adeta bir çocuk köle 
ticareti niteliği taşıyan “çocuğun senetle satuılması/kiralaması” olgusu bakımından da geçerli değildir. Çocuğun satılması/kiralanmasında 
aracılar bilgi ve para sunma bakımından temel bir rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda para, çocuk işe başlamadan önce peşinen ödenen bir 
ücret olarak ebeveynleri ikna etme aracı olarak kullanılmaktadır. Aracıların verdiği bilgilerin çoğu ise “çarpıtılarak” (distorted) 
verilmektedir. Çocuk köleliğinde aracıların önemli rol oynamaları bu köleliğin oluşumunda piyasa yapısının herhangi bir rolü olmadığı 
sonucunu doğurmamaktadır. Gerçekten de çocuk işgücü arzı ile talebi arasındaki fark, ebeveynlerin “çekici” (attractive) önerileri kabul 
etmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte çocukların durumunu anlamak bakımından yalnızca “piyasa dengesizliği” (market imbalance) 
görüşünü ileri sürmek kabul edilemez. Gerçekten de “ana-baba özgeciliği” (parental altruism) şeklindeki makul bir varsayımla hareket 
edersek, çoğu ebeveynlerin, çocuklarının yaşamlarını tehlike altına koyan işlerde çalışmalarına rıza göstereceği kabul edilemez. Bu 
ebeveynlerin uygulamadaki rızaları, onların çocuk işçiliği hakkında gerekli bilgiye sahip olmamaları yüzünden doğmaktadır. Ballet J. ve 
Bhukuth A. (March/April 2010). About Theory of the Worst Forms of Child Labor, Briefing Notes in Economics, Issue, No. 82, s. 5. 
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Marx görüşünü desteklemek için şöyle bir örnek vermektedir: [“Çocuk işçi aranırken verilen 
ilanlar çoğu zaman, eskiden Amerikan dergilerinde çıkan zenci köle aranırken verilen ilanlara 
biçim olarak pek benzer. Bir İngiliz fabrika denetmeni şöyle diyor: “Bölgemdeki en önemli 
sanayi kentlerinden birinin yerel gazetesinde şu ilan dikkatimi çekmişti: 12 ila 20 yaşlar 
arasında gençler aranıyor. 13 yaşından küçük görünmemeleri şarttır. Ücret haftada 4 şilindir. 
Başvurma vb.”]66 Marx, “13 yaşından küçük görünmemeleri şarttır” ifadesinin fabrika 
yasasında yer alan ve 13 yaşından küçük çocukların günde yalnızca 6 saat çalışabilecekleri 
hükmüyle ilgili olduğunu, işçilerin yaşlarını resmen atanmış bir hekimin saptamasının da şart 
olduğunu, bunun için fabrikatörün 13 yaşındaymış gibi görünen çocukları aradığını 
belirtmektedir. Düşünür, fabrikalarda çalıştırılan 13 yaşından küçük çocukların sayısında sık 
sık sıçramalar gösteren azalmaların, son 20 yıllık İngiliz istatistiklerinde de şaşılacak bir 
şekilde görüldüğü gibi çoğu zaman fabrika denetmenlerinin kendi tanıklıklarına göre 
çocukların yaşlarını, kapitalistin sömürü hırsına ve ana-babalarının kirli ticaret 
gereksinimlerine uygun biçimde büyük gösteren resmi hekimlerin işi olduğu görüşünü 
savunmaktadır.67  
Marx, aile ekonomisinin dağılmasına başka örnekler de vermektedir: [“Londra’nın dile 
düşmüş Bethnal Green semtinde her pazartesi ve salı günü her iki cinsten 9 yaşında ve daha 
büyük çocukların ipek fabrikatörlerine kendilerini kiraladıkları açık bir pazar kurulur.” 
“Genellikle haftalık, 1 şilin 8 penidir (bu para, ana-babaya aittir) ve iki peni de kendim ve çay 
içindir. Sözleşme yalnızca haftalıktır. Bu pazarın görüntüsü de orada konuşulan dil de utanç 
vericidir. Kadınların, “çocukları, işevlerinden alıp, önlerine gelene haftalığı 2 şilin 6 peniden 
kiralamaları” İngiltere’de de görülür. Yasalara karşın, Büyük Britanya’da canlı baca 
temizleyicisi olarak kullanılmak üzere (bu iş için bir yığın makine olduğu halde) ana-babaları 
tarafından satılan çocukların sayısı 2.000’i aşar.]68 
Marx, emek-gücü satıcısı ile satın alıcısı arasındaki hukuksal ilişkilerde, makinenin yol açtığı 
devrimin, bütünüyle bu alışverişin serbest kimseler arasında bir sözleşme olması görünüşünü 
yitirmesine neden olduğunu ve İngiliz Parlamentosunu da devletin fabrikalara karışması için 
hukuk ilkelerine dayanan bir mazeret hazırladığını, daha önce karışılmayan sanayi kollarında 
kanunun çocukların çalışmasını ne zaman 6 saat ile sınırlasa, fabrikatörlerin şikâyetlerinin 
yeniden duyulmayan başladığını belirtmektedir. Düşünür, fabrikatörlerin, ana-babaların 
çocuklarını, kanunların kapsamı içine sokulan sanayi kollarından çekerek, hâlâ “çalışma 
özgürlüğü”nün egemen olduğu yerlere, bir başka deyişle, 13 yaşından küçük çocukların da 
büyükler gibi çalıştırılabildiği ve bu nedenle daha yüksek bir fiyattan çalıştırılabileceği 
alanlara sattıklarını nakletmektedir. Düşünür, bununla birlikte, sermayenin niteliği gereği 
eşitlikçi olduğundan emeğin sömürülmesi koşullarında bütün üretim alanlarında eşitliği 
uyguladığını, sanayinin bir kolunda çocuk çalıştırılmasının kanunla sınırlandırılmasının, diğer 
kollarında da bir sınırlandırma nedeni olduğunu ifade etmektedir.69   

                                                                 
66 Marx, K. (2007). s. 381. 
67 Marx, K. (2007). ss. 381-382. 
68 Marx, K. (2007). s. 382. 
69 Marx, K. (2007). ss. 382-383. 
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4. Yabancılaşma 
Marksistler, kapitalist toplumda çocuk işçiliğini doğuran bir başka etkenin, yabancılaşma70 
olduğunu ileri sürmektedirler. Bu bağlamda Marx, işçinin, sermayenin gücü olarak ötekinin 
erki olarak emeğinin yaratıcı gücü ölçüsünde yoksullaşacağını belirtmektedir. Marx, kullanım 
değeri olarak emeğin yalnızca sermaye için olduğunu ve sermayenin kullanım-değerinin 
kendisini oluşturduğunu, bir başka deyişle, aracılık yapan bir etkinlik olduğunu ve bu yoldan 
sermayenin değerlendiğini öne sürmektedir. Düşünür, değerini yeniden üreten ve çoğaltan 
olarak sermayenin, süreç olarak, daha açık bir deyişle, değerlenme süreci olarak bağımsız 
değişim değeri olan para olduğunu vurgulamaktadır. Düşünür, bundan dolayı emeğin işçi için 
kullanım-değeri olmadığını, bu yüzden işçi için servet üretici gücün zenginleşme etkinliğinin 
aracı olmadığını öne sürmektedir. Marx, işçinin emeğini kullanım değeri olarak kendisinin 
karşısında sermaye olarak değil para olarak bulunan sermaye ile dolaşıma sokacağını, 
sermaye olarak sermayenin, ancak işçi ile önce bu değişimin dışında bulunan ve ondan 
bağımsız olan emeğin tüketimiyle ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Düşünür, sermaye için 
kullanım değeri olan emeğin, işçi için salt değişim-değeri, diğer deyişle var olan değişim 
değeri olduğunu, bu haliyle emeğin, sermaye ile değişim eyleminde para için satılması 
yoluyla var olduğunu belirtmektedir. Düşünür, bir şeyin kullanım-değerinin, bu durumdaki 
satıcıyı değil yalnızca alıcıyı ilgilendireceğini, “güherçilenin” (potasyum nitratın) toz 
halindeki özelliğinin tüketilebilmesi için bu özelliğin güherçilenin fiyatını saptamayacağını, 
fiyatın, güherçilenin kendisinin üretim maliyeti, başka deyişle, onda nesneleşmiş emeğin 
miktarı ile saptanacağını ileri sürmektedir.71  
Marx, kullanım değerlerinin fiyat olarak girdiği dolaşımda onların değerinin, bu değer 
yalnızca dolaşımda gerçekleştiği halde dolaşımdan gelmeyeceğini, bu değerin yalnızca 
dolaşımda gerçekleştiği halde dolaşımdan gelmeyeceğini, bu değerin onlarda ön 
varsayıldığını ve sadece paraya karşılık değişim yoluyla gerçekleşeceğini öne sürmektedir. 
Düşünür, bunun gibi işçi tarafından sermayeye kullanım-değeri olarak satılan emeğin de 
işçinin gerçekleştirmek istediği, işçi için onun değişim değeri olduğunu ancak bu değişim 
değerinin bu değişim eyleminden önce belirlendiğini onun koşulu olarak ön varsayıldığını, 
başka her metanın değerinin de talep ve arz yoluyla ya da genel olarak üretim maliyetiyle, 
diğer deyişle, nesneleşmiş emeğin miktarıyla saptanacağını, bununla işçinin çalışma 
yeteneğinin üretildiğini ve bu yüzden metanın onu eşdeğer olarak alacağını belirtmektedir. 
Düşünür, bu yüzden emeğin değişim-değerinin, kapitalistle değişim süreci içinde gerçekleşen 
bu değişim-değerinin önceden konmuş veya saptanmış olduğunu ve yalnızca düşüncel olarak 
konmuş her fiyatın gerçekleşme yoluyla elde ettiği biçimsel değişimden başkasını kabul 
edemeyeceğini zira onun emeğin kullanım değeriyle belirlenmediğini öne sürmektedir.72 
Marx, işçinin kendisi için emeğin kullanım değerinin ancak emek değişim-değeri olduğu 
ölçüde var olduğunu, değişim değerleri üretmesinin bir ölçü olamayacağını belirmektedir.  

                                                                 
70 Yabancılaşma konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Marx, K. (2007). Yabancılaşma [(Karl Marx’ın 
Yabancılaşma ile ilgili metinlerden) çevirenler; Kenan Somer, Ahmet Kardam, Sevim Belli, Arif Gelen, 
Yurdakul Fincancı, Alaattin Bilgi], Ankara: Üçüncü Baskı, Sol Yayınları. (Bu çalışmada Marx, K. (2007) 
şeklindeki yollamalar Kapital Birinci Cilde işaret etmektedir).    
71 Marx, K. Yabancılaşma, s. 117. 
72 Marx, K. Yabancılaşma, ss. 117-118. 
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Sermaye için ancak kullanım değeri olduğu ölçüde değişim değerinin bulunduğunu, emeğin 
kullanım değeri olduğunu, bu yüzden işçinin kendisi için değil ama yalnızca sermaye için 
değişim-değerinden farklı olduğunu öne sürmektedir. Düşünür, bu durumda işçinin emeğinin 
basit, önceden saptanmış daha önceki bir süreç yoluyla belirlenmiş değişim-değeri, daha açık 
bir deyişle, emeğin kendisini nesneleşmiş emek olarak değişeceğini, ancak bu takdirde 
emeğin belirli miktarda nesneleşmiş emek, diğer deyişle, onun eşdeğerinin ölçülmüş veya 
verilmiş olduğunu, sermaye emeğinin, canlı emek, servetin genel üretken gücü olarak serveti 
çoğaltan etkinlik olarak değişeceğini ifade etmektedir. Düşünür, bu yüzden, işçinin bu 
değişim yoluyla zenginleşemeyeceğini zira işçinin İncil’deki İys’in bir mercimek yemeği için 
ilk doğumunu feda edişi gibi verilmiş bir büyüklük olarak emeğin yetisi için emeğin söz 
konusu yetisinin yaratıcı gücünü feda edeceğini ileri sürmektedir. Düşünür, buna karşın, 
sermayenin gücü, ötekinin erki olarak onun karşısına geliştirdiği emeğinin yaratıcı gücü 
ölçüsünde yoksullaşmak zorunda olduğunu vurgulamaktadır.73 
Marx, işçinin kendisini servetin üretken gücü olarak emeğe devredeceğini, sermayenin onu bu 
haliyle kendisine mal edeceğini, bundan dolayı emeğin ürününde emek ile mülkiyet arasında 
emek ile servet arasında ayrılmanın, bizzat değişimin bu eylemi içinde ortaya çıkacağını 
belirtmektedir. Düşünür, sonuç olarak çelişkili gibi görünenin koşulun kendisinde 
bulunacağını, iktisatçıların az çok “görgül” (empiric) olarak bunu dile getirdiklerini öne 
sürmektedir. Düşünür, işçinin emeğinin “yetke” (authority) değil fakat hareket, diğer deyişle, 
fiili emek olduğu için onun emeğinin üretkenliğinin genellikle işçinin karşısında ötekinin erki 
olacağını, buna karşın, sermayenin, ötekinin emeğini kendisine mal ederek kendi değerini 
artıracağını ya da en azından emek ile sermaye arasında değişimin sonucu olarak değerini 
artırmanın olanağının sağlandığını, ilişkinin, ancak bizzat üretim eylemi içinde sermayenin 
ötekinin emeğini gerçekten tükettiğinde gerçekleşeceğini ileri sürmektedir.74 
Marx, değişim değeri olarak ön varsayılan emeğin, para olarak bir eşdeğer karşılığında 
değişilmesi gerektiği gibi meta olarak bir eşdeğer karşılığında değişildiği sırada da tüketilmiş 
olmasının şart olduğunu belirtmektedir. Düşünür, değişimin bu sürecinde emeğin üretken 
olmadığını ancak sermaye için üretken olduğunu, emeğin dolaşımdan yalnız ona vermiş 
olduğunu, kendi değeri olduğu kadar onun kendi ürünü olan metanın önceden belirlenmiş bir 
miktarını ancak çekip çıkarabileceğini öne sürmektedir. Marx, liberal iktisatçı Sismondi’nin 
işçilerin emeklerini buğday karşılığında değiştiklerini ve bu emeğin onların efendisi için 
sermaye olurken tüketildikleri görüşünü savunduğunu nakletmektedir. Marx, yine 
Sismondi’nin, işçilerin, emeklerini değişime vererek sermayeye dönüştürdüklerini, işçinin, 
emeğini kapitaliste satarak bu emeğin ürünü veya emeğin ürüne kattığı değer üzerinden değil, 
yalnızca emeğin fiyatı üzerinden bir hak elde edeceğini, emeğin satışının, emeğin bütün 
meyvelerinden vazgeçme anlamına geldiği görüşünü benimsediğini de belirtmektedir. 

                                                                 
73 Marx, K. Yabancılaşma, s. 118. 
74 Marx, K. Yabancılaşma, ss. 118-119. 
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Marx, bu yüzden uygarlıktaki bütün ilerlemeler, başka bir deyişle, toplumsal üretken güçlerin, 
daha açık deyişle, emeğin kendisinin üretken güçlerinin artışının bu bağlamda,  bilimin, 
buluşların, işbölümünün, iş bileşiminin, iletişim araçlarının iyileştirilmesinin, dünya 
piyasasının yaratılmasının, makineler ve benzerlerinin sonuçlarının işçiyi değil, sermayeyi 
zenginleştireceğini, böylelikle emek üzerinde egemen olan gücü büyütmekten başka bir 
sonuca götürmeyeceğini, sadece sermayenin üretken gücünü artıracaklarını öne sürmektedir.75 
Marx, uygarlıktaki bütün ilerlemelerin, sermaye, işçinin karşıtı olduğu için ancak emek 
üzerindeki nesnel gücü artırmaya yaradığını öne sürmektedir. Düşünür, bir amaca yönelik 
canlı etkinlik olarak emeğin sermayeye dönüşümünün, aslında emeğin ürünü üzerinde 
kapitaliste mülkiyet hakkı ve ona kumanda hakkı verildiği ölçüde sermaye ile emek 
arasındaki değişimin sonucu olduğunu, bu değişimin ancak bizzat üretim sürecinin içinde 
oluşacağını ileri sürmektedir. Marx, bu yüzden sermayenin üretken olup olmadığı sorusunun 
saçma olduğunu, emeğin kendisinin ancak sermayeye girdiğinde üretken olduğunu ve burada 
sermayenin, üretimin temelini oluşturacağını, kapitalistin de üretimin kumandanı olduğunu 
belirtmektedir. Düşünür, metaların genel değişim değerinin parada toplanması gibi emeğin 
üretkenliğinin de sermayenin üretken gücü olacağını vurgulamaktadır. Düşünür, emeğin 
sermayeye karşıt olarak işçide kendi-için var olduğunu, daha açık bir deyişle, sermayeden 
ayrılmış dolayımsız varlığı içinde emeğin üretken olmadığını, salt dolaşımın yalnızca biçimsel 
olarak dönüştüren basit sürecine girdiği sürece işçinin etkinliği olarak da üretken olmadığını 
ifade etmektedir. Marx, bu yüzden, sermayeye yüklenilen bütün üretken gücün bir yer 
değiştirme, emeğin üretken gücünün aktarımı olduğunu sürenlerin sermayenin kendisinin özü 
bakımından yer değiştirme veya aktarım olduğunu ve ücretli emeğin söz konusu haliyle 
sermayeyi gerektirdiğini, onların açısından bakınca da bu öz değişimi, daha açık bir deyişle, 
emeğin kendi güçlerini işçiye yabancı olarak koymaktan ibaret olan bu gerekli süreci 
unuttuklarını, bunun için ücretli emeği sürdürmek ve eşanlı olarak sermayeyi ortadan 
kaldırmanın kendi kendisiyle çelişen ve kendini yok eden bir istem olduğunu ileri 
sürmektedir.76                                                             
Yapılan bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere kapitalist düzende emek işçiye karşı 
yabancılaşmakta ve işçi emeğini mutlaka kapitaliste satmak zorunda bulunmaktadır. Bu 
durumun çocuk bile olsa çocuğun emek-gücünü de kapitaliste devretmek gerekliliğine 
bırakacağı ortadadır. Bu bağlamda Marx, burjuva toplumunda yabancılaşmanın, bir yanda 
gereksinmelerin ve onları karşılama araçlarının aşırı inceliğini, öte yanda, gereksinmenin, tam 
kaba ve soyut yalınlığı olan hayvanca bir yabanıllığa dönüşü üreterek kendisini göstereceğini 
ya da daha doğrusu, onun, karşıt anlamı ile birlikte kendi kendisini yeniden doğurmaktan 
başka bir şey yapmayacağını belirtmektedir. Düşünür, temiz hava gereksinmesinin bile işçi 
için bir gereksinme olmaktan çıkacağını, işçinin in konumunda bulunan evine döneceğini, 
ama evin uygarlığın bulaşıcı ve pis kokulu soluğu ile bozulduğunu ve artık orada, ancak her 
gün ondan kaçabilecek, eğer parasını ödemezse her gün atılabileceği yabancı bir erklik olarak 
güvenilmez bir biçimde yaşayacağını, bu ölüm evininin kirasını ödemesi gerektiğini ifade 
etmektedir.   

                                                                 
75 Marx, K. Yabancılaşma, s. 119. 
76 Marx, K. Yabancılaşma, ss. 119-120. 
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Düşünür, Ahileus’da Prometheus’un yabanılı insana dönüştürmesini sağlamış bulunan en 
büyük armağanlardan birisi olarak gösterdiği ışık evinin, işçi için öyle olmaktan çıkacağını, 
ışık, hava gibi ya da en ilkel hayvanal temizliğin, insan için bir gereksinme olmaktan 
çıkacağını ifade etmektedir. Marx, işçi için pislik, durgunluk, insanın kokuşması ve uygarlığın 
bu çirkef kuyusunun yaşam ögesi durumuna geleceğini belirtmektedir. Düşünür, böyle bir 
ortamda, eksiksiz ve doğaya karşı savsamanın, çürümüş doğa yaşamının ögesi haline 
geleceğini artık duyuların tümünün, sadece insanal yönü altında değil ama insanlık-dışı, hatta 
hayvanaldan da beter yönü altında bile yok olduğunu savunmaktadır. Düşünür, kapitalist 
düzende insanal emeğin en kaba biçimlerinin ve aletlerinin geri geldiğini, bu bağlamda, 
Romalı kölelerin değirmentaşının,77  birçok İngiliz işçisi için üretim biçimi, diğer deyişle, 
varoluş biçimi haline dönüştüğünü belirtmektedir. Düşünür, kapitalist düzende insanın insanal 
gereksinimlerine hatta hayvanal gereksinimlerine bile itibar edilmeyeceğini öne sürmektedir.   
Marx, kapitalist düzeninin, İrlandalının artık yemek yeme üstelik salt patates yeme ve hatta en 
kötüsünden domuz patatesi yeme alışkanlığının İngiltere ve Fransa’nın her sanayi kentine 
yayıldığını vurgulamaktadır. Düşünür, yabanıl olsun, hayvan olsun, toplumların av, hareket 
gibi topluluk gereksinmesi duyacak olmalarına karşın, makinenin, çalışmanın 
yalınlaştırılmasının, henüz oluşma aşamasında bulunan insanı, bir başka deyişle, henüz hiç 
gelişmemiş bulunan insanı, çocuk işçi durumuna dönüştürmek için kullanıldığını, oysa işçinin 
yüzüstü bırakılmış bir çocuk durumuna geldiğini, makinenin, güçsüz insanı makine durumuna 
dönüştürmek için, kendini insanın güçsüzlüğüne uyarlayacaklarını savunmaktadır.78 
 
5. Ekonomik Farklılaşma ve Uzmanlaşma Yüzünden Çalışma veya İş Yaşamının 
Doyuruculuktan Uzak ve Zevksiz Olması  
Marksistler, kapitalist düzende görülen ekonomik farklılaşma ve uzmanlaşmanın çalışma veya 
iş yaşamını tatsız, tuzsuz ve zevksiz bir ortama sokacağını, bu durumun özellikle ev 
sanayisini, daha açık bir deyişle, evde parça başına yapılan üretimde çocuk işçiliğinin 
kullanılmasını artıracağı görüşünü savunmaktadırlar. Nitekim bilimsel sosyalizmin ana 
kurucusu Marx, kapitalist düzende fabrika sistemindeki gelişme ve onunla eşanlı olarak 
yürüyen tarımsal devrimle birlikte, diğer sanayi kollarındaki üretimin yalnız genişlemekle 
kalmayacağını, bunların niteliklerini de değiştireceğini belirtmektedir. Düşünür, fabrika 
sisteminde uygulanan ve üretim sürecinin bütün evrelerini analiz etme ve ortaya çıkan 
sorunları, mekanik, kimya ve diğer bütün doğa bilimlerin yardımıyla çözümleme ilkesinin 
artık her yerde geçerli ve uygulanan bir ilke haline geldiğini savlamaktadır. Marx, bu 
bağlamda, makinenin, imalat sanayilerine bir ayrıntı süreç, daha sonra başka bir ayrıntı süreç 
olarak yavaş yavaş sızmış olduğunu, böylece imalatçının eski işbölümüne dayanan 
örgütlenmesinin katılaşmış yapısında bir gevşeme gerçekleştiğini, onun çözüştüğünü ve 
sürekli değişmelerin yolunu açtığını ifade etmektedir.   

                                                                 
77 Burada değirmentaşından kastedilen husus, Romalı köleleri cezalandırmak için onları bir değirmenin 
değirmentaşını döndürmeye mahkûm edilmesidir. Marx, K. (2005). 1844 El Yazmaları Ekonomi Politik ve 
Felsefe [(Manuscrits de 1844-Economie politique et philosophie, Editions Sociales, Paris 1962’den) çeviren; 
Kenan Somer], Ankara: Üçüncü Baskı, Sol Yayınları, s. 187 dipnot 21. 
78 Marx, K. (2005). ss. 186-187. 
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Düşünür, bundan bağımsız olarak kolektif işçinin bileşiminde, bir başka deyişle, birlikte 
çalışan kimselerin yapısında köklü bir değişme olduğunu, imalat sanayisi döneminin tersine, 
bundan böyle işbölümünün olanaklı olduğu her yerde kadınların, her yaştan çocukların, 
vasıfsız işçilerin çalıştırılmalarına, bir başka deyişle, İngiltere’de karakteristik bir deyimle 
ifade edildiği gibi tek sözcükle, ucuz emeğe dayanıldığını öne  sürmektedir. Düşünür, söz 
konusu ucuz emeğin, yalnızca makine kullanılsın kullanılmasın geniş boyutlu üretim kolları 
için değil, ister çalışan kimselerin evlerinde, ister küçük işyerlerinde yapılsın, ev sanayileri 
denilen üretim biçimleri için de geçerli olduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, “çağcıl” 
(modern) denilen bu ev sanayisinin, bağımsız kent el sanatlarını, bağımsız köylü tarım 
işletmelerini ve her şeyden önce de işçi ile ailesinin içinde yaşadığı bir evin varlığını önkoşul 
olarak gerektiren eski tarz ev sanayisi ile ad benzerliği dışında ortak bir yanının olmadığını 
vurgulamaktadır.  Düşünür, bu eski tarz sanayinin şimdi fabrikanın imalat sanayisinin ya da 
eşya deposunun bir dış bölümü halini aldığını, sermayenin, tek bir yerde geniş kitleler halinde 
topladığı ve doğrudan komuta ettiği fabrika işçilerinden, imalat sanayisi işçilerinden ve el 
sanatçılarından başka, şimdi gözle görünmeyen iplerle diğer bir orduyu da harekete 
getirdiğini, bunların, büyük kentlerde oturanlarla birlikte bütün ülke düzeyine yayılmış 
bulunan ev sanayisi işçileri olduğunu ifade etmektedir. Düşünür, bu duruma, 
Londonderry’deki Tillie gömlek fabrikasında 1.000 işçinin çalışmasını ve ülkenin her yanında 
dağılmış 9.000 kişinin de kendi evlerinde yine bu fabrika için çalışmalarını örnek olarak 
göstermektedir.79 
Marx, ucuz ve henüz olgunlaşmamış emek-gücünün sömürülmesinin, çağcıl imalat 
sanayisinde gerçek fabrika sisteminden çok daha utanç verici bir şekilde yapıldığını öne 
sürmektedir. Düşünür, bunun nedeni olarak, fabrika sisteminin teknik temelinin, daha açık bir 
deyişle, kas gücünün yerini makinenin almasının ve yapılan işin hafiflemesinin, imal 
sanayisinde hemen hemen hiç söz konusu olmaması ve aynı zamanda, kadınlarla çok küçük 
çocukların, zehirli ya da sağlığa zararlı maddelerin etkilerine en acımasız biçimde bırakılması 
olduğunu savlamaktadır. Marx, bu sömürünün, ev sanayisi denilen üretim kollarında imalat 
sanayisinden daha utanç verici olmasının nedenini, dağınık oldukları için işçilerdeki direnme 
gücünün azalması; işveren ile işçi arasında bir yığın soyguncu asalağın yer alması; ev 
sanayisinin, her zaman ya fabrika sistemiyle ya da aynı üretim kolundaki imalat sanayisi ile 
rekabet etmek zorunda kalması; yoksulluğun işçiyi, yer, ışık, havalandırma gibi en gerekli 
çalışma koşullarından yoksun bırakması; çalışmanın gitgide daha düzensiz duruma gelmesi ve 
en sonunda, büyük sanayi ile tarımın “fazlalık” haline getirdiği yığınların son sığınakları olan 
bu yerlerde işçiler arasındaki rekabetin en son noktaya ulaşması olduğunu öne sürmektedir. 
Düşünür, üretim araçlarında bile ilk kez fabrika sisteminde sistemli şekilde uygulanan 
tasarrufun, burada, başlangıcından beri, emek-gücünün en acımasız biçimde israfı ve işçinin 
en normal çalışma koşullarından yoksun bırakılması sonucunu doğurduğunu ileri sürmektedir. 
Düşünür, mevcut durumda bir sanayi kolunda emeğin toplumsal üretkenliği ve birbirine bağlı 
süreçlerin teknik temeli ne kadar az gelişmiş olursa, bu tasarrufun da uzlaşmaz karşıt ve 
öldürücü yanını o derecede ortaya koyduğunu vurgulamaktadır.80  

                                                                 
79 Marx, K. (2007). ss. 440-441. 
80 Marx, K. (2007). ss. 441-442. 
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Marx çocuk işçiliğinin acımasız bir şekilde kullanılması konusunda çağcıl imalat 
sanayisinden çeşitli örnekler vermektedir. Düşünür, bu bağlamda, Birmingham ile 
çevresindeki metal eşya sanayilerinde 10.000 kadından başka, 30.000 çocuk ve gencin 
çoğunun pek ağır işlerde çalıştırıldıklarını, bunların sağlığa zararlı koşullar içinde pirinç 
dökümhanelerinde, düğme fabrikalarında, emaye, kaplama ve cilalama işlerinde çalıştıklarının 
görüldüğünü belirtmektedir.81 
Marx, örneklerine davam ederek, hem yetişkin hem de yetişkin olmayan işçilerin aşırı 
derecede çalıştırılmaları nedeniyle Londra’da gazete ve kitapların basıldığı bazı basımevlerine 
“mezbaha” şeklinde uğursuz bir isim takıldığını, başlıca kurbanları kadınlar, kızlar ve 
çocuklar olan ciltevlerinde, aşırı çalıştırmanın uygulandığını, halat bükme işinde, tuz 
madenlerinde, mum sanayisinde ve kimyasal madde yapan yerlerde gece işlerinde gençlerin 
ağır işler yapmak zorunda olduğunu, makineyle yapılmayan ipek dokumacılığında, tezgâhları 
çevirme işinde gençlerin ölesiye çalıştırıldıklarını ifade etmektedir. Marx, bu durumu, bir 
komisyon üyesinin kural olarak makinelerin insanların yerini aldıkları halde, burada genç 
insanların makinelerin yerini alması şeklinde betimlediğini nakletmektedir.82 
Kapitalist düzende uzmanlaşma ve ekonomik farklılaşma olgularının ev-içi çalışmada çocuk 
emek-gücünün yoğun bir şekilde kullanılmasına yol açtığı konusunda Thompson da çeşitli 
örnekler vermektedir.  Yazar, söz konusu olguların, fabrika dışındaki çocuklara, parça başına 
ücret ile 10, 12 ya da daha fazla süreyle tekdüze uygulama gerektiren özel işler verilmesi 
sonucunu doğurduğunu öne sürerek şöyle bir örnek vermiştir: [“Tarama kartlarını dizen 
Cleakheaton kasabasında(n)… “dört yaşında çocuklar, küçücük parmaklarıyla, başları dönene, 
gözleri kızarıp şişene kadar saatler boyu kartlara telleri sokmak gibi tekdüze bir işte 
çalıştırılıyordu ve daha çelimsiz olanlar kambur ya da çarpık büyüyordu.” Bu iş evde 
yapılmaya devam etmiş olabilir ve elimizdeki verilere göre, yüzyılın ilk on yılları boyunca bu 
türden zahmetli çocuk emeği pek çok dışarı ve tarımsal endüstride (hasır örmede, kordon 
yapımında) ve de itibarsız mesleklerde artmıştır. Fabrika sisteminin suçu, ev-içi sistemin en 
kötü özelliklerini, yine bu sistemin kimi iyi yanlarını dışarıda bırakarak almış olmasıdır: 
“Yoksul ya da özgür, çocuk emeğini sistemleştirmiş ve kararlı bir hunharlıkla 
sömürmüştür…”].83 
Thompson, evde çocuğun durumunun, ana-babanın ya da ustanın mizacına göre değişiklik 
göstermiş ve bir ölçüye kadar da yapacağı iş yeteneğine göre ayarlandığını, fabrikada ise 
narin ya da güçlü olan ayrımı yapmaksızın çalışma saatlerini, işin düzenliliğini, hızını, 
disiplinini ve çalışma ortamını makine belirlediğini ileri sürmektedir.84 
Marksist görüşe önemli katkı sağlayan bir başka düşünür Lenin ise kadın ve çocukların 
yaptığı ev işinin, kapitalist manüfaktürü kaldırmadığını, tam aksine güçlendirdiğini 
belirtmektedir.   

                                                                 
81 Marx, K. (2007). s. 442. 
82 Marx, K. (2007) s. 442 ve dipnot 171. 
83 Thompson, E. P. (2004). ss. 411-412. 
84 Thompson, E. P. (2004). s. 412. 
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Lenin, fırça tahtalarını delmek için yapılan matkap makinesinin her yerde kullanılmaya 
başlamasının, fırça yapımının en önemli süreçlerinden birisini hızlandırdığı ve 
kolaylaştırdığını, tel çekicilere, daha açık bir deyişle, fırça tahtalarına tel geçiren ustalara 
talebin arttığını ve giderek uzmanlaşan bu işin daha ucuz emek-gücü olarak kadınlara 
geçtiğini ifade etmektedir. Düşünür, artık kadınların evlerinde oturarak fırçalara kıl 
geçirdiğini ve parça başına ücret aldıklarını dolayısıyla teknik bir gelişme olan matkap 
makinesinin iş bölümündeki bir gelişmenin daha somut bir deyişle, kadınların yalnız fırça kılı 
çekmekle uğraşmasının kadınların ve kızların emeğinin daha ucuz olması sayesinde kapitalist 
sömürünün gelişmesiyle ev işinin büyüdüğünü öne sürmektedir. Düşünür, bu örneğin, ev 
işinin manüfaktür kavramını hiçbir şekilde ortadan kaldırmadığını, tam aksine, bazen bunun 
daha da gelişmekte olduğunun işaretini bile verdiğini ileri sürmektedir.85   
     
6. Metodizmin Etkisi 
İngiltere’de kapitalizmin başlangıcından sonra belirli bir süre çocuk işgücünün yoğun bir 
şekilde görülmesinin son86 bir nedenini dini bir inanç olan metodistlerin söz konusu 
işgücünün savunuculuğunu yapmaları oluşturur.87 Metodistlerin çocuk işçiliğini savunma 
nedenlerini görmeden önce metodizm hakkında genel bir bilgi vermek uygun olacaktır. 
Metodizmin karakteristik özelliklerini; hissiyatçı ama eşanlı olarak çileci bir din inancının, 
Kalvinist88 çileciliğin öğreti temellerine karşı aldırmazlık veya tepkisellikle karışımı, Kıta 
Pietizminin89 Anglo-Amerikan karışımı oluşturur. Bu dini inanç “certitudo salutis”e (kesin 
kurtuluş) ulaşma amacıyla kişinin metodik ve sistemli bir yaşam tarzına sahip olması hedefini 
benimsemiştir.90 
Kurucusu John Wesley olan bu hissiyatçı veya duygusal din anlayışı, büyük zorluklarla, 
Püritenlik91 tarafından kesin bir şekilde akılcılıkla mühürlenmiş çileci ahlak anlayışıyla 
birleşmiştir. Bu anlayış, ilk olarak, bütünüyle hissi olan her şeyi yanılsama olarak Kalvinizmle 
zıtlık oluşturacak şekilde, normal olarak dönüşümünün günü ve saati tam olarak bilinmesi 
gereken kurtuluşa ermiş kişinin mutlak kanıtı, certitudo salutis öğretisinin tartışmasız biricik 
temeli olarak kabul edilmiştir. Böyle bir kesinlik, bütünüyle duygulara ve ruhun tanıklığına 
dayanmıştır. Kutsanma öğretisinin mantıksal gelişimini temsil eden ancak geleneksel halinden 
bilinçli bir şekilde farklılaştırılmış olan Wesley’in öğretisi çerçevesinde yeni doğmuş olan bir 
kişi, bu sayede artık yaşantısında içinde işlemekte olan “inayet” (iyilik, kayra) vasıtasıyla 
mükemmeliyetin bilgisine ve günahsızlık aşamasına ulaşabilir. Bu durum eşit derecede ani 
gerçekleşen ayrı ikinci bir içsel kutsanma süreciyle ortaya çıkar.   

                                                                 
85 Marx, Engels, Lenin (2013). s. 89. 
86 Ancak önem açısından son değil! (Last but not least!). 
87 Thompson, E. P. (2004). s. 426. 
88 Kalvinizm hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Weber, M. (2017). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu 
(İngilizceden Çeviren; Gökhan Rızaoğlu), İstanbul: 3. Basım, Oda Yayınları, ss. 105-150. 
89 Pietizm hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Weber, M. (2017). ss. 150-168.  
90 Bkz. Weber, M. (2017). ss. 168-169.  
91 Püritenlik, Kalvinizmin bir kolunu oluşturur.  
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Bu hedefe ulaşmak ne kadar zor olursa olsun –ki kişi kural olarak söz konusu hedefe ancak 
yaşamının sonuna doğru ulaşır- certitudo salutis’i garanti altına aldığından ve kişiye 
Kalvinistlerin kaygılı karamsarlıklarının yerine huzurlu bir güvence duygusu verdiğinden ve 
gerçek anlamda dönüşüm geçirmiş kişiyi hem kendi bakış açısından hem de diğerlerinin bakış 
açısından, günahın onun üzerinde artık hiçbir etkisi olmadığı gerçeğiyle ayırdığından kişinin 
çabasından vazgeçmemesi gerekir.92 
Metodizmde kerameti kendisinden menkul hissiyatın yaşamsal önemine rağmen kanunlara 
uygun dürüst bir yaşam tarzı da doğal olarak korunmuştur. Wesley, o çağda yaygın olarak 
kabul gören ameller aracılığıyla kutsanma düşüncesine her saldırdığında amacını yalnızca 
amellerin kişinin inayet durumunu belirleyen değil inayet durumundan emin olmasını 
sağlayan –ki bu da ancak Tanrı’nın yüceliği için yapıldığında geçerlidir- bir unsur olduğunu 
söyleyen eski Püriten öğretisini tekrar canlandırmaktır. Metodizm, tek başına dürüst bir yaşam 
tarzının yeterli olmadığını, kişide inayete erişmiş olma duygusunun da bulunması gerektiğini 
öne sürmektedir. Wesley, amelleri sıklıkla inayetin şartı olarak tanımlamış ve yayımladığı 9 
Ağustos 1771 Beyannamesinde iyi amellerde bulunmayan kişinin gerçek bir inanan 
olamayacağını vurgulamıştır. Metodistler, aslında, Yerleşik Kilise’den öğretide değil, 
yalnızca dini yaşantı bağlamında farklı olduklarını sürgit bir şekilde vurgulamışlardır. İmanın 
meyvelerine olan vurguyu çoğunlukla 1. Yuhanna 3:9’a dayandırmışlar, yaşam tarzını 
yeniden doğuşun açık bir belirtisi olarak kabul etmişlerdir.93 
Metodizm çeşitli akımlar aracılığıyla özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde bir takım 
değişikliklere uğramıştır.94 Ancak kesin olarak korunan fikirleri yeniden doğuş kavramıyla 
ilintili olanlar oluşturmuştur. Daha açık bir deyişle, söz konusu fikirleri, vazgeçilmez bir esas 
niteliğindeki imanın kısa erimdeki getirisi olarak kurtuluşla ilgili güvence duygusu ve inayet 
durumunun bir göstergesi olarak en azından sanal olarak günahın gücünden bağımsızlaşmayı 
getiren kutsanma oluşturmuştur. Buna bağlı olarak inayete ulaşmanın dışsal vasıtalıları 
özellikle ayinler değerini giderek kaybetmiştir. Her hâlükârda, her yerde özellikle New 
England’da Metodizmin peşi sıra ortaya çıkan genel uyanış, inayet ve seçilmişlik öğretilerinin 
zaferi anlamına gelmiştir.95 
Metodizmin ahlak anlayışı, Pietizmin ahlak anlayışına benzer şekilde belirsiz bir temele 
dayanmaktadır. Ancak “higher life”a (daha üst bir yaşam) ve “second blessing”e (ikinci 
takdis) ulaşma çabası, bir açıdan “alın yazısı” (kader ve kaza) öğretisinin yerini doldurmuştur. 
Metodizm, bundan da öte İngiltere kökenli olduğundan dünyevi ahlak anlayışı İngiliz 
Püritenliğininkiyle yakından ilintili bulunmaktadır ki bunun “revival” (yeniden diriliş) 
olduğunu ileri sürmektedir.96  

                                                                 
92 Weber, M. (2017). ss. 169-170. 
93 Weber, M. (2017). ss. 170-171. 
94 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Weber, M. (2017). ss. 171-172.  
95 Weber, M. (2017). ss. 171-172. 
96 Weber, M. (2017). s. 172. 
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Metodizmde duygusal dönüşüm eylemi metodik bir şekilde gerçekleştirilmiş, ancak bu 
dönüşüm tamamlandıktan sonra söz konusu duygu, duygusal Pietizmdeki gibi Tanrı ile 
bütünleşmeden gelen mütedeyyin bir hazza değil, akılcı bir mükemmelliğe ulaşma çabasına 
yönelmiştir. Bu yüzden Metodizmin duygusal karakteri, Alman Pietizmindeki gibi içe dönük 
duygusal bir Hristiyanlığa yol açmamıştır. Metodizmin benimsediği bu olgu kısmen dönüşüm 
deneyiminin duygusal bir doğaya sahip olmasından kaynaklanan daha az gelişmiş bir günah 
algısıyla ilintilidir ki bu da Metodizme yönelik eleştirilerin genel odak noktası olmuştur. 
Metodizmde, dini hissiyatının özünde Kalvinist olan yönü baskın çıkmıştır. Bu dini inançta 
duygusal uyarım, ara sıra “esrikliğe” (vecde) teşvik eden bir coşku haline dönüşmüş, ancak 
bunun dışında hiçbir şekilde akılcı yaşam tarzına zarar vermemiştir. Bu yüzden Metodist 
“regeneration” (yeniden doğuş) fikri, ameller aracılığıyla tam bir kutsiyet öğretisine yalnızca 
bir katkı yapmıştır ki onu da çileci bir yaşam tarzı için alın yazısı öğretisinin terk edilmesi 
durumunda onun yerine geçebilecek bir dayanak oluşturmuştur. Metodizmde dönüşümün 
gerçekliğinden belirlemenin vazgeçilmez araçları, hatta Wesley’in deyişiyle koşulu olan 
yaşam tarzının ayırt edici nitelikleri özünde Kalvinizmdekilerle aynı hususlar oluşturmuştur.97 
İngiltere’de küçük toprak sahibi dokumacı, tarımdaki herhangi bir olağanüstü durum 
karşısında işini bırakmakla şöhret kazanmıştı. Gerçekten de XVIII. yüzyıl işçilerinin çoğu bir 
aylık hasat için işlerini memnuniyetle bırakırlardı. Bu bağlamda ilk dokuma fabrikalarında 
çalışan yetişkin erkek işçilerin pek çoğu hafifmeşrep ve değişken alışkanlıklara sahip 
bulunmaktı ve müessesede nadiren uzun süre kalmaktaydılar. İlk girişimlerdeki işletme 
sorunlarından bazıları hakkında Wedgwood’un Etruira’daki işyerinin ceza listesinde; herhangi 
bir işçinin yerini bırakması için bir gözetmene vurması ya da benzer bir davranışta bulunması, 
imalathaneye çalışma saatlerinde “ale”98 veya içki getirmesi, penceresi olan duvarlardan 
herhangi birisi karşısında beş dakika geçirmesi eylemleri öngörülmüştür.99 
İşçileri ister bir fabrikada isterse kendi evlerinde çalışsın Sanayi Devriminin işveren-
imalatçısının bu tür disiplin sorunları konusunda saplantısı bulunmaktaydı. İşverenin bakış 
açısına göre parça başı işçilerinin “metodik” alışkanlıklar kazanmak, talimatlara titizlikle 
uymak, işleri zamanında bitirmek ve malzeme aşırmanın günah olduğu konusunda 
eğitilmeleri gerekmekteydi. Bu bağlamda 1820’lere gelindiğinde büyük dokumacılar kitlesi 
Metodizm öğretisiyle aşılanmış bulunmaktaydı. Dokumacıların işverenleri Metodizm ya da 
Dinsel Muhalefet taraftarı olmuşlar ve Wesley’in öngördüğü gibi tutumlulukları zenginlikler 
yaratmıştı. Bu işverenler kendi dinsel görüşlerinden olanlara yakınlık göstermekteydi zira 
onlarda “iyi davranış garantisi” ve “vicdanlı kişilik değerleri” bulmaktaydılar.100 
  

                                                                 
97 Weber, M. (2017). ss. 172-173. 
98 Bir çeşit bira. 
99 Thompson, E. P. (2004). s. 439. 
100 Thompson, E. P. (2004). ss. 439-440. 
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Andrew Ure’nin, Marx ve Engels’i çok etkilemiş olan 1835 yılında yayımladığı İmalatçıların 
Felsefesi adlı kitabında dinin iş disiplinindeki işlevi konusundaki “ekonomist” tez çok 
önceden bütünüyle sergilenmiştir. Nitekim Ure için “fabrika” terimi şu anlama gelmiştir: 
“çeşitli mekanik ve “düşünsel” (intellectual) organlardan oluşan, ortak bir amacın elde 
edilmesi için kesintisiz bir uyum içinde hareket eden ve tümü kendi kendini düzenleyen 
hareket ettirici bir güce bağımlı muazzam bir otomat düşüncesini içerir.”101   
Ure, fabrika sisteminin ana sorununu teknolojik olmaktan ziyade aygıtın farklı üyelerinin 
işbirliği içinde hareket eden tek bir vücut içinde dağılması ve her şeyden çok insanların 
düzensiz çalışma alışkanlıklarını terk edip karmaşık otomatın değişmez düzenliliği ile 
özdeşleştirmeleri olduğunu belirterek şu görüşleri savunmuştur: “Fabrikanın gerektirdiği 
özene uygun bir fabrika disiplini kurma ve uygulamanın başarılı düzeni, Arkwright’in soylu 
başarısı, Herkül girişimiydi. Sistemin mükemmelen organize olduğu ve işgücünün ileri 
derecede aydınlatıldığı bugün bile ister kırsal kökenden isterse zanaatlardan gelmiş olsunlar, 
ergenlik yaşını geçmiş insanları başarılı fabrika işçisine dönüştürmek hemen hemen 
olanaksızdır. Sınırsız ve dik kafalı alışkanlıklarına egemen olmak için bir süre uğraştıktan 
sonra ya aniden işi bırakıyorlar ya da devamsızlık nedeniyle gözetmenleri tarafından işten 
çıkarılıyorlar.”102  
Ure, işe karşı düzensiz çalışma “ani öfkesine” (feveranına) sahip fabrika işçilerinin “dik başlı” 
(serkeş) doğasını yenebilmek için aslında Napolyon gibi sinirlere sahip bir adamın gerekli 
olduğunu, Arkwright’in böyle birisi olduğunu belirtmektedir. Ure, üstelik bir işçi ne kadar 
nitelikliyse o kadar disipline uymayan daha fazla öz iradeli ve ortaya koyduğu 
düzensizliklerle bütüne büyük zarar verebilecek ve içinde yer aldığı mekanik sistemin bir 
parçası olmaya daha az uygun bir hale geldiğini ifade etmektedir. Ure, bu şekilde imalatçıların 
belirli el becerisi ve düzenliliği gerektiren herhangi bir süreci becerikli işçilerin elinden almak 
ve onu bir çocuğun bile becerebileceği, kendi kendini düzenleyen bir düzeneğin içine 
yerleştirmek istediklerini ifade etmektedir. Düşünür, bu yüzden çağcıl imalatçının büyük 
hedefini bilim ve sermayenin işbirliğiyle çalışan insanların işini dikkat ve beceri uygulamaya 
indirgemek olduğunu, bu özelliğin gençlerde hızlı bir şekilde mükemmel bir düzeye 
çıkarılabilmesi olduğunu öne sürmektedir. Ure, ayrıca, aslında makinedeki her gelişmenin 
sürekli amacı ve eğiliminin, erkeklerin yerine kadınları ve çocukları, ya da sıradan işçileri 
yetişmiş zanaatkârların yerine koyarak insan emeğini bütünüyle aşmak ya da onun maliyetini 
düşürmek olduğunu öne sürmektedir.103 
Ure, çocuklar için gözetmenin ve makinenin disiplininin yeterli olduğunu, ancak ergenlik 
yaşını geçmiş olanlar için içten bir disiplinin şart olduğu görüşünü savunmaktadır. Yazar, bu 
yüzden kitabının bir bölümünü “Fabrika Sisteminin Ahlaki Ekonomisi”ne ayırmış ve din 
üzerine de özel bir bölüm yazmıştır. Ure, günahtan arınmamış bir çalışanın korkunç bir 
yaratık olarak “hünerli demagoglar”ın elinde oyuncak olduğunu, kronik olarak gizli amaçlara 
ve entrikalara katıldığını ve ustalarına karşı her türlü kötülüğü yapabileceğini düşünmüştür.104 

                                                                 
101 Thompson, E. P. (2004). s. 440. 
102 Thompson, E. P. (2004). ss. 440-441. 
103 Thompson, E. P. (2004). s. 441 ve dipnot 21. 
104 Thompson, E. P. (2004). s. 441. 
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Ure, bu yüzden işverenlerin yetişkin işçileri uysallaştırmak için işverenlerin yoğun bir şekilde 
Kilise ve dini araç olarak kullandıklarını öne sürmektedir.105 
Metodistlerin tüm din adamları, çocuk işçiliğine karşı en küçük bir karşı sav ileri 
sürmemişlerdir. Bunun tek istisnası bir Anglikan papaz yardımcısı ve Rahip Bull’dur. Bu 
rahip de yalnızca Nonkonformist106 fabrika ırkına saldırmıştır. Bull şu görüşleri savunmuştur: 
“…bütün zekâları olanaklı olduğu kadar yaşça en küçük işçilerden olanaklı olan en ucuz 
yollarla olanaklı olan en kısa sürede olanaklı olan en az ücretle mümkün olan en fazla işi elde 
etmek cinliğinden ibaret olan bu ırk… haklarında Agur’107un şunları söyleyeceği bir ırk: 
gözleri öylesine kibirli! göz kapakları yukarı kalkmış bir nesil. Dişleri kılıç gibi bir nesil, azı 
dişleri yoksulları yeryüzünden, muhtaçları insanların arasından alıp yutmak için bıçak gibi 
keskin bir nesil”.108 
Yine bir Anglikan papaz yardımcısı, çocuk işgücünün sınırlandırılmasına koşulsuz destek 
vermiştir. Bu papaz yardımcısı şu görüşleri savunmuştur: “Eğer İngiltere’de kanuni 
müdahalenin gerekli olduğu bir yer varsa orası burasıdır, çünkü burada çoğu kez günde 15, 16 
saat ve kimi zaman da bütün gece çalışılır: Of, bu cani bir sistemdir ve fabrika sahipleri 
toplumun yüz karası ve baş belasıdır. Tanrısal ya da insan yapısı kanunlar onları 
sınırlandırmaya yetmez;… Bırakalım Hükümet uygun olduğunu düşündüğü kanunları yapsın, 
o vadide altı atlı arabayı onlar sürerler./ Bu [Cragg] vadideki yoksulların ezildiğini gördüm ve 
bunu göstermenin görevim olduğunu düşündüm… Görevimin sorumluluk isteyen doğası 
nedeniyle, bu durumu kutsal Kitabın liberal ve şefkatli gerçeği ile karşılaştırmak 
zorundayım… Ve zulüm genellikle ona en az katlanabilecek olanların üzerine en ağır şekilde 
yıkılmaktadır… Dul bir kadının kocası olmadığı ve çocuklarının dünyevi bir babaları 
bulunmadığı için… Çoğu kez onların en ağır bir şekilde kullanıldıklarını görüyoruz…”.109  
Bu Anglikan papaz yardımcısının vaazlarının ve fabrika sahiplerini kişisel olarak protesto 
etmesi yüzünden, fabrika sahipleri, onu ve kızlarını aşağılamışlar ve küfür etmişlerdir. Bu tür 
gelişmeler üzerine Cragg Vadisindeki işverenleri protesto toplantısı yapılmıştır. Toplantıda şu 
şekilde pankartlar yer almıştır: “… Sizler, Batı Hint Adalarının köle tacirlerinden daha zalim 
daha ikiyüzlüsünüz… Övündüğünüz Liberalliğinizin… Tiranlık olduğunu… Övündüğünüz 
Hayırseverliğinizin ne eksik ne fazla Küfür olduğunu ispat edeceğim… Dayak… Ceza… 
Zaman Kazanma… Ayni Ödeme… Yemek Zamanlarında Makineleri Temizletme… Pazar 
Günleri Çalıştırma… Düşük Ücret Sisteminiz… Kamusal Soruşturmanın Ateşten Gömleğini 
Giyecek…”.110 
Fabrika sahiplerinin dini bütün olması, onların çocuk emek-gücünü sömürmesini 
engellememiştir. Thompson konu hakkında Cragg Vadisinde yapılan protesto toplantısından 
dönüşte o Cumartesi gecesi Oastler’in şu beyanını nakletmektedir: “Vadide öfke gibi 
tutuşmuş iki fabrika gördüm.   

                                                                 
105 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Thompson, E. P. (2004). ss. 442-488. 
106 Nonkonformist; Protestan mezhebine bağlı olmakla birlikte İngiltere Kilisesine bağlı olmayanlara denilir.  
107 İncil’de geçen bir isim. 
108 Thompson, E. P. (2004). s. 426. 
109 Thompson, E. P. (2004). s. 425. 
110 Thompson, E. P. (2004). ss. 425-426. 
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İçindeki zavallı küçük çilekeşler, 11:30’a kadar orada kalmak zorundaydılar ve bunlardan 
birinin sahibinin iç çeken, dua eden, başkalarını aldatan bir dini bütün olduğunu 
öğrendim…”.111            
Resmi İngiltere Kilisesi birlik halinde ve sıkı bir şekilde çocuk işçiliğinin asla aleyhinde 
olmamış, Rahip Bull ve Anglikan papaz yardımcısı dışında bütün Anglikan din adamları bir 
bütün olarak hiçbir şey yapmamışlardır. İngiltere’de küçük çocukların bu çap ve yoğunlukta 
sömürülmesine karşı İngiltere Kilisenin hiçbir şey yapmaması, hatta çocuk-işgücünü örtülü 
bir şekilde desteklemesi, İngiliz tarihinin en yüz kızartıcı olaylarından bir tanesini 
oluşturmaktadır.112 
 
II. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ZARARLARI 
Marksistler çocuk işçiliğinden açık veya örtük bir takım zararların doğduğunu ileri 
sürmektedirler. Bu kısımda söz konusu zararlar üzerinde durulacaktır.  
 
1. Çocuğun Ölümü 
Marksistler, çocuk işçiliğinin en büyük zararlarından birisi olarak çocuğun ölümü olduğunu 
ifade etmektedirler. Marksistler, çocuk işçilerin işten kaynaklanan nedenlerle ölmesinin son 
derece doğal olduğunu öne sürmektedirler.113 Marx, işten kaynaklanan nedenlerle çocuk 
işçilerin ölümüne paçavra ayıklayıcılığını örnek olarak göstermektedir. Düşünür, İngiltere’de 
çocuk işçiliğinin paçavra ayıklanmasında yoğun bir şekilde kullanıldığını belirtmektedir. 
Düşünür, daha açık bir deyişle, en rezil, en pis ve en kötü ücret ödenen, kadınlarla genç 
kızların çalıştırılması yeğlenen işlerden birisinin paçavraların ayıklanması olduğunu, Büyük 
Britanya’nın kendi muazzam paçavra depoları dışında, bütün dünyada paçavra ticaretinin 
merkezi olarak da ün yaptığını, Japonya’dan Güney Amerika’nın en uzak devletlerinden, 
Kanarya adalarından buraya paçavra aktığını ama başlıca ikmal kaynaklarının, Almanya, 
Fransa, Rusya, İtalya, Mısır, Türkiye, Belçika ve Hollanda olduğunu ifade etmektedir.  

                                                                 
111 Thompson, E. P. (2004). s. 426. Yine birçok nonkonformist fabrika sahipleri ve onların Metodist 
gözetmenleri çocukları hafta içi günlerde çalıştırmış an ve fabrikalarını Cumartesi gece yarısı 12’ye beş kalana 
kadar çalıştırarak, ertesi gün çocukları Pazar okuluna gitmeye zorlamakla nahoş bir şöhrete sahip olmuşlardır. 
Bkz. Thompson, E. P. (2004). s. 423. 
112 Krş. Thompson, E. P. (2004). s. 427. 
113 Örneğin, Engels, erkeklerin, yaşama ve çalışma koşulları nedeniyle çok erken yıprandıklarını, çoğunun 40 
yaşında çalışamaz duruma geldiklerini, pek azının 45’ine kadar dayandığını, 50’ye kadar gelebilenin hemen 
hemen hiç bulunmadığını belirtmektedir. Düşünür, bu durumun yalnızca bedenin genel zayıflamasının sonucu 
olmadığını ama onun yanı sıra çoğu zaman, gözlerin iyi göremez hale gelmesinin sonucu olduğunu, göz 
bozukluğunun çıkrık makinesinden ileri geldiğini çünkü işçinin, uzun ince ve paralel iplik liflerinden gözünü hiç 
ayırmaması, gözünü onlara dikip bakmasının gerektiğini, bunun da görüşünü büyük ölçüde gerginleştirdiğini 
ileri sürmektedir. Engels, Harpur ile Lanark’taki fabrikalarda çalıştırılan 1.600 işçiden ancak 10’unun, 45 yaşın 
üstünde olduğunu, Stockport ile Manchester’da çeşitli fabrikalardaki 22.094 işçiden yalnızca 143’ünün 45 yaşını 
aştığını, 143 kişiden 16’sının özel bir muamele yapılarak alıkonduğunu, birinin de bir çocuğun işini yaptığını 
ileri sürmektedir. Düşünür, kuru bileyi taşında çalışanların ortalama yaşam süresinin güçlükle 35’i bulduğunu, 
ıslak bileyi taşıyla çalışanlarınkinin çok seyrek olarak 45’i geçtiğini öne sürmektedir. Bkz. Engels, F. (2010). ss. 
212, 259.      



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

456 

Yazar, paçavraların, gübre, yatak için, yapay yün yapmada kullanıldığını ve kâğıt yapımında 
hammadde olarak işe yarayacağını belirtmektedir. Marx, paçavra ayıklayıcıların, çiçek 
hastalığı ile diğer bulaşıcı hastalıkların yayılma aracı oldukları gibi çoğu ölümle sonuçlanan 
ilk kurbanlarının da yine kendileri olduklarını vurgulamaktadır.114 
Engels de veremin, kadın giysileri ve şapkaları yapan kızların hazin yaşamına son verdiğini 
öne sürmektedir. Engels, terziler ve dikiş diken kadınların, burjuva hanımefendilerinin kişisel 
güzelliğine hizmet eden eşyaları ürettiğini, ancak bu işin çoğu çocuk kızın ölümüyle 
sonuçlandığını ileri sürmektedir. Düşünürün şu açıklamaları oldukça çarpıcıdır: “… 
Londra’daki konfeksiyon [hazır giyim] atölyelerine geliyoruz. Bir genç kızlar ordusu 
çalıştırıyorlar –sayılarının 15.000 olduğu söyleniyor-bu genç kızlar genelde atölyede yiyor ve 
yatıyorlar; genelde kırsal kesimlerden geliyorlar ve bu nedenle de mutlak olarak patronların 
kölesidir. Dört ay kadar süren moda sezonu boyunca en iyi kuruluşlarda bile işgünü on beş 
saat, bazı sıkışık durumlarda on sekiz saat oluyor; ama atölyelerin çoğunda bu aylarda iş 
herhangi bir kural olmaksızın, kesintisiz sürüp gidiyor; bu yüzden de kızlar hiçbir zaman altı 
saatten, sıklıkla üç, dört saatten bazen de iki saatten fazla uyuma ve dinlenme zamanı 
bulamıyorlar; sıkça olduğu gibi eğer gece boyunca değilse dahi 19-20 saat çalışıyorlar. İşleri 
için tek sınır, iğneyi bir dakika daha tutamayacak hale getiren kesin fiziksel yetmezliktir. Bu 
çaresiz yaratıkların birbirini izleyen dokuz gün ve gece boyunca giysilerini çıkaracak 
zamanlarının olmadığı, şurada burada bir şiltenin üzerinde kısa bir süre kestirdikleri, 
yiyeceklerinin, yutmak için çok az zamana gerek olsun diye kesilip önlerine sürüldüğü 
durumlar oluyor. Kısacası, bırakınız 14-20 yaş arası zayıf-naif bir kızın dayanmasını, güçlü 
bir erkeğin bile dayanamayacağı böyle uzun ve kesintisiz bir çalışmada çağcıl kölenin moral 
kamçısı, işten atma tehdidi bu talihsiz kızları işin başında tutuyor. Buna ek olarak, dikiş 
atölyesinin ve yatakhanelerin pis kokulu havası, hep eğik durmak, çoğu zaman kötü ve 
sindirilmesi olanaksız yiyecek, tüm bunlar, taze havadan bütün bütün yoksun kalmışlıkla 
birleşince, bu kızların sağlığı üzerinde çok hazin sonuçlar yaratıyor. Takatsizlik, tükenme, 
zafiyet, iştah kapanması, omuz, sırt ve kalça ağrıları, hele hele baş ağrısı kısa süre içinde 
başlıyor; sonra omurga bükülmesi, yüksek deforme omuzlar, bir deri bir kemik görünüm, kısa 
sürede miyoba dönüşen şişik, yaşaran ve ağrıyan gözler, öksürük, dar göğüs, nefes darlığı ve 
kadın yapısının gelişmesindeki her türlü bozukluklar izliyor. Birçok durumda gözler öylesine 
etkileniyor ki tedavisi olanaksız körlük ortaya çıkıyor; ama gözler işi sürdürmeyi olanaklı 
yapacak ölçüde güçlü kalırsa, kısa süre içinde verem, kadın giysileri ve şapkaları yapan bu 
hazin yaşamı sona erdiriyor. Bu işi erken yaşta bırakanlar bile sürekli bozuk bir sağlık ve 
zayıf düşmüş bedeni sürüklüyorlar ve evlendikleri zaman, zayıf, hastalıklı çocuklar 
doğuruyorlar. Çocukların Çalışması Hakkında Komisyon üyesi tarafından dinlenen bütün tıp 
adamları, sağlığı çökertmek ve erken bir ölümün yolunu hazırlamak için bundan daha başka 
tür yaşam biçimi icat edilemeyeceği konusunda görüş birliğindeler./… Bu kadınlar genellikle 
küçük bir tavan-arası odasında, çok sıkıntı içinde yaşarlar; o odaya kaç kişi sığışabiliyorlarsa 
o kadar sıkışırlar; kışın, bu işçilerin beden ısısı, elde edebilecekleri tek ısıdır.   

                                                                 
114 Marx, K. (2007). s. 442. 
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O aynı odanın içinde iki büklüm çalışırlar, sabahın dördünden ya da beşinden gece yarısına 
kadar dikiş dikerek, sağlıklarını bir iki yıl içinde yıkarak ve erken bir zamanda mezara 
giderek, ama yaşamın en zavallı gereksinimlerini dahi elde edemeden ömür tüketirler. Ve 
hemen yolun alt başından yüksek burjuvazinin şahane konak arabaları geçer ve belki de on 
adım ileride acınası bir züppe, onların bir yılda kazanabileceği paradan daha fazlasını bir 
gecede kumarda yitirebilir”.115 
Engels, dantel üretiminde çalışan kızların da veremden öldüklerini ifade etmektedir. Düşünür, 
bu konuda şunları söylemektedir: “Bir başka tür dantel, karo danteli üretimi, Northamton’un, 
Oxford’un ve Bedford’un tarımsal yörelerinde çocuklar ve genç işçiler tarafından yapılıyor. 
Bunlar genelde kötü gıdalardan yakınan, ete pek el sürmeyen kişiler. İşin kendisi de çok 
sağlıksız. Çocuklar, küçük, havalandırması kötü, rutubetli odalarda, dantel yastığına eğik, iki 
büklüm oturarak çalışıyorlar. Bu yorucu pozisyonda vücudu desteklemek için kızlar, tahta 
balinalı korsa takmışlar; çoğu büyüme çağında olan, kemikleri henüz sertleşmemiş bu 
çocuklarda, korsa kaburga kemiklerinin normal yerini değiştiriyor ve göğüs kafesini 
daraltıyor. Bu insanlar çoğu zaman, kötü bir atmosferde sürekli oturmanın sonucu olan aşırı 
sindirim bozukluklarını izleyen veremden ölüyor. Neredeyse tümü eğitimden geçmemiş olan 
bu çocuklar, ahlak yönünden de pek az eğitiliyorlar. Süse-püse de çok düşkünler. İşte bu iki 
nedenle ahlak bakımından çok esef edilecek bir durum gösteriyor; fahişelik, onlar arasında 
neredeyse salgın halinde”.116 
Engels, cam üretiminde de çocukların ölüm sonucuyla karşılaştığını öne sürmektedir. 
Düşünür, cam üretiminde erkekler için çok az zararlı görünen çalışmayı çocukların 
kaldıramadığını, işin ağırlığı, saatlerin düzensizliği, sık sık gece işi ve özellikle atölyelerin 
aşırı sıcaklığı (38-54 Derece), çocuklarda genel güçsüzlük ve hastalığın, çocuklarda bodurluk, 
özellikle göz rahatsızlıkları, bağırsak şikâyetleri, romatizma ve bronşite yol açtığını 
belirtmektedir. Engels, çocukların çoğunun soluk benizli, gözleri kan çanağı, zaman zaman 
haftalık süren körlük çektiklerini, şiddetli mide bulantısı, kusma, soğuk algınlığı ve 
romatizmadan şikâyet ettiklerini ileri sürmektedir. Düşünür, cam ateşten çekildikten sonra 
çocukların ateşe yaklaşırken üzerinde durdukları tahta ızgaranın sıcağın etkisiyle alev aldığını, 
cam üfleyicilerin genelde genç yaşta göğüs hastalıklarından ver zafiyetten öldüklerini 
vurgulamaktadır.117  
Engels, bileyi taşında çalışan çocukların kaçınılmaz sonucunun da ölüm olduğunu ileri 
sürmektedir. Düşünür, Sheffield’dan Doktor Knight’ın raporundan şu hususları aktarmaktadır: 
“Bu işin zararlılığı hakkında bir fikir verebilmek için belirtmeliyim ki, bileyiciler arasındaki 
en büyük içkiciler bazen en çok yaşayanlardır, çünkü işlerden daha sık uzak kalmaktadırlar. 
Sheffield’daki toplam bileyici sayısı 2500 kadardır; bu sayıda insandan 150 kadarı, yani 80 
erkek 70 erkek çocuk, çatal bileyicilerdir-bunlar 28-32 yaş arasında ölüyorlar. Usta 
bileyiciler, hem kuru, hem ıslak bileyi yaparlar ve 42-45 yaş arasında ölürler. Yeme bıçağı 
bileyicileri ıslak bileyi taşı üzerinde çalışırlar ve 40-50 yaş arasında ölürler”.118  

                                                                 
115 Engels, F. (2010). ss. 265-268. 
116 Engels, F. (2010). ss. 248-249. 
117 Engels, F. (2010). ss. 264. 
118 Engels, F. (2010). s. 259. 
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Doktor Knight, bileyici astımı denen hastalığın gelişimi hakkında da şu bilgileri vermektedir: 
“Bileyici olarak yetiştirilenler, işe genel olarak 14 yaşındayken başlarlar. Beden yapısı iyi 
durumda olan bileyiciler, yaklaşık 20 yaşına kadar, işlerinde pek rahatsızlık çekmezler; o 
yaşlarda, onlara özgü bazı şikâyetlerin belirtileri yavaş yavaş kendini göstermeye başlar; 
soluk alış-verişleri, biraz çaba isteyen işlerde, özellikle merdiven çıkarken ya da bir tepeye 
tırmanırken, epey sıkıntı vermeye başlar; sürekli ve artan nefes darlığını hafifletmek için 
omuzları kalkar; öne doğru eğilirler ve çalışma sırasında oturmaya alıştıkları bu pozisyonda 
çok daha rahat nefes alıyor görünürler; ciltleri çamurlu ve kirli bir görünüm alır; yüzlerinde 
endişeli bir bakış belirir; göğüslerinde bir sertlik duygusundan yakınırlar; sesleri pürüzlü ve 
kısık çıkar; daha yüksek sesle öksürürler, sanki havayı tahta tüplerden çekiyor gibidirler; ara 
sıra çok miktarda toz tükürürler, bu toz bazen balgamla karışıktır, bazen yuvarlak ya da 
silindirik toz kitleleri ince bir balgam tabakasıyla kaplıdır. Hemoptisis, sırtüstü yatmamak, 
gece teri, kanlı ishal, aşırı zayıflama akciğer vereminin bilinen tüm belirtileriyle birlikte 
hastayı yer bitirir; ama öldürünceye kadar da aylarca ve hatta bazen yıllarca, çalışma gücü 
bırakmaksızın ve dolayısıyla kendilerini ve ailelerinin geçindirmelerini olanaksızlaştırarak 
süründürür. Şunu da eklemeliyim, bugüne değin, bileyici astımını önleme ya da iyileştirme 
çabaları, kesinlikle başarısız kalmıştır”.119                   
Thompson, yukarıda bahsedilen Anglikan papaz yardımcısının, Cragg vadisinde bir süre önce 
karşılaştığı, kolları yünle dolu olduğu halde ayakta uyurken bulunan ve uyandırmak için 
dövülen bir çocuk işçinin trajik öyküsünü şu şekilde nakletmektedir: [“O gün 17 saat 
çalışmıştır; babası tarafından eve taşınır, yemeğini yiyemez ertesi sabah saat 4’te uyanır, geç 
kalmaktan korktuğu için kardeşlerine fabrikanın ışıklarının yanıp yanmadığını sorar ve sonra 
da ölür. (Dokuz yaşındaki kendisinden küçük kardeşi daha önce ölmüştür:...)].120 
Marksistler, çocuk işçilerin salt işten kaynaklanan hastalıklarla değil iş yüzünden intihar 
sonucu da öldüklerini düşünmektedirler. Engels, terzilik yapan ve dikiş diken kızların 
kendilerine bırakılan malzemeler için depozit vermek zorunda tutulduklarını, işverenlerin çok 
iyi bildiği üzere bunların doğal olarak herhangi bir eşyayı rehine koymaksızın bu parayı 
sağlayamayacaklarını, eşyayı rehinden kurtarırken de bir yitiklikle yüz yüze geleceklerini 
belirtmektedir. Düşünür, bu kızlar eğer eşyayı geri alamazlarsa Kasım 1843 tarihinde bir 
dikişçi kadının başına geldiği gibi sulh yargıcının önüne çıkmak zorunda kalacaklarını öne 
sürmektedir. Engels, bu zavallı kızın sulh yargıcı karşısında çok zor bir duruma düştüğünü ve 
ne yapacağını bilemediği için Ağustos 1844 yılında kendisini bir kanala attığını ve boğularak 
intihar ettiğini nakletmektedir.121 
 
2. Çocuğun Fiziksel Bozulması  
Marksistler, çocuk işçiliği sonucunda çocukların yaygın bir şekilde fiziksel bozukluk 
sorunuyla karşılaşıldığını düşünmektedirler. Yukarıda çalışan çocukların fiziksel bozulması 
konusunda çeşitli örnekler verilmiştir. Bu bağlamda Marx, kibrit yapımının fiziksel 
bozulmaya yol açtığını düşünmektedir.   

                                                                 
119 Engels, F. (2010). ss. 259-260. 
120 Thompson, E. P. (2004). s. 425.  
121 Engels, F. (2010). s. 267. 
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Düşünür, kibrit yapımının, fosforun kibrit çöpüne yapıştırılması usulünün bulunduğu 1833 
yılında başladığını, 1845 yılından beri bu işkolunun, İngiltere’de hızla gelişmiş ve özellikle 
Londra’nın yoğun nüfuslu bölgeleri ile Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, 
Norwich, New Castle ve Glasgow’da yaygın hale geldiğini belirtmektedir. Düşünür, kibrit 
yapımıyla aynı zamanda Viyanalı bir doktorun 1845 yılında keşfettiği ve kibrit yapanlara 
özgü tetanos hastalığının da yayıldığını öne sürmektedir.122 Marx, kibrit yapımında çalışan 
işçilerin yarısının 13 yaşından küçük çocuklar ile 18 yaşından küçük delikanlılar olduğunu 
ileri sürmektedir. Düşünür, kibrit yapımının sağlığa zararlı ve kötü kokusu nedeniyle oldukça 
tatsız bir iş olduğunu, yalnızca çalışan sınıfın en sefil kesimi, yarı-aç dullarla benzerlerinin 
çocuklarını paçavralar içinde, açlıktan bitkin, alfabesiz çocuklarını bu işe verdiklerini 
vurgulamaktadır.123        
Bunun dışında da çocuk işçiliğinin, çocukları fiziksel olarak sakat bir konumda bırakması 
bakımından özellikle Engels tarafından ilave örneklerin verildiğini belirtmek gerekir. 
Engels’in çalışan çocukların fiziksel bozulmaya maruz kalacakları şeklindeki görüşünün, 
doktor ve cerrahların kanıtlarına dayalı olduğunu belirtmek gerekir. Engels, fabrika işi hafif 
olsa bile bu hafifliğin gevşekliğe yol açtığını, işçilerin yapacakları çok az şey olsa da tüm 
çalışma süresince ayakta durmak zorunda olduklarını ifade etmektedir. Düşünür, işçilerden 
birisi pencere kenarına ya da bir sepetin üstüne oturursa para cezasına çarptırıldığını ve söz 
konusu sürekli dik duruma durumunun, bedeninin üst kısımlarının sürekli olarak omurgaya, 
kalçalara ve bacaklara baskı yapmasının kaçınılmaz olarak bu sonuçları doğurduğunu öne 
sürmektedir. Engels, işin kendisinin ayakta durmayı gerektirmediği durumlarda örneğin 
Nottingham’da işçilere iskemle verildiğini, bu hastalıkların ortadan kalktığını, işçilerin de 
işgününün uzunluğuna itiraz etmediklerini ancak işçinin yalnızca burjuva için çalıştığı, işini 
iyi yapmakta pek az çıkarı olduğu bir fabrikada, olasılıkla sandalyeyi, imalatçı için kârlı ve 
kabul edilebilir olandan daha uzun süre kullanabileceğini, burjuva açısından belki daha az 
hammadde israf edilsin diye işçi sağlığı ve gücünü kurban etmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir.124 
Engels, bu uzun süren dik durma durumunun, fabrikalardaki kötü havayla birlikte, vücut 
bozukluğu yanı sıra bütün yaşamsal enerjilerin gevşemesine ve sonuçta bedenin belirli bir 
yerinde değil, ancak genelinde başka rahatsızlıklara da yol açtığını öne sürmektedir. Düşünür, 
fabrikaların havasının rutubetli ve sıcak olduğunu, havalandırmanın da çok iyi olmadığı 
durumlarda temiz olmayan, ağır, oksijeni kıt, toz ve döşeme tahtalarının emdiği makine yağı 
buharının da karışmasıyla ekşimsi hale geldiğini belirtmektedir.   

                                                                 
122 Tetanos hastalığı sonucu vücudun belirli bir kısmının kesilerek çocuğun fiziksel sakat kalacağı açıktır.   
123 Marx, K. (2017). s. 242. 
124 Engels, F. (2010). s. 207. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

460 

Düşünür, işçilerin, sıcak hava nedeniyle hafif giyineceklerini, ısı derecesinde düzensizlikler 
olursa da bu yüzden kolaylıkla üşüttüklerini, cereyanda kalmaktan hoşlanmadıklarını, insanın 
fiziki işlevlerini yavaşlatan gevşemenin beden sıcaklığını azaltacağını, bunun dışarıdan yerine 
konması gerektiğini, bu yüzden de işçi için bütün kapılarla pencerelerin kapalı durmasından 
ve sıcak fabrika havası içinde bulunmasından daha onaylayacağı başka bir şey olmadığını 
ama sonra soğuğa, ıslak ve buzlu havaya çıkınca ani ısı değişikliği kendisini göstereceğini, 
yağmurdan korunacak bir şeyler yoksa ya da ıslak giysilerin yerine kurusu giyilmemişse bu 
durumun sürekli olarak soğuk algınlığına neden olacağını ileri sürmektedir. Engels, insanın, 
bütün bunlarla birlikte fabrikada yalnızca bacaklar dışında vücudun tek bir adalesinin hareket 
ettirilmediğini, işe koşulmadığını, koşulların getirdiği gevşeme yatkınlığını hiçbir şeyin 
dengelemediğini, adelelere güç, liflere esneklik ve uyum verecek etmenlerin ortada 
olmadığını, gençliğinden itibaren işçinin temiz havada gezip eğlenmekten yoksun kaldığını 
düşündüğü durumlarda fabrika raporlarında doktorların neredeyse oybirliği ile hastalığa 
direnmekte büyük bir eksiklik, yaşamsal edimlerin genel gerileyişi, zihin ve beden gücünün 
sürekli gevşekliği gibi bulgular bulduklarını belirtmelerine şaşmamak gerektiğini 
vurgulamaktadır.125              
Çocukların çalışmasının fiziksel bozulmaya yol açacağı görüşü Doktor Bary tarafından açıkça 
dile getirilmiştir. Sir D. Bary, fabrika çalışmasının işçiler üzerindeki olumsuz etkilerini; 
harcadıkları zihin ve beden gücünün; değişmez ve durmaz bir güç merkezinin harekete 
geçirdiği makinelerin hareketine ayak uydurmak zorunda olmasının, sürekli ayakta durmanın 
doğal olmayan sürelere uzaması ve kısa aralıklarla yinelenmesinin, çok uzun saatler boyu 
çalışma sonucu, bacaklarda ağrı ve genel fizik düzensizliğinin uyku yokluğu sonucunu 
doğurması şeklinde saymıştır. Bary, söz konusu nedenlere çoğu zaman alçak tavanlı, 
kalabalık, tozlu ya da rutubetli odalar, temiz olmayan hava, sıcak atmosfer ve sürekli 
terlemenin eklendiğini, böylelikle erkek çocukların bir süre fabrikalarda çalıştıktan sonra pek 
azı dışında, oğlan çocukların o gül pembesi dolgunluğunu yitireceğini, böyle çalıştırılmayan 
çocuklardan daha soluk ve zayıf yapılı olacaklarını, ustasının dükkânında, toprak tabanda 
çıplak ayağıyla çalışan çırak çocuğun bile görünümünü fabrika işçisi çocuklardan daha iyi 
koruyacağını, zira çırakların ara sıra da olsa bir süre için temiz havaya çıkacağını 
belirtmektedir. Bary, fabrika işçisinin, yemek arası dışında, bir saniye dinlenecek vaktinin 
bulunmadığını, yiyecek alma dışında, açık havaya hiç çıkamayacağını, yetişkin erkek 
eğiricilerin tümünün, soluk yüzlü ve zayıf olduğunu, iştahlarının yerinde olmadığını ve 
hazımsızlık çektiklerini, eğiricilerin tümünün çocukluktan itibaren fabrikada büyüdüklerini, 
pek azının atletik yapılı ve uzun boylu olduğunu ya da hiçbirisinin böyle olmadığını 
gördükten sonra, yaşam biçimlerinin bir erkek yapısı oluşturmaya elverişli olmadığı sonucuna 
varmanın doğru olduğunu, fabrika işinin, kadınların görünümünü erkeklerden daha az 
bozduğunu ifade etmektedir.126  

                                                                 
125 Engels, F. (2010). ss. 207-208. 
126 Bkz. Engels, F. (2010). ss. 208-209. Engels, fabrika işinin kadınların görünümünü erkeklerden daha az 
bozması doğal olsa da çalışan kadınların kendilerine özgü hastalıklarının olduğunu ifade etmektedir. Bkz. 
Engels, F. (2010). s. 209. 
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Doktor Power ise çalışan çocukların fiziksel sakatlığı konusunda şu hususları dile 
getirmektedir: “Hiç ikirciksiz söyleyebilirim ki, inancım, Bradford’da “bedensel 
bozuklukların” (deformasyonların) büyük çoğunluğunu fabrika çalışma düzeninin 
yarattığıdır... Uzun ve sürekli çalışmanın beden ve bacaklar üzerinde etkisini gösteren tek şey 
deformasyon değildir; daha yaygın belirtisi bodurluk, gevşek adaleler ve zayıf beden 
yapısıdır.127            
Leeds’teki Cerrah F. Sharp ise söz konusu fiziksel bozukluklar konusunda şu görüşleri ileri 
sürmektedir: “Scarborough’dan Leeds’e taşındığım zaman çocukların genel görünümü hemen 
dikkatimi çekti; Scarborough’da ve çevresindekilere göre daha solgun benizliydiler, adale 
liflerinin sağlamlığı daha düşük düzeydedir. Ayrıca çoğunun, yaşına göre kısa kaldığını 
gözledim... Sayısız sıraca, akciğer hastalığı, bağırsak askısı hastalıkları ve hazımsızlık da 
vardır; bir profesyonel olarak hiç kuşkum yok, bunlar aynı nedenden “fabrika çalışmasından” 
ileri geliyordu. Düşüncem o ki uzun saatler boyu çalışmak bedendeki sinir sistemi enerjisini 
zayıflatıyor ve böylece birçok hastalığa ortam hazırlıyordu. Fabrikalara kırsal yörelerden gelip 
katılanlar olmasaydı, fabrika insanları çoktan çürürdü.”128 
Bradford’daki cerrah Beaumont ise bu konuda şu hususları dile getirmektedir: “Ben ayrıca, 
buradaki ve çevredeki fabrikaların çalışma düzeninin, olayların çoğunda tüm beden siteminde 
garip bir gevşekliğe yol açtığını, böylece çocukları, gelip çöreklenen salgınlara ya da rasgele 
tıbbi bozukluklara çok duyarlı hale getirdiğini düşünüyorum... Fabrikaların çoğunda, 
havalandırma açısından olsun, temizlik açısından olsun, sağlıklı düzenlemeler olmayışının, 
büyük ölçüde, ürkünç hastalıklara karşı duyarlılığı ya da eğilimi yarattığına kesinlikle 
inanıyorum; kendi gündelik çalışmamda, bunun birçok örneğini görüyorum.”129 
Bradford’da yörenin en düzenli fabrikası olan Wood fabrikasında fabrika doktoru olan Hey 
ise fabrika düzeninin çocukların sağlığı üzerindeki etkilerini, en avantajlı koşullarda gözleme 
fırsatını bulduğunu, bu etkinin, lehteki koşullarda bile kesinlikle ve büyük ölçüde zararlı 
olduğunu, 1832 yılında Wood fabrikasında çalışan çocukların 3/5’ine tıbbi tedavi 
uyguladığını, en zararlı etkinin yaygın beden formasyonu değil, ancak güçsüzleşen hastalıklı 
beden olduğunu, bu fabrikada çocukların işgünü on saate indirildikten sonra durumun büyük 
ölçüde düzeldiğini ifade etmiştir.130 
İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonunun üyesi olan Doktor Loudon; 
çocukların her gün hiç makul olmayan, çok gaddarca uzunlukta çalıştırıldığının açıkça 
kanıtlandığını, yetişkinlerden de herhangi bir insanın güçlükle dayanabileceği belirli bir 
miktarda iş beklendiğinin açıkça belirlenmiş olduğunu, bunun sonucunda birçoğunun 
vaktinden önce öldüğünü, birçoğunun ömür boyu süren bir hastalığa yakalandığını, 
yaşayanların harap olmuş bedeninden hastalıklı bir kuşağın ortaya çıkacağı fikrinin çok güçlü 
dayanaklarının olduğunu ifade etmiştir.131 
  

                                                                 
127 Bkz. Engels, F. (2010). s. 209. 
128 Engels, F. (2010). s. 209. 
129 Engels, F. (2010). ss. 209-210. 
130 Engels, F. (2010). s. 210. 
131 Engels, F. (2010). s. 210. 
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Manchester kenti hakkında konuşan Doktor Hawkins ise Manchester’da ve hepsinin ötesinde 
fabrika sınıfları arasında görülen boy kısalığının, zayıflık ve solgun benizliliğin oralara giden 
birçok insanın gözüne sık sık takıldığını, ne İngiltere ne de Avrupa’da, bedenin ve rengin 
ulusal standarttan böylesine yozlaşarak ayrıştığının bu kadar belirgin olduğu başka bir kenti 
görmediğini, evli kadınların İngiliz kadının alışılmış karakteristiklerini hemen hiç 
taşımadıklarını, Manchester’daki fabrikalardan gelen muayene ettiği erkek ve kız çocuklarının 
genelde kederli bir görünüm sergilediklerini ve yüzlerinin solgun olduğunu, davranışlarında 
ve jestlerinde, o yaşların canlığı, hareketliliği ve şen şakraklığından eser kalmadığını, sorduğu 
soruları yanıtlarken çoğunun cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü canlarının oyun 
oynamayı hiç çekmediğini, sakin durmayı yeğlediklerini belirttiklerini nakletmiştir.132 
Çocuk işçiliğinden dolayı İngiltere’de genç işçiler bodur kalmışlardır. Çocuk işçiliği 
konusunda bir rapor hazırlayan Cowell, aynı pazar okulundan 17 yaşındaki 46 gencin 
ağırlıklarını karşılaştırarak, bunlardan fabrikalarda çalışan 26’sının ortalama ağırlığının 
yaklaşık 47,5 kilo, fabrikalarda çalışmayan 20’sinin ortalama ağırlığının yaklaşık 53,5 kilo 
olduğunu saptamış, Manchester’in en büyük imalatçılarından olan Robert Hyde Greg, yakında 
Lancashire işçilerinin Pigmy –Orta Afrika’da yaşayan çok kısa boylu zenci ırkı- ırkına 
döneceğini söylemiştir.133 Tufnell adlı personel subayı ise işçilerin askeri hizmete çok az 
uygun olduklarını, zayıf ve sinirli göründüklerini ve doktorlar tarafından sık sık askerlik 
yapamaz diye çürüğe çıkartıldıklarını belirtmiştir. Tufnell, Manchester’da 172,5 cm. 
uzunluğunda tek bir kişinin bulunmasında dahi güçlük çekildiğini, kişilerin boylarının genelde 
167,5-170,0 cm. arasında olduğunda, oysa tarım yörelerinde boy uzunluğunun 172,5 cm. 
olduklarını belirtmektedir.134 
Engels, İngiltere Birmingham’da çalışan çocuklar yarı-aç ve pejmürde kılıklı olarak 
dolaştığını, bunlardan yarısının yeterince yiyeceği olmak denilince neyin kastedildiğini 
bilmediğini, öğle yemeğinden önce çoğunun hiçbir şey yemediğini, ya da tüm gün, öğleyin 
yediği bir penilik ekmekle yaşadığını, gerçekte çocukların sabah sekizden akşam saat yediye 
kadar hiç bir şey yemediğinin de olduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, çocuk işçilerin 
giysilerinin çoğu zaman çıplaklıklarını örtmeye zar zor yetecek ölçüde olduğunu, çoğunun 
kışın bile yalınayak kaldığını, bu durumun onların yaşlarına göre küçük ve zayıf kalmalarına 
yol açtığını, kanlı-canlı geliştikleri çok seyrek görüldüğünü belirtmektedir.   

                                                                 
132 Engels, s. 210-211. 
133 Engels, bodurluğun en fazla maden sektöründe çalışan çocuklarda görüldüğünü ifade etmektedir. Düşünür, 
madenlerde çalıştıran kadın ve çocukların en hayvanca biçimde aşırı bir derecede çalıştırıldığını, bunun sonucu 
olarak da en azap verici doruk noktasına kadar tırmanan yorgunluğun, doğal olarak beden yapısını etkilediğini 
ifade etmektedir. Düşünür, aşırı çalışmanın ilk olumsuz sonucunun, adalelerin tek yönlü gelişmesi ve canlılığın 
bir yöne kayması olduğunu, örneğin itme ve çekme işlerinde kolların, bacakların, sırtın, omuzların ve göğsün 
hangi adaleleri kullanılıyorsa, görülmedik ölçüde güçlü bir geliştirme gösterdiğini, buna karşın, bedenin geri 
kalan kısmının gıdasızlık nedeniyle az gelişmiş kaldığını öne sürmektedir. Düşünür, bu bağlamda en çok boyun 
etkilendiğini,  bodurluk ve büyüme gecikmesinin gözlendiğini, çok ayrıksı ölçüde lehte koşullar altında çalışan 
Liecestershire ve Warwickshire madencileri dışında, hemen tüm madencilerin kısa boylu kaldıklarını 
belirtmektedir. Bkz. Engels, F. (2010). s. 305.  
134 Engels, s. 211-212. 
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Düşünür, çocukların fizik gücü yeniden üretmekteki bu yetersizliklerine karşın, onlardan 
kapalı atölyelerde zorunlu ve uzayıp giden bir çalışma istendiğini, askerlik hizmetini 
yapabilecek pek az sayıda yetişkin bulunduğunu ileri sürmektedir. Engels, asker alım işinde 
çalışan bir doktorun, emekçiler için “Kısa boylu, çelimsiz ve fizik güç bakımından tümden 
düşük düzeydeler. Sağlık muayenesine gelen erkeklerin çoğunun omurgası ve göğsü çarpıktı” 
sözü ile asker alımında görevli bir çavuşun, Birmingham halkının başka herhangi bir yerdeki 
halka göre daha kısa, genelde 162,5-165,0 cm. boyunda, 613 adaydan yalnızca 238’inin 
hizmete elverişli bulunduğu saptamasını da nakletmektedir.135 
Engels, çocuk işçilerin en fazla fiziksel bozulmaya tabi olduğu sektörün madencilik sektörü 
olduğunu belirtmektedir. Düşünür, maden çalışmasından özellikle kadın ve genç kızların 
önemli ölçüde olumsuz bir şekilde etkilendiklerini, bu kadın ve kızların, öteki kadın ve kızlar 
gibi dik oldukları pek seyrek olduğunu, kadınların madenlerde çalışmasının, havsala 
deformasyonuna ve bunun sonucu olarak güç, hatta ölümcül hamileliklere yol açtığını öne 
sürmektedir. Engels, bu deformasyonların ötesinde madencilerin, işin doğasından ileri geldiği 
kolaylıkla anlaşılan bazı özel hastalıklara yakalandığını da ileri sürmektedir. Düşünür, ilk 
sırada sindirim organı hastalıklarının yer aldığını; iştahsızlık, mide sancıları, iç bulantısı, 
gaseyanın çok sık görüldüğünü, aşırı susuzluğun hissedildiğini ve susuzluğun yalnızca 
madendeki pis ılık suyla giderilebileceğini, böylelikle sindirimin engellenmiş olduğunu ve 
ayrıca başka hastalıklara davetiye çıkartıldığını öne sürmektedir. Düşünür, madende çalışan 
çocuklarda kalp hastalıkları, özellikle kalp büyümesi, kalp ve kalp zarı yangısı, kulakçık-
karıncık arasında ve aort girişinde daralmaların madenci hastalığı olarak ortaya çıkacağını, bu 
hastalıkların tümünün aşırı çalışmaya açıkladığını ifade etmektedir. Düşünür, aynı durumun 
fıtık hastalığı için de geçerli bulunduğunu, onun da aşırı çalışmadan kaynaklandığını 
vurgulamaktadır. Engels, kısmen aynı nedenden, kısmen ise kötü, toz yüklü, karbonik asit ve 
hidrokarbon gazıyla karışmış, aslında kolaylıkla sakınabilecek pis havanın solunması sonucu 
birçok tehlikeli ve ıstırap verici akciğer hastalığının, özellikle astımın ortaya çıktığını, bu 
hastalığın bazı yörelerde kırklı, bazı yörelerde ise otuzlu yaşlarda birçok madencide görülerek 
onları kısa sürede çalışamaz hale getirdiğini ileri sürmektedir. Düşünür, ıslak işlerde çalışanlar 
arasında göğüs sıkışıklığının, doğal olarak çok erken yaşta ortaya çıktığını, İskoçya’nın bazı 
kesimlerinde yirmi veya otuzlu yaşlarda görüldüğünü ve zaten etkilenmiş olan akciğerlerin bu 
göğüs baskılarının bağladığı dönemde, yangıya ve başka ateşli hastalıklara çok daha fazla açık 
hale geldiğini de belirtmektedir.136  
Engels, işyeri sağlıklı olsa bile çocuk işçilerin yetersiz beslenmesinden dolayı fiziksel 
sakatlıklara maruz kaldığını ileri sürmektedir. Daha açık bir deyişle, Engels, çocuk işçilerin 
barındığı evlerin pis ve kötü bir konumda bulunduğunu, bazen hastalık yuvası niteliğini 
taşıdığını, işyeri, yapısından ötürü sağlıksız bir konumda bulunmasa bile çocuk işçilerin yine 
de küçük ve çelimsiz olduğunu, birçoğunun da ciddi biçimde sakat bulunduğunu ileri 
sürmektedir.   

                                                                 
135 Engels, F. (2010). ss. 256-257. 
136 Engels, F. (2010). s. 306. 
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Düşünür, bu fikrine örnek olarak, İngiltere Willenhall’da sürekli tornada çalışmaktan ötürü 
kamburu çıkmış ve bir ayağı çarpık kalmış sayısız insanın bulunmasını, yandan bakınca 
bacakların K harfi biçiminde göründüğünü, ayrıca çocuk emekçilerin üçte birinden çoğunun 
fıtık olduğunu, demircilerde çalışan kız ve erkek çocuklar arasında, 19 yaşına kadar uzayan 
sayısız ergenlik olaylarına137 rastlandığı olgusunu göstermektedir.138 
Engels, fabrika işleri arasında sağlığa en zararlı olan dantel izleme işinde çalıştırılan çocuk 
işçilerin fiziksel sakatlığa en fazla maruz kaldığını, bunların yedi yaşında hatta bazen beş ya 
da dört yaşında çocuklar olduğunu hatta Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonun 
üyesi Grainger, iki yaşında bir çocuğu bile gördüğünü belirtmektedir. Engels, çok karmaşık 
görünüşlü bir dantel dokusu içinden ayırma ipliğini bir iğneyle çekip sıyırmanın, bir de on 
dört-on altı saat çalışıldığı düşünülürse, gözler için oldukça zararlı olduğunu, en azından 
miyopluğun baş gösterdiğini, çok sık rastlanan en kötü durumun ise amorozdan ileri gelen 
tedavi edilemez körlüğün oluşturduğunu ifade etmektedir. Düşünür, bunların dışında, sürekli 
iki büklüm oturan çocukların çelimsiz, dar göğüs kafesli ve hazımsızlık sonucu sıracalı 
olduklarını, kızlar arasında rahim fonksiyonlarının düzensizliği ve ayrıca omurga 
bükülmesinin çok yaygın olduğunu, böylelikle dantel izleyicilerinin yürüyüşlerinden ayırt 
edildiklerini ileri sürmektedir. Engels, göz ve beden rahatsızlıklarının dantel işlemesinden 
ileri geldiğini, tıp gözlemcilerinin, dantel üretiminde çalıştırılan tüm çocukların sağlığının 
zarar gördüğünü, hepsinin soluk yüzlü, zayıf, narin, yaşına göre kısa ve hastalığa karşı başka 
çocuklardan çok daha az dirençli olduğunda görüş birliği içerisinde bulunduklarını 
belirtmektedir. Düşünür, bu çocukların genelde çektikleri rahatsızlıkları; takatsizlik, sık 
bayılma, başta, bedenin yan ve arka kısımlarında, kalçalarda ağrı, kalp çarpıntısı, mide 
bulantısı, kusma, iştahsızlık, omurga büyümesi, sıraca ve veremin oluşturduğunu, kadın dantel 
örücülerin sağlığının sürekli ve ciddi biçimde bozuk olduğunu vurgulamakta, şikâyetlerini ise 
kansızlık, güç doğum ve düşük olarak sıralamaktadır.139 
Engels, zarif burjuva hanımefendilerinin dantel giyme zevki için toplumun ödediği bu makul! 
fiyatın işte bu olduğunu ifade etmektedir. Daha açık bir deyişle, dantel izleme işince çalışan 
çocuklar arasından birkaç bin kör emekçi, bir miktar veremli emekçi kız ve kendileri kadar 
“aşağı” olan çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına, çelimsizliğini miras bırakan aşağı 
çoğunluğun hastalıklı kuşağının türediğini ileri sürmektedir.   

                                                                 
137 Engels, ergenlik döneminin uzaması şeklindeki ruhsal bozukluğun vücut yapısının zayıflığından 
kaynaklandığını ifade etmektedir. Engels, İngiliz Çocukların Çalıştırması Hakkında Komisyon üyesi 
Symons’un, dişleri dışında herhangi bir buluğ belirtisi göstermeyen, 11-12 yaşında olduğu izlenimini veren bir 
erkek çocuk gördüğünü nakletmektedir. Düşünür, çocukluk döneminin böylece uzamasının, temelde, 
engellenmiş gelişmenin belirtisinden başka bir şeyi oluşturmadığını, ileri yaşlarda da etkisini göstermekten asla 
geri kalmadığını öne sürmektedir. Düşünür, bacakların çarpılması, dizlerin içeri ayakların dışa doğru bükülmesi, 
omurganın çarpılması ve öteki “biçimlenme” (formasyon) bozukluklarının, çalışması sırasında bedenin almak 
zorunda kaldığı pozisyonların sonucu olarak böylesine zayıf düşen çalışan çocukların bedenlerinde çok kolay 
ortaya çıktığını belirtmektedir. Düşünür, bu durumun oldukça yaygınlaştığını, Northumberland ve Durham’da 
olduğu gibi Yorkshire ve Lancashire’de da yalnızca doktorların değil, bu komisyona konuşan birçok tanığın, 
yüz kişinin arasından bir madencinin, beden biçimi nedeniyle hemen ayırt edilebileceğini söylediklerini 
aktarmaktadır. Bkz. Engels, F. (2010). ss. 305-306. 
138 Engels, F. (2010).  ss. 257-258. 
139 Engels, F. (2010).  ss. 247-248. 
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Düşünür, çocukların maruz kaldığı bu bedele İngiliz burjuvasının, umursamayacağını, 
eşleriyle kızlarının eskisi gibi kendilerini dantellerle süsleyeceklerini, İngiliz burjuvasının 
dinginliğinin ne kadar da güzel! olduğunu öne sürmektedir.140 
Engels, çocuk işçilerin, iş sırasında özellikle makinenin temizlenmesinde iş kazaları sonucu 
öldüğü141 veya fiziksel sakatlığa maruz kaldığını da ileri sürmektedir.142 Düşünür, 
kapitalizmin özellikle ilk zamanlarında iş kazası oranının daha fazla olduğunu zira 
makinelerin daha düşük nitelikli, daha küçük, daha karışık olduğunu ve çevresine hiç 
parmaklığın konulmadığını belirtmektedir.143  
  

                                                                 
140 Engels, F. (2010).  s. 249. 
141 Manchester adli tabibinin listelerine göre dokuz ay içinde yanmadan 69’u, boğulmadan 56’sı, düşmeden 
23’ü, başka nedenlerle 67 olmak üzere kazalar sonucu toplam 215 çocuk işçinin öldüğünü belirtmektedir. Bkz. 
Engels, F. (2010).  s. 214. 
142 Engels, daha da vahim olan durumun, çocukların iş kazasına uğramasının kusurunu burjuvazinin çocuk 
işçilere atarak onların dikkatsizliğine bağlaması olduğunu ifade etmektedir. Düşünür, burjuvazinin bu 
tutumunun kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. Düşünür, eğer çocuklar dikkat göstermiyorlarsa, 
çalıştırılmalarının yasaklanması gerektiğini, yetişkinler kendilerini tehlikeye atıyorsa, o zaman da onların 
tehlikeyi tüm boyutlarıyla kavrayamayan bir çocuk zekâsına sahip büyükler olduğunu, bunun için suçlanması 
gerekenin de onları, zekâlarını geliştirmeleri için elverişli olmayan ortamda tutan burjuvazi olduğunu öne 
sürmektedir. Bkz. Engels, F. (2010). s. 218.      
143 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Engels, F. (2010).  ss. 218-219. Kuşkusuz, çocukların iş kazalarında 
ölme veya yaralanmasına karşı parlamentonun herhangi bütünüyle seyirci kaldığı düşünülmemelidir. Parlamento 
konu hakkında kanun çıkartmasına karşın yapılan düzenlemeler uygulamaya pek yansımamıştır. Gerçekten de 
İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyonunun durumun vahametini ortaya koyan raporu 
parlamentoya sunulur sunulmaz, Lord Ashley, kadınların madenlerde çalışmasını bütünüyle yasaklayan ve 
çocukların çalışmasını da büyük ölçüde sınırlayan bir kanun önerisi hazırlamıştır. Öneri, daha açık bir deyişle, 
kadınların ve on yaşından küçük çocukların yeraltında çalıştırılmasını yasaklayan kanun, 10 Ağustos 1942 
tarihinde parlamentodan geçerek 1 Mart 1943 tarihinde yürürlüğe girerek kanunlaşmış, ancak birçok yörede 
sözde kalmaktan öteye geçememiştir. Zira kanunun uygulanmasını gözetecek hiçbir maden müfettişi 
atanmamıştır. Öte yandan maden yörelerinde kanunlardan kaçmak oldukça kolay bir nitelik taşımıştır. Çünkü 
İskoçya’da Hamilton düküne ait kömür ocaklarında 1844 yılında altmıştan çok kadının çalıştırıldığına ilişkin 
Maden İşçileri Sendikasınca bir rapor hazırlanması ve İçişleri Bakanına sunulmasında şaşılacak hiçbir şey 
yoktur. Manchester Guardian’ın, Wigan yakınlarında bir patlamada bir kızın öldüğü haberinin, yasaya karşı bir 
eylemi ortaya koymasına karşın, kimsenin umursamamasında da şaşılacak bir yön bulunmamaktadır. Bazı 
yerlerde kadınların maden ocaklarında çalışması durdurulmuş olabilir, ama genelde eski durum sürmüştür. 
Engels, F. (2010). ss. 310-311.  
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Engels, fabrikada çalışan çocuk işçilerin diğer bedensel bozukluklarını şu şekilde 
sıralamaktadır: Raşitizm, Çocukların hastalığa yakalanma eğilimi, beden gelişmesinin 
durması ve bunun sonucu olarak bedenin normalden güçlü olması, omurganın ve bacakların 
bükülmesi biçiminde kötürümlük, omurga hastalığı, omurga ve bacak deformasyonu, 
düztabanlık, erken yaşlanma, safra kesesi rahatsızlığı, kız çocukları için pelvis deformasyonu, 
kansızlık, şiddetli ağrı, mide ve bağırsak hastalıkları, süreğen bir peklik, kolik, verem, sara, 
erkek çocuklarının el adalelerinde kısmi felç, “colica pictorum” (boyacılara özgü bir meslek 
hastalığı), kol ve bacaklarda felç.144      
 
3. Çocuğun Ruhsal Bozulması  
Marksistler, pek fazla üzerinde durmasa da çalışan çocukların ruhsal bozukluğa maruz 
kalacağını belirtmektedirler. Konuyu dile getiren düşünür, Marksizm’in ana kurucusu olan 
Engels olmuştur.145 Engels, çeşitli sektörler temelinde çocuk işçiliğini dile getirirken 
çocukların ruhsal bozukluğu konusuna da temas etmektedir. Düşünürün, konuya temas ettiği 
bir nokta, dantel imalatıdır. Engels, dantel imalatında çok sıkı bir işbölümü, oldukça karmaşık 
bir üretim düzeninin bulunduğunu ve işbölümünün çok sayıda dala ayrıldığını ifade 
etmektedir. Düşünür, daha açık bir deyişle, ilkin 14 ya da daha yukarı yaştaki kızların ipliği 
makaralara sardıklarını, bunlara sarmacılar denildiğini, bu makaraları sekiz ya da daha yukarı 
yaştaki oğlan çocuklarının kasnaklara bağladığını, bunlara iplikçiler denildiğini, iplikleri, çok 
ince aralıklardan geçirip öteki uca kadar uzattıklarını, bu ince aralıklardan her makinede 
ortalama 1800 tane bulunduğunu, sonra dokumacıların danteli dokuduğunu öne sürmektedir. 
Engels, dantelin, makinenin öteki ucundan geniş bir kumaş parçası gibi çıktığını, küçücük 
çocukların, bu geniş parçadaki ara ipliklerini çekip alarak danteli şeritlerine ayırdıklarını, bu 
çocuklara dantel izleyiciler denildiğini belirtmektedir. Düşünür, bu şekilde dantelin satışa 
hazır hale geldiğini, sarmacılarla iplikçilerin belirli bir iş zamanının bulunmadığını, 
kasnaktaki makaralar ne zaman boşalırsa çağrıldıklarını, dokumacılar geceleri de çalıştığı için 
sarmacılarla iplikçilere de her an ihtiyaç duyabildiklerini vurgulamaktadır. Engels, söz konusu 
düzensizliğin, sık gece işinin ve bunun sonucu olarak düzensiz bir yaşam biçiminin birçok 
fiziksel ve ruhsal bozukluklara neden olduğunu savlamaktadır.146 
Engels, çocuk işçilerin fiziksel ve ruhsal bozukluğunu önlemeye yönelik çabalara işverenlerin 
karşı çıktığı görüşünü savunmaktadır. Düşünür, İngiliz Parlamentosunun Mayıs 1844 
tarihinde kabul ettiği On Saatlik İşgünü Kanununa işverenlerin açıkça saldırdıklarını 
belirtmektedir.   

                                                                 
144 Çocuk işçilerinin maruz kalacağı fiziksel sakatlıklar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Engels, F. (2010). ss. 
151 vd, 202-264. Çocuk işçilerin karşılaştığı iş kazaları sonucu ölüm veya fiziksel sakatlık hakkında ayrıca bkz. 
Marx, K. (2007). ss. 458-459.  
145 Engels, yetişkin işçi sınıfının hemen hepsinin hazımsızlık çektiğini, bunun sonucu olarak şöyle ya da böyle 
kuruntulu ve melankolik olduğunu, kolayca öfkelenip sinirli olduklarını belirtmektedir. Bkz. Engels, F. (2010).  
s. 155.    
146 Engels, F. (2010).  s. 246. 
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Engels, imalatçıların bu kanunun üretim maliyetini artıracağı ve dış pazarlarda İngiliz 
imalatçılarının rekabetini zayıflatacağı, ücretlerin düşmesi gerektiği yollu ekonomik 
savlarının yarı yarıya doğru olduğunu ancak kanıtladığının da İngiltere’nin sanayi 
büyüklüğünün ancak işçilere barbarca davranarak, onların sağlığı tahrip edilerek, bütün 
kuşakların toplumsal, bedensel ve zihinsel bozuluşu ile ayakta durabileceğinden başka bir şey 
olmadığını ileri sürmektedir.147  
Marksistler, çocuk işçiliğinin ruhsal bozukluğa yol açtığını ileri sürmüş olsalar da çocuk 
işçilerin ne tür bir ruhsal bozukluğa maruz kalacağını belirtmemişlerdir. Kanımızca bunun 
temel nedeni, Marksizm’in ana kurucuları olan Marx ve Engels ile Marksizm’i tamamlayan 
Lenin’in yaşadığı dönemde ruhsal bozukların tanısı ve tedavisi ile uğraşan psikiyatri biliminin 
pek fazla gelişmemiş olmasında aramak gerekir. Marksistlerin çocuk işçilerinin çektiği 
ıstıraplar hakkında verdikleri örnekler, kanımızca onların akut ve/veya [“travma” (örselenme) 
sonrası stres bozukluğu]”na (TSSB) maruz kaldığını açıkça göstermektedir. Bu bağlamda 
önce Marksistlerin çocuk işçilerinin maruz kaldığı ıstırap örnekleri148 üzerinde durmak faydalı 
olacaktır.  
Marksizm’in ana kurucusu Marx, İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyonunun 
1864 yılında yazdığı Üçüncü Rapor ile 1866 yılında yazdığı Beşinci Rapordan çeşitli alıntılar 
yaparak tuğla ve kiremit sanayisinde çalışan çocuk işçilerin berbat çalışma koşularını şu 
şekilde nakletmektedir: “Mayıs ile eylül ayları arasında çalışma, sabah 5’ten gece 8’e kadar 
devam ediyor, kurutmanın açık havada yapıldığı yerlerde çoğu zaman sabah 4’ten gece 9’a 
kadar sürüyor. Sabah 5’ten akşam 7’yer kadar süren iş “kısa” ve “ılımlı” sayılıyor. Altı, hatta 
dört yaşında oğlan ve kız çocuklar çalıştırılıyor. Bunlar yetişkinler kadar ve çoğu kez daha 
uzun süre çalışıyorlar. İş ağır olduğu gibi, yaz sıcağı, daha da tüketici oluyor. Örneğin 
Mosley’deki bir kiremit ocağında 24 yaşında genç bir kadın, kendisine çamur taşıyan ve 
kiremitleri dizen iki küçük kızın yardımıyla günde normal 2.000 kiremit yapıyor. Bu küçük 
kızlar 30 foot derinlikte ve 210 foot uzaklıkta kaygan balçık kuyusundan, günde 10 ton çamur 
taşıyorlar”.149 
Marx, 1860’lı yılların İngiltere’sinde makine ile yapılan dantelaya son şekil verme işleminin 
ya “patron evleri” denilen yerlerde yapıldığını ya da çocuklarının yardımıyla ya da 
çocuklarının yardımıyla ya da kendi başına çalışan kadınlar tarafından kendi evlerinde 
yapıldığını ifade etmektedir. Düşünür, bu patron evlerini işleten kadınların kendilerinin de 
aslında yoksul kadınlar olduklarını, işyerinin, oturulan özel evin içerisinde olduğunu, hanım 
patronun imalat sanayicileri ile mağazalardan sipariş aldığını ve odalarının büyüklüğü ile iş 
talebinin dalgalanmalarına uygun olarak değişen sayıda kadın, kız ve çocuk çalıştırdığını 
belirtmektedir.   

                                                                 
147 Engels, F. (2010).  ss. 229-230. 
148 Aslında bu örneklerin bir kısmı yukarıda verilmiştir. 
149 Marx, K. (2007). s. 443. 
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Marx, bu iş odalarında çalıştırılan kadın işçilerin sayısının, bazılarında 20 ila 40, bazılarında 
10 ila 20 arasında değiştiğini, çocukların ortalama işe başlama yaşının altı ve çoğu 
durumlarda da beşin altında olduğunu, çalışma saatlerinin sabah 8’ten akşam 8’e kadar olup, 
düzensiz aralıklarla, çoğu zaman pis çalışma odalarında yenilen yemekler için 1,5 saat ara 
verildiğini, işlerin sıkı olduğu sıralarda, çalışmanın, çoğu zaman sabah 8’den ve hatta 6’dan 
gece 10’a, 11’e, 12’ye kadar devam etiğini öne sürmektedir. Düşünür, İngiltere’de 
yönetmeliklerin kışlalarda her asker için 500-600 foot küp yeri, askeri hastanelerde ise 1.200 
foot küp yeri öngörmesine karşın, bu işyerlerinde herkese 67 ile 100 foot küp arasında yer 
düştüğünü, bundan da öte havadaki oksijenin gaz lambaları tarafından da tüketildiğini 
belirtmektedir. Marx, yerler taş ve tuğla ile kaplı olduğu halde, dantelaları temiz tutmak için 
çocukların kışın bile ayakkabılarını çıkarmak zorunda olduklarını ileri sürmektedir.150 
Marx, yine dantelaya son şekil verme çalışmasında çalışmanın ıstırabı konusunda İngiliz 
Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyonunun 1864 yılında yayımladığı İkinci 
Raporundan şu örneği vermektedir: “Nottingham’da 14 ile 20 çocuğun, belki de 12 foot 
kareden küçük bir odaya doldurularak günün 24 saatinin 15 saatinde, bıkkınlık verici ve 
tekdüze olmasıyla insanı zaten bitirip tüketen bir işte, üstelik sağlığa zararlı koşular altında 
çalıştırılması, çok görülen bir şeydir. … Çok küçük yaştaki çocuklar bile insanı şaşırtacak bir 
hızla ve dikkatle çalışmakta, parmakları bir an için olsun dinlenmediği gibi hareketleri de 
yavaşlamamaktadır. Kendilerine bir soru sorulduğu zaman, bir an bile kaybetmemek kaygısı 
ile gözlerini işlerinden ayırmıyorlar.” Çalışma saatleri uzadıkça patron hanımlar, uyarıcı 
olarak, “uzun sopalarını” daha sık kullanmak zorunda kalırlar. “Çocuklar giderek yorulurlar 
ve bu denli tekdüze ve göz yorucu bir işle uzun süre uğraşmaktan ve aynı şekilde durmaktan 
bitip tükenerek işin sonuna doğru kuşlar gibi huzursuzlaşırlar. Bunların çalışması kölelikten 
farksızdır.”151  
Marx, kadın ve çocukların, evde, daha açık bir deyişle, günümüzde kiralık oda ya da çatı arası 
anlamına gelen bir yerde çalışıyorlarsa, durumları daha da kötü demek olduğunu ileri 
sürmektedir. Düşünür, bu tür işlerin, Nottingham’dan, 80 mil çapında bir daire içine 
dağıldığını, depolardan, saat gecenin 9 ya da 10’unda çıkan çocuklara, çoğu zaman, eve 
götürüp orada tamamlamaları için bir çıkın dantela verildiğini, kapitalisti temsil eden ikiyüzlü 
uşaklardan birisinin bu sırada, “bu annen için” şeklindeki kaypak tümceyi söylemeyi asla hiç 
ihmal etmediğini, ama bunu söylerken, çocuğun da bütün gece oturup bu iş için annesine 
yardım etmek zorunda olduğunu bildiğini de öne sürmektedir.152 
Marx, tığ dantelâcılığında çalışan çocukların oldukça güç koşullar altında çalıştığını ileri 
sürmektedir. Düşünür bu dantelâcılığın İngiltere’de başlıca iki tarım bölgesinde yaygın 
olduğunu, bir tanesinin Devonshire’ın güney kıyıları ve Honiton bölgesi, diğerinin ise 
Buckingham, Bedford ve Northhamptoon eyaletlerinin büyük bir kısmıyla Oxfordshire ve 
Huntingdonshire’ın sınır kesimlerini kapsayan yerler olduğunu, işlerin genellikle tarım 
işçilerinin kulübelerinde yapıldığını ifade etmektedir.   

                                                                 
150 Marx, K. (2007). s. 446. 
151 Marx, K. (2007). s. 446. 
152 Marx, K. (2007). ss. 446-447. 
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Düşünür, imalat sanayicilerinin çoğunun 3.000’e kadar dantelâcı çalıştırdıklarını ve bunların 
büyük çoğunluğunun da çocuk ve genç kız olduklarını belirtmektedir. Marx, dantelâ 
yapımında anlatılan şeylerin burada da yenilendiğini ancak burada “patron evleri” yerine 
“dantelâ okulu” deyiminin kullanıldığını ve buraların da yoksul kadınların işlettiği kulübeler 
olduğunu vurgulamaktadır. Düşünür, beş ya da daha küçük yaşlardan başlayarak çocukların 
12 ya da 15 yaşlarına kadar bu okullarda çalıştırıldıklarını, ilk yıl çok küçüklerin dört ile sekiz 
saat arası çalıştırıldıklarını daha sonra ise sabah altıdan gece sekize, ona kadar 
çalıştırıldıklarını ifade etmektedir. Düşünür, bu odaların genellikle küçük kulübelerin oturma 
odaları olduğunu, ocakların bacalarının hava girmesin diye kapatıldığını, çocukların çoğu 
zaman kışın bile yalnız kendi ısıları ile oturmak zorunda olduklarını bazen de bu sözde 
sınıfların, küçük depolar gibi olduğunu ve içlerinde ocağın bile bulunmadığını öne 
sürmektedir. Düşünür, bu daracık yerlerin tıka-basa doldurulduğunu ve böylece havanın 
solunmayacak duruma geldiğini, ayrıca bir de, lağımların, helâların ve bu gibi küçük 
kulübelerin çevresinde her zaman görülen pisliğin, sağlığa çok zararlı etkiler yapacağını 
belirtmektedir. Düşünür, yerin büyüklüğünün oldukça dar olduğunu, daha açık bir deyişle, bir 
dantelâ okulunda 19 kız ve bir bayan öğretmen olduğunu, her insana 35 foot küp yer 
düştüğünü, bir diğerinde 18 kişinin bulunduğunu, insan başına 24,5 foot küp yer kaldığını, 
kokunun dayanılmaz derecede olduğunu, bu sanayi dalında 2 ve 2,5 yaşında çocukların 
çalıştığının da görüldüğünü eklemektedir.153 
Marx, hasır örücülüğünde çalışan çocukların da oldukça güç koşullar altında çalıştığını öne 
sürmektedir.  Düşünür, İngiltere’de 1861 yılında “hasır örgü okulları” olarak adlandırılan bu 
merkezlerde 40.043 kişinin çalıştığını, bunların 3.815’inin her yaştan erkek, geri kalanın 
kadın olduğunu ve bunların da 7.000’i çocuk olmak üzere 14.913’ünün 20 yaşın altında 
olduğunu ifade etmektedir. Düşünür, çocukların hasır örme öğrenimine genellikle 4 yaşında, 
bazen de 3-4 yaş arasında başladıklarını, bu çocukların öğrenim de görmediklerini, çocukların 
ilkokullara kendi aralarında “sahici okul” dediklerini ve böylece yarı-aç analarının öngördüğü 
günde 30 yardalık işi bitirmek için hapsedildikleri bu kan emici yerlerden, ilkokulları ayırt 
ettiklerini, bu anaların, çocuklarını okuldan sonra çoğu zaman gece 10, 11, 12’ye kadar 
çalıştırdıklarını ifade etmektedir. Düşünür, bu çocukların sürekli olarak ıslatmak zorunda 
oldukları kamışın onların dudak ve parmaklarını kestiğini belirtmektedir. Marx, Londra’daki 
tüm doktorların genel kanısı olarak bir yatak odası ile işyerinde her insan için en az 300 foot 
küpe gerek olduğunu belirtmesine karşın hasır okullarında yerin dantela okullarından bile 
daha küçük olduğunu, daha açık bir deyişle, hasır okullarında bir kişiye 121/3, 17, 18 ve 22 
foot küpün altında yer düştüğünü ileri sürmektedir, Marx, İngiliz Çocukların Çalıştırılması 
Hakkında Komisyonu üyesi Bay White’ın bu sayılardan en küçüğünün eğer bir çocuk 
boyutları 3 foot olan bir kutuya konulsa burada kaplayacağı yerin yarısından daha azını temsil 
edeceği sözünü de nakletmektedir.154   

                                                                 
153 Marx, K. (2007). s. 447. 
154 Marx, K. (2007). ss. 447-448. 
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Marx, kibrit yapımından çalışan çocukların cehennemi koşullar altında bulunduğunu 
belirtmektedir. Marx, İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyonu üyesi Bay 
White’ın dinlediği 1863 tanığın, 270’inin 18 yaşından, 50’si 10 yaşından küçük, 10’u ancak 8, 
5’i ise yalnızca 6 yaşında olduğunu nakletmektedir. Düşünür, işyerinde 12 ila 14 saate, bazen 
de 15 saate varmakta, gece işi, düzensiz yemek zamanları, çoğu zaman fosforla soluk 
alınamaz işyerlerinde yemek yendiğini ifade etmektedir. Marx, Dante’nin kendi 
cehennemindeki en korkunç betimlemelerinin herhalde bu işyerinden geri kaldığını kabul 
edeceğini öne sürmektedir.155 
Marx, duvar kâğıdı yapımında da çocuk işçilerin çok zor şartlar altında çalıştığını öne 
sürmektedir. Düşünür, duvar kâğıdı yapımında kaba cinslerin makineyle basıldığını, daha 
zariflerinin “elle basıldığını” (block printing), en canlı ayak işlerinin ekim başı ile nisan sonu 
olduğunu, bu zaman aralığı içinde işlerin sabah saat 6’dan gece 10’a kadar ve hatta bütün 
gece büyük bir hızla devam ettiğini ileri sürmektedir. Marx, yine İngiliz Çocukların 
Çalıştırılması Hakkında Komisyonunun Birinci Raporunda şu trajik olayları nakletmektedir: 
[“J. Beach yeminli ifadesinde: “Geçen kış, aşırı çalışmadan ötürü, 19 kızdan altısı 
sağlıklarının bozulması yüzünden iş-dışı kaldılar. Onları uyanık tutmam için onlara bağırıp 
çağırmam gerekiyordu.” W. Dufy: “İşbaşında, tüm çocukların gözlerini açık tutamadıkları 
zamanlar olduğunu gördüm; gerçekten hepimiz böyleydik.” J. Lightbourne: “13’ündeyim… 
Geçen kış (gece), dokuza kadar çalıştık, daha önceki kış ona kadar. Geçen kış ayaklarımın 
sızlamasından hemen her gece ağlardım.” G. Apsten: “Şu benim oğlumu… Daha yedi 
yaşındayken, karda-kışta gidip gelirken sırtımda taşırdım, günde 16 saat çalışırdı… 
Makinenin önünde ayakta doyurmak için çoğu zaman diz çökerdim çünkü ne makinenin 
başından ayrılabilirdi, ne de onu durdurabilirdi...”].156  
Marx, fabrikada yapılan çalışmanın, köle çalıştırmadan hatta daha ondan daha beter koşullar 
altında yapıldığını belirtmektedir. Düşünür, köle çalıştıranların ellerindeki kamçının yerini 
fabrika gözcülerinin elindeki ceza kitabının aldığını, bütün cezaların eninde sonunda para 
cezası ve ücret kesimi biçimine gelip dayandığını öne sürmektedir. Marx, bu bağlamda 
işverenlerin kanunlara uyulması yerine kanunların ihlalini daha kârlı gördüklerini ileri 
sürmektedir. Bundan da öte, Marx, Fourier’in fabrikaları “ıslah edilmiş hapishaneler” olarak 
nitelendirmesinin isabetli olduğunu vurgulamaktadır.157 
Engels de fabrika sisteminde çalışan çocukların çalışmasının travmatik bir nitelik taşıdığını 
öne sürmektedir. Engels, makinelere nezaret etmek ve kopan iplikleri bağlamanın işçilerden 
düşünme yeteneği isteyen bir iş olmadığını ancak yine de zihnini başka şeylerle meşgul 
etmesini de engelleyen bir iş olduğunu belirtmektedir. Düşünür, yapılan işin, adalelere hareket 
fırsatı tanımadığını, bu yüzden yapılan işin iş değil, sıkıntı, daha açık bir deyişle, 
düşünülebilecek en uyuşturucu, en yıpratıcı bir süreç olduğunu ifade etmektedir.  

                                                                 
155 Marx, K. (2007). s. 242. 
156 Marx, K. (2007). s. 243. 
157 Marx, K. (2007). ss. 407, 409. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

471 

Düşünür, çocuk işçinin bu azami tekdüzelik içinde beden ve zihin güçlerinin çürümesine 
mahkûm edildiğini, onun “görevinin” (misyonunun) sekiz yaşından itibaren her gün gün 
boyunca canının sıkılması olduğunu, üstelik bir an olsun dinlenmemesi gerektiğini, motorun 
durmadan çalıştığını, dişliler, kasnaklar ve iğlerin hiç susmaksızın kulağında homurdadığını, 
takırdadığını, bir anı kaçırsa arkasında elindeki ceza defteriyle bekleyen nezaretçinin 
bulunduğunu ileri sürmektedir. Engels, fabrikada böylece canlı canlı gömülmeye 
mahkûmiyetin, yorulmak bilmez makineye sürekli dikkat harcamanın işçilere en keskin 
işkence gibi geldiğini, bu işkencenin zihin ve beden üzerindeki ediminin en yüksek dereceden 
bodurlaştırma olduğunu vurgulamaktadır.158  
Engels, burjuvazinin proletaryayı zincirlediği köleliğin hiçbir yerde fabrika sisteminde 
olduğundan daha belirgin olmadığını ileri sürmektedir. Düşünür, her özgürlüğün, fabrikada 
hukuken ve fiilen biteceğini, işçinin, sabah saat beş-buçukta fabrikada olması gerektiğini, bir 
iki dakika gecikirse para cezasına çarptırılacağını, 10 dakika gecikirse kahvaltı bitinceye 
kadar içeri alınmayacağını ve ücretinin dörtte birinin kesileceğini, buna karşın, 12 saatlik 
işgününün yalnızca iki-buçuk saatini az çalışacağını öne sürmektedir. Düşünür, çocuk işçinin 
komutlarla yemesi, içmesi ve uyuması gerektiğini, en zorunlu gereksinimleri için en asgari 
zamanının tanınacağını, evinin fabrikadan yarım ya da bir saat uzakta olmasının patronunun 
sorunu olmadığını, despot bir çanın onu yatak, kahvaltı ya da yemek masasından geri 
çağıracağını belirtmektedir.159 
Engels, bundan da öte çocuğun fabrikada çok daha vahim olaylarla karşılaştığını öne 
sürmektedir. Düşünür, fabrikada patronun mutlak kanun koyucu olduğunu, dilediği andan 
dilediği kuralı koyacağını, değiştireceğini ve mevzuatına ekleyeceğini belirtmektedir. Engels, 
patron en çılgın kuralları koysa bile mahkemenin işçiye “Sen kendinin efendisiydin, arzu 
etmiyor idiysen, seni böyle bir sözleşmeyi kabul etmeye kimse zorlamadı; ama mademki 
sözleşmeye özgürce girdin, onunla bağlı olmak zorundasın” sözünü söyleyeceğini ileri 
sürmektedir.160 
Engels, fabrikadaki iş disiplinin askeri disiplinden daha ağır olduğunu ileri sürmektedir. 
Düşünür, askeri disiplin altında yaşamak zor olsa da bu çocuk işçilerin dokuz yaşından 
ölümlerine kadar fiziksel ve ruhsal olarak kılıcın161 gölgesi altında yaşamaya mahkûm 
edildiklerini öne sürmektedir. Düşünür, çocuk işçilerin, Amerika’daki zencilerden daha kötü 
köle olduğunu zira bir yandan keskin gözlerin denetimi altında olduklarını bir yandan da 
kendilerinden insan gibi yaşamaları, insan gibi düşünmeleri ve hissetmelerinin istendiğini 
vurgulamaktadır.162  
Engels, çocukların örselenme niteliği taşıyan çalışmalarına çeşitli örnekler vermektedir.  

                                                                 
158 Engels, F. (2010).  s. 230. 
159 Engels, F. (2010).  s. 231. 
160 Ayrıntılı bilgi için bkz. Engels, F. (2010).  ss. 231-233. 
161 Engels’in burada belirttiği “kılıç”, çocuk işçiye uygulanan para cezası ve ücret kesimi cezasını 
simgelemektedir.   
162 Engels, F. (2010). s. 233. 
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Düşünür, demir cevheri ve kömür taşıyan çocuk ve gençlerin hayvanca biçimde aşırı 
çalıştırılmaları yüzünden hepsi aşırı yorgunluktan şikâyet ettiklerini en insafsızca yönetilen 
sanayi kuruluşlarında bile böylesine yaygın ve abartılı bir fazla çalışmanın bulunmadığını öne 
sürmektedir. Düşünür, çocukların eve varır varmaz, kendilerini, şöminenin önündeki taşlığa 
attıklarını ve bir-iki lokma yemeden uyuyuverdiklerini, yıkanıp yatağa yatırılırken bile 
uyuklamış olduklarını belirtmektedir. Düşünür, bu çocukların, bazen eve giderken yolda bir 
yere kıvrılıp uyuyakaldıklarını ve gecenin bir vakti, ana-babaları tarafından bulunduklarını da 
ifade etmektedir.  Engels, haftanın aşırı yorgunluğunu bir ölçüde atabilmek için bu çocukların 
bütün bir pazar gününü yatakta geçirmelerinin çok yaygın bir hal olduğunu, kiliseye ve okula 
gideninin pek az görüldüğünü, gidenlerinden çok fazla uykulu hallerinden ve öğrenme 
isteksizliğinden öğretmelerinin yakındığını da vurgulamaktadır.163 
Engels, Staffordshire’de demir işleme yöresinde durumun daha da örseleyici bir hal aldığını 
belirtmektedir. Düşünür, burada yapılan nalburiye türü metal eşya işinde ayrıksı durumlar 
dışında fazla bir iş bölümünün bulunduğunu, buna karşın, ne buhar gücü ne de makine 
kullanıldığını öne sürmektedir. Düşünür, bu çerçevede, Wolverhampton, Willenhall, Bilston, 
Sedgeley, Wednesfield, Darlasyton, Dudley, Walsall ve Wednesbury’de çok az fabrikanın 
bulunduğunu, daha çok bir sanatkârın ya tek başına ya da yirmi bir yaşına kadar ustasına 
hizmet eden birkaç çırakla birlikte, çalışan tek tek demirciler bulunduğunu öne sürmektedir. 
Engels, bu küçük patronların, aşağı-yukarı Birmingham’dakilerle aynı konumda 
bulunduğunu, çıraklar ise daha da kötü bir konumda olduğunu, daha açık bir deyişle, 
çırakların yedikleri etin hemen neredeyse hastalıklı hayvanların ya da doğal olarak ölmüş 
hayvanların eti ya da bozulmuş et ya da balık, henüz çok genç iken ölen buzağılardan dana eti 
ya da taşıma sırasında boğularak ölen domuzun eti olduğunu belirtmektedir. Düşünür, bu tür 
yemek verenlerin yalnızca küçük zanaatkâr patronların değil, otuz, kırk çırak çalıştıran büyük 
imalatçıların da olduğunu vurgulamaktadır. Düşünür, bu geleneğin Wolverhampton’da da çok 
yaygın bulunduğunu makta ve bunun sonucu olarak da bağırsak şikâyetleri ve öteki 
hastalıklar çok yaygınlaştığını ifade etmektedir. Düşünür, bundan da öte çocukların yeterince 
beslenemediğini, iş sırasında giydikleri pılı-pırtının dışında çok seyrek olarak bir başka 
giysilerinin bulunduğunu, bu yüzden pazar okuluna da gidemediklerini ileri sürmektedir.164 
Engels, madenlerde bölümleri birbirinden ayıran kapıların, patlamanın ve gaz hareketinin 
yayılmasını önlemek için konulduğunu, ancak bu kapılardan küçük çocuklar sorumlu 
oldukları için onların da ya uyuyup kalmakta ya görevlerini gereği gibi yerine getiremediğini 
bu yüzden kapıların iş kazalarını önleme görevinin yalnızca düşsel bir nitelik taşıdığını öne 
sürmektedir.165 
Engels, Manchester yakınında, evinin biraz ötesinde bir baskı tesisinin bulunduğunu, gece 
işten geç dönerse, çoğu zaman ışıklarının yandığını gördüğünü, çocukların bazen buralarda 
çok uzun süre çalışmak zorunda olduklarını, kısa bir dinlenme arasından yararlanıp, lobinin 
taş basamaklarında ve köşelerinde uyuyuverdiklerini duyduğunu ifade etmektedir.166 

                                                                 
163 Engels, F. (2010). s. 305. 
164 Engels, F. (2010). s. 257. 
165 Engels, F. (2010). s. 309. 
166 Engels, F. (2010). s. 249. 
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Engels, en örseleyici çocuk çalışmasının başka bir örneğini, dokuma sanayisinde çalışan 
çocukların olduğunu öne sürmektedir. Düşünür, dokuma sanayinde çalıştıran kişilerden 
malzemeyi aklandırmada çalışanların işinin çok sağlıksız olduğunu, akciğerler için çok zararlı 
olan klor gazını koklamak durumunda kaldıklarını belirtmektedir. Düşünür, buna karşın, boya 
işçilerinin işinin daha az tehlikeli olduğunu zira o işin bütün vücudun hareketini gerektirdiğini 
ileri sürmektedir.167  
Engels, İrlandalı çocuk işçilerin daha önceleri İngiltere’de hiç bilinmeyen yeni bir gelenek 
yarattıklarını öne sürmektedir. Düşünür, bu geleneğin isminin çıplak ayakla dolaşmak 
olduğunu, her imalatçı kasabada çıplak ayakla dolaşan, özellikle kadın ve çocuk birçok insan 
bulunduğunu, yoksul İngilizlerin de giderek bu geleneği benimsediğini ileri sürmektedir.168  
Thompson’un İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyonunun 1842 yılında 
yayımladığı madencilik raporundan alınan örnekler daha trajik bir nitelik taşımaktadır.                                      
“Halifax’ta ustası tarafından dövülen ve kafasına kömür atılan bir çocuk işyerinden kaçmış, 
kullanılmayan işliklerde yatmış ve uzun bir süre bir gece önce madencilerin bıraktıkları 
mumları bularak yemiştir.”169 Thompson, özlü ve anlamlı raporlarda çocukların terk edildiği 
kader ve terörün karışımının kendisini açıkça gösterdiğini belirterek yine bu rapordan 
kapakları açık kapamak için günde 13 saat çalıştırılan sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun şu 
beyanını nakletmektedir:  “İşimi ışıksız yapmak zorundaydım ve korkuyordum… Işık olunca 
bazen şarkı söylerdim ama karanlıkta şarkı söylemeye cesaret edemezdim.”170 
Thompson, söz konusu rapora dayalı olarak farklı işlerin iyi yanlarını tartışan 17 yaşındaki 
Patience Kershaw’ın şu sözünü nakletmektedir: “Kafamdaki kellik küçük vagonları 
itelemekten oldu; ayaklarım hiç şişmedi ama kız kardeşiminki fabrikaya girdiklerinde şişti; 
küçük vagonları yer altında bir milden fazla götürüyorum ve geri getiriyorum, ağırlığı 100 
kilo kadar… Yanlarında çalıştığım toplayıcılar şapkaları dışında çıplaklar… Kimi zaman 
yeterli kadar çabuk davranmazsam beni dövüyorlar… Kömür madeninde çalışmaktansa bir 
fabrikada çalışmayı tercih ederim.”171  
Thompson, İngiliz Fabrika Komisyonu’nun 1833 yılında yaptığı denetimlerden şu trajik 
örneği de vermektedir: “Sabah saat beş buçukta, yoksul fabrika çocukları geçerken 
Komisyonun Leeds Köprüsü’ne gelmesini önermemi benden istedi. Böylece orada yedi yıllık 
teftişten daha fazla kanıtı bir saat içinde elde edeceklerdi. Ellerinde birer parça ekmekle 
fabrikaya doğru koşan çocuklar gördüm. Bu onların öğlen saat 12’ye kadar yiyecekleri tek 
şeydi ve geç kalmaktan korktukları için ağlıyorlardı.”172  
Thompson, İngiltere’de sadist gözetmenlerin öyküleri bir yana bırakılsa bile o zamanlar, çok 
sayıda çocuk için başlayan günün, akşam yedi ya da sekize kadar devam ediyordu ve çalışma 
gününün son saatlerinde, gözetmenler ellerinde kayışlarla dolaşırken ağlayan ya da ana-
babaları uyanık tutmak için onları ne kadar dürtüklese de ayakta uyuyan çocukların ellerinin 
yün ayıklamaktan kan içinde kaldığını belirtmektedir.   

                                                                 
167 Engels, F. (2010). s. 251. 
168 Engels, F. (2010). s. 115. 
169 Thompson, E. P. (2004). s. 411. 
170 Thompson, E. P. (2004). s. 411. 
171 Thompson, E. P. (2004). s. 411. 
172 Thompson, E. P. (2004). ss. 414-415. 
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Yazar, su gücüne dayanan kırsal fabrikalarda işlerin “yoğun olduğu” dönemlerde 14, 16 
saatlik gündüz ve gece çalışmalarının olağan olduğunu, bazı insancıl fabrika sahiplerinin 
belirttiği üzere bu durumun sistemli bir gaddarlıktan başka bir şey olmadığını ileri 
sürmektedir.173 
Thompson, işverenlerin, fabrikada çocuk işçilere yaptığı gaddar muamelenin bazı ana-babalar 
tarafından desteklendiğini belirtmektedir.174 Yazar, bazı ana-babaların, çocuklarının 1819 ve 
1833 yıllarında çıkartılan kanunların getirdiği yasal sınırın üstünde çalıştırılmasına göz 
yumduğunu ifade etmektedir.175 Yazar, o dönemde farklı kişiler ve çeşitli kısa dönem 
komitelerinin çocuk işçiliğinin bu tür kötülüklere kararlı bir şekilde kampanya yürüttüklerini, 
aşağılanmış olanlar arasında haysiyet duygusunu yüceltmeye çalıştıklarını ve eğitimsizleri 
eğitmenin değerini anlattıklarını, buna karşın, dokumacıların karşı bir fabrika hareketi 
başlattıklarını ifade etmektedir. Yazar, fabrika hareketinin, küçükler tarafından fabrikalardan 
çıkartılan çocukların ve onların kazançlarına muhtaç olan ana-babalarca da desteklendiğini 
öne sürmektedir. Thompson, Gaskell’in görüşüne katılarak bu ana-babaların tutumunun 
altında yatan nedenleri; hane halklarının parçalanması, ailelerin ayrılması, insanın kalbini, 
onun doğasının en iyi yanlarına bağlayan bütün bağların, diğer deyişle, güdülerinin ve 
toplumsal şefkat bağlarının kopması olarak sıralamaktadır.176  
Yukarıda verilen örnekler, çocuk işçilerin açık bir şekilde “örselenme”ye (travma) maruz 
kaldıklarını açıkça göstermektedir. Örselenme ve örselenmeye bağlı olan akut “zorlanım” 
(stres) bozukluğu ile “Travma Sonrası Stres Bozukluğu” (TSSB), Marx, Engels ve Lenin 
döneminde en azından pek fazla bilinmemesinden dolayı temel bir açıklamanın yapılması 
uygun olacaktır. 
Örselenme kavramı bireyin ruhsal ve bedensel varlığını çok değişik biçimlerde sarsan, inciten, 
yaralayan her türlü olay için kullanılır. Örneğin ilk çocuk yıllarında annenin yitimi çocuk için 
ağır bir örselenme oluşturur. Bu tür bir yitim çocuğu ağır biçimde etkileyebilecek akut bir 
örselenme olduğu gibi yaşamın çok sonraki yıllarında da kendisini belli eden, derin izler 
bırakan süreğen nitelikte bir örselenmedir. Psikanalitik tanımlamada örselenme “benliğin” 
(egonun) üstesinden gelemeyeceği, kaldıramayacağı ağırlıkta içten ya da dıştan gelen 
uyaranlar kümesi ile karşı karşıya kalmasıdır.   

                                                                 
173 Thompson, E. P. (2004). s. 415. 
174 Bununla birlikte, Thompson fabrikalardaki gaddarlığın asıl kaynağının fabrika gözetmenlerinin ya da küçük 
işletmelerde fabrika sahiplerinin cömertçe yararlandığı bizzat makinenin disiplini olduğunu, bütün endüstrilerde 
ortak olan berbat uygulamanın fabrika sahiplerinin irade ve bilgileri çerçevesinde gerçekleştiğini ileri 
sürmektedir. Thompson, E. P. (2004). s. 416.   
175 Ancak Thompson, ana-babaların büyük çoğunluğunun söz konusu gaddarlığa göz yummadığını 
belirtmektedir. Yazar, ana babaların yalnızca çocuklarının kazançlarına ihtiyaç duymakla kalmayıp, onların 
çalışmasını da istediklerinin kesinlikle doğru olduğunu, ancak işletmecilerden bazılarının kendi öz çocuklarına 
bile zalimce davranırken eldeki kanıtların fabrika toplumunun belirli insanlık standartlarına uyulmasını 
beklediğini göstermektedir. Yazar, bu bağlamda, kötü huyu ve çocuklara iplik makinesinin makarasıyla 
vurmakla ünlenmiş Dewsbery yöresindeki bir bükücünün koca kasabada kendisi için çalışacak kimseyi 
bulamıyor ve başka bir yere gittiğini belirtmektedir. Bkz. Thompson, E. P. (2004). ss. 415-416. 
176 Thompson, E. P. (2004). ss. 416-417. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

475 

Bu bağlamda “zorlanma” (stres) organizmanın “denge durumunu” (homeostasis) bozan bir 
etkendir. Her türlü hastalığın tetiklenmesinde değişik derecelerde kısa ya da uzun süreli 
zorlanmaların önemli etkisi bulunmaktadır.177 
Örselenme, kişinin kendisinin ya da yakınlarının yaşadığı, bedensel ve ruhsal varlığına büyük 
bir tehlike olarak, birden gelen ağır örseleyici olayları içermektedir. Kişinin böyle bir tehlike 
ile karşılaşmadığı ancak bu tür örseleyici olaylara tanık olduğu durumlar da örselenme etkisi 
yapabilmekte ve bu nedenle böyle tanıklıklar da örselenme sayılmaktadır. Ağır örseleyici 
olaylar arasında trafik ve uçak kazaları, deprem, sel gibi doğal afetler, ağır dayak, işkence 
görmek, ırza saldırı, terörist elinde rehin tutulmak, toplama kampında kalmak, savaşta uzun 
süre siperde ya da bombardıman altında kalmak gibi herkes için ağır zorlanma yaratabilecek 
durumlar sayılabilir.178 
Örseleyici durumların hem olayın olduğu zamana özgü akut etkileri, hem de süreğen etkileri 
bulunmaktadır. Örselenmelerin ardından “zevk alamama” (anhedoni), “derin huzursuzluk” 
(disfori), “çözülme” (disosiyasyon) belirtileri sıklıkla görülmektedir.179 
Örseleyici durumlarda ortaya çıkan ilk olumsuz durum akut zorlanma bozukluğudur. Akut 
zorlanma bozukluğunda hasta ya çok sessiz, durgun ya da şaşkın, bazen de “saldırgan bir 
devingenlik” (agitation) içinde olabilmektedir. Hasta, büyük huzursuzluk belirtileri, çılgınca 
devinimler gösterip bağırıp çağırabilmektedir. Hastayla konuşmak, ilişki kurmak çok güç 
olabilmektedir. Kendisini yatıştırmak isteyenlerin ayrımında değil gibidir. Bu durum kısa 
zamanda ortaya çıkan “çözülme” (disosiyatif) belirtilerin yoğunluğuna bağlıdır. Bu belirtiler 
kısa sürede yatışsa bile toplumdan çekilme daha uzun sürebilmektedir.180 
Akut zorlanma bozukluğunda, çoğu hastada ağır bunaltı ve panik bütün klinik görünüme 
egemen olmaktadır. Buna bağlı otonomi sinir dizgesi uyarılması ile kalbin hızla atması, 
terleme, yüz kızarması, bedende, kollarda, bacaklarda titremeler olabilmektedir. Kimi 
hastalarda ağır öfke tepkileri görülebilmektedir. Birçok hastada da ya böyle ağır bir bunaltılı, 
öfkeli durumdan kısa süre sonra ya da hemen başlangıçta duygusal tepkilerde donukluk, 
duygu yitimi,  kendini çok ötede, uzaklarda ve hiçbir şey hissetmiyormuş, dışarıdan 
gözlüyormuş gibi algılama “öze yabancılaşma, depersonalizayon” görülebilir. Kimi hastalarda 
çevrenin değişik algılanması türünden “gerçekdışılaşma” (derealizasyon) görülebilmektedir. 
Başlangıçta bilinç bulanıklığına benzer bir şaşkınlık vardır. Dikkat dağınıklığı, uyaranları 
algılamada zorluk, zaman, yer ve kişilere karşı yönelim bozukluğu dikkat çekmektedir. 
Travmatik olaya ve olayın çevresinde olup bitenlere karşı “tam ya da kısmi bellek yitimi” 
(disosiyatif amnezi) olabilmektedir.181 
Akut zorlanma bozukluğunda, hastanın bunaltı durumuna, öfke ve sinirliliğine göre düşünce 
akışı çok yavaşlamış ya da çok hızlanmış olabilmektedir. Aşırı korku ve bunaltı içinde olan bu 
hastalarda sinirli, “tedirginlik devingenlik” (ajitasyon) ya da donakalım gibi bir devinimsizlik 
görülebilmektedir.   

                                                                 
177 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Ankara: 14. Baskı, Bayt Ltd. Şti., s. 
380. 
178 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 380. 
179 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 381. 
180 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 382. 
181 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 382. 
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Hasta, daha seyrek olarak çevreye saldırabilmekte, bağırıp çağırabilmektedir. Ancak 
başlangıçta hareket etmesi olası olsa bile kısa sürede hasta durgunlaşmakta, çökkün bir 
görünüm ortaya çıkmaktadır. Korku ve bunaltıya bağlı olarak otonom sinir dizgesinde 
kamçılanma belirtileri görülmektedir. Hasta sürekli bir uyarılış içinde olduğundan sık sık 
irkilme tepkileri görülebilmekte ve uyku bozukluğu olabilmektedir.182 
Akut zorlanma bozukluğu olaydan hemen sonra başlamakta ve genellikle kendiliğinden 2-3 
gün içinde düzelmektedir. Dört haftadan daha fazla süren olgularda tanıyı gözden geçirmek, 
travma sonrası stres bozukluğu, yaygın bunaltı, panik, çökkünlük bozuklukları başta olmak 
üzere başka tür ruhsal bozuklukları düşünmek gerekir. Trafik kazalarından sonra ortaya çıkan 
akut zorlanma bozukluğu olan hastaların %80’ininde travma sonrası “zorlanma” (stres) 
bozukluğu geliştiği bildirilmiştir.183             
Olağandışı örseleyici olaylar, örneğin, doğal ya da insanların yol açtığı yıkımlar, savaş, ağır 
kazalar, saldırıya uğrama, tecavüz, işkence, başkalarının vahşi biçimde öldürülmesine tanık 
olma durumlarında yaşayan hemen herkes aşırı korku, şaşkınlık ve öfke hissetmektedir. Böyle 
bir yaşantı sonrasında çoğu insanda akut örselenme belirtileri olmakta ancak zamanla 
yatışmaktadır. Bazı kişilerde ise belirtiler zamanla yatışmamakta ve daha da kötüleşmektedir. 
Örselenme sonrası zorlanma bozukluğu, olağan dışı örseleyici durumlarda gecikmiş ve 
uzamış olarak ortaya çıkan bir belirtiler kümesini oluşturmaktadır.184  
Örselenme sonrası zorlanma bozukluğunun başlıca özelliği, gerçek bir ölüm ya da ölüm 
tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kişinin fizik bütünlüğüne bir tehdit olayını yaşama ya da 
başka bir kişinin ölümüne ya da ölüm tehdidi altında kalmasına, yaralanmasına ya da fizik 
bütünlüğüne bir tehdit oluşturan bir olaya tanıklık etme ya da ailesinden birinin ya da başka 
bir yakınının beklenmedik ölümünü ya da şiddete maruz kalarak öldürülmesini, ağır 
yaralanmasını, ölüm ya da yaralanma tehdidi altında kaldığını öğrenmesi gibi kişinin 
doğrudan yaşadığı, aşırı örseleyici bir zorlanım kaynağının ardından özgül birtakım 
belirtilerin gelişmesidir.185  
Kanımızca, çalışan çocuklarda bu ruhsal bozukluğun sık sık görüleceği açıktır.  Gerçekten de    
Örselenme Sonrası Zorlanma Bozukluğu “Travma Sonrası Stres Bozukluğu, TSSB” ağır 
örselenme geçirmiş olan her kişide görünmese de en sık olarak genç erişkinlerde 
görülmektedir. Bunun nedeni söz konusu yaş grubunun örseleyici zorlanmalarla karşılaşma 
olasılığının daha yüksek olmasıdır. Yine travmanın nesnel ve algılanan şiddeti, travmaya bağlı 
yitimler, travma sonrası olumsuz yaşam olayları, sosyal destek azlığı ve hatalı baş etme 
yöntemleri de TSSB risk etkenleri arasında sayılmaktadır.186  

                                                                 
182 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 382. 
183 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 382. 
184 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 383. 
185 Köroğlu, E. Sargın, E. Türkçapar, H. Anksiyete Bozuklukları (2007) içinde DSM-IV-TR Cilt 2 (2007). Çeviri 
Editörü; Ertuğrul Köroğlu, Ankara: Dördüncü Basım, Hekimler Yayın Birliği, s. 671. 
186 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 384, 386. 
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TSSB’nin sıklığı toplumdan topluma, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, hatta mevsimden 
mevsime büyük değişiklikler gösterdiğinden genel sıklık ve yaygınlık yüzdeleri vermek çok 
zor belki de olanaksızdır. Ancak felaketlerle karşılaşan insanların %30-%40 aralığında 
TSSB’nin geliştiği bilinmektedir.187 
TSSB’nin oldukça olumsuz belirti ve bulguları bulunmaktadır. Her şeyden önce hastanın 
genel durumu ve davranışı bozuktur. Hasta aşırı telaş, korku içindedir. Normalde aldırış 
edilmeyecek uyaranlara karşı aşırı derecede duyarlıdır ve en küçük uyarana irkilme tepkisi 
vermektedir. Hastanın yerinde duramayacak kadar huzursuzluk belirtileri, ellerde titremeler 
görülmektedir.188 
TSSB’de konuşma ve ilişki kurmada belirgin bir bozukluk yoktur, ancak, aşırı telaş ve 
duyarlılık nedeniyle hasta uyarıcı durumlardan kaçınmak isteyebilir. Bazı hastalarda, 
ilişkilerde duygu azalması, ilgisizlik ortaya çıkabilir. Hasta olayları anlatmak istemeyebilir, 
suskun kalabilir.189 
TSSB’de duygulanım bozuktur. Daha açık bir deyişle, duygulanımda bunaltı egemendir. 
Örseleyici olay anımsandıkça ve düşlerde sık sık yaşandıkça hastanın sıkıntısı artmaktadır. 
Hasta çok huzursuz ve tedirgin olmaktadır. Bunaltı uzun sürerse bazen çökkünlük gelişebilir. 
Bu hastalarda sıklıkla insan ilişkilerinde ilgi azalması ve duygusal uyuşukluk bulunur. 
Çevreye ilgisizlik, tepkisizlik, haz alamama, çabuk sinirlenme, öfke patlamaları görülebilir.190  
TSSB’de bilişsel yetiler de olumsuz etkilenmiştir. Daha açık bir deyişle, örseleyici olayla 
ilgili bazı anılar için bellek çok güçlenmiştir, fakat olayın önemli bazı yanlarını hatırlayamaz. 
Başka olaylara karşı ilgi, dikkat azalmıştır. Hasta unutkanlıktan yakınabilir. En tipik belirti, 
olayın sık sık anımsanması ve her anımsanışta yeni baştan yaşanıyor gibi algılanması, 
kısacası, “geri dönüşler” (flashbacks) görülmesidir. Olayla ilgili görüntüler, düşünceler, 
algılar yineleyici niteliktedir. Olayın yineleyici biçimde yaşanması düşlerde de olmaktadır. 
Kişi örseleyici olayı düşlerinde aynı biçimde sık sık görmekte, korkuyla uyanmaktadır. 
Algılanma ileri derecede artmış olup hafif uyaranlar şiddetli algılanmakta, irkilme tepkisi 
doğurmakta, yanılsamalar ve varsanılar olabilmektedir Dikkatin belirli bir konuda tutulması 
güç olmaktadır. Yönelimde bozukluk yoktur. Çok ağır durumlarda şaşkınlık, zihin karışıklığı, 
yönelim ve bellek bozuklukları olabilmektedir. Bunlar arasında ”amnezi” (hafıza kaybı), 
”derealizasyon”, (çevreye duyarsızlaşma) “depersonalizasyon” (bireyin kendisine 
yabancılaşması) türünden “çözülme” (disosiyatif) belirtiler bulunmaktadır.191 
TSSB’de düşünce süreci ve içeriğinde de olumsuzluklar bulunmaktadır. Düşünce sürecinde 
genellikle belirgin bozukluk bulunmaktadır. Düşünce içeriğinde olayın yineleyici olarak 
anımsanması ve yaşanması hastayı çok tedirgin etmektedir. Hasta olayı unutmak, 
düşünmemek istese ve bunun için çabalasa da örseleyici olay bütün sahnesi ve ayrıntılarıyla 
yineleyici biçimde düşüncede yaşanmaktadır. Olayı anımsatan ya da simgeleyen uyaranlarla 
belirtiler daha da şiddetlenmektedir.  

                                                                 
187 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 384. 
188 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 384. 
189 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 384. 
190 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 384. 
191 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 384. 
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Olaydan sağ kurtulduğu için kendisini suçlayabilir, bunların yanı sıra bazen çevreyi suçlama, 
“hipokondriyak” (hastalık hastalığı) uğraşlar, gelecek kaygıları bulunabilmektedir.192  
TSSB’de bedensel ve fizyolojik belirtiler de olumsuzdur. Korku ve bunaltıya ilişkin tüm 
bedensel ve fizyolojik belirtiler bulunmaktadır. Organizma sürekli bir uyarılış içinde 
irkilmeye hazır durumdadır. Ayrıca, örseleyici olay düşlerde sık sık yinelendiğinden uyku çok 
bozulmakta, hatta bu düşleri görmemek için hasta bilinçli olarak uykusunu önlemeye 
çalışabilmektedir.193  
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere TSSB’nin tanısının konularak etkin bir 
tıbbi tedavi, sosyal destek ve doğru yöntemlerle bu ruhsal bozukluğun düzeltilmesi 
gerekmektedir. Çocuk işçilerin aile ve sosyal ortamı çocuğun tedavi, sosyal destek ve doğru 
yöntemlerin saptanması bakımından uygun olmadığından çocukların belki de yaşamları 
boyunca söz konusu bozukluğu194 çekmeleri olasıdır. 
 
4. Çocuğun Ahlaken Yozlaşması 
Marksistler, çocukların yaptıkları işlerin doğasının çocukların ahlaken bozulmasına yol açtığı 
görüşünü savunmaktadırlar. Öncelikle Marksizm’in ana kurucusunun ana kurucu Marx’ın 
konu hakkındaki düşünceleri üzerinde durmak faydalı olacaktır. 
Marx, çocukların işgücünün berbat koşullarda kullanılmasının salt kömür madenleri ile 
madenlerde çalışan çocuklarda ahlaksızlığa yol açtığının söylenemeyeceğinin, bunun yanında, 
birçok sektörde de aynı olumsuz sonucun görüleceğini belirtmektedir. Bu bağlamda Marx’ın 
verdiği bir örnek, tuğla ve kiremit sanayisinde yapılan çocuk işçiliğidir. Marx, tuğla ve 
kiremit sanayisinde çalışan çocuklar üzerinde ahlaksızlığa yol açması bakımından İngiliz 
Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonunun 1866 yılında yayımladığı Beşinci 
Raporundan şu alıntıyı yapmaktadır: “Büyük bir manevi yozlaşmaya uğramaksızın bir kiremit 
ocağından geçip kurtulmak bir çocuk için olanaksızdır… En narin yıllarında kulaklarını 
dolduran kaba konuşmalar, hiçbir eğitim görmeden yarı-yabanıl bir şekilde büyürken 
edindikleri pis, bayağı ve yüz kızartıcı alışkanlıklar, onları daha sonraki yaşamlarında yasa 
tanımayan, ahlaksız ve sefih bir insan yapar. … Yaşam tarzları korkunç bir ahlaksızlık 
kaynağıdır. Usta işçi ve grubun başı olan her ustabaşı, yanında çalışan 7 işçiye, kulübesinde 
yatacak yer ve yiyecek sağlar. Ailenin üyesi olsun olmasın, erkekler, oğlanlar ve kızlar çoğu 
zaman iki, bazen de üç odalı havasız kulübelerde hep bir arada, yerlerde yatarlar. Günlük ağır 
çalışmadan sonra bitkin düşen bu insanlar, ne sağlık, ne temizlik ne de ahlak kurallarına 
dikkat edecek durumdadırlar. Bu kulübelerden çoğu, dağınıktır, pislik ve toz-toprak yuvasıdır. 
… Genç kızları böylesine bir işte çalıştıran bu sistemin en büyük kötülüğü, bunları, ta 
çocukluklarından başlayarak daha sonraki büyün yaşamları boyunca sürecek bir ahlaksızlık 
zincirine bağlamasıdır.  

                                                                 
192 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 385. 
193 Öztürk, M. O. ve Uluşahin, N. A. (2016). s. 385. 
194 TSSB’ye maruz kalan çocuklarda; özsaygı eksikliği, utangaçlık, suçluluk duygusundaki artış, intihar 
düşüncesi, olumsuz sosyal davranışlar, kendisine güven eksikliği, depresyon, karşı cinsten korkma, uykusuzluk, 
anksiyete, cinsel isteksizlik ve seksüel işlev bozukluğu sık görülen bulguları oluşturmaktadır. Bkz. Krş. Varol, 
N. (Nisan 1999). Yetişkinlerin Çocuklara Karşı Görevlerini Belirleyen En Belli Başlı Unsur Davranışlardır, 
İşveren, Cilt: XXXVII, Sayı: 7, s. 22. 
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Daha doğanın kendilerine kadın olduklarını öğretmesine kalmadan, bu kızlar, kaba ve 
küfürbaz oğlan çocukları haline gelirler. Üzerlerinde birkaç kirli paçavra, bacakları yarıdan 
fazla açık, saçları ve suratları kir-pas içinde olan bu çocuklar, bütün ahlak ve utanma 
duygularını küçümsemeyi ve bunlarla alay etmeyi öğrenirler. Yemek zamanlarında çayırlara 
boylu boyunca uzanırlar ya da yakındaki bir kanalda yıkanan oğlanları seyrederler. En sonu 
günlük ağır işleri bitince, daha iyice olan elbiselerini giyerler ve erkeklerle birlikte 
meyhanelerin yolunu tutarlar.” Marx, çocukluk yaşlarından başlayarak bütün bu sınıf arasında 
aşırı içki düşkünlüğünün bulunmasının son derece doğal olduğunu belirterek söz konusu 
rapordan şu alıntıyı da yapmaktadır “İşin en kötü yanı, kiremitçilerin, bütün umutlarını 
yitirmiş olmalarıdır. Aralarında biraz iyice olan birisi, Southhallfield rahibine, eğer 
kiremitçiyi ıslak ederseniz, şeytanı da ıslah etmeyi deneyebilirsiniz efendim, demişti!”195 
Marx, yukarıda bahsedilen hasır örücülüğü işinin de çocuklar üzerinde ahlaksızlık etkilerini 
doğurduğunu ileri sürmektedir. Marx, hasır işçiliğinde çocuk işçilerin 12 ya da 15 yaşlarına 
kadar herhangi bir zevk tatmadıklarını, sefil ve yarı-aç yaşayan ana-babaların düşündükleri 
tek şeyin, çocukların elden geldiğince çok para kazanması olduğunu,196 çocukların biraz 
büyür büyümez, çok doğal olarak ana-babalarına on paralık değer vermediklerini ve onları 
terk edip gittiklerini ifade etmektedir. Marx, İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki 
Komisyonunun 1863 yılında yayımladığı Birinci Raporundan çocukların ahlaksızlıkları 
hakkında şu alıntıyı yapmaktadır: “Böyle yetiştirilen insanlar arasında bilgisizlik ve kötülüğün 
yaygın olması çok doğaldır. … Ahlak en düşük düzeyde. Kadınların pek çoğunun evlilik-dışı 
çocukları vardır ve bu kadınların yaşları o kadar küçüktür ki, suç istatistikleri ile ilgili olanları 
bile şaşkınlığa düşürür”.197 
Marksizm’in bir başka ana kurucusu Engels de çocuk işçiliğinin çocuklar üzerinde ahlaki 
yozlaşmaya yol açtığını öne sürmektedir. Engels, kömür yörelerinde çalıştırılan çocukların 
eğitim ve ahlaksal durumlarının çok aşağı düzeyde olduğunu belirtmektedir. Düşünür, kömür 
işinde çalışan çocuk işçilerin, kiliseye çok seyrek gittiğini veya hiç gitmediğini; rahiplerin 
tümünün, onların eşine rastlanmayan dinsizliğinden yakındığını ileri sürmektedir. Düşünür, 
bu çocukların dinsel ve laik sorunlardaki cahilliklerinin oldukça derin boyutlara ulaştığını, 
fabrikadaki çocuk işçilerinin cahilliğinin bunların yanında hiç kaldığını vurgulamaktadır. 
Düşünür, kömür madeninde çalışan çocukların, dinin öğretilerini, ancak ettikleri yeminin 
içindekiler kadar bildiklerini,  ahlaklarını tahrip eden şeyin ise işin kendisi olduğunu, aşırı 
çalışmanın, çocuk madencileri sarhoşluğa itmesinin apaçık ortada olan bir gerçek olduğunu 
savunmaktadır.   

                                                                 
195 Marx, K. (2007). ss. 443-444 ve dipnot 173. 
196 İngiltere’de çalışan kız çocukları babaları ile birlikte yalnızca takım halinde çalışmalarında değil, müstakil 
olarak çalışsalar bile aile bütçesine katkı sağlamaya devam etmişlerdir. Nitekim bir yazar, Lancashire kentinde 
fabrikaları dolduran çocukların, neredeyse ailenin cüzdanının tümünü oluşturduklarını belirtmiştir. Fabrikalaşmış 
kentlerde ebeveynleri ile çalışan çocukların çoğu ailesiyle aynı evi paylaşmış, pansiyonda kalanları göçmen ve 
“yetim” (orphan) çocuklar oluşturmuştur. Eğer kız ve oğlan çocuğu ailesi ile birlikte yaşamışsa ücretinin tümü 
veya bir kısmını ailesine vermiştir. Bu olgu yalnızca tekstil sektöründe çalışan çocuklar bakımından geçerli 
olmamış, bunun yanında, kırsal kesim ve kentlerde diğer işlere giren çocuklar bakımından da geçerli olmuştur. 
Bkz. Tilly L.A. ve Scott J.W. (1978). s. 114. 
197 Marx, K. (2007). s. 448 ve dipnot 182. 
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Engels, çocuk madencilerin cinsel ilişkileri bakımından da ahlaksızlık batağına saplandığını 
ileri sürmektedir. Düşünür, kömür madenlerinde erkekler, kadınlar ve çocukların maden 
ocaklarında aşırı sıcak yüzünden birçok durumda çırılçıplak, birçok durumda da hemen 
hemen çıplak çalıştığını, doğal olarak karanlık ıssız madenlerde bunun ne tür sonuçlar 
doğuracağı kestirilebileceğini belirtmektedir. Düşünür, buralardaki gayri meşru çocuk 
sayısının, oransal olarak büyük olduğunu ve toprağın altında yarı-yaban insanlar arasında ne 
olup bittiğinin işaretini oluşturduğunu, bununla eşanlı olarak gayrimeşru cinsel ilişkinin 
büyük kentlerde olduğu gibi fahişelik düzeyine inmediğinin de kanıtını oluşturduğunu öne 
sürmektedir.198 
Engels, fabrika işçiliğinin de çocuk işçileriler üzerinde ahlaksızlık doğurduğunu ileri 
sürmektedir. Engels, yukarıda bahsedilen Hawkins’in raporundan bu konuda şu alıntıyı 
yapmaktadır: “Ayyaşlık, sefahat ve müsriflik fabrika emekçilerinin karakterindeki temel 
kusurlardır; bu kötülükler geriye doğru izlenirse, şimdiki sistemde oluşmuş ve tamamıyla o 
sistemden ileri gelen alışkanlıkların sonucu olduğu kolaylıkla belirlenir. Herkesçe kabul 
edilmektedir ki, hazımsızlık, melankoli ve bitkinlik, bu sınıf insanı geniş ölçüde 
etkilemektedir. 12 saatlik tek-düze işten sonra şu ya da bu türden bir uyarıcı aramak çok 
doğaldır; buna bir de yukarıda değinilen “maraz” (hastalık) durumu eklendiği zaman alkole 
geçiş hızlı ve süreğen olur”.199 
Engels, İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyonun alt kademedeki 
görevlilerinden birisinin yazdığı rapora dayanarak, çalışan çocukların genelde çok kötü 
giydirildiklerini, pejmürde kılıklar içinde olduklarını, yeterli gıda alamadıklarını, normalde 
çayın yanında ekmek yediklerini, aylarca et yüzü görmediklerini belirtmiştir. Engels, söz 
konusu görevlinin, çalışan çocukların ahlak durumlarının da oldukça bozuk olduğunu 
belirterek söz konusu rapordan şu alıntıyı yapmaktadır: “ Nottingham kentinde herkes polis, 
din adamları, sanayiciler, emekçi halk ve çocukların ana-babaları, şimdiki çalıştırma 
“sisteminin” (dizgesinin), çok verimli bir ahlaksızlık kaynağı olduğu görüşünde birleşiyorlar. 
Genelde oğlan çocuk olan iplikçiler ve genelde kız çocuk olan sarmacılar, evlerinden gecenin 
herhangi bir saatinde çağrılabiliyor ve kendilerine ne süre gerek olacağı tam bilinemediği için 
dışarda kalmanın hazır ve sorgulanamaz bir mazereti böylece çocuklara sağlanmış oluyor; 
ellerine, uygunsuz ilişkiler kurma kolaylığı böylece geçiyor. Bunun Nottingham’da, yaygın 
biçimde ifade edilen görüşe göre çok geniş çapta var olan ahlak düşüklüğüne, hiç de 
azımsanamayacak ölçüde katkısı oluyor. İlk ağızda çocukların kendisine olan kötülüğün yanı 
sıra, evde dinginlik ve huzur, bu hiç de normal olmayan çalışma durumuna kurban ediliyor.200  
Engels, fahişeliğin temel etkenlerinden birisini fabrikalarda kız çocuklarının çalıştırılması 
olgusuna bağlamaktadır. Düşünür, her iki cinsten ve her yaştan insanların tek bir işlikte 
toplanmasının, kaçınılmaz temas olduğunu, kendilerine hiçbir “ahlak” (moral) ve ruhsal 
eğitim verilmemiş çok sayıda insanın küçücük bir yere sığıştırılmasının, kadın karakterinin 
gelişmesine asla elverişli olmadığını belirtmektedir.   

                                                                 
198 Engels, F. (2010). ss. 309-310. 
199 Engels, F. (2010). s. 211. 
200 Engels, s. 248. 
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Engels, imalatçının, eğer soruna şöyle ya da böyle dikkat ederse ancak skandal türünden bir 
şeyler olduğu zaman müdahale edebildiğini, onun, ahlaksız kişilerin, daha ahlaklı özellikle 
genç insanlar üzerindeki sürekli daha az belirgin olan etkilerini değerlendiremeyeceği ve 
engelleyemeyeceğini ancak söz konusu etkinin yıkıcı olduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, 
fabrikalarda kullanılan dilin “edebe aykırı”, “kötü” ve “pis” gibi sıfatlarla nitelendiğini öne 
sürmektedir. Düşünür, nüfusun merkezileşmesinin, küçük bir fabrika veya büyük bir kentte 
olsun aynı insanlar üzerinde aynı etkiyi yaptığını, fabrika ne kadar küçükse insanların 
birbirlerinin üzerine yığılmasının o kadar daha fazla yoğun ve temasın daha kaçınılmaz hale 
geldiğini, sonuçlarının da bol ve değişik olduğunu vurgulamaktadır. Düşünür, Leicester’de bir 
tanığın, kızının fabrikaya gitmesindense dilenmesini yeğlediğini, fabrikaların mükemmel birer 
cehennem kapısı olduğunu, kentteki fahişelerin çoğunun, bugünkü durumları için fabrika 
işçiliği yapmış olmalarına teşekkür borçlu olduğunu beyanını da nakletmektedir. Düşünür, 
bunun dışında Manchester’da bir başkasının “yaşı 14-20 arasında olan genç fabrika işçilerinin 
dörtte-üçünün bakire olmadığı” sözü ile İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki 
Komisyonu üyesi Cowell’in “fabrika işçilerinin ahlakının, genelde işçi sınıfı ahlak 
ortalamasının altında olduğuna inanıyorum” sözünü de aktarmaktadır. Engels, Doktor 
Hawkins’in şu beyanını da iletmektedir: “Cinsel ahlak tahminlerinin rakama dönüştürülmesi 
olanaksız; ama gözlemlerime, görüştüğüm kişilerin genel düşüncesine, bulgularımızın özüne 
göre fabrika yaşamının genç kadınların ahlak üzerinde çok olumsuz etki yaptığı konusunda… 
bir görüş kendiliğinden ortaya çıkmaktadır”.201            
Engels, çocuk işçilerin ahlaksızlığının temel nedenlerinden birisini, gece çalıştırmasının 
oluşturduğunu ifade etmektedir. Düşünür, gündüz vakti ne kadar uyunursa uyunsun yeri 
doldurulamayacak olan gece uykusunu sürekli olarak yitirmenin kaçınılmaz sonucunun bütün 
sinir sisteminde gerginlik, genel dermansızlık ve zayıflama olduğunu, bunun da sarhoşluk ve 
gemlenmemiş bir cinsel düşkünlük dürtüsünü beslediğini ileri sürmektedir. Düşünür, bir 
imalatçının, fabrikasında gece postasının çalıştığı iki yıl içinde doğan gayrimeşru çocuk 
sayısının katlandığını ve genel ahlak bozukluğunun çok arttığını, o yüzden gece postasından 
vazgeçmek kaldığı sözünü de nakletmektedir.202 
Yapılan bu açıklamalardan çocuk işçiliğinin yalnızca fabrika ve madenlerde çalışan 
çocukların ahlaksızlığına yol açacağı düşünülmemelidir. Daha açık bir deyişle, çocuk işçilerin 
“keşmekeş” (promiscuity) bir şekilde gerek tarım gerek hizmetler gerekse sanayide 
çalışmaları, çocukların “ahlak”ını (moral) ve çocukluk duygularını tahrip etmektedir. Çalışan 
çocuk artık çocuk olmaktan çıkmış ve bambaşka hasta ve sorunlu bir kimliğe 
bürünmektedir.203   

                                                                 
201 Engels, F. (2010). ss. 200-201. 
202 Engels, F. (2010). s. 203-204. 
203 Tilly L.A. ve Scott J.W. (1978). s. 2.  
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5. Kız Çocuklarının Kızlığının Bozulması 
Marksistler, kız çocuklarının çalışmasından doğan bir başka olumsuz sonucu, kız çocuklarının 
kızlığının bozulması olarak göstermektedir. Nitekim Marksizm’in ana kurucusu Engels kız 
çocuklarının köle gibi çalıştırıldığını belirtmektedir. Düşünür, fabrika köleliğinin, başka tür 
kölelik gibi hatta ondan da daha büyük ölçüde, fabrika sahibine “jus primae noctis” (ilk gece 
hakkı) bahşettiğini ileri sürmektedir. Düşünür, bu açıdan işverenin çalıştırdığı insanların şahsı 
ve beğenisi üzerine egemen bir konumda bulunduğunu, işine son verme tehdidinin, yüz olayın 
doksan dokuzunda olmasa bile on olayın dokuzunda, iffet güdüleri pek güçlü olmayan 
kızlarda tüm direncin üstesinden gelmeye yeterli olduğunu öne sürmektedir. Engels, patronun, 
resmi raporlarda böyle birçok olay belgelendirildiği üzere yeterince rezil olduğu durumlarda 
fabrikasının aynı zamanda onun haremini oluşturduğunu, patronların tümünün bu konuda zora 
başvurmamasının, kızların konumunu değiştirmediğini vurgulamaktadır.204 Düşünür, imalat 
sanayisinin başlangıcında, çoğu eğitimsiz ya da toplumun ikiyüzlülüğünü hesaba katmakta 
özensiz kişiler olan türedi zengin patronların, kazanılmış haklarını! kullanmalarına 
karışılmasına asla izin vermediklerini ifade etmektedir.205  
Engels, patronlar tarafından kız çocuklarının kızlığının bozulmasının son derece doğal 
olduğunu zira patron-çalışan arasındaki ilişkinin bey-serf arasındaki ilişkiden daha kölece bir 
ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda Engels, serfin, efendisine bir defa jus primae 
noctis’i borçlu olmuş, buna karşın özgür emekçi, istenildiğinde patronuna yalnızca ilk geceyi 
değil, her geceyi teslim etmek zorunda bırakıldığını belirtmektedir. Engels, yine, serfin mal-
mülk edinemeyeceğini, kazandığı her şeyi efendisinin alabileceğini, özgür emekçinin malı 
mülkünün olmadığını, rekabet baskısından ötürü de olamayacağını, çağcıl imalatçının 
Norman baronunun bile yapmadığını yaptığını, işçinin ilk ağızda gereksindiği maddeleri, 
patronun takas sistemi yoluyla günlük ve ayrıntılı bir biçimde yönetmediğini öne sürmektedir. 
Düşünür, bunlardan başka, toprağın lordunun serfle ilişkisini, zamanın egemen gelenekleri ve 
o geleneklere denk düştüğü için herkesin uyduğu kanunların düzenlediğini, buna karşın, özgür 
emekçinin patronuyla ilişkisini ne patronun çıkarına ne egemen geleneklere uygun düşen, bu 
yüzden de uyulmayan kanunların düzenlediğini vurgulamaktadır. Engels, yine, toprağın 
lordunun serfi topraktan ayıramayacağını, topraktan ayrı olarak satamayacağını, toprakların 
hemen tümü “tımar” (fief) olduğu ve sermaye bulunmadığı için pratikte onu hiçbir biçimde 
satamayacağını, buna karşın çağcıl burjuvanın, emekçiyi kendisini satmaya zorladığını ifade 
etmektedir.206 
Engels, emekçi ile serf arasındaki diğer farklılıkları şu şekilde belirtmektedir: “Serf, üzerinde 
doğduğu toprak parçasının kölesiydi; emekçi yaşam gereksinimlerinin ve onların alacağı 
paranın kölesidir –her ikisi de bir şeyin kölesidir. Serf, toplumun her üyesinin, içinde kendi 
yerini bulduğu feodal düzende, geçim araçları elde etme güvencesine sahipti.   

                                                                 
204 Hatta Engels, kızın patronun hoşuna gittiği durumlarda bir buyruk veya imanın yeterli olduğunu, kızın böyle 
durumlarda kendisini patronun arzusuna teslim etmesi gerektiğini örtük olarak belirtmektedir. Engels, F. (2010). 
s. 234.  
205 Engels, F. (2010). s. 201. 
206 Engels, F. (2010). s. 238. 
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Özgür emekçi, hiçbir güvenceye sahip değildir çünkü ancak burjuvazi kendisinden 
yararlanabileceği zaman toplum içinde bir yere sahiptir; onun dışındaki her durumda, 
görmezden gelinir, yok sayılır. Serf efendisi için kendisini savaşta feda ederdi; fabrika işçisi 
barışta feda ediyor. Serfin lordu bir barbardı, köylüsünü sığırların başı gibi görürdü; işçilerin 
patronu uygardır ve “eller”ini makine gibi görür. Kısacası, ikisinin durumu, eşit olmaktan pek 
de uzak değil; eğer biri dezavantajlıysa o da özgür emekçidir. Her ikisi de köle; tek farkla ki 
birinin köleliği gizlenmiyor; açık ve dürüst, ötekininki şeytanca, kurnazca, örtülü, aldatıcı, 
kendisinden ve herkesten gizli, eskisinden daha kötü ikiyüzlü bir kölelik. İnsan sever Toryler, 
işçilere beyaz köleler adını verirken haklıydı. Ne var ki ikiyüzlü maskeli kölelik, en azından 
dışa dönük biçimlerinde özgürlük hakkını kabul eder; özgürlük aşığı bir kamuoyu önünde 
başını önüne eğer; eski kölelikle karşılaştırıldığı zaman tarihsel gelişme de bu noktadadır; 
özgürlük ilkesi doğrulanmıştır ve zulüm görenler, bir gün bu ilkenin gerçek olmasını 
sağlayacaklardır.207  
Kanımızca, Engels’den daha da ileri giderek mal veya hizmet sektöründe gerek işe girebilmek 
gerekse işi sürdürebilmek kız çocuklarının kızlıklarının daima işverenleri tarafından 
bozulması riskinin bulunduğunu vurgulamak gerekir. 
 
6. Ailenin Parçalanması  
Marksistler, çocuk işçiliğinin bir başka sakıncasını, ailenin parçalanması olarak 
betimlemektedirler. Yukarıda Marx’ın hasır işçiliğinde çalışan çocukların ailelerini terk 
ederek ailelerinin parçalanmasına nasıl yol açtıkları gösterilmişti. Marksizm’in bir diğer ana 
kurucusu Engels de çocuk işçiliğinin ailenin parçalanmasına yol açacağını açık bir şekilde 
belirtmektedir.  
Engels, çocuk işçiliğinin doğasının ailenin çöküşünü hazırladığı görüşünü savunmaktadır. 
Düşünür, çocuk işçilerin ailelerine mal olduklarından daha fazla haftalık kazanacak duruma 
geldikleri zaman ana-babaya evde kalmanın karşılığı bir miktar para ödemeye 
başlayacaklarını, geriye kalanını kendilerine sakladıklarını belirtmektedir. Düşünür, bu 
durumun genelde 14, 15 yaşından itibaren başladığını, kısacası, çocukların kendilerini ailenin 
egemenliğinden kurtaracaklarını ve baba ocağına bir tür pansiyon gibi bakacaklarını öne 
sürmektedir.208    
Engels, makinelerin her yere girdiğini ve emekçi bağımsızlığının son izlerini de silindiğini, 
kadının ve çocuğun çalışması nedeniyle ailenin her yönüyle çözüldüğünü ya da kocanın 
işinden atıldığını ve geçimi karısıyla çocuklarına bağlı hale geldiği için ailenin tersyüz 
olduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, makinenin kaçınılmazlığının her yerde büyük kapitaliste 
işe ve işle birlikte işçilere komuta etme olanağını bahşettiğini, sermayenin merkezileşmesinin, 
uzun adımlarla kesintisiz ileri yürüdüğünü, toplumun büyük kapitalistlerle mülksüz işçilere 
bölünmesinin her gün daha da keskinleşeceğini, ulusun sınai gelişiminin kaçınılmaz bunalıma 
devle adımlarla yürüdüğünü savunmaktadır.209   

                                                                 
207 Engels, F. (2010). ss. 238-239. 
208 Engels, F. (2010). s. 195-196. 
209 Engels, F. (2010). s. 264-265. 
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Engels, fabrikalarda çalışan kız çocuklarının ev işlerinden anlamadığı için evlendikleri zaman 
boşanacağını ima ederek de ailelerinin parçalanacağını düşünmektedir. Düşünür, daha açık bir 
deyişle, fabrikalarda büyüyen evlenmemiş kadınların, evlenenlerden daha iyi durumda 
olmadıklarını belirtmektedir. Düşünür, dokuz yaşından itibaren fabrikada çalışmaya başlayan 
bir kızın ev işlerinden anlayabilecek bir durumda olamayacağını, bunun doğal sonucu olarak 
kadın işçilerin evi çekip çevirmede deneyimsiz olduklarını öne sürmektedir. Düşünür, somut 
bir deyişle, bu kız çocuklarının yün öremeyeceklerini, dikiş dikemeyeceklerini, yemek 
pişiremeyeceklerini, çamaşır yıkamayacaklarını, bir ev kadının en sıradan görevlerinden 
habersiz olduklarını ve çocuk sahibi oldukları zaman ne yapacakları konusunda en ufak 
fikirlerinin bulunmadığını ileri sürmektedir.210 Düşünür, daha doğru bir deyişle, çocuk 
işçilerin, işlerine geldiği zaman aile ocaklarına baba ocağı, işlerine gelmediği zaman ise 
pansiyon olarak baktığını belirtmektedir.211  
 
7. İşçi Hareketlerinin Kırılması 
Marksistler, çocuk işçiliğinin bir başka sakıncasını işçilerin direnişini kırması olarak 
betimlemektedirler. Marksizm’in ana kurucusu Marx, kapitalist çalışma düzenine işçilerin 
direnmesinin son derece doğal olduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, gerçek imalat sanayi 
döneminde, bir başka deyişle, imalatçının, kapitalist üretimin egemen biçimi olduğu sürece, 
kendisine özgü eğilimlerin iyice gelişmesine karşı koyan pek çok engeller çıkacağını, 
imalatçının, işçilerin, vasıflı ve vasıfsız diye basit bir ayrımına ve bununla birlikte sınıflar 
halinde kademeli bir derecelenmeye uğramasına yol açmakla birlikte, bu vasıfsız işçilerin 
sayısının, vasıflıların daha baskın olan etkisiyle çok sınırlı kalacağını ifade etmektedir. 
Düşünür, parça işlemlerin canlı emek araçlarının çeşitli derecelerdeki olgunluğuna, gücüne ve 
gelişmesine göre ayarlanmakla ve böylece kadınlarla çocukların sömürülmesini sağlamakla 
birlikte, bu eğilimin bütünüyle ele alınırsa erkek işçilerin, alışkanlıkları, gelenekleri ve 
direnmeleri ile karşılaşacağını ve kırılacağını belirtmektedir. Marx, el sanatlarının bölünüp 
parçalanmasının işçinin yetişme giderlerini azaltarak değerini düşürmekle birlikte, daha güç 
parça-işler için daha uzun bir çıraklık ve yetişme devresinin gerekeceğini ve bu dönemin o 
kadar uzamasının gereksiz olduğu durumlarda bile işçilerin bu konuda kıskançlıkla ayak 
direyeceklerini, örneğin İngiltere’de yedi yıllık çıraklık dönemini öngören çıraklık yasalarının 
imalat sanayi döneminin sonuna kadar yürürlükte kaldığını ve bunların ancak modern 
sanayisinin ilerlemesiyle bir kenara itildiğini öne sürmektedir.   

                                                                 
210 Marx, çocuk işçilik yapmış kız çocuklarının evlendiği zaman bulduğu telafi düzeneğinin “kısır döngü”ye 
(vicious circle) yol açtığını ima etmektedir. Düşünür, daha açık bir deyişle, çocuk bakımı ve emzirme gibi bazı 
aile görevlerinin bütünüyle ortadan kaldırılabilir şeyler olmadığı için sermayenin el koyduğu anaların bunun bir 
çaresini bulmak zorunda olduklarını, dikiş, yama ve tamir gibi ev işlerinin yerine, hazır eşya satın alınmasının 
gerekeceğini, böylelikle evde harcanan emek azaldıkça, harcanan para miktarının arttığını, ailenin geçim 
giderlerinin çoğalarak kazanç fazlasını alıp götürdüğünü ifade etmektedir. Düşünür, buna ek olarak, yaşamak 
için gerekli maddelerin tüketimi ve hazırlanmasındaki tasarrufun ve yerinde karar vermenin olanaksız hale 
geldiğini belirtmektedir. Marx, K. (2007). s. 381 dipnot 381. 
211 Engels, F. (2010). s. 199. 
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Düşünür, el becerisinin imalat sanayisinin temeli olması yüzünden ve bir tüm olarak imalat 
sanayi işleyişinin işçilerin kendilerinden başka bir çerçevesi olmaması nedeniyle, sermayenin 
sürekli olarak işçilerin başkaldırmaları ile uğraşmak zorunda kalacağını ileri sürmektedir.212   
Marx, kadınlarla çocukların yığınlar halinde işçi saflarına katılmalarıyla makinenin, sonul 
olarak, manüfaktür döneminde erkek işçilerin sermayenin zorbalığına karşı sürdürdüğü 
direnmeyi kırmış olacağına açıkça temas etmektedir.213 
Marx, kadın ve çocuk işçinin istihdam bakımından elde ettiği kazanımların bazı ana-babaların 
tutumu yüzünden heba edildiğini ileri sürmektedir. Düşünür, daha somut bir deyişle, İngiliz 
fabrikalarında, erkek işçilerin sermayeden zorla elde ettikleri, kadın ve çocukların çalışma 
saatlerinin kısaltılması gibi büyük bir olgu ile taban tabana karşıt bir durumu, İngiliz 
Çocukların Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonunun 1883 yılında yayımladığı raporunda da 
vurgulandığı üzere işçi çocuklarının ana ve babalarının çocuklar üzerindeki aşağılık 
tutumlarıyla ilgili ve gerçekten dehşet verici ve bütünüyle köle ticaretini andırır 
davranışlarıyla yok edildiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte Marx, aynı ikiyüzlü 
kapitalistin kendi eliyle yarattığı, sürdürdüğü, sömürdüğü ve üstelik “çalışma özgürlüğü” 
adını taktığı bu vahşeti lanetlediğini aynı rapordan aldığı şu alıntıyla nakletmektedir: “Hatta 
kendi günlük ekmeklerini kazanmaları için… çocuk işçiler yardıma çağrılmıştı. Kendileri için 
çok ağır olan böylesine güç bir çalışmaya dayanacak güçten, gelecekteki yaşamlarına yön 
verecek eğitimden yoksun bir halde, fizik ve moral yönden pis bir ortam içerisine fırlatılıp 
atıldılar. Kudüs kentinin Tifüs tarafından yıkılması üzerine bir Yahudi tarihçi, insanlığını 
yitirmiş bir ananın, korkunç açlığını gidermek için kendi öz evladını feda etmesi üzerine, bu 
kentin böylesine bir yıkıma uğramasına hiç şaşmamak gerektiğine dikkati çekmişti.”214         
Engels ise işçilerin hayvani koşullar altında çalıştığı için bu duruma direnmeleri gerektiğini 
ancak makine, kadın ve çocuk işçiler yüzünden söz konusu direnişin kırıldığını 
savunmaktadır. Düşünür, “işveren” (burjuva) sınıfının fiziksel ve zihinsel açıdan olduğu kadar 
ahlak açısından da işçileri görmezden geldiğini ve bir kenara attığını öne sürmektedir. 
Düşünür, işverenlerin el altında tuttuğu tek aracın kanunlar olduğunu, işçiler, burjuvazi için 
tiksindirici hale geldikleri zaman başlarına o kanunları saracağını ileri sürmektedir. Engels, 
işçilere, ikna ederek değil hayvanın en kalın kafalısı gibi bir tek eğitim biçimi olan kamçı! ile 
bir başka deyişle zor gücüyle boyun eğdirerek muamele edildiğini bu nedenle işçiler, 
hayvanlar gibi muamele edildiklerinden hayvanlaşırsa şaşırmamak gerektiğini belirtmektedir. 
Engels, almaşık yolun burjuvaziye karşı en sürekli yürek isyanını ve en ateşli nefreti içinde 
taşıyarak insanlık bilincini sürdürebileceklerini, egemen sınıfa karşı öfkeyle dolup taştığı 
sürece insan olduklarını öne sürmektedir. Düşünür, işçilerin, boyunduruk altında sabırla 
eğildikleri anda hayvanlaşacaklarını ve boyunduruğu kırma çabalarını bir yana koyarak 
yaşama çekilir hale getirmeye çalışacaklarını vurgulamaktadır.215  

                                                                 
212 Marx, K. (2007). s. 355. 
213 Marx, K. (2007). s. 387. 
214 Marx, K. (2007). s. 381 dipnot 39. 
215 Engels, F. (2010). s. 165. 
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Engels, yoksulluğun emekçiyi yavaş yavaş açlıktan ölmek, kendini bir anda öldürmek ya da 
gereksindiği şeyi nerede bulursa almak açık bir deyişle çalmak arasında bir seçim yapmakla 
karşı karşıya bırakacağını ve çoğunun çalmayı açlıktan ölmeye ve intihara yeğlemesinde 
şaşılacak bir şeyin olmadığını öne sürmektedir. Düşünür, işçi sınıfı içinde bile birçoğunun en 
aşırı durumda bile çalmayı ahlak-dışı bularak açlıktan ölmeyi veya intihar edenlerin 
olduğunu, eskiden üst sınıfların kıskanılası ayrıcalığı olan intiharın İngiliz işçiler arasında da 
moda haline geldiğini, birçok yoksulun başka çıkış yolu görmedikleri zaman sefillikten 
kurtulmak için kendini öldürdüğünü vurgulamaktadır.216  
Engels, işçiler arasındaki moral bozukluğunun bir başka kaynağını, çalışmaya mahkûm 
oluşları olduğunu ifade etmektedir. Düşünür, daha açık bir deyişle, gönüllü ve üretken etkinlik 
insanoğlunun tattığı en üstün haz olduğunu, buna karşın, zorunlu çalışma da en hain ve 
aşağılayıcı bir ceza olduğunu belirtmektedir. Düşünür, bu bağlamda, insanın kendi iradesine 
karşın, her gün sabahtan gece vaktine kadar belirli bir şey yapmakla sınırlanmasından daha 
dehşet bir şeyin olmadığını savunmaktadır.217 
Engels, büyük kentlerin işçi hareketinin doğum yerleri olduğunu zira işçilerin kendi koşulları 
üzerinde düşünmeye ve o koşullara karşı savaşım vermeye orada başladıklarını belirtmektedir. 
Düşünür, proletarya ile burjuvazi arasındaki karşıtlığın önce kendisini büyük kentlerde ortaya 
koyduğunu, daha açık bir deyişle, sendikalar, çartizm218 ve sosyalizmin oralardan çıktığını 
ileri sürmektedir.219 
Engels, işverenlerin paraya yoksul işçilerden daha fazla değer verdiğini ileri sürmektedir. 
Düşünür, bu görüşünü Doktor Parkinson’un şu beyanına dayandırmaktadır: “Zenginin 
yoksula verdiğinden çok daha fazlasını yoksul yoksula verir. Benim bu savımı, bilgisi ve 
yetenekleri kadar insancıllığı da çok belirgin olan, en yaşlı, en bilgili ve en keskin 
gözlemcilerimizden biri olan Dr. Bardsley’in ifadesi de doğruluyor; onun açıkladığı üzere her 
yıl yoksulların birbirine verdiklerinin toplamı, aynı dönemde zenginin yoksula verdiklerini 
aşıyor”. Engels, işçilerin sıkıntılı günlerden geçtikleri için sıkıntıda olanın halinden 
anlayacaklarını, paraya çok gereksinim duysalar da daha az para-göz olduklarını, onlar için 
paranın satın aldığı şey kadar değerli olduğunu, buna karşın, burjuvazi için paranın kendi 
doğasında bir değere, bir başka deyişle tanrı değerine sahip olduğunu, bu durumun 
burjuvaziyi cimri, kirli bir para kurdu yapacağını220 ileri sürmektedir. Düşünür, bu bağlamda 
burjuvazi için işçi insandan daha az bir şeyken işçiler için her kişi bir insan olduğu görüşünün 
egemen olduğunu öne sürmektedir.221 
Engels, makinenin işçi sınıfının koşullarını iyileştirdiği yönündeki burjuva savının yalan 
olduğunu, fabrika yörelerinde yapılan her işçi toplantısında ortaya konulduğunu 
belirtmektedir. Düşünür, geliştirilmesi süregiden bir makineye karşı yarışmak zorunda kalan 
işçilerin durumunun en kötü durum olduğunu öne sürmektedir.   

                                                                 
216 Engels, F. (2010). s. 166. 
217 Engels, F. (2010). s. 169. 
218 Çartizm, İngiltere’de 182 ila 1850 yılları arasında işçiler için siyasi reform isteyen bir akımdır. 
219 Engels, F. (2010). s. 173. 
220 Nitekim Engels’in bu sözü Türk atasözüne “Tok, acın halinden anlamaz” şeklinde yansımıştır.  
221 Engels, F. (2010). s. 177 ve dipnotlar  ve . 
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Düşünür, işçilerin ürettiği ürünlerin fiyatının makinenin ürettiği benzer ürünün fiyatına 
uyarlanacağını, makine daha ucuza ürettiği için onun insan rakibinin en düşük ücrete 
gerileyeceğini ileri sürmektedir.222  
Engels, paraya aşırı düşkün olan burjuvazinin yetişkin erkek işçi yerine daha düşük ücretle 
kadın ve çocukları çalıştırdığını belirtmektedir. Konu hakkında yukarıda Engels’in 
görüşlerinden ayrıntılı olarak bahsedildiği için burada yalnızca temas etmekle yetinilecektir. 
Engels’in görüşlerinin ruhu dikkate alınırsa makine, kadın ve çocuk çalıştırılması olgularının, 
işçilerin direnişlerini kıracağını ve işçi hareketlerini olumsuz yönde etkileyeceği ortadadır.223   
İlk yıllarda fabrika çocukları adına yüreklerini gerçekten ortaya koyanlar kendi sınıflarının 
zulmü ve sürgünüyle karşılaştılar ve kimi zaman da kişisel kayıplara uğradılar.224                                                
 
8. Çocuğun Cahil Kalması 
Marksistler çocuk istihdamı yüzünden çocuğun kısmen veya tamamen cahil kalacağını 
düşünmektedirler. Marksizm’in ana kurucuları olan Marx ve Engels bu konuya oldukça önem 
vermişler ve ayrıntılı açıklama yapmışlardır.  
Marx, kapitalist düzenin çalışan çocuklar üzerinde her şeyden önce düşünsel bir yozlaşmaya 
yol açacağını öne sürmektedir. Marx, daha açık bir deyişle, kapitalist sömürünün, henüz 
olgunluk çağına erişmemiş çocuk çalışanları, salt bir artı-değer yaratma makinesi haline 
getirmesi sonucu yapay bir “düşünsel” (entelektüel) yozlaşmanın doğacağını ileri 
sürmektedir. Düşünür, söz konusu yozlaşmanın, gelişme ve olgunlaşma yeteneklerini 
bozmadan kısır bir halde tutan bilgisizlikten farklı oldukça tehlikeli bir durum olduğunu 
savunmaktadır. Düşünür, bu tehlikeli durumu önleyebilmek için İngiliz parlamentosunun 
fabrika yasalarına giren sanayi kollarında 14 yaşından küçük çocukların “verimli” bir şekilde 
çalıştırılmaları için ilköğrenimini zorunlu hale getirdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte 
Marx, söz konusu eğitim zorunluluğunun etkin bir şekilde uygulanamadığını belirtmektedir. 
Düşünür, bunun nedenlerini; kapitalist üretimin ruhu, fabrika kanunlarındaki sözde öğrenim 
maddesinin gülünç bir şekilde kaleme alınışı, bu zorunluluğu denetleyecek yönetimsel bir 
düzenin bulunmayışı, öğrenimle ilgili maddelere fabrikatörlerin karşı koymaları ve bunların 
uygulanmasından kaçınmak için başvurdukları bin bir türlü hile olarak sıralamaktadır.225 
Marx, bu görüşünün, fabrika denetçisi Horner’in 1857 yılında yazmış olduğu raporda teyide 
edildiğini belirterek söz konusu rapordan şu alıntıyı yapmaktadır: “Bu konuda bütün suç 
kanun koyucudadır:   

                                                                 
222 Fazla bilgi için bkz. Engels, F. (2010). ss. 190-191. 
223 Bununla birlikte, Marksistler, işçi hareketlerinin önündeki en büyük engeli, sınıf bilincine ulaşmayan 
“lümpen” (sefil) proletaryanın oluşturduğunu düşünmektedirler. Örneğin Engels, işçilerin hak mücadelesine 
karşı burjuvaziyi destekleyen sınıf kaçaklarının gerçek emekçi olmadığını, burjuvanın emrine giren ve işçilere 
karşı kapitalistin çıkarları için çarpışan sınıf kaçakları olduğunu ileri sürmektedir. Düşünür, sınıf kaçaklarının 
çıkarı, eşanlı olarak kapitalistin çıkarı olduğu için işçilerin onlardan işverenlerden daha fazla nefret ettiğini öne 
sürmektedir. Bkz. Engels, F. (2010). s. 224. Thompson da kapitalizmin ilk yıllarında fabrika çocukları adına 
yüreklerini gerçekten ortaya koyanların emekçilerin kendi sınıflarının zulmü ve sürgünüyle karşılaştıklarını ve 
kimi zaman da kişisel kayıplara uğradıklarını belirtmektedir. Thompson, E. P. (2004). s. 423.   
224 Thompson, E. P. (2004). s. 423. 
225 Marx, K. (2007). ss. 384-385.  
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Bir yandan fabrikalarda çalışan bütün çocukların öğrenim görecekleri konusunda yönetmelik 
getirirken, öte yandan bunun sağlanması için herhangi bir hüküm getirmemekte ve adeta göz 
boyamak için bir kanun geçirmiş bulunmaktadır. Kanun, çocukların haftanın belli günlerinde 
birkaç (üç) saat okul adı verilen dört duvar arasında bir yere kapatılmalarından ve işverenin 
her hafta bu işle görevlendirilmiş erkek ya da kadın öğretmenin imzasını taşıyan ve bu 
hususun yerine getirildiğini belirten bir belgeyi almasından başka bir hüküm 
getirmemektedir.226  
Marx, Horner’in, 1844 tarihli değiştirilmiş fabrika kanunundan önce, bu okula devam 
belgesinin, kendileri de yazma bilmeyen öğretmenler tarafından yalnız bir çarpı işareti 
konularak imzalandığının sık sık görülen olaylar olduğunu gözlemlediğini aktarmakta, 1855 
yılında yayımlanan Horner Raporundan şu alıntıyı yapmaktadır: “Devam belgelerinin 
verildiği okul denilen bir yere yaptığım bir ziyaret sırasında öğretmenin bilgisizliğiyle 
öylesine çarpıldım ki ‘Affedersiniz bayım, siz okuma biliyor musunuz?’ diye sormaktan 
kendimi alıkoyamadım. Verdiği karşılık: ‘Eh biraz!’ oldu ve belge verme yetkisini haklı 
göstermek için şu sözleri ekledi: ‘Hiç değilse ben öğrencilerimden ileri sayılırım.’ 1844 tarihli 
kanun hazırlanırken denetmenler, verdikleri belgeleri, kanun gereğince kabul etmek zorunda 
oldukları, okul denilen yerlerin utanç verici durumunu belirtmeyi ihmal etmediler, ama elde 
ettikleri tek başarı, 1844 Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, okul belgelerindeki 
rakamların öğretmenin el yazısı ile doldurulması ve altına da adını ve soyasını yazarak 
imzalaması zorunluluğu oldu.”227  
Marx, İskoçya bölgesi fabrika denetmeni sir John Koncaid’in 1858 yılında yayımladığı 
raporda da aynı tür olayları anlattığını belirtmekte ve anılan rapordan şu alıntıyı yapmaktadır: 
“Ziyaret ettiğimiz ilkokul Mrs. Ann Killin adında bir hanımın yönetimindeydi. Adını 
hecelemesi istenildiği zaman C harfi ile başlayarak hemen bir yanlış yaptı, ama bunu derhal 
düzelterek K ile başladığını söyledi. Ne var ki okul belgeleri ile ilgili deftere bakınca adını 
çeşitli şekillerde yazdığını gördüğüm gibi el yazısı da öğretmenlik yapma yeteneğinden 
yoksun olduğu konusunda insanda hiç kuşku bırakmıyordu. Kayıtları kendisinin tutmadığını 
da zaten kendisi itiraf etti. … Ziyaret ettiğim ikinci okulda, 15 foot boyunda 10 foot eninde 
bir sınıf vardı ve burada ne mırıldandıkları anlaşılamayan 75 çocuk saydım”.228   
Marx, yukarıda bahsedilen Horner’in 1857 yılında yayımladığı raporunda da benzer olayların 
yaşandığını belirterek şu alıntıyı yapmaktadır: “Çocukların herhangi bir öğrenim görmeden 
devam belgeleri aldıkları yerler, yalnızca bu anlatılan sefil yerler değildi, yetkili bir 
öğretmenin bulunduğu pek çok okulda da üç yaşından başlayarak her yaştan bir çocuk 
kalabalığının doldurduğu yerlerde bütün çabalar boşunaydı; öğretmenin en iyi durumda bile 
sefalet içinde diyebileceğimiz geçimi, bu daracık yere doldurabildiği çocuklardan topladığı 
penilere bağlıydı. Buna bir de okuldaki pek az eşyayı, kitap ve diğer öğrenim araçları 
eksikliğini, kalabalık ile gürültünün bu yoksul çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini eklemek 
gerekir.   

                                                                 
226 Bkz. Marx, K. (2007). s. 385 ve dipnot 53.   
227 Bkz. Marx, K. (2007). s. 385.  
228 Bkz. Marx, K. (2007). ss. 385-386 ve dipnot 55. 
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İçlerinde hiçbir şey yapmaksızın dizi dizi çocukların oturduğu böyle pek çok okulu ziyaret 
ettim; buna okula devam deniyordu ve istatistiklerde bu çocuklar öğrenim görmüş olarak 
gösteriliyordu”.229 
Marx, yukarıda bahsedilen sir John Koncaid’in 1856 yılında yayımladığı raporunda, 
İskoçya’da fabrikatörlerin okula gitmek zorunda olan çocukları işe almamak için ellerinden 
geleni yaptıkları olgusundan bahsedildiğini belirterek anılan rapordan şu alıntıyı yamaktadır: 
“Fabrika sahiplerinin hiç hoşlanmadıkları fabrika kanunundaki eğitimle ilgili hükümlerin, bu 
çocukların işe alınmalarını büyük ölçüde engellediğini ve kanunda öngörülen öğrenimden 
böylece hiç yararlanamadıklarını kanıtlamak için başka deliller getirmeye gerek yoktur”.230 
Marx, özel bir kanunla düzenlenen basmacılık işinde eğitimin vahim boyutunun bir soytarılık 
haline geldiğini belirtmektedir. Marx, fabrika denetçisi Redgrave’in 1857 yılında yayımladığı 
rapordan şu alıntıyı yapmaktadır: “[Bu kanun gereğince] basma işine alınmadan önce her 
çocuğun 150 saatten az olmamak üzere en az 30 gün okula devam etmesi gerektiği gibi işe 
başlamasını izleyen altı ay içinde ve bu işte çalıştığı süre boyunca her altı ayda bir yine 30 
gün ve 150 saatlik öğrenim görmesi zorunludur. … Okul saatleri sabah 8 ile akşam 6 arasında 
olacaktır. Günde 2,5 saatten az, 5 saatten fazla öğrenim, bu 150 saate dâhil edilmeyecektir. 
Olağan koşullar altında, çocuklar, 30 gün sabah ve öğleden sonra en az her gün 5 saat okula 
devam edecekler ve 30 günün sonunda 150 saati tamamlayarak kitaplarını kendi başlarına 
okuyacak hale geldikten sonra basmacılık işine başlayacaklar ve altı ayın sonunda yeni bir 
öğrenim dönemine girecekler ve kitaplarını yeni baştan okumaya çalışacaklardır. … Gerekli 
saati tamamlamak için okula devam eden çocuklardan çoğunun, altı aylık işten sonra yeniden 
okula dönünce daha önce öğrendikleri her şeyi unuttukları ve tıpkı basmacı çocuklar olarak 
okula ilk başladıkları gündeki gibi oldukları görülmektedir. … Başka basma işlerinde 
çocukların okula devamı, tamamen fabrikanın iş durumuna bağlıdır. Her altı ay için gerekli 
okul saati, bir kerede 3 ila 5 saat arasında olmak üzere bölünmekte ve bazen bütün altı aya 
yayılmaktadır. … Sözgelişi okula devam bir gün sabah 8 ila 11, başka bir gün öğleyin 1 ila 4 
olabilir ve birkaç gün aradan sonra çocuk tekrar öğleden sonra 3 ila 6 arasında okulda boy 
gösterebilir; bu böylece birkaç gün ya da bir hafta sürer, sonra yine 3 hafta ya da bir ay okula 
hiç gitmez ve ardından onu çalıştıranın keyfine kalmış tuhaf bir günün tuhaf bir saatinde 
yeniden okula başlar; böylece çocuk, 150 saatlik masal tamamlana kadar okul ile iş arasında 
mekik dokur”.231 
Marksizm’in bir başka ana kurucusu Engels de çocuk işçiliğinin çocukların cahil kalmasına 
yol açtığını açıkça ifade etmektedir. Düşünür, özellikle kömür madeninde çalışan çocuk 
işçilerin eğitim durumunun oldukça aşağı düzeyde bulunduğunu belirtmektedir.  

                                                                 
229 Bkz. Marx, K. (2007). s. 386 ve dipnot 56. 
230 Bkz. Marx, K. (2007). s. 386 ve dipnot 57. 
231 Bkz. Marx, K. (2007). ss. 386-387 ve dipnot 58. Marx, basma işlerin konusunda çıkartılan özel kanunun 
değil, fabrika kanununun bir süredir yürürlükte bulunduğu sanayi kollarında eğitim maddelerinin önüne çıkan 
engellerin kaldırıldığını ancak kanunun kapsamına girmeyen sanayi kollarında cam fabrikatörü Bay J. Geddes’in 
görüşünün geçerli olduğunu belirtmektedir. Marx, İngiliz Çocukların Çalıştırılması Hakkında Komisyonu üyesi 
Bay White’a, Geddes’in şu bilgileri verdiğini nakletmektedir: “Benim gördüğüm kadarıyla, işçi sınıfının bir 
kısmının son yıllarda yararlandığı daha büyük ölçüde eğitim, kötü bir şeydir. Onları bağımsız hale getirdiği için 
tehlikelidir”. Bkz. Marx, K. (2007). s. 387 ve dipnot 58.        
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Düşünür, bu çocukların kırsal kesimde çok ihmal edilmiş yerlerde yaşadığını, onlarla muhatap 
olan tek devlet yetkilisinin polis olduğunu ifade etmektedir. Engels, bu çocukların çok erken 
yaşta işe sokuldukları için eğitimlerinin bütünüyle ihmal edildiğini, gündüz okullarının, 
ulaşabilecekleri yakınlıkta bulunmadığını, akşam okulları ile pazar okulları ise yalancı okullar 
konumunda bulunduğunu ve öğretmelerinin de niteliksiz olduğunu ileri sürmektedir. Engels, 
sonuç olarak çocuk madencilerin pek azının okuyabildiğini, ondan daha da azının 
yazabildiğini, onların tek gözü açık oldukları şeyin, lanet olası tehlikeli işleri karşılığında 
aldıkları çok düşük ücret gerçeği olduğunu öne sürmektedir.232  
Yukarıda çocuk işçiliği yüzünden Birmingham halkının boyunun başka herhangi bir yerdeki 
halka göre daha kısa olduğu belirtilmişti. Engels, Birmingham çocuklarının eğitim 
durumunun oldukça berbat olduğunu öne sürmektedir. Engels, İngiliz Çocukların 
Çalıştırılması Hakkındaki Komisyonun raporundan, buradaki beş-onbeş yaş arasında 
çocukların yarısından çoğunun hiçbir okula gitmediği, gidenlerin sürekli okul değiştirdiği, bu 
yüzden de onlara kalıcı bir eğitim verilmesinin olanaksızlaştığı, çocukların hepsinin okuldan 
çok erken yaşta alınıp işe verildiği, öğretmenlerin de niteliklerinin zayıf olduğu sonucunun 
çıkartılabileceğini öne sürmektedir. Düşünür, somut olarak, bir öğretmenin, sınıfta ahlak 
eğitimi yapıp yapmadığı sorusuna, hayır yanıtını verdiğini zira haftada üç penilik öğretmen 
ücreti yüzünden öğretmenden böyle eğitim vermesinin istenmesinin ondan çok fazla şey 
istemek anlamını taşıyacağını ifade etmektedir. Engels, birçok öğretmenin bu soruyu 
anlamadığını, birçoğunun da kendi görevi olarak kabul etmediğini belirtmektedir. Düşünür, 
öğretmenlerden birisinin ise ahlak dersi vermediğini, çocuklara iyi ilkeler aşılamak için 
elinden geleni yaptığını söylediğini, bu öğretmenin dil sürçmesini bilinçli olarak yaptığını 
ileri sürmektedir. Engels söz konusu komisyonun üyelerinden birisinin Birmingham’daki 
okulları düzensiz ve gürültülü bulduğunu, çocukların terbiyesi ise çok esef edilesi bir durum 
gösterdiği beyanını nakletmektedir. Engels, yine bu komisyon üyesinin bütün suçluların 
yarısının, yaşı on beşin altındaki çocuklar olduğunu, bir yıl içinde, on yaşında, doksan suçlu 
çocuğun cezalandırıldığını, onların kırk dördünün ciddi suçlardan ceza aldığını, sınır tanımaz 
bir cinsel ilişkinin, çok yaygın ve çok erken yaşta başladığı beyanını da aktarmaktadır.233  
    
SONUÇ 
Çocuk işçiliği konusunda yapılan bu çalışmada görüldüğü üzere kapitalist düzen vahşi ve 
acımasız bir düzendir. Kapitalist düzeninin çocuk işçileri sömürmesi ve onların geleceğini 
yok etmesinin salt İngiltere’ye özgü olduğu düşünülmemelidir. Bu düzen aynı vahşet ve 
acımasızlığı başka ülkelerde göstermiştir. Konu hakkında Belçika ve Kore’den de örnek 
vermek uygun düşecektir.     
Belçika Kralı II. Leopold, 1876 yılında bir sivil toplum kuruluşu olarak Uluslararası Afrika 
Birliğini kurmuş, kuruluşun Orta Afrika’yı keşfetme ve Kongo nehri civarındaki köle 
ticaretiyle savaşma amacının bulunduğunu duyurmuştur. Kuruluş, aynı zamanda bölgede 
yaşayanların hayatlarını iyileştirmek için yollar, okullar ve hastaneler yapmakla görevli 
kılınmıştır.   

                                                                 
232 Engels, F. (2010). ss. 309-310. 
233 Engels, F. (2010). ss. 256-257. 
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1885 yılında Avrupalı güçler bu kuruluşa Kongo havzasındaki 2,3 milyon kilometrekarelik 
toprağı vermek konusunda anlaşmışlardır. Belçika’nın 75 katı büyüklüğündeki bu topraklara, 
o zamanlar Özgür Kongo devleti denilmiştir. Bölgede yaşayan 20-30 milyon insanın fikrini 
ise soran olmamıştır.234 
Bu insani yardım! örgütü, kısa bir süre içerisinde gerçek amacı büyüme ve kâr olan bir şirkete 
dönüşmüştür. Okullar ve hastaneler bir tarafa bırakılarak Kongo havzası çoğunlukla yerel 
halkı acımasız biçimde sömüren Belçikalılar tarafından yönetilen madenlerle ve çiftliklerle 
doldurulmuştur. Kauçuk endüstrisi özellikle çok vahşi bir nitelik taşımıştır. Kauçuk hızla 
önemli bir sanayi ürünü haline gelmiş ve kauçuk ihracatı Kongo’nun en önemli gelir 
kaynağını oluşturmuştur. Kauçuk toplayan Afrikalı köylülere giderek daha fazla yüksek 
hedefler konmaya başlamıştır. Bu hedeflere ulaşamayan köylülere de çocuk işçiler dâhil 
“tembelliklerinden” dolayı, vahşice cezalar uygulanarak kolları kesilmiştir. Zaman zaman da 
köylerin tamamı katledilmiştir. En ılımlı tahminlere göre, 1885 ile 1908 yılları arasında 
büyüme ve kâr sevdası, Kongo nüfusunun en az yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 6 milyon 
insanın yaşamına mal olmuştur. Hatta bazı tahminler bu rakamı 10 milyon kişiye 
çıkartmıştır.235 
Kore’nin ekonomik mucizesinin ise karanlık tarafları bulunmaktadır. Bu ülkede, taşradaki 
yoksul ailelerin kızları, ilkokulu bitirir bitirmez daha 12 yaşlarında, fazladan bir boğazdan 
kurtulmak ve para kazanmak, dolayısıyla da en azından bir erkek kardeşleri yükseköğrenim 
görebilsinler diye çalışmaya zorlanmışlardır. Bu kızların birçoğu, kentin orta sınıf ailelerinin 
yanında bir oda ve karın tokluğuna ve eğer şanslıysalar küçük bir miktar cep harçlığı 
karşılığında hizmetçi olmuşlardır. Diğer kızlar ve az şanslı oğlanlar ise 19. yüzyılın karanlık 
şeytani fabrikalarını veya kötü koşulları ve düşük ücretleriyle Çin’in bugünkü köhne 
atölyelerini andıran fabrikalarda sömürülmüşlerdir.236  
Kanımızca kapitalist düzen daima çocuğun emek-gücünü talep etmektedir.  Bir başka deyişle, 
çocuk işçiliğine karşı piyasada genel olarak bir talep bulunmaktadır çünkü çocuklar genellikle 
uysal, itaatkâr ve yetişkinlerden daha ucuz bir şekilde çalıştırılabilmekte ve emek talebinin 
dalgalandığı durumlarda kolaylıkla işten çıkartılabilmektedir. Bundan da öte sigorta 
yaptırmak veya sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine gerek olmadığı için çocuk işçiliği 
endüstri açısından uzun dönemli bir maliyet oluşturmamakta ve çocuk işçiler için düşük ücret 
ödenmesi, ulusal ve uluslararası piyasada bir rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar 
tarafından önemli bir husus olarak algılanmaktadır. Yine çalışan kimselerin hakları söz 
konusu olduğunda çocuklar korumasız, güçsüz ve sessiz bir konumda bulunmaktadır. Ayrıca 
çocuk işçiler emek yoğun, ilkel teknoloji ile çalışan kurumlar ile uzun çalışma saatlerine sahip 
“niteliksiz işler” (laborious/repetitive works) yapan sanayilerde de sık sık tercih edilmektedir.  

                                                                 
234 Harari, Y.N. (2016). Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi [(Sapiens A Brief 
History of Humankind, 2012’den) Çeviren, Ertuğrul Genç],  İstanbul: 13. Baskı, Kolektif Kitap, s. 327.   
235 Harari, Y. N. (2016). s. 327. 
236 Chang, H.J. (2009). Sanayileşmenin Gizli Tarihi (Bad Samaritsans Rich Nations, Poor Policies, and the 
Threat to the Developing World, Random House, 2008’den) çeviren; Emin Akçaoğlu, Ankara: Epos Yayınları, s. 
16.  
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Gerçi çoğunlukla aksi kanıtlanmış olsa da halı fabrikaları veya çiçek toplanması gibi belirli 
sanayi kollarında küçük parmaklarının mahareti nedeniyle çocuk işçiliğinin tercih edildiği 
yönünde bir mit bulunmaktadır. Her şeyden önce şu hususu belirtmek gerekir ki çocuk 
işçiliğine karşı olan kanunlar sıkı bir şekilde uygulanmadığı ve çocuk işçiliğine karşı siyasi ve 
sosyal iradenin zayıf olduğu durumlarda söz konusu işçilik yaygın bir şekilde 
bulunmaktadır.237 
Kapitalist düzen kuramsal olarak da çocuk işçiliğinin lehine bir tutum takınmaktadır.   
Kapitalist düzen yanlısı iktisatçılar, gelişmekte olan ülkelerde hızlı ve büyük çaplı ticaret 
liberalizasyonunu haklı çıkarmak üzere savunduğu gerekçelerin aynısını burada da 
savunmaktadırlar. Bu iktisatçılar gelişmekte olan ülkelerin üreticilerinin olabildiğince çok 
rekabete hemen şimdi maruz kalmaları gerektiğini, böylelikle ayakta kalabilmek için 
üretkenliklerini yükseltme yönünde teşvik edilmesi ve rekabete daha erken maruz kalmanın 
iktisadi kalkınma için iyi olduğu yönünde birtakım uyduruk gerekçeler ileri sürmektedirler.238 
Yine kapitalist düzen, insanlara, benim çocuklarım yaşamını kazanmak için hayli muktedir 
olduğu halde benden geçindiğini, barınma, gıda, eğitim ve sağlık masraflarını benim 
karşıladığımı ancak onun yaşındaki milyonlarca çocuk çalıştığına göre onun da çalışmasının 
gerekli olduğu zihniyetini yerleştirmektedir.239 Aslında bu zihniyet kapitalist kuramın zihin 
babaları tarafından da savunulmuştur. Örneğin, kapitalist düzenin zihni babalarından birisi 
olan Robinson Crusoe’nin yazarı Daniel Defoe240 18. yüzyılda, bir çocuğun dört yaşından 
itibaren yaşamını kazanabileceği düşüncesini savunmuştur.241 
Dünyanın önemli bir kısmını oluşturan ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde kanımızca ilkel 
veya vahşi kapitalizm düzeni uygulandığı için çocuk işçiliği bu düzeni uygulayan ülkelerde 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Gerçekten de Uluslararası “Çalışma Örgütü”nün (ILO) 
2000 yılına doğru yapmış olduğu araştırmalara göre dünyada 250 milyon çalışan çocuk 
bulunduğu, 12-17 yaş grubundan 283 milyon çocuğun çalıştığı için öğrenim görecek bir okula 
devam edemediği tahmin edilmiştir.  Yine bu araştırmalarda 5-9 yaş arası çalışan çocuklar, 
toplam çalışan çocuk miktarının yaklaşık %20’sini oluşturduğu, daha somut bir deyişle, bu 
yaşlar arasında 50 milyon çocuğun çalıştığı saptanmıştır. Söz konusu araştırmalara göre 
çalışan tüm çocukların 120 milyonu tam zamanlı, 130 milyonu ise okul sonrası kısmi zamanlı 
işlerde çalışmaktadırlar.   

                                                                 
237 Combating child labour A handbook for labour inspectors (2002). s. 4. 
238 Chang, H.J. (2009). s. 94. 
239 Aslında bu zihniyet bütünüyle hatalıdır. Zira çocuklarıma okulu bıraktırıp emek piyasasına sürersem çocuk 
açıkgöz bir ayakkabı boyacısı veya müreffeh bir işportacı olabilir. Ancak asla bir beyin cerrahı veya nükleer 
fizikçi olamaz. Bu ikincisi gibi bir yol en az bir düzine yıl benim korumamı ve yatırımımı gerektirecektir. 
Bütünüyle miyop, gaddar, zalim nitelikteki materyalist bir bakış açısıyla bile, çocuğun eğitimine yatırım 
yapmak, onu okula göndermeyerek tasarruf edilecek paraya şeytani bir zevkle bakmaktan daha akıllıca olacaktır. 
Çocuğu emek piyasasına sürmek haklı olsaydı Oliver Twist’in kendisini emek piyasasında rekabetçi kalmak 
şansından yoksun bırakan sapkın İyi Samiriyeli Bay Brownlow tarafından kurtarılmak yerine, Fagin için 
yankesicilik yaparak daha zengin olacağı sonucu ortaya çıkar. Chang, H.J. (2009). ss. 93-94. 
240 Daniel Defoe hakkında fazla bilgi için bkz. Chang, H.J. (2009). s. 57-61. 
241 Bkz. Chang, H.J. (2009). s. 93. 
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Tarım alanında ücretsiz çalışanların oranı toplamda %15 ile %20 arasında iken toplam 
çalışanların yarısına yakınının ise kent merkezlerinde oturduğu saptanmıştır. Söz konusu 
rakamlara bir de istatistiğe dâhil olmayan çocuk çalışan sayısı eklendiği zaman dünyanın ne 
kadar çok ağır bir sorunla karşı karşıya kaldığı daha net ortaya çıkmaktadır. Çalışan 
çocukların dünyadaki dağılımına bakıldığında Asya Kıtasında %61’inin, Afrika’da 
%32’sinin242 ve %7’sinin Latin Amerika’da çalıştığı görülmektedir.243 
Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere çocuk işçiliği ekonomik olarak az gelişmiş 
ülkelerde büyük bir sorun kaynağı oluşturmaktadır. Bundan daha da vahimi ise günümüzde 
ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde çocukların “senet karşılığı satımı” şeklinde, adeta bir 
kölelik olarak en kötü türde bir çocuk işçiliğine rastlanılmasıdır.   

                                                                 
242 Afrika’nın toplam çocuk işgücünün yaklaşık %20’si çalışmaktadır. Bkz. Küçükkalay A.M, Dulupçu M.A ve 
Turunç Ö. (2000). Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Y. C.5, S.1, s. 106. 
243 Küçükkalay A.M, Dulupçu M.A ve Turunç Ö. (2000). s. 106. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere Avrupa ve 
Kuzey Amerika’da çocuk işçiliği bir sorun alanı oluşturmamaktadır. Zira bu ülkeler, ekonomik olarak gelişmiş 
bir konumda bulunmakta ve ilkel veya vahşi kapitalizm aşamasını geçmiş bulunmaktadırlar. Eğer çocuk işçiliği 
bakımından tarihsel açıdan bir araştırma yapılsaydı çocuk işçiliğinin en fazla Avrupa’da, Avrupa’da ise 
İngiltere’nin başı çektiği görülecekti. Gerçekten de tarihsel olarak yapılacak bir incelemede çocuk işçiliğinin 
yalnızca Afrika, Latin Amerika ve Asya kıtaları ile sınırlı olmadığını, söz konusu işçiliğin en kötü türlerinin 
XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başlarında Avrupa’da özellikle Endüstri Devrimi sırasında İngiltere’de 
oluştuğu görülecekti. Zira İngiltere 1750 yılından sonra hızla bir endüstrileşme sürecine girmiştir. Fransa, 
Birleşik Krallıktan çok farklı bir endüstrileşme şeklini benimsemiş ve değişim hızı, İngiltere’ye göre daha yavaş 
bir nitelik taşımıştır. Kuşkusuz endüstrisi büyüyen ve demografik olarak yapısı değişen ülkelerde çocuk 
işçiliğinin niteliğinde birtakım değişiklikler olması olağandır. Ancak şu husus hiçbir zaman unutulmamalıdır ki 
İngiltere’de endüstriyel gelişmenin niteliği ve seviyesi çocuk işçiliğine olan talebi belirlemede temel bir 
belirleyici noktayı (Zira endüstri devrimi ile birlikte çocuklar, ailenin ücret ekonomisinin bir üyesi olduğundan 
onların çalışmaları, hane halkının emek gereksinimine göre değil, ailenin gıda maddeleri veya kira gibi diğer 
masrafları için gereksinim duyulan paraya göre saptanır. Daha açık bir deyişle, ücretli aile ekonomilerinde 
çocuğun çalışması, ailenin gereksinimlerine göre saptanır. Çalışmaya gücü yeter hale gelir gelmez aileler 
çocuklarının sosyalleşeceği kavrayışıyla çocuklarının iş yaşamına katılmasını talep etmektedir. Çocuklar 
büyüdükçe aile koşulları ve iş fırsatlarının varlığı, başlangıçta, çocukların yapacağı işin türünü ve tipini 
saptamada rol oynamaktadır. Endüstri devrimiyle birlikte hane halkının yapısı aile ekonomisinde olduğu gibi aile 
işçiliği gereksinimine göre değil, nakit para gereksinimine göre saptanmaktadır. Fazla bilgi için bkz. Tilly L.A. 
ve Scott J.W. (1978). s. 104-106.) oluşturmuştur. Krş. Tilly L.A. ve Scott J.W. (1978), s. 2. Çoğu kaynaklara 
göre Endüstri Devrimi sırasında İngiltere’de çocuk işçilerin istihdama katılım oranının günümüzde Orta Afrika 
hariç tüm bölgelerden daha yüksek olduğu, 1851 Nüfus Sayımına göre 10-14 yaş arasındaki çocuklar 
bakımından oğlanlarda katılım oranının %36,6, kızlarda %19,9 olduğu görülmüştür. Üstelik 1833 ve 1844 
yıllarında İngiltere’de çıkartılan Fabrikalar Kanunlarıyla çocuk işçiliğinin sınırlandırılması öngörülmüş, bu 
kanunlar 1851 yılında yürürlükte bulunmuş ve söz konusu işçiliğin bitmek üzere olduğunun savlanmış olmasına 
karşın bu yüksek rakamlar oldukça çarpıcı bir nitelik taşımıştır. Bkz. Basu, K. ve Van P. H. (June 1998). s. 414. 
Bundan başka Basu ve Van, İngiltere’de 1851 yılında çocuk işçiliği düşme eğiliminde olmasına karşın 1874 
yılında zirvesine ulaştığını ifade etmektedirler. Bununla birlikte yazarlar, bu ülkede XIX. yüzyılın sonlarına 
kadar söz konusu işçilik bakımından hafifletici bir faktör bulunduğunu, somut bir deyişle, çoğu çocukların “yarı-
zamanlı” (halftime) çalıştıklarını belirtmektedirler. Yazarlar bu durumun 1874 yılında çıkartılan Fabrika 
Kanununun aradığı bir durum olduğunu, zira bu kanun gereği çocukların asgari yarım gün okula gitmelerinin 
zorunlu olduğunu nakletmektedirler. Bkz. Basu, K. ve Van P. H. (June 1998). s. 414 dipnot 5.   
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Bu şekilde satılan çocuklar ücret alamamakta ve “insani olmayan” (inhuman) koşullar altında 
uzun çalışma saatleriyle çalıştırılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu çocuklar, ebeveynlerinin 
borçları bütünüyle ödenmeden hiçbir ücret alamamaktadır. Bundan da öte, çocukların 
hatalarının her biri onların borçlarını artırmakta ve çocuklar, hatalarının karşılığı olan borcu 
ödeyebilmek için ayrıca çalışmak durumunda kalmaktadırlar. İşverenler çocuk köleleri başka 
kentlerden temin etmektedirler. İşverenlerin bu tercihinin temel olarak iki nedeni 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, dışarıdan gelen çocuğun evinin yolunu bulabilmesi olanaksız 
olduğundan kaçışının oldukça güç olmasıdır. İkincisi ise göçle gelen çocuğun üzerindeki 
ebeveyn denetiminin oldukça sınırlı olmasıdır. Bu yüzden işverenler çocuk işgücü üzerinde 
bütünüyle sıkı bir denetim gücüne kavuşmakta ve çıkarlarına en uygun şekilde çocuk işçilerin 
çalışma saatlerini denetim altına alabilmektedirler. Çocuk işçiliğinin bu şekilde kötüye 
kullanılmasında “simsarlar” (brokers), hane halklarının yoksulluk koşullarını 
kullanmaktadırlar. Onlar yoksul ebeveynlere daha önce hiç görmedikleri miktarda götürü 
nitelikte para vererek çocuk köleliğini başlatmaktadırlar.244 
Yukarıda Marksist kuram açısından çocuk işçiliğinin nedenleri ve olumsuz sonuçları üzerinde 
durulmuştur. Çalışmada verilerin örneklerin çoğunluğunu ilkel veya vahşi kapitalizm 
aşamasında XIX. yüzyıl İngiltere’si oluşturmuştur. Çocuk işçiliğinin nedenleri ve sonuçları ile 
verilen örnekler Türkiye bakımından da aynen geçerli bulunmaktadır. Zira ülkede ilkel veya 
vahşi kapitalizm bütün acımasızlığı ile hüküm sürmektedir. Türkiye’de çocuk işçiliği büyük 
bir sorun olmasına karşın, konunun üzerinde yeterli durulmamakta veya konu 
küçümsenmektedir. Bunun en önemli göstergesini çocuk işçiliği konusunda yeterli verinin 
olmaması oluşturur. Gerçekten de çocuk işçiliği konusunda “Türkiye İstatistik Kurumu” 
(TÜİK) tarafından en son 2012 yılında bir araştırma yapılmış, 10 yıldır konu hakkında en 
küçük bir resmi araştırma yapılmamıştır. Bu araştırmada 2012 yılında 893.000 çalışan 
çocuğun olduğu belirlenmiştir. Bu işçilerden 6-14 yaş arasında 292.000, 15-17 yaş arasında 
601.000 çocuk işçinin olduğu saptanmıştır. Çalışan çocuklar, toplam çalışan çocuk miktarının 
yaklaşık %5.9’unu oluşturmaktadır.245   
Çocuk işçiliği konusunda güncel durumu gösteren resmi bir veri bulunmamaktadır. Bu 
konuda Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin yayımladığı güncel sayılabilecek bir 
rapora dayanmaktan başka çare yoktur. Raporda çocuk işçiliği konusunda şu açıklamalara yer 
verilmektedir: “Çocuk işçilik dünyada ve Türkiye’de vahim bir tablo sergilemektedir. 2015 
yılı itibarıyla yarısından fazlası tarımda olmak üzere 168 milyon çocuk çalışmaktadır. Bu 
çocukların önemli bir kısmı en kötü işlerde çalışmakta ve eğitim hakkından yoksun246 
bırakılmaktadır. Türkiye’de ise resmi olmayan rakamlara göre 2 milyonun üzerinde çocuk işçi 
vardır. Bu konuda bir önlem alınmadığı gibi çocuklara giderek daha çok güvencesiz ve kötü 
çalışma koşulları dayatılmakta ve çok tehlikeli işlere kaymakta, çocuk işçiliği giderek daha 
çok tehlikeli ve çok tehlikeli işlere kaymakta, çocuk iş cinayetleri artmaktadır.  

                                                                 
244 Ballet J. ve Bhukuth A. (March/April 2010). s. 5. 
245 Bkz. Çalışan Çocuklar (2012), Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu, s. 1.  
246 Raporda “maruz” ibaresine yer verilmektedir ki bu ibarenin saçma olduğu ortadadır.  
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/ Peki, gelinen noktada “direk” (doğrudan) sorumluluğu bulunan devlet bu kapsamda ne 
yapmaktadır? / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçiliğiyle mücadele etmek ve 
2017-2023247 yılları için “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” hazırlamış ve 2018 
yılını “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan etmiştir.248 Hükümet yetkililerinin ve işveren 
temsilcilerinin çocuk işçiliğinin durdurulması için temennilerini paylaştığı “deklarasyonun” 
(bildirgenin) ardından izlenen tablo ise Türkiye’de çocuk işçiliği sorununun çözülmek üzere 
değil tam tersine sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere biçimlendirildiğini kanıtlar 
niteliktedir. / Türkiye’de çocuk işçiliği konusunda çözüm üretilmek isteniyorsa atılacak ilk 
adımlardan birisi olan çocuk işçiliğinin boyutunun gözler önüne serilmesi gerekir. 6 yıldır 
çocuk işçiliğine dair verileri açık biçimde yayımlamayan hükümet ve hatta gizleyen 
hükümetin çocuk işçiliğiyle mücadele edebilmesi mümkün müdür? / “Çocuk işçiliği ile 
mücadele” ettiği iddiasında olan hükümetin ikinci görevi çocuk işçiliğini denetlemek iken 
Türkiye’de bu denetimden açıkça kaçılmaktadır. Çocuk işçiler, zaten ağır aksak işleyen işyeri 
denetimlerin(in) “görünmeyen” özneleri olmakta, dahası çocuk emeği gün geçtikçe daha çok 
denetim alanlarının dışında olan alanlara, işyerlerine kaydırılmaktadır. / İSİG Meclisi olarak, 
Türkiye’de çocuk işçiliğin getirildiği durumun somut bir çıktısı için çocuk iş cinayetlerine 
odaklanarak ve 2013 yılının başından 2018 yılının ilk 5 ayına kadar toplam 319 çocuk işçinin 
iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıklıyoruz. Çocuk işçilikle mücadele yılı ilan edilen 
yılın ilk 5 ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olan çocuk iş cinayetlerinin her 
yıl mayıs ayından itibaren yükselişe geçtiği ve ağustos ayında en çok çocuk iş cinayetinin 
yaşandığı görülmektedir. Ailenin yanında çalışan, stajyerlik yapan, okul masraflarını 
sağlamak ya da aile geçimine katkıda bulunmak üzere gündelik ya da geçici işlerde çalışmak 
zorunda olan çocuk işçi sayısında büyük bir artışın yaşandığı bu dönemler(de) iş 
cinayetlerinde büyük bir artış yaşanmaktadır. / Çocuk iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı üç il 
sırasıyla Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’tir. En fazla çocuk iş cinayeti yaşanan illerin mülteci 
nüfusun da yoğun olduğu iller olması dikkat çekicidir.  

                                                                 
247 Metinde 2103 yılı denilmektedir ki bunun bir basım hatası olduğunu düşünmekteyiz.  
248 Metinde “edilmiştir” denilmektedir ki bunun bir basım hatası olduğunu düşünmekteyiz. 
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En fazla çocuk iş cinayeti yaşanan Adana’da 5.5 yılda 24 çocuk çalışmak zorunda olduğu için 
ölmüş, onu 19 ölümle Şanlıurfa, 18 ölümle Gaziantep, 15 ölümle İstanbul, 14 ölümle Konya 
izlemiştir./ Yaşamını yitiren 319 çocuk işçinin 29’u mülteci/göçmen çocuklardır.249 Mülteci 
çocukların ölüm oranının bu denli yüksek olması hem çalışma koşulları bakımından çok daha 
tehlikeli işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını hem de çalışan mülteci çocuklara yönelik 
şiddetin ne denli büyük olduğunu göstermektedir. Çocuk iş cinayetlerinde ölen kız 
çocuklarının oranı ise yüzde 16 ile genel iş cinayeti verilerindeki kadın işçi oranından 
yüksektir. Bu kız çocuklarının özellikle tarım sektöründeki yoğun sömürüsünden 
kaynaklanmaktadır. / Çocuk işçiler en çok çocuk işçilerin yarıya yakının çalıştığı tarım 
sektöründe ölmüştür. Ücretsiz aile işçiliğinin ve küçük yaşta çalışmanın yaygın olduğu tarım 
sektörü aynı zamanda 50 ve daha az işçi çalıştıran tarım işletmeleri bakımından denetlemenin 
dışında bırakılan ve buralara yönelik bir yaptırım uygulanması mümkün olmayan bir 
sektördür. En çok çocuk istihdamının olduğu ev hizmetleri ve 3 kişinin çalıştığı işyerleriyle 
birlikte tarımın da İş Kanunu’nun kapsamı dışında –dolayısıyla denetlemenin dışında- 
bırakılması çocuk emeğinin daha fazla sömürüsüne göz yumma politikasıdır. / Tarımdaki 
çocuk iş cinayetlerini yüzde 12 ile inşaat sektöründeki çocuk işçi ölümleri izlemektedir. 
Sanayide, madenlerde, taş ocaklarında, küçük atölye ve işyerlerinde, tamirhanelerde ve 
sokaklarda çalışan çocuk işçiler trafik kazalarında, boğularak, yüksekten düşerek ya da 
ezilerek hayatlarını kaybetmektedir. / İş cinayetlerinde yaşamını yitiren 319 çocuğun 100’ü 14 
yaş ve altındadır. 14 ve altı kanuni olarak çalışması bütünüyle yasak olan bir yaştır. Çalışması 
kanuni olan 15 yaşın üstündeki çocuklar ise kimya, metal gibi ağır ve tehlikeli olup çalışması 
kanunen yasak işlerde de çalıştırılmaktadır. /   

                                                                 
249 Raporda 2013 ila 1.6.2018 yılları arasında meydana gelen 319 çocuk iş cinayetinde ölen çocuklar hakkında 
birtakım sınıflamalar da yapılmaktadır. Buna göre ölen çocukların 267’si erkek, 52’si kız, 29’u ise göçmendir. 
Bu cinayetlerde 168 kişi ve %53 oranıyla tarım kesimi başı çekmiştir. Bu cinayetleri sırasıyla 37 kişi ve %12 
oranıyla inşaat, 25 kişi ve %8 oranıyla metal, 14 kişi ve %4 oranlarıyla ticaret/büro ve eğlence/konaklama 
sektörü takip etmiştir. Ölenlerin %28’i trafik/servis kazası, %13’ü zehirlenme/boğulma, %13’ü ezilme/göçük 
sonucu olmuştur. Çocuk iş cinayetinde (cinayet diyoruz zira 15 yaşın altındaki çocukları çalıştırma olgusu kendi 
başına bir cinayettir) tarım kesiminin başı çekmesi oldukça dikkat çekici olup insanların zihnindeki tarım 
kesiminde çalışmanın risksiz olduğu algısının doğru olmadığını göstermektedir. Bu insanların önemli bir kısmı 
tarım alanlarına çalışmaya giderken kaza sonucu ölmüş olsa da tarım kesiminde çocukların çalışmasında büyük 
bir riskin bulunduğu yadsınamaz. Kanımızca bunun iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Sanayi 
Devriminin daha önce görülmemiş şekilde ucuz enerji ve hammadde sağlayınca, üretimde adeta bir patlamanın 
yaşanmış olmasıdır. Bu patlama ilk önce ve yoğunlukla tarımda görülmüştür. Genellikle Sanayi Devrimi 
denilince aklımıza hemen duman çıkan bacalarla kaplı kentler veya toprağın derinliklerinde ter döken işçiler 
gelse de aslında söz konusu devrimi, her şeyden önce, avcı toplayıcılıktan tarıma geçen insanoğlunun İkinci 
Tarım Devrimi olarak kabul etmek gerekir. XIX. ve XX. yüzyıl boyunca tarım hızla sanayileşmiş, daha önce 
yapılmayan veya kas gücüyle yapılan işleri traktör gibi makineler yapmıştır. Tarlalar ve hayvanlar; yapay 
gübreler, sanayi tipi böcek ilaçları, sayısız hormon ve bitki ilaçları sayesinde çok daha üretken hale gelmiştir. 
Bkz. Harari, Y.N. (2016). s. 336. Kısacası, tarım sanayileşmiştir. Tarım sanayileşince, sanayide görülen iş kazası 
riski, tarımda da geçerlilik kazanmıştır. Bu bağlamda, böcek, bitki ve hormon ilaçları yüzünden çok sayıda çocuk 
zehirlenerek ölmektedir. İkinci olarak, tarım kesiminde çalışırken böcek veya yılan sokması sonucu yine birçok 
çocuk iş cinayetine kurban gitmektedir.  
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Bunun yasak çalışmanın yanı sıra Türkiye’de yasal kılıf altında “meşrulaştırılan” çıraklık ve 
stajyerlik de “mesleki eğitim” adıyla çocuk emeğini sömüren yaygın çalıştırma biçimleridir. 
Çıraklık ve stajyerlik yapan çocuklar, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden uzak, sosyal 
güvenlik korumasından uzak bir biçimde çoğu zaman yetişkinlerle aynı iş yaptırılarak 
çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. / Çocuk İşçilikle Mücadele Yılı töreninde çocuk işçilerin 
yerinin işyeri değil okul olduğunu söyleyen patron temsilcileri ise bu durumdan sonuna kadar 
istifade etmekte,250 işveren teşviklerinden yararlanıp MEB ile protokoller imzalayarak çocuk 
işçi ordusunu asgari ücretin çok altında ücretlerle çalıştırmaktadır. / Bu konuda yapılan yasal 
düzenlemelerin tümü, çıraklık ve stajyerliğin artmasına vesile olmuş, çocuk işçilerin çalışma 
koşullarını daha da ağırlaştırmıştır. Hükümetin “istihdam seferberliği” kapsamında sözde 1 
milyonun üzerinde olan yeni istihdamın, işyerinde işçi statüsünde kabul edilmezken 
istatistiklere eklenen stajyer, çırak ve kursiyerler olduğunu görüyoruz. / Bugün sayısı 1,5 
milyona yaklaşan stajyer-kursiyer-çırak sömürüsüne ve çocukların diğer alanlarda çalışmasına 
4+4+4 eğitim sistemi ile de kan taşınmaktadır. İşçi çocuk sayısındaki artış hem devletin 
işverenlere teşvikinin bir sonucu hem de 4+4+4 eğitim sisteminin çocukları işçileştirme 
üzerine kurulu politikasının bir göstergesidir. / Çocuk işçiliğinin ve çocuk iş cinayetlerinin 
önlenememesinin bir nedeni de sorumlulara ve faillere dönük cezasızlık politikasıdır. Yapılan 
soruşturmaların eksikliği, yargılama sürecinde yargı süreçleri ile yaşamını yitiren, zarar gören 
çocukların ailelerinin anlaşma yolunu seçmek zorunda bırakılmaları ve yargı sürecinin 
uzunluğu da çocuk emeğinin sömürüsünü daha da katmerleştirmektedir”.251 
Marksistler, bir insanlık suçunu oluşturan çocuk işçiliğine karşı Romalı Şair Terentius’un 
(M.Ö. 190-159) belirttiği gibi “Ben insanım: İnsanla ilgili hiçbir şeye kayıtsız kalamam” 
(Homo sum: humani nihil a me alienum puto)252 zihniyetiyle kayıtsız kalmamışlar, kapitalist 
düzende çocuk işçiliğinin nedenleri ve olumsuz sonuçları üzerinde ayrıntılı bir inceleme 
yapmışlardır. Marksistler, bunun yanında, salt bu inceleme ile yetinmemişler, çocuk 
işçiliğinin önlenebilmesi için bir takım öneriler de ortaya koymuşlardır. Örneğin Mayıs 1875 
tarihli Gotha Programında; Alman Sosyalist İşçi Partisinin devletin temeli olarak benimsediği 
istemlerden birisini, çocukların çalışmasının olduğu gibi, kadınların sağlığa ve ahlaka aykırı 
çalışmasının yasaklanması oluşturmuştur.253   

                                                                 
250 Raporda yapılan bu saptama son derece isabetlidir. Zira yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere 
Marksist kuram, kapitalist koşullar altında sanayicinin büyük “artı-değer”ler elde ederek gittikçe 
zenginleşeceğini ve bunun sonucunda sermeye birikimi, üretimin makineleşmesi ve kadınlarla çocukların 
çalıştırılmasının gösterdiği gibi gittikçe daha fazla sömürülen bir işçi sınıfının ortaya çıkacağını da belirtmiştir. 
Ayrıca bkz. Dagognet, F. (2013). s. 117. 
251 Türkiye’de çocuk işçilik gerçeği… 2013 yılından bugüne kadar en az 319 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Bkz. 
https://www.emo.org.tr/ekler/af71ab4609f8b25_ek.pdf?tipi=15&turu=H&sube=14#:~:text=T%C3%BCrkiye'de
%20ise%20resmi%20olmayan,kaymakta%2C%20%C3%A7ocuk%20i%C5%9F%20cinayetleri%20artmaktad%
C4%B1r. Erişim Tarihi, 20.5.2021. 
252 Bkz. Kapani, M. (1996). İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara: Üçüncü Basım, Bilgi Yayınevi, s. 
5. 
253 Marx, K.  ve Engels, F. (2002). Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi [(Crituque des programmes de 
Gotha et d’Erfurt, Editions Sociales, Paris 1966)’dan Türkçeye çeviren; Barışta Erdost], Ankara: Dördüncü 
Baskı, Sol Yayınları, s. 115.    
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Yine 1891 yılında yayımlanan Erfurt Programının Almanya Sosyal-Demokrat Partisinin işçi 
sınıfının korunması için istediği temel istemlerinden birisini, 14 yaşından küçük çocuklar için 
sanayide çalışmanın yasaklanması oluşturmuştur.254 Marksizm veya bilimsel sosyalizmin ana 
kurucusu Marx, Gotha ve Erfurt Programlarında çocuk işçiliğinin kaldırılması önerisine 
herhangi bir yorum yapmamış, örtük bir şekilde söz konusu önerileri benimsemiştir. 
Çocuk işçiliğinin nedenleri, sonuçları ve ona karşı alınacak önlemler karşısında yapılacak 
çalışmalarda Marksist bakış açısının dikkate alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Eğer söz 
konusu bakış açısı dikkate alınmazsa yapılacak çalışmalar eksik kalacak ve çocuk işçiliğine 
karşı savaşımda başarısız kalınacaktır. Kanımızca Türkiye’de çocuk işçiliği konusunda 
yapılan çalışmaların ve çocuk işçiliğine karşı etkin bir savaşım verilememesinin, hatta 
bırakınız etkin bir savaşım vermeyi, çocuk işçiliği sorununun gittikçe kangren haline 
gelmesinin temel nedenini, konu hakkındaki Marksist bakış açısının dikkate alınmaması 
oluşturur. Marksist bakış açısından çocuk işçiliğine karşı alınması gereken önlemleri şu 
şekilde sıralamak olanaklıdır. 
- Çocuk işçiliğinin siyasal bir boyutu bulunmaktadır. Gerçekten de yukarıda yapılan 
açıklamaların satır aralarından kolaylıkla okunabileceği üzere ilkel veya vahşi kapitalist düzen 
“ahlaksız” (sans éthique) bir rejimdir. Böyle bir rejimde çocuk işçiliğini önleyebilmek 
olanaksız değilse bile oldukça güçtür.255 Hatta yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı 
üzere böyle bir kapitalist düzen işleyiş mantığı gereği daima çocuk işçiliğine gereksinim 
duyacağı için çocuk işçiliğini artırır. Türkiye’de özellikle 1980’li yıllardan itibaren uygulanan 
ilkel veya vahşi nitelikte neo-liberal veya kapitalist politikalar sonucu çocuk işçiliği sorunu 
sürgit bir şekilde artmıştır.   

                                                                 
254 Marx, K. ve Engels, F. (2002). s. 119. 
255 Kanımızca, bu güçlüğün temel nedeni kapitalist düzenin zihinleri iğfal etmesidir. Gerçekten de kapitalist 
düzen çocuk işçiliği lehine olarak eğitimli toplumun aradığı “normal işler”in (mundane works) yoksul çocuklar 
bakımında uygun olmadığı, çocuk işçiliğinin yoksul ailelerin gönencini sağlamak bakımından gerekli olduğu 
yönünde temel varsayımlar ileri sürmektedir. Yine bu düzen, belirli sektörlerin rekabetçi bir konumda 
bulunabilmesi için çocuk işçiliğinin gerekli olduğu, değişik firmalarda birçok çocuk istihdam olanakları bulduğu 
için çocuk işçiliğine karşı öngörülen normların uygulanmasının olanaksız olduğu, birçok işin yalnızca çocuklar 
tarafından yapılabileceği ve çocuklar için en uygun durumun ne olacağı yönünde yapılan ebeveyn seçimine 
devletin müdahale bağlamında bir rolünün olmayacağı yönündeki varsayımlarda da bulunarak çocuk işçiliğini 
desteklemektedir. Krş. Combating child labour A handbook for labour inspectors (2002). s. 7.   
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Bu bağlamda neo-liberal veya kapitalist politikalardan bir an önce vazgeçilerek256 sosyal 
devlet ilkesi doğrultusunda sosyal haklar257 tanıyan yeni politikalara geçilmeli, daha somut bir 
deyişle, sosyal piyasa ekonomisi ve devletin ekonomi ve çalışma yaşamına etkin bir şekilde 
“karışımı” (müdahalesi) esası benimsenmelidir. 
- Çocuk işçiliğiyle etkili bir savaşım verilebilmesi için anayasal bağlamda da birtakım 
önlemlerin alınması gerekmektedir. Zira Anayasalarda özellikle çocuk ve kadın işçileri 
çalışma koşulları bakımından koruyucu hükümlerin yer alması geçmişte yaşanmış acı 
deneylerin yarattığı çağrışımların bir ürününü oluşturmaktadır. Gerçekten de sanayi devrimi 
sırasında çocuk ve kadın işçiler çok yüksek oranda, özellikle kötü çalışma koşullarının 
oluşturduğu kaza ve hastalıkların kurbanları arasında yer almışlardır.   

                                                                 
256 Aslında ilkel veya vahşi kapitalist düzen yaşamın gerçekleri ile bağdaşmadığı için ölmüştür. Gerçekten de 
sanayi devrimi koşullarında yaşanmış olan acı deneyler, klasik liberalizmin temelinde yatan varsayımları 
bütünüyle çürüterek söz konusu öğretinin savunmuş olduğu temel ilkelerin gerçek yaşam ile bağdaşmadığı ve 
kendiliğinden işlediği varsayılan yasaların ekonomiyi en iyi bir biçimde düzenlemediğini ortaya çıkarmıştır. 
Daha somut bir deyişle, sanayi devriminin yarattığı çalışma koşullarında inanılmaz bir şekilde kadın ve çocuk 
işgücünün sömürülmesi sonucunda bedensel veya ruhsal bakımından hastalıklı bir nesil ortaya çıkmıştır. Yine 
bunun gibi devlete bir yapmama borcu yükleyen klasik hak ve özgürlüklerin kişilerin mutluluğunu ve gerçek 
anlamda özgürlüğünü sağlamaya yetmediği, çocuk işçilerin ve toplumun ödediği ağır bedel sonucu anlaşılmıştır. 
Gerçekten de liberal-bireyci öğretinin tanımış olduğu hak ve özgürlükler, kişiyi içerisinde yaşadığı toplum ve 
maddi koşullardan soyutlayarak ele almaları nedeniyle bütünüyle kuramsal bir nitelik taşımış, içerikten yoksun 
olarak adeta boş bir kalıba dönüşmüşlerdir. Bu gerçekler ışığında klasik liberalizmin kaçınılmaz bir biçimde sona 
erdiği ortadadır. Krş. Süzek, S. (1985). İş Güvenliği Hukuku, Ankara: Savaş Yayınları, ss. 9, 12-13. Klasik veya 
ilkel liberalizmin günümüzdeki uzantısını yine vahşi nitelikteki neo veya yeni liberalizm oluşturduğuna göre 
bunun da ölmüş olduğu açıktır.   
257 Aslında sosyal devlet ilkesi ve bu ilke doğrultusunda zayıf ve güçsüz kişilerin korunması, çağcıl yaşamın bir 
zorunluluğudur. Gerçekten de kadın ve çocukların tam olarak korunabilmesi için devletin edilgen rolünü 
bırakarak sosyal yaşama karışması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu zorunluluk, XIX. yüzyılın ortalarında 
başlayan ve günümüze kadar giderek hızlanan bir biçimde insan hakları kavramının içeriğinde ve sosyal yönde 
bir gelişmeye yol açmış, başlangıçta yetişkin işçiyi korumaya ilişkin ilk yasalar ve iş mevzuatının oluşumuyla 
başlayan bu evrim giderek kadın çalışanların korunması ve onlara özgün haklar tanınması ve çocuk işgücünün 
istihdamdan çekilmesini ve çocuğa örneğin eğitim gibi sosyal haklar tanınmasını amaçlayan bir ideale 
dönüşmüştür. Gerçekten de insan hakları bildirgelerinde ve anayasalarda klasik hak ve özgürlükler listesine 
sosyal hakların eklenmesine tanık olunmuş, devlet ise o güne değin üzerine almadığı yeni görevler yüklenmiştir. 
Devlet artık toplumdaki sosyal ve ekonomik olaylar karşısında tarafsız kalmamış, sosyal haklar, devlet 
tarafından yerine getirilmesi gerekli ödevler yaratarak onu olumlu bir edim ve davranışta bulunmaya zorlamıştır. 
Bunun sonucunda devlet, klasik hak ve özgürlüklerden farklı olarak bir yapma borcu altına girmiş, yurttaşları 
yoksulluk ve güvensizlik duygusundan kurtarmak için ekonomik ve sosyal yaşamı düzenlemiş, onlara insanca 
yaşama koşulları sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almış, böylelikle kişiler toplumun üyesi olarak devlete 
karşı isteme hakları elde etmişlerdir. Bu bağlamda sosyal devlet, hukuk devleti ilkesinin korumuş olduğu hak ve 
özgürlükleri yadsımamıştır. Tam aksine, klasik hak ve özgürlüklerin devletin müdahalesi olmadığı takdirde 
kuramsal kaldığı gerçeği karşısında, bunları daha etkili hale getirmeyi ve herkesin yararlanmasını sağlayacak 
koşulları oluşturmayı amaçlamıştır. Sosyal devlet dizgesinde, sosyal haklar, klasik hak ve özgürlüklerin yerine 
geçmek için değil, onları tamamlamak, birlikte, olumlu bir senteze ulaşmak için öngörülmüştür. Krş. Süzek, S. 
(1985). ss. 13-14. 
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İlk yasal düzenlemelerle başlayan gelişim, günümüzde, kadın işgücünün korunması ve 
çocukların istihdam çekilmesi yönünde anayasal güvenceyi sağlama evresine ulaşmıştır.258 
Gerçi Anayasanın 50. maddesinde; kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamayacağı, küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunacağı ifade edilmiştir. Kanımızca bu hüküm çocuk 
işçiliği ile savaşımda yetersizdir. Bu yetersizliği giderebilmek için çocuğun asgari çalışma 
yaşının Anayasada somut bir şekilde saptanması gerekmektedir. Çocuğun asgari çalışma 
yaşının Anayasada somut bir şekilde saptanması, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerin gereğinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi bakımından fayda sağlayacaktır. 
Gerçekten de bazı toplumlarda çocukların sosyal ve çalışma yaşamıyla bütünleşmesi 
aşamaları birbirinden ayrılmayacak derecede dereceli bir nitelik göstermektedir. Kimi 
toplumlar ise çocukluğu gençlik döneminden belirli sosyal tören ve yükümlüklerin yerine 
getirilmesi veya yaşla birbirinden ayırmaktadır. Bunlardan yaş çocuğu saptamak açısından 
uluslararası bir araç niteliği taşımakta, bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşmesinin 1. Maddesi ile ILO’nun En Kötü Çocuk İşçiliği259 Hakkındaki 182 sayılı 
Sözleşmesinde 18 yaşın altındaki kimseler çocuk olarak kabul edilmekte ve bunlara belirli 
birtakım haklar tanınmaktadır. ILO’nun 138 sayılı İstihdam İçin Asgari Yaş Sözleşmesinde 
ise çocuk istihdamı için asgari yaş 15 olarak kabul edilmiştir.260   

                                                                 
258 Krş. Süzek. S. (1985). s. 24. 
259 Günümüzde en kötü çocuk işçiliği temel olarak uğraşılan mesleğin tipine göre tanımlanmaktadır. Nitekim 
doğası gereği özellikle çocuklara zararlı olan belirli faaliyetler (örneğin fahişelik) olduğu kadar görünüşte zararlı 
olmasa bile gerçekte çocuğa zararlı olan faaliyetler de en kötü çocuk işçiliği olarak kabul edilmektedir. Nitekim 
uygulamada kimi zaman ebeveynler uzak akrabalara veya yabancı kimselere çocuklarını eğitim görmesi için 
teslim etmesine rağmen bu çocuklar kendilerine çoğu zaman ücret ödenmeyen ev hizmetçileri olarak 
çalıştırılmaktadır ki bu durumu da en kötü çocuk işçiliğinin bir türü olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim 
UNICEF, 2000 yılında yapmış olduğu bir çalışmada ev hizmetçisi olarak çalışan çocukların istismarı ve 
sömürülmesi üzerinde durmuştur. Bu çalışmada iki tip ev hizmetçiliği arasında ayrım yapılmıştır. Daha açık bir 
deyişle, söz konusu çalışmada işverenin evinde yaşayan ev hizmetçileri ile ebeveynlerinin evinde çalışan ev 
hizmetçileri arasında ayrım yapılmıştır. Bu ev hizmetçiliğinin ilk türünde çocuklar, ebeveynleri tarafından nasıl 
muamele gördükleri bakımından gözlemlenmeleri olanağı olmadığı için en kötü çocuk işçiliğine karşı 
savunmasız olarak kabul edilmiş, ikinci türünde ise çocuğa kötü davranılması durumunda ebeveynlerin işvereni 
değiştirmeye karar verebileceği dolayısıyla ev hizmetçisinin savunmasız olmadığı esası benimsenmiştir. 
Bununla birlikte Ballet ve Bkuhuth, çocuğun sömürülmesi bağlamında ebeveynin evi ile çocuğun işyeri 
arasındaki uzaklığın önemli bir unsur olduğunu ifade etmektedirler. Yazarlar, bu uzaklığın büyük olduğu 
durumlarda ebeveynlerin işverenler üzerinde denetim görevini görmelerini kolay olmadığını, işverenler 
kendilerine yabancı olmasa bile bu durumda bir değişiklik olmayacağını belirtmektedirler. Yazarlar sonuç 
olarak özellikle çocukların işverenleri ile birlikte kaldığı ve bu yüzden ebeveynlerin çocukların çalışma koşulları 
üzerinde denetim yetisinin olmadığı durumlarda çocuk emeğinin sömürülmesinin oldukça güçlü olduğunu 
savunmaktadırlar. Ballet J. ve Bhukuth A. (March/April 2010). ss. 5-6. 
260 Combating child labour A handbook for labour inspectors (2002). s. 3. 
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Bu çerçevede Anayasal düzeyde somut bir norm konularak, evde, işyerinde, fabrikada, 
tarımda 15 yaşın altındaki çocukların çalışmasının mutlak yasak olduğu, 18 yaşın altındaki 
çocukların ise ağır ve tehlikeli işlerde asla çalıştırılamayacağının düzenlenmesi gerekir.261 
-Çocuk işçiliği ile etkin bir savaşım verilebilmesi için kanuni düzeyde de bir takım önlemlerin 
alınması kaçınılmazdır. Gerçekten de ekonomik hakların siyasi kaynakları, bunların çoğunun 
doğal görünmelerine karşın geçmişte ateşli siyasi tartışmalara yol açmıştır. Örneğin çocukken 
çalışmama hakkı –ki pek çok yoksul çocuğun bu hakkı kullanması engellenmiştir- bu tür bir 
hakkı oluşturmaktadır. Bu hakkın siyasal tartışmalara konu olduğu dönemlerde, söz konusu 
hakkın kabulünün serbest piyasa için uygun olmadığına dair çok sayıda iktisadi tartışma 
yapılmıştır.262 Bu konuda XIX. yüzyıl İngiltere’sinden ilginç bir örnek vermek uygun 
olacaktır. 1819 yılında İngiliz Parlamentosuna çocuk işçiliğinin düzenlenmesine dair bir 
kanun teklifi verildiğinde, Lordlar Kamarası’nın bazı üyeleri, söz konusu kanun teklifi 
günümüz standartlarında aşırı ölçüde ılımlı olmasına karşın “emeğin özgür olması gerektiği 
düşüncesiyle” teklife karşı çıkmışlardır. Teklif edilen kanunun yalnızca en zararlı yerler 
oldukları düşünülen pamuk fabrikalarında dokuz yaşın altındaki çocukların istihdamına karşı 
uygulanması öngörülmüştü.263 
15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması bir insanlık suçudur. Bundan daha vahim olan 
durum ise Türkiye’de en azından Mecliste grubu bulunan hiçbir siyasi partinin bu sorunları 
çözebilme doğrultusunda “uzak görüşlü” (vizyoner) politikalara sahip olamamasıdır. Aslında 
siyasi partilerin bu konuda uzak görüşlü politikalara sahip olamamasını son derece olağan 
olarak karşılamak gerekir. Zira ülkede en azından %10’luk ulusal seçim barajını geçen 
partiler, kahpe ve iğrenç bir rejim olan kapitalist düzenin tetikçiliğine soyunmuşlardır. 
Kapitalist düzen, işçinin bedeninin onun malvarlığına ait olduğunu dolayısıyla malvarlığı 
üzerinde istediği gibi tasarruf yapacağını, işçi çocuk yaşta olsa bile işverenin işçinin yaş 
küçüklüğünün işçiye vereceği maddi ve manevi zararlarla ilgilenmemesinin doğal olduğunu, 
kapitalizm açısından tek ölçütün kâr elde etmek olması nedeniyle çocuk işçiliğinin üzerinde 
durulacak bir sorun olmadığı anlayışını benimser. Kapitalist düzenin bu varsayımları 
nedeniyle Mecliste grubu bulunan hiçbir partinin çocuk işçiliğini önemli bir sorun olarak 
gördüğünü düşünmemekteyiz. Zira her şey aslına rücu edeceğinden ve kapitalizmin aslı da bu 
varsayımları benimsediğinden siyasi partilerin bu alanı bir sorun olarak görmesine kapitalizm 
engel olmaktadır.  

                                                                 
261 Böyle somut bir düzenlemeye mutlak gereksinim bulunmaktadır. Zira çocuk ve genç işçiler, bedensel ve 
ruhsal yönden henüz gelişme çağında bulunmaktadırlar. Çalışma yaşamının bu gelişmeyi engellememesi başlıca 
amaçtır. Oysa küçük yaşta çalışmaya başlamanın, çocuğun bedensel sağlığı ve ruhsal durumu üzerindeki 
olumsuz etkileri belirgindir. Bunun gibi, çocuk ve genç işçilerde gerekli deneyim azlığı ve tehlike bilincinin 
yeterince gelişmemiş olması nedeniyle onların iş kazaları yapmaları daha yüksek oranda görülmektedir. Bu 
işçiler daha sık iş kazası yapmakta ve söz konusu kazalar daha ağır sonuçlar yaratmaktadır. Bu nedenlerle en az 
çalışma yaşının saptanması, çocuk işçilerin ağır ve tehlikeli işlerden korunması, zararlı ve zehirli maddelerle 
temasın önlenmesi, iş sürelerinin kısaltılması gibi önlemlerin etkin bir koruma sağlayabilmesi için anayasal 
düzeyde somut normlara bağlanması bir zorunluluktur. Krş. Süzek, S. (1985). ss. 24-25. 
262 Chang, H.J. (2009). ss. 241-242. 
263 Bkz. Chang, H.J. (2009). s. 242 dipnot 28. 
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Bazıları, çocuk işçiliğine karşı İş Kanunu ve diğer kanunlar ile önleyici tedbirler aldığını, 
2018 yılının çocuk işçiliğine karşı mücadele yılı ilan edildiğini, 2017-2023 yılları için “Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı”nın ilan edildiğini bu şekilde kanun koyucu ve 
yürütmenin üzerine düşen görevi yaptığını ileri sürebilir. Çocuk işçiliğine karşı etkin bir 
savaşım vermek için üzere kanun koyucunun çocuk işçiliğini yasaklayan hükümlere etkin 
kazandırabilmek üzere kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlayıcı, örneğin denetimin ne 
zaman ve nasıl yapılacağı, çocuk işçiliği konusunda kendisine rapor verilmesi gibi 
düzeneklere yer vermesi, yürütmenin de söz konusu hükümleri katı ve sert bir şekilde kararlı 
olarak uygulaması gerekir.264 Kot beyazlatma-eskitme yöntemi konusundaki şu vahim örnek, 
Türk kanun koyucusunun çocuk işçiliğine karşı uygulama düzeneklerini oluşturamadığını ve 
yürütmenin insanlık suçu olan çocuk işçiliğini bütünüyle göz ardı ettiğini somut bir şekilde 
göstermektedir:                                                                                                                                                                                                                          
 “Dünyada ve Türkiye’de her zaman moda olan blue-jeans ya da kotu beyazlatmak-eskitmek 
için çalışanlar bu iş yüzünden ölmektedirler. Dünyada makinelerle yapılan bu iş, Türkiye’de 
ucuz diye elle yapılmaktadır. Kot taşlama, koyların beyazlatılması, bir başka deyişle kota 
eskitilmiş görünümü verilmesi için kumun kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine 
tutularak aşındırılması işlemine verilen addır. Bu uygulama sırasında solunan tozlar akciğerde 
silikozis hastalığına yol açmaktadır. Zira kumun özünü silisyum oluşturmakta ve ciddi 
hastalık yapmaktadır. Aslında tünel veya yol yapımı, döküm işlerinde çalışanlarda rastlanılan 
klasik madenci hastalığı tekstilcilerde de görülmeye başlanmıştır. İstanbul’da halen 
Küçükköy, İkitelli, Sultançiftliği, Halkalı, Alibeyköy semtlerinde her türlü denetimden uzak 
büyük kot firmalarının fason işlerini yapan çok sayıda kot taşlama atölyeleri bulunmaktadır. 
Bazı atölyeler ise Tokat, Gaziantep, Erzincan ve Kastamonu’ya taşınmışlardır. İhracat yapan 
firmaların pis işlerini yapan bu atölyelerde insanlık dışı koşullar bulunmaktadır. Bu 
atölyelerin normal olarak havalandırılması gerekirken tam aksine saf kum olduğu için değerli 
kabul edilen bu kumlar kaybolmasın diye her tarafı kapatmaktadırlar. İşçilere de dışarından 
hava veren 5-100 TL arasında değişen fiyatı bulunan maskelerin verilmesi olanaklı olsa da bu 
maskeleri vermemişler, 15-25 yaşları arasında bulunan gençleri 12 ve daha fazla saatte 
çalıştırmışlardır. Dünya tarihinde az görülen bu olayda ölenlerin de 15-25 yaşları arasında 
bulunduğu saptanmıştır. İstanbul’a kot taşlama işine gelen Bingöl’ün Karlıova ilçesinin 
Taşlıçay köyünde tam 100 kişi hasta bulunmaktadır. Bu hastalığın tedavisi de akciğer 
değişimi dışında olanaklı bulunmamaktadır. Daha açık bir deyişle, hafif vakalarda hastalığın 
ilerlememesi için o işe devam edilmemesi gerekmekte, Silikozis hastalığı bir noktaya 
gelmişse ölümle sonuçlanmaktadır. İlerleyen vakalarda tek tedavi yöntemi olan akciğer 
değişimi ise Türkiye’de yapılamamaktadır. İlerlemiş vakalarda hastalar geldikleri köye ölüme 
gönderilmektedir.   

                                                                 
264 Bunların dışında, yapılacak kanuni düzenlemede çocuk haklarının neler olduğu, çocuk yaşta çalışmanın uzun 
erimde çocuk sağlığına olumsuz etkileri yüzünden sorumluluk düzeneği kurulması ve halkın çocuk işçiliğine 
karşı aydınlatılarak sosyal iklimde bir değişiklik oluşturma yönünde hükümlere yer verilmesi gerekir. 
Yürütmenin ise iş denetçileri/müfettişleri bağlamında kanun ve nizamları sıkı bir şekilde uygulayarak ve 
özellikle işçi ve işverenler bakımından olmak üzere halkta bir farkındalık oluşturarak çocuk işçiliğinin ortadan 
kaldırılması bakımından önemli bir işlevlerinin bulunduğunu belirtmek gerekir. Krş. Combating child labour A 
handbook for labour inspectors (2002). s. 7. 
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Kot taşlama atölyelerinde risk altında bulunan bu çalışanların çoğunluğu ise kayıt dışı olarak 
çalışmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu rezaletin üstünü örtmekle meşgul 
olmaktadır. Silikozis hastalığına yakalanan bir gence Çalışma Bakanlığı müfettişi “Çok fazla 
kurcalamayalım bu işi, kaç milyon dolar ihracatımız var” demiştir. Kot taşlama atölyelerinde 
kanlarıyla çalışan onlarca gencin ölümüne uluslararası toplum da kayıtsız kalmamış ve İsveç, 
“Türkiye’den kot almayın” kampanyası başlatmıştır.”265 Görüldüğü üzere bu olayda Çalışma 
Bakanlığı müfettişi, kapitalist düzeninin mantığı doğrultusunda işçilerin sağlığı ile paranın 
karşıya kaldığı her durumda paranın galip geleceğini ima etmiştir. 
- Çocuk işçiliği ile savaşımda zorunlu eğitim ile ilgili kuralların uygulanması yaşamsal 
derecede büyük önem taşımaktadır.   Özellikle ekonomik olarak az gelişmiş Türkiye açısından 
zorunlu eğitimle ilgili kuralların uygulamaya titizlikle geçirilmesi mutlak şarttır. Zira 
toplumun ve insanların zihninde sanayileşmiş ülkelerin kalkınabilmek için yoğun bir şekilde 
kadın ve çocuk emeğini kullandığı, ülkemizde de söz konusu kullanmanın doğal olduğu 
yönünde kapitalist bir algı bulunmaktadır. Kanımızca bu algı son derece hatalıdır. Zira 
günümüzde Türkiye’nin de aralarında olduğu ekonomik olarak az gelişmiş ülkeler, XIX. 
yüzyılda sanayileşen ülkelerden açıkça farklı bir ekonomik konumda bulunmaktadır. 
Sanayileşme ve kentleşmenin çocuğun iş ilişkilerini köklü bir biçimde değiştirmesi ve 
tehlikelerin katlanarak büyümesi üzerine çocuk işçiliği tüm dünyada ciddi bir şekilde 
sorgulanır olmuştur. Gerçi kimi devletler, çocukları, en tehlikeli faaliyetlerden ve fabrika 
sisteminin uzun çalışma saatleri ve en kötü türünden korumak için XIX. yüzyılda çocuk 
işçiliğine müdahaleye başlamış olsa da devletlerin çağcıl bir ulus olabilmek için kalkınmanın 
ayrılmaz bir unsurunu oluşturan eğitime kendilerini adamaları sonucunda çocuk işçiliğine 
karşı kesin bir utku kazanmışlardır. Bu bağlamda, devletin temel ve zorunlu eğitimi genel ve 
parasız olarak herkese tanıyarak ve iş ve eğitimle ilgili kanunları katı bir şekilde uygulayarak 
çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması bakımından öncü bir rol oynaması şarttır.266 
Çocuk işçiliğine karşı kesin bir utku kazanabilmek için salt zorunlu ve temel eğitimin tam 
olarak uygulamaya geçirilmesi yetmemekte, bunun yanında kanımızca ebeveynlerin de 
çocuğun eğitimi konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Gerçekten de 
yoksulluk altında kıvranan ebeveynler, çocuğun eğitimin uzun erimli getirisinin, kısa dönemli 
kazançlardan ve çocuğun çalışmasından kazanılacak yeteneklerden fazla olmasına aldırış 
etmemektedirler. Yine bu ebeveynler, çocukları bakımından eğitim maliyetli, ulaşılmaz, 
düşük kaliteli veya “boş iş” (irrelavant) olarak görebilmektedirler.  Bundan da öte birçok aile 
delikanlıların dışarıda çalışabilmesi için kız çocuğunun okula gitmeyerek mutlaka evde iş 
yapmasının gerekli olduğunu düşünebilmektedir.267 
Çocuk işçiliğine karşı etkin bir savaşım verebilmek için ebeveynlerin hatalı düşüncelerinin 
ortadan kaldırılarak onların eğitimi ve bilinçlendirilmesi şarttır. Çocuk işçiliğine karşı 
alınacak bu önlem, önemli bir “siyasa” (policy) aracı olacaktır.   

                                                                 
265 Bugün Gazetesinin 11 Haziran 2008 tarihli “Kotta Öldüren Yöntem” başlıklı haberine 
bkz.(http://yasam.bugun.com.tr/kotta-olduren-yontem-haberi/28434, Erişim Tarihi, 10.6.2015). 
266 Combating child labour A handbook for labour inspectors, (2002). s. 7. 
267 Combating child labour A handbook for labour inspectors, (2002). s. 4. 
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Geri bazıları bu siyasasının uzun erimli olduğu ve günümüz çocuk işçiliği sorununun kısa 
erimli çözümüne fazla bir katkı sağlamayacağı esası benimsese de biz bu görüşe 
katılamayacağız. Zira ebeveynlerin hatalı düşüncelerinin ortadan kaldırılıp onların eğitimi ve 
bilinçlendirilmesi için mutlaka resmi eğitim programlarının düzenlenmesine gerek yoktur. Bu 
ebeveynler, “resmi olmayan” (non-formal) eğitim-öğretim programlarıyla kısa erimde bile 
çocuk işçiliğinin tehlikelerine karşı bilinçlendirilebilir.268  
-Çocuk işçiliğine karşı alınması gereken başka bir önlem yoksulluğun ortadan kaldırılmasıdır. 
Kuşkusuz çocuk işgücü kullanımını doğuran en önemli neden269 yoksulluktur. Çocukların 
hane halkının gelirine katkı yapması amacıyla çalıştırılması, özellikle ekonomik olarak 
gelişmekte olan ülkelerde ve bu arada Türkiye’de oldukça olağan bir durum olarak 
görülmektedir.270 
Çocuk işçiliğine karşı alınan diğer önlemlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 
yoksulluğa karşı amansız bir savaşımın verilmesi kaçınılmazdır.    

                                                                 
268 Dayioglu, M. (September 2002). Mother’s and Children’s Employment in Turkey, Journal of Developing 
Areas, Vol. 42 (1), s. 109. 
269 Dikkat edileceği üzere çocuk işçiliğinin tek nedeninin değil, en önemli nedeninin yoksulluk olduğu ifade 
edilmiştir.  Çocuk işçiliğinin çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu bağlamda çocuk işçiliği, toplumda yaygın 
bir şekilde bulunan yoksulluk ve eşitsizliğin bir “belirtisi” (symptom) niteliğini taşısa da yoksulluğun derin 
kökleri bulunmaktadır. Daha açık bir deyişle, doğal felaketler, savaş ve iç çekişme gibi kişi eliyle yapılan 
felaketler, cehalet, güçsüzlük ve alternatif çalışma olanaklarının bulunmaması gibi hususlar yoksul ailelerin 
mağduriyetini daha fazla artırmakta ve onları, çocuklarının işe yerleştirilmesi bakımından zorlamaktadır. 
Bununla birlikte yoksulluk çocuk işçiliğinin yegâne faktörü olmadığı gibi bütün istihdam ve hizmetçilik 
olaylarını haklı göstermeye de yetmemektedir. Bkz. Combating child labour A handbook for labour inspectors, 
(2002). s. 3. 
270 Çolak, Ö.F. (Nisan 1999). Çocuk İşgücü ve Eğitim, İşveren, Cilt: XXXVII, Sayı: 7, s. 12.   
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Nitekim bu bağlamda Basu ve Van, hane halklarının çocuklarını işe göndermeleri 
konusundaki zorlayıcı neden271 dikkate alındığı zaman çocuk işçiliğinin yasa dışı ilan 
edilmesinin güçlü bir etki doğuramayacağını,272 ancak söz konusu işçiliğin yasadışı ilan 
edilmesinde karmaşık ve “dengeye-dayalı” (equilibrium-based) sebeplerin bulunduğunu 
savlamaktadırlar. Yazarlar, anne-babaların “yılgınlık” (desperation) yoksulluğu nedeniyle 
çocukların işe gönderdikleri durumda, kendi ücretlerinin daha yüksek olması veya istihdam 
koşullarının daha iyi olması durumunda çocuklarını işe göndermeyeceklerinin makul bir 
beklenti oluşturacağını belirtmektedirler.   

                                                                 
271 Daha açık bir deyişle, çocuk işçiliğinin önlenebilmesi için örneğin temel eğitime devam etmeyen ebeveynlere 
salt yaptırım uygulanması yetmemekte, bunun yanında, önemli sosyal politikaların üretilmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda öncelikle çocukların çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırmak, daha açık bir deyişle, çocuğun 
çalışmasına yol açan nedenleri yok etmek gerekmektedir. Krş. Kavi, E. (2006). Çocuk İstihdamı Açısından 
Sosyal Sorumluluk Standardı, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Cilt 0, Sayı: 51, s. 276. 
272 Çocuk işçiliğine karşı günümüzde yürütülen uluslararası emek standartları ve ürün boykotu, kısacası 
uluslararası yasaklayıcı önlem bile pek fazla işe yaramamaktadır. Gerçekten de son yıllarda birçok zengin 
ülkelerin tüketici grupları, yoksul ülkelerdeki çocuk işçiliğini caydırabilmek için ürün boykotu ve uluslararası 
emek standartları gibi önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Bu önlemlerin ereği gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk 
işçiliğini azaltmak, böylelikle çocuğun gönencini iyileştirmektir. Bu ereğe ulaşmak olanaklı gözükmemektedir. 
Gerçekten de Doepke ve Zillibotti’nin savladığı gibi çocuk işçiliğine karşı yürütülen bu tip uluslararası 
faaliyetler, ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde çocuk emeğinin yasaklanması yönündeki siyasal desteğin 
azalmasına yol açmaktadır. Bu yüzden, uluslararası emek standartları ve ürün boykotunun çocuk emeğinin 
bütünüyle ortadan kaldırılmasını daha da geciktirdiğini söyleyebilmek olanaklıdır. Bkz. Doepke, M. ve Zilibotti 
F. (March 2010). Do international labor standards contribute to the persistence of the child-labor problem?, 
Journal of Economic Growth, Vol. 15, No. 1, s. 1.     Son zamanlarda ekonomistler, uluslararası emek 
standartları ve ürün boykotunun etkinliğini ve makuliyetini sorgulamaya başlamışlardır. Çocuk işçiliği 
konusunda müteaddit defa ileri sürülen görüş, onun kökeninin yoksulluk olmasıdır. Ancak uluslararası emek 
standartları ve ürün boykotu, ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerin en azından kısa erimde dışsatım gelirlerini 
azaltma eğilimi taşımakta, böylelikle ortalama geliri daha da düşürtmekte ve yoksul ailelerin çocuk emeğine 
bağımlılıklarını daha da artırmaktadır. Bir başka deyişle, çocuk emeğine karşı yürütülen söz konusu uluslararası 
faaliyetler dışsatım endüstrilerinde çalışan çocuk sayısını azaltsa veya ortadan kaldırsa bile diğer endüstrilerde 
onu telafi edici tarzda daha fazla çocuğun çalışmasına yol açmaktadır. Doepke, M. ve Zilibotti F. (March 2010). 
s. 2. Doepke ve Zilibotti, Edmonds’un 2008 yılında yapmış olduğu bir araştırmada Bangladeş tekstil sanayisinin 
bu görüşü desteklediğinin ortaya konulduğunu nakletmekte, benzer şekilde, Basu ve Zarghamee tarafından 2008 
yılında yayımlanan başka bir araştırmada ise boykot ve ticaret yaptırımlarının çocuk emeğinin artmasına yol 
açabileceğinin ortaya konulduğu aktarmaktadırlar. Bkz. Doepke, M. ve Zilibotti F. (March 2010). s. 2 dipnot 1. 
Doepke ve Zilibotti, bir ülkede uluslararası emek standartlarının uygulanması durumunda çocukların ihracat 
sektöründen ayrılarak iç piyasaya üretim yapan sektörlere yöneleceklerini, iç piyasa sektörünün de çoğunlukla 
geleneksel, aileye dayalı tarım üretiminin yapıldığı sektörler olduğunu ifade etmektedirler. Yazarlar, iç piyasa 
sektöründe ağır tarla işleri gibi vasıfsız işlerde yetişkinlerin karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip olmalarına karşın, 
örneğin tavuk gibi küçük hayvanlara bakmak gibi diğer işlerde yetişkin ve çocukların denk bir şekilde etkin 
olduklarını belirtmektedirler. Yazarlar, uluslararası emek standartlarının konulması durumunda yetişkin ve 
çocukların karşılaştırmalı üstünlük sağlayan vasıfsız işlerde yoğunlaşacaklarını savlamaktadırlar. Yazarlar, 
böyle bir durumda iç piyasa sektörlerinde çalışan yetişkin ve çocuk işçilerin doğrudan bir rekabet içerisine 
girmeyeceklerini, bunun yerine daha ziyade birbirlerini tamamlayıcı olacaklarını, sonuç olarak, vasıfsız işçilerin 
çocuk işçiliğinin yasaklanması yönünde çaba göstermelerini teşvik edici unsurlara artık sahip olamayacağını öne 
sürmektedirler. Bkz. Doepke, M. ve Zilibotti F. (March 2010). s. 3.  
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Yazarlar, toplu bir yasağın bulunması nedeniyle bütün çocukların işten çekildiği durumda 
emek kıtlığı ile karşılaşılacağını, yetişkin ve çocuk emeğinin birbirini “ikame etmesi” 
(substitutes) durumunda emeğe olan yoğun talep nedeniyle yetişkinlerin ücretlerinin 
yükseleceğini, ücretlerin “katı” (rigid) olması durumunda ise yetişkin istihdamının düşeceğini 
ifade etmektedirler. Bununla birlikte yazarlar, yetişkin ücretinin yükseldiği durumda anne-
babaların çocuklarını işe göndermeyeceğini bu yüzden çocuk işçiliğinin yasaklanmasına gerek 
olmaksızın çocuk işçiliğin önleneceğini belirtmektedirler. Bununla birlikte yazarlar, emek 
piyasasının “çoklu denge” (multiple equilibria) konumunda bulunacağını, daha açık bir 
deyişle, dengenin birisinde ücretler düşük ve çocuklar çalışırken, diğer dengenin yetişkin 
işçilerin ücretinin yüksek ve çocukların çalışmaması olduğunu ifade etmektedirler.273  
Basu ve Van, çocuk işçiliğinin yasaklanmasının güçlü bir araç olduğunu, ancak mutlaka arzu 
edilen bir durum olmadığını savlamaktadırlar. Daha açık bir deyişle yazarlar, emek 
piyasasında çoklu dengenin olduğu durumlarda çocuk işçiliğinin yasaklanmasının “elverişli” 
(benign) ve değerli bir siyasa “karışım” (intervention) aracı olduğunu, bununla birlikte, büyük 
bir olasılıkla tek bir denge durumunun olduğu çok yoksul ülkelerin emek piyasasında çocuk 
işçiliğinin yasaklanmasının hane halkının emek koşullarını daha da kötüleştireceğini ileri 
sürmektedirler.274 Yazarlar, bunun gibi, çocuk işçiliğinin kısmi yasaklanmasının da büyük bir 
olasılıkla geriye tepeceğini ve emek koşullarını daha da kötüleştireceğini belirtmektedirler. 
Yazarlar, çocuk işçiliği ile savaşımda “birinci en iyi siyasa”nın (the first-best policy) sorunun 
kaynağına inmek olduğunu, bunun ise yetişkin istihdamının koşul ve kapsamının 
iyileştirilmesi olduğunu savunmaktadırlar.275      

                                                                 
273 Basu, K. ve Van P. H. (June 1998). s. 413 ve dipnot 1. 
274 Bununla birlikte, salt çocuk emeğinin yasaklanması yönündeki ulusal çabaların hiçbir sonuç doğurmayacağı 
düşünülmemelidir. Çocuk emeğinin salt yasaklanıp başka bir önlem alınmasa bile uzun erimde çocuk emeğinin 
azalmasına yol açmaktadır. Çocuk emeğini ortadan kaldıran ülkelerin bunu başarmalarında anahtar rol oynayan 
unsurları; asgari çalışma yaşı ve zorunlu eğitim konularına önem vermek ve ilgili normları sıkı ve katı bir şekilde 
uygulamak oluşturur. Nitekim Doepke ve Zilibotti tarafından 2005 yılında yayımlanan bir araştırmada, bazı 
tarihsel olaylarda, çocuk emeğine yasal kısıtlamalar getirilmeden önce teknolojik değişim ve yaşam 
standartlarının iyileştirilmesinin çocuk işçiliğinin azalmasına yardım ettiği ortaya konulmuştur. Bununla birlikte 
yazarlar, çocuk işçiliğinin bütünüyle ortadan kaldırılmasında kanuni düzenlemenin kritik bir rol oynadığını, 
Acemoğlu ve Angrist tarafından 2001 yılında yapılan bir araştırmada Birleşik Devletlerde XX. Yüzyılın 
başlarında çocuk emeğini düzenleyen kanunların etkin olduğunun, başarının da buradan geldiğinin ortaya 
konulduğunu belirtmektedirler. Bkz. Doepke, M. ve Zilibotti F. (March 2010). s. 2 dipnot 2. Bu durum, 
ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde çocuk işçiliğinin sonul olarak çözümünün siyasal bir irade gerektirdiğini 
somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yüzden çocuk emeğini azaltmayı amaçlayan uzun erimli ticari 
siyasaların etkisini değerlendirirken bu tip siyasaların daha ilerideki siyasi reformları nasıl etkileyeceğini hesaba 
katmak gerekir. Bu bağlamda kısa erimli ticari siyasalar, çocuk emeği üzerinde aksi etki doğursa bile uzun 
erimde çocuk işçiliğinin kaldırılmasına katkı sağlayabilecek iç siyasal eylemi tetikleyebilmektedir. Doepke, M. 
ve Zilibotti F. (March 2010). s. 2. 
275 Basu, K. ve Van P. H. (June 1998). s. 425. 
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Nitekim Marx da, işçi sınıfının maddi durumunun iyileşmesi halinde kendisini çocuklarının 
ve karısının eğitimine verebileceğini ve çocuklarının fabrikaya gitmelerine gerek 
kalmayacağını, kendi kafasını daha iyi yetiştirebileceğini, bedenine daha iyi bakabileceğini, o 
zaman duraksamaksızın sosyalist olacağını276 savlamaktadır.277                    
 - Çocuk işçiliğine karşı sendikal bağlamda da bir takım önlemlerin alınması kaçınılmaz 
görülmektedir. Türkiye’de yapılan sendikacılık daha çok ücret sendikacılığı niteliğini 
taşımakta, sendikanın işveren ile yaptığı pazarlıklarda daima öncelik ücrete verilmekte 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret hükmü taşımayan kanun hükümlerinin ihlaline 
pek fazla ses çıkartılmamaktadır. Nitekim yürürlükteki kanunların açıkça çiğnenerek ve 
çocukların fiziksel ve ruhsal gelişme süreçlerine zarar verilerek, çocuk işçiliğinin farklı alan 
ve işkollarında yaygınlaşmasına sendikalar güçlü bir itiraz yöneltmemektedir. Çocuk işçiliğini 
etkin bir şekilde önleyebilmek için sendikalar, yalnızca üyelerinin sorunlarıyla sınırlı bir 
sendikacılık anlayışını reddederek, ülkenin ve halkın her türlü sorununu ve bu meydan çocuk 
işçiliği sorununu öncelikle sendikanın sorunu olarak kabul ederek çocuk işçiliğine karşı etkin 
bir savaşım vermelidir.278 
- Çocuk işçiliğine karşı dinsel bağlamda da birtakım önlemlerin alınması kaçınılmazdır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk işçiliğine karşı bütünüyle kayıtsız kalmakta ve konuyu 
gündemine bile almamaktadır. Hâlbuki Kur’an’a dayanılarak, çocuk işçiliğinin bir zulüm 
olduğu, zulmün ise Tanrı’nın tek düşmanı olduğu,279 çocuklarını çalıştıran ebeveynler ile 
çocuk işçileri istihdam eden işverenlerin zalim olarak Tanrı’nın açık düşmanları olduğu 
belirtilerek çocuk işçiliğine karşı kişisel ve toplumsal bir bilinç kazandırılacağı ortadadır.    
- Çocuk işçiliğine karşı ağır ve sert nitelikte ceza hukuku ve sosyal hukuk yaptırımları 
öngörülerek söz konusu yaptırımların katı ve titiz bir şekilde uygulanması gerekir. Her şeyden 
önce çocuklarını çalıştıran işveren ve ebeveynlere veya onları temel eğitime göndermeyen 
ebeveynlere karşı hapis cezası dâhil cezai yaptırımların öngörülmemesi, kanımızca, ceza 
hukukunun inkârı anlamı taşır. Zira bir suçun hukuki konusunu, suç tarafından ihlal edilen 
hukuki varlık veya menfaat oluşturur. Suçun hukuki konusunu oluşturan, suç tarafından ihlal 
edilen varlık veya menfaatler bireylere, aileye, topluma veya devlete ait olabilmekte, kısacası, 
bireysel, toplumsal veya kamusal bir nitelik taşıyabilmektedir.280 Ayrıca bu varlık veya 
menfaatler maddi veya manevi nitelikte de olabilmektedir.281  

                                                                 
276 Marx’ın bu görüşü tam olarak doğru değildir. Zira maddi durumu iyileşen milyonlarca işçi kapitalizmi 
savunan siyasal partileri desteklemektedir.  
277 Marx, K. (2008). s. 160. 
278 Kılıç, S. (Nisan 1999). Çocuk İşçiliğine karşı mücadelede sendikalar aktif rol oynamalıdır, İşveren, Cilt: 
XXXVII, Sayı: 7, s. 10.  
279 Nitekim Bakara Suresinin 193. ayetinde; zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmeyeceği belirtilerek, 
Tanrı’nın biricik düşmanının zalim olduğu açıkça belirtilmiştir.     
280 Temel eğitimi almamış, belirli bir yaş sınırına erişmemiş çocuk nüfusun istihdamının bireysel, toplumsal veya 
kamusal varlık veya menfaatlere oldukça ağır bir darbe vuracağı duraksamaksızın söylenebilir.  Ayrıca bu 
durum, kişi hak ve özgürlükleri, sosyal devlet anlayışı ve pozitif hukukun içeriğine de derin bir şekilde aykırılık 
oluşturur.  Krş. Küçükkalay A.M, Dulupçu M.A ve Turunç Ö. (2000). s. 109. 
281 Bkz. Toroslu, N. (2006). Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara: Savaş Yayınları, ss. 92-93. 
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Çocuk işçiliği sonucu çocukların, toplumun ve devletin varlığı veya menfaatleri ihlal 
edildiğine göre söz konusu işçiliğe karşı “en son çare” (last resort) olsa da mutlaka cezai 
yaptırımların (hapis ve para cezası şeklinde) öngörülmesi ve bu yaptırımların katı ve sert bir 
şekilde uygulanması gerekir. Kanımızca çocuk işçiliğine karşı etkin bir cezai koruma 
bahşetmeyen hukuka, ceza hukuku denilemez. Nitekim bu korumanın bulunmaması yüzünden 
Türk ceza hukuku iflas noktasına gelmiştir.  
Çocuk işçiliğine karşı etkin yaptırımların öngörülmesi ceza hukukunun gereği olduğu kadar 
sosyal hukukun da gereğini oluşturmaktadır.  Gerçekten de sosyal hukuk kuralları, genel 
olarak alışılmış uygulamalara ve geleneklere ters düşmekte, ekonomik yönden güçlü olan 
işverenlerin çıkarına aykırı nitelikte, buna karşın işçiler lehine hükümler içermektedir. Bu 
yüzden sosyal hukuk kuralları, uygulamada, açık ve örtük bir biçimde güçlü bir direnişle 
karşılaşmaktadır. Bu direnişe yenik düşülürse söz konusu kurallar edimsel olamama, daha 
açık bir deyişle, uygulanma şansı bulunmayan sözcükler yığını olmak tehlikesi ile 
karşılaşırlar. Bu tehlikeyi önlemek ve sosyal hukuk kurallarına edimsel olma şansı 
tanıyabilmek için çağcıl ülkeler çeşitli önlemler bulmuşlardır. Bu önlemleri, yasa yapma 
tekniğinde yasal boşlukları en aza indirebilmek, tersine bir deyişle, en üst açıklığı 
sağlayabilmek için çaba göstermek, iş yerlerinin denetimini güçlü ve etkili kılmak ve sosyal 
hukuk kuralları ile birlikte bunlara aykırı davrananlar için cezai, idari ve hukuki yaptırımlar 
öngörmek şeklinde saptamak olanaklıdır.282  
İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının büyük bir kısmı ceza yaptırımları ile 
desteklenmiş bulunmaktadır. Eşit insanlar arasındaki ilişkilerde düzenleyici kuralları ceza 
yaptırımları ile destekleme gereksinimi, işçi işveren gibi tarafları arasında ekonomik güç 
dengesi bulunmayan ve üstelik “bağımlılık” özelliği taşıyan ilişkilerde daha güçlü bir şekilde 
kendisini hissettirmektedir.283 Nitekim yakın bir zamana kadar, devletin, ailelerin çocuklarını 
dövmesini veya aşağılamasını engellemesi fikri gülünç ve olanaksız olarak görülürdü. Bu 
bağlamda, çoğu toplumda ebeveynlerin otoritesinin kutsal olduğuna inanılırdı. Çocukların 
ebeveynlerine saygı gösterip itaat etmeleri en önemli değerler iken, ebeveynler neredeyse her 
istediklerini yapabiliyorlardı. Yeni doğan bebeklerini öldürmek, çocuklarını çalıştırmak, hatta 
köle olarak satmak, küçük kızlarını yaşlı adamlarla evlendirmek de buna dâhildi. Günümüzde 
ebeveyn otoritesi büyük bir gerileme yaşamakta ve gençler ana-babalarına gitgide daha az 
itaat etmişlerdir.284 
Günümüzde ebeveynlerin çocukları üzerinde otoritesi bakımından gerileme yaşanmış olsa da 
yoksul ebeveynler, hâlâ çocukları üzerinde adeta mutlak bir otoriteye sahiptir. Bu bağlamda 
yoksul ebeveynler, çocuğunun bedeni veya ruhi bütünlüğüne aldırış etmeden çocuğunu en 
kötü işlerde bile en küçük duraksama göstermeksizin çalıştırabilmektedir. Bu tür ebeveynlere 
karşı cezai, idari ve hukuki yaptırımlar öngörmek sosyal hukukun bir gereğini 
oluşturmaktadır.   

                                                                 
282 Bıyıklı, H. (1983). Sosyal Ceza Hukuku İşçinin Ceza Yoluyla Korunması, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın 
No.: 15, ss. 31-32. 
283 Bıyıklı, H. (1983). s. 33. 
284 Harari, Y. N. (2016). s. 355. 
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Bu anlatılanlar çerçevesinde çocuk işçiliğine karşı etkin bir savaşım verebilmek için 
çocuklarını çalıştıran ebeveynlere karşı etkin sosyal hukuk yaptırımlarının öngörülmemesi 
Türkiye’de sosyal hukukun gelişmediğinin somut bir göstergesini oluşturmaktadır. 
Türkiye’de tarım ve sanayide çocuk işçiliğinin yaygın olmasını işveren kesimi doğal olarak 
karşılamaktadır. İşverenlerin önemli bir kısmı, söz konusu doğallığın, asgari ücretin yüksek 
seviyede belirlenmesi ve iş güvenliği mevzuatının oldukça ağır mali yükler getirmesinden 
kaynaklandığını düşünmektedir. Diğer yandan söz konusu işverenler, çocuk işçiliğinin 
durdurulması durumunda birçok işyerinin kapanacağını, maliyetlerin yükseleceğini, bunun ise 
tüketiciye zarar vereceğini, üretilen malların dış piyasada rekabet gücünü azaltacağı şeklinde 
gerekçeler de öne sürmektedirler.285 Kanımızca bu düşünce ve gerekçeler haksız ve 
isabetsizdir. Bir kere, Türkiye’de asgari ücret asla yüksek olmayıp adeta bir sefalet ücreti 
niteliğini taşımaktadır.286 İkinci olarak, Anayasa tarafından güvence altına alınan insan can ve 
sağlığının korunması söz konusu olduğunda hiçbir mali neden söz konusu korumanın 
savsaklanmasının özrünü oluşturamaz. Bu bağlamda çocukların çalıştırılarak üretimin ne 
pahasına olursa olsun sürdürülmesi bedeli çocukların yaşam ve sağlıklarını yitirmesi 
olmamalıdır. O halde, 15 yaşından önceki çocuk işçiliğinin bütünüyle kaldırılması 
gerekmektedir.287 
Çocuklar, bir ülkenin ve halkın geleceğidir. Çocuklarını iyi yetiştiremeyen bir ulus, geleceğini 
yok etmiş olur. 1970’li yılların sonlarından itibaren tüm dünyada esmekte olan serbest piyasa 
rüzgârları, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çocuk işçiliği sorununun boyutlarının 
önemli ölçüde büyümesine neden olmuştur.288 Ülkede, çocuk istihdamının üretimi artıracağı, 
dış ticarette maliyet avantajı sağlayacağı, iç üretimde müteşebbisin -kimi zaman bilinçli 
istihdam ile- kar paylarını iyileştireceği ve teknik anlamda bağımlılık oranını düşüreceği 
zihniyetiyle çocuk emek-gücünün yoğun bir şekilde kullanılması olgusuyla karşılaşılmaktadır.  

                                                                 
285 İşverenlerin bu düşünceleri salt kuramsal düzeyde kalmamış, uygulamaya da yansımıştır. Gerçekten de 
Türkiye’de çocuk istihdamının giderek artış gösterdiği bir gerçektir. Bu artışın en önemli nedenlerinden birisini, 
işverenlerin, küresel ekonomide rekabet avantajı elde etmek ve haksız rekabete dayalı bir strateji izlemek 
anlamına gelen “sosyal “damping” (düşürüm)” uygulaması oluşturur. Türkiye de bu tür ülkeler arasında yer 
almakta ve en çok çocuk çalıştıran ülkeler sıralamasında Kenya, Bangladeş ve Haiti’den sonra gelmektedir. Bkz. 
Kavi, E. (2006). s. 274.    
286 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Dursun, H. (Ocak-Şubat 2017). ss. 349-412. 
287 Krş. Süzek, S. (1985). ss. 65-66. 
288 Kılıç, S. (Nisan 1999). s. 10.   
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Türkiye’de mevcut durumda Manchester Liberalizminde istihdam edilen çocuk sefaleti289 
yaşanılmakta ve bu durum belki de tarihin iktisat kuramı açısından bir tekrarı olmaktadır. 
Ancak bu tekrar, insan onuru, hak ve özgürlükleri ile adalet açısından İngiltere’nin yaklaşık 
iki yüzyıl öncesi durumuna “geri dönüşü” (irticayı) ifade etmektedir ki çocuk işçiliği 
bağlamında irticayı yaşayan bir ulusun gelecekte de derin uçurumlara yuvarlanacağını 
söyleyebilmek için kâhin olmaya gerek bulunmamaktadır.290                                                      
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289 İngiltere’nin Manchester kenti, çocuk işçiliği bağlamında tarihsel açıdan en büyük sefaleti oluşturmuştur.  
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önceliği açık bir şekilde ortaya koymuştur. Manchester’da okuldan sonra çocuklar sokaklarda başıboş bir şekilde 
dolaşmışlar, daha yoğun olarak kibrit satmışlar, ayak işleri yapmışlar ve tütün dükkânlarında çalışmışlardır. Bkz. 
Tilly L.A. ve Scott J.W. (1978). s. 106.                        
290 Krş. Küçükkalay A.M, Dulupçu M.A ve Turunç Ö. (2000). s. 104. 
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COVID-19'UN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
PhD Fatih SEYRAN 
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  
ORCID: 0000-0001-8546-1145 
 
Özet  
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından aile bütçesine katkı sağlama veya kendi 
yaşamını kazanma mecburiyeti içinde olan 15 yaş altı çocuklar “çocuk işçi” olarak 
tanımlanmaktadır. Dünyada gelir dağılımında yaşanan eşitsizlikler, çeşitli nedenlerle göçlerin 
yaşanması, işsizliğin artması, ailelerin sahip olamadığı sosyal güvence, eğitim ve sosyal 
imkanların yetersizliği ise çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına neden olabilmektedir. Henüz 
oyun ve eğlence çağında olan çocukların kendi seçimleri dışında çalışmaya zorlanması ise 
insan hakları ihlali çerçevesinde de değerlendirilmektedir. Nitekim bu yaştaki çocuklar, ağır 
çalışma koşulları içerisinde çoğu zaman sağlıklı beslenmekten, eğitim imkanlarından, ilgi, 
şefkat ve saygı görmekten oldukça uzaklaşabilmektedir. Dünya genelinde milyonlarca çocuk; 
çamaşır, bulaşık yıkama, yemek pişirme, ev temizliği, alışveriş, çocuk, engelli ve yaşlı bakımı 
gibi hizmet alanları başta olmak üzere bir çok işte düşük ücretlerle veya kimi zaman ücretsiz 
olarak çalıştırılmaktadır. Bunun yanında çoğu ülkede çocuk işçilerin yasal olmayan şekilde 
yoğun fiziksel güç gerektiren otomotiv, tarım ve tekstil gibi üretim sektörlerinde 
çalıştırıldığına da sıklıkla rastlanılmaktadır. Covid-19 pandemi sürecinde ise özellikle 
sosyoekonomik anlamda pek çok olumsuzluk ortaya çıkmıştır. Ülkelerin uyguladığı kapanma 
ve karantina tedbirleri nedeniyle gerek aile içinde, gerekse iş hayatında farklı kaygılar ve 
çatışmalar yaşanabilmektedir. Bu olağan dışı süreçte sektörlerde yaşanan üretim ve hizmet 
daralmaları; işsizliklerin artmasına, aile gelirlerinin azalmasına, çocukların örgün 
eğitimlerinin kesintiye uğramasına, çeşitli belirsizliklerin ve yasa dışı uygulamaların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Çoğu zaman mevsimlik, kısa süreli, sosyal güvencesiz ve 
kuralsız şekilde yürütülen çocuk işçiliğinin yaygınlaşması, Covid-19 pandemi sürecinde 
ayrıca bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 pandemisinin çalışma hayatında yaygınlaşabileceği öngörülen çocuk işçiliği 
üzerindeki olası etkileri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında öncelikle 
literatürde yer alan çocuk işçiliğine ilişkin tanımlamalar, tarihsel süreçler, çocuk işçiliğinin 
çalışma hayatındaki yaygınlık alanları ve insan hakları ihlali açısından ortaya çıkan etkileri 
incelenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise çocuk işçiliğinin Covid-19 pandemi sürecinde 
ve sonrasında ortaya çıkma olasılığı bulunan olumsuzluklarına karşı alınabilecek önlemler 
konusunda önerilerde bulunulmuştur.     
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Çocuk İşçiliği, Çalışma Hayatı, Ekonomik Kriz 
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ASSESSMENT OF THE POSSIBLE EFFECTS OF COVID-19 ON CHILD LABOUR 
 
Abstract 
Children under the age of 15 who have to contribute to the family budget or earn their own 
living are defined as “child labour” by the International Labor Organization (ILO). 
Inequalities in income distribution in the world, migration for various reasons, increase in 
unemployment, inadequacy of social security, education and social opportunities that families 
cannot have can cause child labor to become widespread. Forcing children who are still in the 
age of play and entertainment to work against their will is also considered as a human right 
violation. As a matter of fact, children at this age often move away from healthy eating, 
education opportunities, and receiving attention, love and respect under heavy working 
conditions. Millions of children worldwide; In many jobs, they are employed for low wages 
and sometimes for free, especially in service areas such as laundry, dishwashing, cooking, 
house cleaning, shopping, child, disabled and elderly care. In addition, in many countries, it is 
frequently encountered that child labor is illegally employed in production sectors that require 
intense physical power such as automotive, agriculture and textiles. During the Covid-19 
pandemic, many negative aspects emerged, especially in the socioeconomic sense. Due to the 
shutdown and quarantine measures implemented by countries, different concerns and conflicts 
continue to be experienced in both family and business life. Production and service 
contractions in the sectors in this extraordinary process; It causes an increase in 
unemployment, a decrease in family income, the interruption of formal education of children, 
and the emergence of various uncertainties and illegal practices. The prevalence of seasonal, 
short-term, social security and irregular child labor also poses a threat during the Covid-19 
pandemic. In this study, the possible effects of the Covid-19 pandemic, which has affected the 
whole world, on child labor, which is predicted to become widespread in working life, were 
evaluated. In this context, within the scope of the study, first of all, the definitions of child 
labor in the literature, its historical processes, the prevalence of child labor in working life and 
its effects in terms of human rights violations were examined. In the conclusion part of the 
study, suggestions were made regarding the measures that can be taken against the possible 
negative effects of child labor during and after the Covid-19 pandemic. 
Keywords: Covid-19, Child Labour, Working Life, Economic Crisis 
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EVLAT EDİNEN İLE EVLAT EDİNİLEN ÇOCUK ARASINDA DOĞAN 
MİRASÇILIK İLİŞKİSİ 

       
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇAĞLAYAN AYGÜN 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-5099-0178                 
 
ÖZET 
Evlat edinme ile evlat edinilen çocuk arasında yapay bir soybağı ilişkisi kurulmaktadır. 
Kurulan bu bağ, evlat edinenle evlatlık ve onun altsoyu arasında kanunen bir altsoy-üstsoy 
hısımlığının kurulmasını sağlar. Evlat edinilen çocuk, arada kurulan bu hısımlık dolayısıyla, 
Kanun gereği yasal mirasçı olarak kabul edilmiş olsa da, onun mirasçılığı diğer altsoy gibi 
kan hısımlığına dayanmamaktadır. Her ne kadar kan hısımlığına dayanan bir mirasçılık 
olmasa da, mirasçı olma açısından evlat edinilen çocuk, mirasbırakanın altsoyu ile aynı 
haklara sahiptir. 
Evlat edinilen çocuğun mirasçılığının bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, evlat 
edinilen çocuğun mirasçılığının çift taraflı olmasıdır. Evlat edinilen çocuk hem öz ana 
babasının hem de evlat edinenin mirasçısıdır. Bir diğer özellik ise, evlat edinilen çocuk ile 
evlat edinen arasındaki mirasçılığın tek yönlü olmasıdır. Şöyle ki, evlat edinen ve hısımlarının 
evlat edinilen çocuğa mirasçı olması söz konusu değildir. Bu durum, yasal mirasçılık 
açısından getirilen emredici bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlat edinen ve 
hısımlarının, evlatlığa mirasçı olamaması gerek TBMM Adalet Komisyonu’nda gerekse 
doktrinde eleştirilmiş; ancak Kanunda bu düzenleme yerini korumuştur. Bu mirasçılığın 
özelliklerinden biri de evlat edinilen çocuğun sadece evlat edinene mirasçı olmasıdır. 
Dolayısıyla evlatlık, evlat edinenin diğer hısımlarına mirasçı olamamaktadır. 
Evlat edinilen çocuğun mirasçılığı ile ilgili önemli bir husus, yasal miras hakkının ortadan 
kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkindir. Eski Kanun döneminde yer alan hükümler buna 
açıkça izin vermekte iken, yürürlükteki Kanunda böyle bir hüküm yer almamaktadır. 
Yürürlükteki Kanunda evlatlığın mirasçılığının ortadan kaldırılabileceğine ilişkin bir hükmün 
bulunmaması, mirastan feragat sözleşmesiyle böyle bir sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağına 
ilişkin bazı görüşlerin ileri sürülmesine neden olmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: evlat edinen, miras, yasal miras, evlat edinilen çocuk 
 
THE RELATIONSHIP OF THE HEIRSHIP BETWEEN ADOPTER AND ADOPTEE 

 
ABSTRACT 
With adoption, an artificial paternity relationship is established between the adopter and the 
adopted child. This bond establishes a legal relationship between the adopter and the adopter 
and his descendants. Although the adopted child has been accepted as a legal heir due to this 
relationship established in between, his inheritance is not based on blood kinship like other 
descendants. Although there is no inheritance based on blood kinship, the adopted child has 
the same rights as the descendant of the heir in terms of being an heir.  
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There are some features of the inheritance of the adopted child. The first of these is that the 
inheritance of the adopted child is bilateral. The adopted child is the heir of both his natural 
parents and the adopter. Another feature is that the inheritance between the adopted child and 
the adopter is one-way. Namely, it is not possible for the adopter and his relatives to inherit 
the adopted child. This situation emerges as a mandatory regulation brought in terms of legal 
inheritance. The fact that the adopter and his relatives could not be heirs to the adoption was 
criticized both in the Justice Commission of the Grand National Assembly of Turkey and in 
the doctrine; however, this regulation has preserved its place in the Law. One of the features 
of this inheritance is that the adopted child is the heir only to the adopter. Therefore, the 
adoption cannot inherit the other relatives of the adopter. 
An important issue regarding the inheritance of the adopted child is whether the legal right of 
inheritance can be removed. While the provisions of the old Law period clearly allow this, 
there is no such provision in the current Law. The absence of a provision in the current Law 
regarding the abolition of the heirship of the adopted child causes some opinions to be put 
forward as to whether such a result can be achieved with an inheritance waiver agreement. 
Keywords: Adopter, heirship, legal heirship, adoptee 
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İKLİM KRİZİNİN ÇOCUK HAKLARINA ETKİSİ 
 
Özel Hukuk Tezli YL Öğrencisi Stajyer Avukat Şevval CEYHAN 
Çağ Üniversitesi 
ORCID: 0000-0002-5608-4958 
 
Milletlerarası Özel Hukuk ABD Araştırma Görevlisi Özge DEMİRDELEN 
Çağ Üniversitesi 
ORCID: 0000-0001-9046-5124 
 
ÖZET 
İklim değişikliği, yıllardır varlığını sürdüren küresel sorun olmasına karşılık son zamanlarda 
etkilerinin daha net görülmesi ve bu krizle başa çıkmaktan başka çare olmadığının fark 
edilmesi dolayısıyla ciddi tehlike arz ettiği sıklıkla gündeme gelmekte ve hatta son 
zamanlarda iklim krizi şeklinde adlandırılmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak; küresel 
sıcaklık artışı yaşanmakta, aşırı hava olayları, seller ve orman yangınları meydana gelmekte, 
doğal afetler artmakta, su kaynakları azalmakta ve canlılar zehirli hava solumaktadır. Bazı 
bölge vatandaşları meydana gelen bu etkiler nedeniyle zorunlu göçe maruz kalmaktadır. 
Ayrıca bilim insanları, gelecekte iklim krizine bağlı olarak salgın ve ölümcül hastalıkların 
ortaya çıkacağını belirtmektedir. Günümüzde iklim krizine karşılık acil önlemler alınması 
gerektiği vurgulanmakta, aksi takdirde gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya 
bırakılamayacağından söz edilmektedir. İklim krizi karşısında en savunmasız olan ve en çok 
etkilenen kesimi çocuklar oluşturmaktadır. Doğal afetler neticesinde çocuklar; okulu bırakma, 
zorla evlendirilme, insan ticareti, cinsel sömürü ve istismar gibi risklerle karşı karşıya 
kalmaktadır. Özellikle zorunlu göçe maruz kalan iklim mültecileri çocuklar açısından sayılan 
bu riskler daha ciddi boyutlardadır. İklim değişikliğinin önüne geçilmesini sağlayacak 
önlemler alınmadığı takdirde gelecekte bu sorunlar daha da ciddi boyutlara ulaşacaktır.  
Bahsedilen etkiler ve riskler dikkate alındığında iklim krizinin çocukların yaşam, sağlık, 
gelişim gibi Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile garanti altına alınmış 
temel haklarını tehdit ettiğini söylemek mümkündür. Çalışma kapsamında; iklim değişikliği 
ve iklim değişikliğine bağlı zorunlu göçün, başta çocuklar olmak üzere, gelecek nesillere 
etkisi insan hakları kapsamında ve ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde 
incelenerek, değerlendirilmesi yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Çocuk Hakları, 
İklim Değişikliği, İklim Krizi, İklim Mültecileri 
 

THE IMPACT OF THE CLIMATE CRISIS ON CHILDREN’S RIGHT 
 
ABSTRACT 
Although climate change is a global problem that has been going on for years, it is frequently 
mentioned that it poses a serious danger because its effects have been seen more clearly 
recently and that there is no other solution but to cope with this crisis, and it has even recently 
been called a climate crisis.   
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Depending on climate change; global temperature increase is experienced, extreme weather 
events, floods, and forest fires occur, natural disasters increase, water resources decrease, and 
living things breathe toxic air. Some citizens of the region are exposed to forced migration 
due to these effects. In addition, scientists state that epidemic and deadly diseases will emerge 
due to the climate crisis in the future. Today, it is emphasized that urgent measures should be 
taken against the climate crisis, otherwise it is mentioned that a livable world cannot be left 
for future generations. Children are the most vulnerable and most affected group in the face of 
the crisis. As a result of natural disasters, children face risks such as dropping out of school, 
forced marriage, human trafficking, sexual exploitation, and abuse. These risks, especially for 
children of climate refugees who are subject to forced migration, are more serious. Unless 
measures are taken to prevent climate change, these problems will reach even more serious 
dimensions in the future. Considering the mentioned effects and risks, it is possible to say that 
the climate crisis threatens the fundamental rights of children, such as life, health, and 
development, which are guaranteed by the United Nations Convention on the Rights of the 
Child. Scope of study; the impact of climate change and forced migration due to climate 
change on future generations, especially children, will be examined and evaluated within the 
scope of human rights and in the framework of national and international regulations. 
Keywords: United Nations Convention on the Rights of the Child, Children's Rights, Climate 
Change, Climate Crisis, Climate Refugees 
 
GİRİŞ 
Belirli bir bölgedeki hava olaylarının, uzun yılların ortalamasına dayanan durumu olan iklim 
(Türkeş; 2008); zaman içerisinde doğal ve beşeri faktörlerin etkisi ile değişikliğe 
uğramaktadır (Türkeş, Sümer, Çetiner; 2000). Özellikle Sanayi Devrimi ve sonrasındaki 
dönemi kapsayan makineleşme süreci iklim değişikliğinde beşeri faktörlerin etkisini daha ön 
plana çıkarmaktadır. Bu dönemde; fosil yakıt tüketiminin artması, ormansızlaşma, tarımsal 
etkinlikler ve sanayi süreçleri gibi çeşitli insan faaliyetleri atmosferdeki karbondioksit (CO2) 
ve diğer başlıca sera gazlarının (su buharı (H2O), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve ozon 
(O3)) birikiminin hızla artışına neden olmakta ve küresel ısınmaya yol açarak iklim 
değişikliğinde önemli rol almaktadır (Türkeş; 2008).  
İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliğinde aldığı rolün ciddi dereceye ulaşması, iklim 
değişikliğinin tanımına da yansımaktadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) - United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC)1 iklim değişikliğini tanımlarken, insan faaliyetlerinin iklim 
değişikliğindeki önemli boyuttaki etkisini vurgulamaktadır.  BMİDÇS’nin 1. maddesinin 2. 
fıkrasına göre iklim değişikliği; “karşılaştırabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim 
değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan 
insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”  şeklinde tanımlamaktadır.  
İklim değişikliğinin etkileri bölgesel olarak meydana gelmeye başlamakta ancak bölgesel 
sınırları aşıp küresel ve nesiller arası boyutlara ulaşmaktadır (Aksay, Ketenoğlu, Kurt; 2005). 
İklim değişikliğinin başta çevresel alanda olmak üzere; sosyal, politik ve hukuki boyutta 
birçok etkisi bulunmaktadır.   
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Çevresel alandaki etkiler genel olarak; deniz seviyesindeki yükselme neticesinde sel, taşkın ve 
erozyonun artması, tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi ve açlık tehlikesinin artması, 
çoğu ekosistemin yok olma tehlikesi ile karşılaşması, ormanların tahrip olması ve yok olma 
tehlikesi ile karşılaşması ve su kaynaklarına erişimin zorlaşması şeklinde meydana 
gelmektedir (Doğan, Tüzer; 2011).  
 
Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Merkezi - United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction (UNDRR) tarafından hazırlanan “Afetlerin İnsan Maliyeti 2000-2019” raporunda; 
1980-1999 ve 2000-2019 yılları arasındaki veriler değerlendirildiğinde afet sayısının 
neredeyse iki katına çıktığı ve sel oranlarındaki artışın büyük ölçüde iklim değişikliğinden 
kaynaklandığı belirtilmektedir. 
 

Şekil 1: “Afetlerin İnsan Maliyeti 2000-2019” raporu2 

 
 
İklim değişikliğinin; özellikle deniz seviyesindeki yükselmenin meydana getirdiği afetler, 
tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesiyle oluşan açlık tehlikesi, kuraklık ve su 
kaynaklarına erişimin zorlaşması etkileri büyük çaplı göç akımlarına yol açmaktadır 
(Steffens; 2019). Dünya Bankası (The World Bank) tarafından hazırlanan iklim değişikliğinin 
yol açtığı göç konulu kapsamlı rapor; 2050 yılına kadar özellikle Sahra Altı Afrika, Güney 
Asya ve Latin Amerika bölgelerinde yaşayanlar olmak üzere 140 milyon insanın iklim 
değişikliği nedeniyle ülke içi zorunlu göçe maruz kalabileceğini ortaya koymaktadır (The 
World Bank Report; 2018).  
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Şekil 2: Muhtemel iklim göçmeni sayısı3 

 
 
Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar; müdahale edilmediği ve gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde iklim değişikliği etkilerinin felaket boyutuna ulaşacağını göstermektedir (Aksay, 
Ketenoğlu, Kurt; 2005). Ayrıca olumsuz çevresel etkiler; toplumsal barış ve güvenliği, sosyal 
ve ekonomik gelişmeleri, bireyler ve devletler arasındaki eşitlik ve adaletin sağlanmasını da 
olumsuz etkilemektedir (Ovacık; 2017). Durumun ciddiyetinin vurgulanması amacıyla iklim 
değişikliğinin son yıllarda iklim krizi şeklinde de adlandırılmaya başlandığı görülmektedir. 
İklim değişikliği hassas ve savunmasız bireyleri daha ağır şekilde etkilemektedir (Guterres; 
2020). Dolayısıyla iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkileri; fizyolojik, toplumsal ve 
duygusal gereksinimlerinden dolayı çocukları daha çok etkilemektedir (Seal, Vasudevan; 
2011). İklim krizine karşı önlemler alınmadığı ve krizin önüne geçilmediği takdirde, olumsuz 
etkilerin ciddi seviyelere ulaşacağını ve bu durumdan da çocukların daha çok etkileneceklerini 
söyleyebilmek mümkündür. Bu kapsamda çalışmamızda, iklim krizinin çocuk haklarına etkisi 
ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde incelenerek değerlendirilmesi yapılacaktır. 
 
İKLİM KRİZİNİN OLUMSUZ ETKİSİ: ÇOCUK HAKLARI 
Çocuklar iklim krizinin olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenen hassas ve savunmasız 
kesimde yer almaktadır (IPCC; 2012). İklim krizi çocukların; yaşamını, sağlığını, eğitimini, 
gelişimini, adaptasyonunu ve psikolojisini önemli derecede etkilemektedir. Özellikle hava 
kirliliği, artan hastalıklar, besin kaynaklarına erişim sorunu, temiz suya ulaşmadaki 
güçlülükler (Kızmaz; 2021), global etkiye maruz kalan (Demirdelen, Odman; 2017) 
çocukların adaptasyon sorunu, doğal afetler ve zorunlu göç nedeni ile eğitim hayatının 
aksaması ve tüm bu süreçlerin yol açtığı davranışsal ve psikolojik bozukluklar (Aydın, Şahin, 
Akay; 2017) iklim krizinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileridir.  
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Ayrıca bu süreçlerde çocuklar yetim kalma, ailelerinden ayrılma, cinsel istismara uğrama, 
engelli olma, yasa dışı ticarete maruz kalma ve zorla evlendirilme tehlikeleri ile 
karşılaşabilmektedir (Çocuk Çalışma Grubu; 2012). Dolayısıyla iklim krizi; çocuklar 
açısından çevresel sorun olma boyutunu aşarak, birçok alanda çocukların hayatına olumsuz 
etki etmektedir.  
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu - United Nations International 
Children's Emergency Found (UNICEF)’in iklim değişikliği ve su krizi hakkında yakın tarihte 
hazırlamış olduğu on maddelik raporda, milyonlarca çocuğun tehlike altında olduğu 
vurgulanmaktadır. UNICEF’in hazırlamış olduğu bu raporda;  
- “yaklaşık 500 milyon çocuğun kasırga fırtına gibi aşırı hava olayları veya deniz 
seviyelerindeki yükselme nedeni ile yüksek sel riski altında yaşamakta, 
- temiz su kaynaklarına erişim imkânlarının kısıtlanmasının çocukların kolera, tifo gibi 
hastalıklara yakalanma riskini arttırmakta,  
- kirli suların 5 yaş altı çocuklar açısından önde gelen ölüm nedenleri arasında yer almakta, 
- her gün 5 yaşın altındaki 700’den fazla çocuğun su kıtlığı, sanitasyon ve ishalden ölmekte 
- 2040 yılına kadar her 4 çocuktan 1’inin su stresi aşırı yüksek bölgelerde yaşayacağının 
öngörülmekte” 
olduğu belirtilmektedir (UNICEF; 2021). 
UNICEF’in ortaya koymuş olduğu veriler değerlendirildiğinde iklim krizinin çocuklara 
etkisinin ne kadar ciddi boyutlara ulaştığı açık şekilde görülmektedir. Yetişkinlere kıyasla 
daha hassas ve savunmasız olduğu bilinen çocukların hakları, insan hakları kapsamında 
değerlendirilmelerinin yanı sıra ayrıca başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme (BMÇHDS) - United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)4 
olmak üzere uluslararası ve ulusal düzenlemeler çerçevesinde de güvence altına alınmaktadır. 
Bu kapsamda iklim krizi neticesinde ihlal edilen çocuk hakları önce uluslararası düzenlemeler 
ve sonrasında ulusal düzenlemeler kapsamında değerlendirilecektir.  
 
Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirme 
İklim krizi çocukların başta yaşama hakkı olmak üzere; sağlık, yeterli beslenme ve barınma 
gibi sağlıklı ve iyi yaşam için yeterli standartlara sahip olma, gelişme ve eğitim gibi temel 
haklarını tehdit etmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi -Universal Declaration of 
Human Rights (UDHR)5, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi - Charter of Fundamental 
Rights of the European Union (CFR)6, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) - European 
Convention On Human Rights (ECHR)7 sayılan hakları genel olarak insan hakları kapsamında 
ve UNCRC de özellikle çocuk haklarını esas alarak uluslararası düzlemde düzenlenmektedir. 
İklim krizi çocukların bütün haklarından önce, en temel hak olarak değerlendirilen yaşama 
hakkına (UDHR m. 3, CFR m. 2, ECHR m. 2, UNCRC m. 6/1) yönelik tehdit 
oluşturmaktadır. Yaşama hakkına yönelik tehditler; yeterli ve sağlıklı yaşam standartlarına 
erişimi de olumsuz etkilemektedir.  Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması 
için yeterli yaşama standartlarına sahip olma hakkı bulunmaktadır (UDHR m. 25/1). İklim 
krizinin olumsuz etkileri, sağlıklı ve iyi yaşam için yeterli standartlara sahip olunmasını ve 
çocukların bedenen, zihnen, ruhen ve sosyal açıdan yeterli ve sağlıklı gelişim sağlamalarını 
önemli ölçüde engellemektedir.   
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Hava kirliliği, temiz suya erişim zorlukları, sağlıklı ve yeterli besine erişim sorunu ve doğal 
afetler; çocukların sağlık ve  (UNCRC m. 24) sağlıklı ve iyi yaşam için yeterli standartlara 
sahip olma (UDHR m. 25/1) haklarını ihlal etmektedir. 
Her çocuğun; bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli 
hayat seviyesine sahip olma hakkı bulunmaktadır (UNCRC m. 27). İklim krizi çocukların 
sağlıklı çevrede yaşamlarını sürdürebilmelerine engel olmanın yanı sıra iklim krizi kaynaklı 
çevresel sorunlar, doğal afetler ve dolaylı etkiler çocukların; bedensel, zihinsel, ruhsal, 
ahlaksal ve toplumsal gelişim süreçlerini olumsuz etkilemekte (Karabulut, Bekler; 2019) ve 
bu hakka erişimlerini zorlaştırmaktadır. Çevresel sorunlar giderilse dahi çocukların gelişim 
süreçlerindeki bu olumsuz etkilerin geçmesinin daha uzun yıllar boyunca devam etmesi 
muhtemeldir. Olumsuz çevre koşulları bazı bölgelerde çocukların okula gitme imkânlarını 
kısıtlamakta ve eğitim hakkını (UDHR m 26, CFR m. 14, ECHR Ek Protokol m. 2, UNCRC 
m. 28) engellemektedir. Zorunlu göçe maruz kalan çocuklar açısından tüm bu hak ihlalleri 
daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır (Polat, Evliyaoğlu; 2008’den aktaran Kara, Nazik; 2018). 
Ayrıca büyükçe risk içeren çevresel sorunların, özel yaşamı veya aile yaşamını doğrudan ve 
ciddi şekilde etkilediği durumlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi - European Court of 
Human Rights; özel hayata, aile hayatına ve konuta saygı hakkının (UDHR m. 12, CFR m. 7, 
ECHR m. 8, UNCRC m. 16) ihlal edildiğini kabul etmektedir8. 
Ulusal düzenlemeler, uluslararası düzenlemeler göz önünde bulundurularak 
düzenlenmektedir. Türk hukukundaki iklim krizinin olumsuz etkilerine karşı çocukları 
koruyan haklar da uluslararası düzenlemelerle benzerlik göstermektedir. Bu kapsamda 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; “yaşama”, “maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme” (m. 17/1), “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama” (m. 56/1),  “eğitim - öğrenim” 
(m. 42/1), “özel hayata ve aile hayatına saygı” (m. 20/1) haklarını güvence altına almaktadır.  
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Günümüzde etkileri ciddi boyutlara ulaşan ve herhangi bir önlem alınmadığı takdirde gelecek 
yıllarda giderek daha tehlikeli boyutlara ulaşacağı öngörülen küresel iklim krizinin etkilerini 
önlemek amacıyla acil eylem planları ile kararlı şekilde hareket edilmesi gerekmektedir 
(Baydemir; 2021). İklim krizinin küresel boyutta meydana getirdiği bu etkilerle başa 
çıkabilme çabaları, bütün ülkelerin geniş çapta işbirlikleri yapmaları gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır (Pamukçu; 2006). 21.04.1994 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) - United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC)9, bu kapsamda ilk önemli adım olarak kabul edilmektedir. 
Uluslararası işbirlikleri; protokoller ve anlaşmalar ile devam ettirilerek UNFCCC’yi 
destekleme çalışmaları yürütülmekte ve iklim krizine karşı ortak çözüm bulma arayışları 
devam etmektedir.   
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İklim krizi ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar arasında yer alan; taraf ülkelere 
küresel sıcaklık artışının 2°C’nin altına indirilmesi ve 1,5°C seviyelerinde tutulması için 
çeşitli politikalar uygulama, gerekli önlemleri alma ve 2050 yılına kadar net sera gazı 
emisyonlarını sıfıra indirme yükümlülükleri yükleyen Paris İklim Anlaşması (Paris 
Anlaşması) - Paris Agreement10, Paris Anlaşması’nın gerektirdiği yükümlülükleri yerine 
getirme amacıyla yayımlanan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı - The European Green Deal11 

ve yakın zamanda onaylanan Avrupa Birliği İklim Yasası Teklifi - Proposal for European 
Climate Law Regulation12 önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
tarafından 16.07.2021 tarihinde yayımlanan 2021/15 sayılı Genelge’de13; Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere uyum kapsamında Yeşil Mutabakat Eylem Planı 
yayımlanacağının belirtilmesi iklim krizi ile mücadele kapsamında Türkiye’de de ciddi 
önlemler alınmaya başlandığını göstermektedir. 
Climate Action Tracker (CAT)14’in  “2100’de beklenen CO2 salımı ve ısınma öngörüleri” 
grafiği Paris Anlaşması tam olarak uygulansa dahi küresel sıcaklığın 2,8 - 3,2 °C arasında, 
mevcut vaatler hayata geçirildiğinde ise 2,5 - 2,8 °C arasında olacağını belirtmektedir.  
 

Şekil 3: 2100 CO2 salımı ve ısınma öngörüleri15 

 
 

İklim krizi ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli adımlar atıldığı 
görülmektedir. Ancak çalışmalardan verim almak adına uluslararası anlaşmaların yapılıp, 
politikaların belirlenmesi yeterli olmamakta; başta devletler olmak üzere, kamu kuruluşları, 
özel kuruluşlar ve her bir bireyin iklim krizi konusunda bilinçli şekilde ve farkındalıkla 
hareket etmesi gerekmektedir.  
İklim krizi ile mücadele konusu gelecek nesiller için yaşamı daha sürdürülebilir kılmak ve 
daha yaşanabilir çevre bırakmak amacıyla belirlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları - United Nations Sustainable Development Goals16 arasında “iklim 
eylemi” başlığı altında yer almaktadır. Sadece günümüz için değil geleceğimiz ve gelecek 
nesiller olan çocuklar için de iklim krizi ile mücadele edilmesi, onlar için sürdürülebilir, 
sağlıklı yaşam ortamı ve daha yaşanabilir çevre bırakma bilinci ile hareket edilmesi zorunlu 
hale gelmektedir.  
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21.09.2019 ve 23.09.2019 tarihleri arasında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 
İklim Zirvesinde,  zirveye katılan 60 ülkenin liderlerine seslenen 16 yaşındaki çevre aktivisti 
Greta Thunberg: “Boş sözlerinizle benim hayallerimi, çocukluğumu çaldınız!” diyerek iklim 
krizine karşı mücadelede yetersiz kalındığını belirtmiştir. Ayrıca yaşı 8 ile 17 arasında 
değişen çevre aktivisti gençler zirve kapsamında; Türkiye, Almanya, Fransa, Brezilya ve 
Arjantin’i iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gereken önlemleri almadıkları 
gerekçesiyle çocuk haklarını ihlal etmekle suçlamış ve bu ülkeleri Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Komitesi’ne şikâyet etmiştir. Şikâyet dilekçesinde; sayılan ülkelerin, UNCRC’den 
doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirtilmiştir17.  
UNCRC’ye taraf devletlerin çocukların hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami 
çabayı göstermeleri gerekmektedir (UNCRC m. 6/2). İklim krizine karşı yeterince önlem 
almayan UNCRC’ye taraf devletler bu azami çabayı göstermemektedir. İklim krizinin önüne 
geçmek amacıyla önlemler alınırken hassas ve savunmasız kesimde yer alan çocukların 
geleceklerinin, haklarının ve menfaatlerinin dikkate alınarak hareket edilmesi önem arz 
etmektedir. Geliştirilen politikaların çocuklara daha sağlıklı ve yaşanabilir çevre bırakmaya 
yönelik olarak geliştirilmesi, iklim krizi sürecinde hakları ihlal edilen; bedensel, zihinsel, 
ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimleri açısından zarar gören çocukların yapılan çalışmalar 
ve geliştirilen politikalarda dikkate alınması günümüzde ertelenemeyecek kadar acil bir 
mesele haline gelmiş bulunmaktadır. Başta devletlerin, kamu kuruluşlarının, özel kuruluşların, 
sivil toplum kuruluşlarının ve her bir bireyin iklim krizi ile mücadelede elini taşın altına 
koyarak elinden geleni yapması gerekmektedir. Bu noktada sivil toplum kuruluşları iklim 
krizine karşı mücadelenin önemi konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığın sağlanması ve 
ebeveynler de gelecek nesilleri çocuk yaşta iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam 
konularında bilinçli nesiller olarak yetiştirmeleri konularında önemli rol oynamaktadır.   
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ÇOCUKLAR BAKIMINDAN ORGAN ve DOKU NAKLİ 
 
Dr. Yiğit İLTAŞ 
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0001-5728-0902 
 
ÖZET 
İnsan vücudundaki organ veya dokularından birinin işlevini sağlıklı bir biçimde yerine 
getirememesi, insanın hayat kalitesi düşüren ve çoğunlukla yaşam fonksiyonlarını olumsuz 
etkileyen bir durumdur1. Bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan sağlık problemlerinden dolayı 
yaşama umudu kalmayan hastaların organ ve doku nakilleri ile birlikte iyileşme imkanına 
sahip olması ve günümüzde pek çok organ ve dokunun tıbben nakledilebilir olması bu 
nakillerin önemini artırmıştır2. Bu bakımdan da uzun süreli iyileşmeler sağlayan ve hayat 
kalitesini artıran bu nakiller, güvenli ve başarılı tıbbi müdahaleler haline gelerek 
yaygınlaşmıştır3. Ancak, bir tıbbi müdahale olarak bağışta bulunanın kişilik hakları ve beden 
bütünlüğünü ile yakından ilişkili olduğu kabul edilen bu nakillerin hukuka uygun olarak 
nitelendirilebilmesi için bağışlayanın rızası şarttır. Aksi bir durum ise suç teşkil edecektir4. 
Diğer taraftan, her geçen gün artan nakil bekleyen hasta sayısının bir kısmını ise çocuklar 
oluşturmaktadır5. Bu çalışmada, öncelikle konu ile ilgili olarak organ, doku, organ ve doku 
nakli gibi temel kavramlara yer verilecektir. Daha sonra, ülkemizdeki yasal mevzuatlar 
kapsamında çocuklardan organ ve doku alınmasında çocuğun ya da yasal temsilcisinin rıza 
göstermesinin mümkün olup olmadığı, bu konuda canlı ve ölü verici bakımından bir ayrım 
yapılıp yapılamayacağı ve çocukların alıcı konumunda olması durumunda rıza gibi kavramlar 
tartışılacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Organ ve Doku Nakli, Çocuklarda Organ Nakli, Çocuklarda Doku 
Nakli, Çocuklarda Organ ve Doku Nakli 
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2 KOÇAK SÜREN, Özlem, Organ ve Doku Naklinin Yasal ve Etik Açıdan İncelenmesi. TBB Dergisi, Sayı: 73, 
2007, s.174-195. 
3 PARLAK, Ş,  Organ Bağışı ve Organ Naklinde Ortaya Çıkan Sorunlar, TBB Dergisi, Sayı: 83, s.189-122.. 
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 83, 2009, s. 189-222. 
4 KAN AYDIN, Çağrı, Organ veya Doku Ticareti Suçu, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 1, 2011, s. 129-162; 
KOÇAK SÜREN, s. 174. 
5 EDİRNE, Tamer, Türkiye’de Organ ve Doku Nakli Uygulamaları: Sonuçları ve Strateji Önerileri, T Klin J Med 
Sci, Cilt: 24, Sayı: 3, 2004, s. 261-266; ANIL, Ayşe Berna/ ANIL, Murat/YAVAŞCAN, Önder/ KANAR, Berat/ 
AKSU, Nejat, Çocuklarda Beyin Ölümü ve Organ Nakli:Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 4, 1998, 
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ORGAN AND TISSUE TRANSPLANTATION IN TERMS OF CHILDREN 
  
ABSTRACT 
Malfunction of any organ or tissue in human body is a condition which reduces the quality of 
human life and mostly affects life functions in a negative way1. The fact that people who have 
health problems because of this case and have no hope of survival seize the opportunity to get 
better thanks to the organ and tissue transplantations and many organ and tissue can be 
transplanted medically make these transplantations more significant2. In this respect, these 
transplantations which provide long-term recovery and increase life quality have become safe 
and successful medical interventions and as a result they are quite widespread3. However, the 
consent of the donor is a must so that these transplantations can be regarded as legal as they 
are closely related to personal rights and bodily integrity as a medical intervention. Otherwise, 
it will constitute a crime4. On the other hand, it is known that there are some children in the 
list which shows increasing number of patients waiting for transplantation5. In this study, key 
concepts such as organ, tissue, organ and tissue transplantation will be covered firstly. Then, 
whether with consent of the child or his/her legal representative is possible to take organ from 
children within the scope of legal regulations in our country, whether there is a distinction in 
terms of living child and dead donors in terms of consent and who should give the consent 
consent if children are in the receipent position will be discussed. 
Keywords: Organ and Tissue Transplantation, Organ Transplantation in Children, Tissue 
Transplantation in Children, Organ and Tissue Transplantation in Children 
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AYETLER BAĞLAMINDA BOŞANAN AİLELERDE ÇOCUKLARIN HAKLARI 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül ORUÇ 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi 
ORCID 0000-0003-0114-1991 
 
Özet 
Kur’an, Müslüman toplumun temeline aile kurumunu yerleştirmektedir. İnsanoğlu, var 
oluşunun ilk aşamasından itibaren eşiyle beraber zikredilmekte; bir aile kurumumun içinde 
konumlandırılmaktadır. Ayetler, aile konusuna özel bir değer atfetmektedir. Ailenin hassas 
dengeler üzerine kurulu olduğu beyan edilmekte; aileyi oluşturan bireylerin haddi aşan 
eylemlerine karşı “takva” emredilmektedir. Kuşkusuz arzu edilen, Kur’an’ın beyan ettiği 
üzere aile birlikteliğinin huzur, sevgi ve merhamet temelinde devam etmesidir. Ancak ne var 
ki kimi zaman işler arzu edildiği gibi gitmez ve aile birlikteliği sona erer. Nasıl ki evlilik, 
hayatın bir gerçeğiyse boşanma da hayatın bir gerçeğidir.  
Boşanma, Kur’an ayetlerinde yer alan konular arasındadır. Boşanmanın aşamaları belirtilerek 
henüz boşanma gerçekleşmezden evvel tarafların sınırlarına riayet etmesi emredilmektedir. 
Belli bir süreç içinde gerçekleşen ve sayıyla sınırlandırılan talak, iddet süresi ve iddet 
müddetince sahip olunan haklar Kur’an’ın boşanma konusunda beyan ettiği temel konular 
arasındadır. Boşanmadan bahseden ayetlerin ele aldığı diğer bir husus da çocuklarla 
alakalıdır. Kur’an, çocukların yaşam hakkından, emzirilme hakkından, eğitim ve terbiye 
hakkından, yetim çocukların haklarından bahsetmekle birlikte boşanma sürecinde de 
çocukların haklarından söz etmektedir. Sıkıntılı bir süreç olan boşanma aşamasında, tarafların 
aralarındaki husumetin çocuklara zarar vermesi engellenmekte; böylesi bir durumda çocuğun 
mağdur olması önlenmektedir. Henüz kendi hakkını koruyacak imkâna sahip olmayan 
çocuğun anne karnından itibaren haklarını muhafaza eden ilahi öğreti, çocukların haklarına 
ayrıca dikkat çekmekte ve bunları kayıt altına almaktadır. 
Çalışmamız, boşanma sürecinde çocukların haklarını konu alan Kur’an ayetlerini ele 
almaktadır. Özellikle anne karnındaki çocuğun muhafazası konusunda iddet dönemindeki 
kadının sahip olduğu hakların önemine dikkat çekilecek ve bebeğin emzirilme hususunu 
beyan eden ayetlerin yorumlarından bahsedilecektir. Böylelikle Kur’an’ın boşanmış 
ailelerdeki çocukların hakları konusundaki temel prensiplerinin ortaya konması 
hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’an, boşanma, çocuk, hak  
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THE RIGHTS OF CHILDREN IN DIVORCED FAMILIES WITHIN THE  
CONTEXT OF VERSES 

 
Abstract 
The Qur’an places the family institution in the foundation of Muslim society. Mankind is 
mentioned together with her/s spouse from the first stage of her/s existence; mankind is 
positioned within a family institution. The verses refer a special value to the subject of family. 
It is declared that the family is built on delicate balances; “taqwa” is commanded against the 
transgression actions family members. Undoubtedly, the continuation of family unity on the 
basis of peace, love and compassion, as the Qur’an declares is desired. However, sometimes 
things do not go as desired and the family union ends. Just as marriage is a fact of life, divorce 
is also a fact of life.   
Divorce is among the subjects included the Qur’an verses. It is ordered that the parties should 
respect to the boundaries of each other before the divorce takes place through specifying the 
stages of divorce. Talaq, which takes place in a certain period and is limited in number, the 
duration of iddah and the rights having during iddah are among the main issues declared by 
the Qur’an about divorce. Another issue considered by the divorce verses is about children. 
The Qur’an mentions about the right of children to live, the right to be breastfed, the right to 
education and upbringing, the rights of orphaned children, and also the rights of children 
during the divorce process. In the divorce phase, which is a troublesome process, the enmity 
between the parties is prevented from harming children; in such case, the child is prevented 
from being a victim. The divine teaching, which protects the rights of the child, who does not 
have the opportunity to protect his own rights yet, from the mother's womb, also draws 
attention to the rights of children and records those rights.  
Our study considers the verses of the Qur’an about the rights of children during the divorce 
process. In particular, the importance of the rights of women in the period of iddah regarding 
the protection of the child in the womb will be emphasized and the interpretations of the 
verses declaring the baby’s breastfeeding issue will be mentioned. Thus, it is aimed to reveal 
the basic principles of the Qur’an on the rights of children in divorced families. 
Keywords: Tafsir, Qur’an, divorce, child, right 
 
Giriş 
Aile, toplumun temelini oluşturur ve bu bakımdan toplumsal açıdan büyük bir önemi haizdir. 
Toplumun sağlam temeller üzere bina edilmesi, toplumda huzur ve emniyetin tesis edilmesi 
açısından aile kurumu değerlidir. Bireysel ve toplumsal sahadaki pek çok konunun Kur’an 
ayetlerinde konu edildiği bilinmektedir. Bu çerçevede Kur’an’da aile kurumunun da özel ve 
ayrıcalıklı bir konu olarak zikredildiği görülmektedir. Kur’an’ın birçok konuda temel ilkeleri 
beyan ettiği, insanlara dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösterdiği bilinmektedir. Aile konusu 
gündeme gelince ilişkilerin hassasiyetini ve dengesini öne çıkartan, bu bakımdan temel 
ilkeleri ayrıntılar üzerine bina eden hükümler dikkat çekmektedir.  
Aile kurumunun bünyesinde taşıdığı değer ve önem dikkate alındığında insanlar arası ilişkiler 
ve toplumsal yapı bakımından ailenin dikkate değer bir misyonu olduğu görülmektedir.  
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Ancak aileyi oluşturan bireyler arasında kimi zaman arzulanan huzurun sağlanamadığı yahut 
bu birlikteliğin bozulduğu bilinmektedir. Böyle bir durumda takip edilecek davranış metodu 
hakkında Kur’an ayetleri temel ilkeler belirlemektedir.  
Aile birlikteliğinin sona ermesi söz konusu olunca öne çıkan konulardan biri de ailenin 
çocuklarıyla ilgilidir. Boşanmanın yıpratıcı ve hassas bir süreç olduğu açıktır. Böyle bir 
dönemde çocukların haklarının belirlenmesine ve korunmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Çocukların yaşam hakkının korunmasından başlamak üzere çocukların diğer bireyler gibi 
belli haklarına işaret eden Kur’an, boşanma durumunda da çocukların haklarına dikkat 
çekmektedir. Sözü edilen dönemde çocuklarla ilgili özellikle hamilelik sürecindeki kadının 
sahip olduğu haklar ve emzirme dönemindeki çocukların süt hakları öne çıkmaktadır. Bu 
hakların gereği üzere yerine getirilmesi ise hassas dengeler üzere kurulu ailenin sona ermesi 
halinde çocukların haklarının korunması konusunda önem arz etmektedir. 
 
1. Kur’an’da Ailenin Temelleri 
Yüce Allah, insanların atası Âdem’in yaratılışını ve cennetten çıkartılmasını Kur’an’da beyan 
etmektedir. Hz. Âdem, bu serüvende cennete yerleşmesinden itibaren eşiyle birlikte 
anılmaktadır. “‘Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip 
için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz.’ dedik (el-Bakara 2/35).” Daha 
sonra şeytanın onları aldatması, tevbe etmeleri, cennetten çıkartılmaları esnasında Âdem ve 
eşi beraber zikredilmekte ve muhatap alınmaktadır. (Bk. el-Bakara 2/36-38). Öyleyse Allah, 
insanın yaratılışının başlangıcında onu bir aile içinde konumlandırmaktadır. İnsanın varlık 
serüveninin henüz ilk aşamasında eşlerin bir arada bulunduğu bir aile bulunmaktadır. 
Dolayısıyla ailenin, insanın yaratılış kodlarında bulunduğu anlaşılmaktadır.  
Kur’an ayetleri hukuk alanında genel kurallar ortaya koymakta ve temel ilkelerden 
bahsederek bir çerçeve belirlemektedir. Ancak aile meselesi gündeme gelince hükümlerin 
ayrıntılarıyla beyan edildiği, farklı durumlara hitap eden emirlerin söz konusu edildiği 
görülmektedir. Bu durum aile konusunun İslam nazarındaki önemine işaret etmektedir. 
Kur’an’da ailenin kurulmasına yönelik emirler kimi zaman topluma yönelik olarak 
gelmektedir. “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları 
evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş 
olandır, hakkıyla bilendir (en-Nûr, 24/32). ” Bekârların ve ihtiyaç sahiplerinin 
evlendirilmesine yönelik ilahi buyruklar, evliliğin ve dolayısıyla ailenin kurulmasına yönelik 
ilahi bir teşvik olarak kabul edilebilir.  
Ailenin insanlık adına önemi bilinmektedir. Kur’an, ailenin önemini vurgulamakla birlikte 
birtakım ilkeleri beyan ederek ailenin niteliklerinden de bahsetmektedir. Yüce Allah, ailenin 
ünsiyet, meveddet ve merhamet ilkeleri üzerine kurulmasını emretmektedir. “Onlara ısınıp 
kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları 
yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler 
vardır (er-Rûm 30/21).”  
Allah’ın insanlara eşler var etmesi, onun delillerinden, susturucu kanıtlarından sayılmaktadır. 
Eşlerin kendi cinslerinden var edilmesi, aralarındaki yakınlığın sebebi olarak beyan 
edilmektedir. (Kurtubî, 16:412; İbn Kesîr, 11:20)   
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İnsanların kendi şekillerinden ve cinslerinden eşlerle bir araya getirilmesi, aralarındaki 
birliğin sağlanması konusunda önem arz etmektedir. Eşlerin arasında birbirlerine 
yakınlaşmalarını sağlayan sevginin, merhametin var edildiğine ve bunun Allah tarafından 
yaratıldığına işaret edilmektedir. (Zemahşerî, 4:571) Bütün bunlar ise Allah’ın kanıtları ve 
susturucu delilleri hakkında düşünen kimseler için ibret ve öğüt olarak beyan edilmektedir. 
(Taberî, 18:478) Ayette üç önemli ilke üzerinde durulmaktadır ki bunlardan biri de rahmet’tir. 
Tefsirlerde zikri geçen rahmetin çocuk olduğu belirtilmektedir. (Râzî, 25:111; Kurtubî, 
16:412) Dolayısıyla aileler açısından çocuğun merhamet vesilesi olduğu hatırlatılmaktadır. 
Sözü edilen niteliklere sahip olan aileler çocukların maddi ve manevi gelişiminde önem arz 
etmektedir. 
Ayetlerde üzerinde durulan diğer bir husus ise ailenin kollektif bir sorumluluk içinde 
olmasıdır. “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 
koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve 
kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır (et-Tahrîm 66/6).” Dolayısıyla ailede 
bencilliği ortadan kaldırıp birlik şuurunun yerleştirilmesi önem arz etmektedir. 
Ailenin temel niteliklerinden biri de mahremiyettir. Kadın ve erkek arasındaki özel bağa işaret 
eden Kur’an ayeti ailenin koruyucu ve örtücü özelliğine yer vermektedir. “Onlar sizin için 
elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz (el-Bakara 2/187).” Elbise nasıl ki insanı koruyorsa 
eşlerin de birbirine karşı muhafaza eden bir işlevi bulunmaktadır.  
Aile, çocukların maddi ve manevi yönden gelişmesi bakımından önemlidir. “Göklerin ve 
yerin egemenliği Allah’a aittir. O dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bahşeder, 
dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. 
Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter (eş-Şûrâ 42/49, 
50).” buyuran Yüce Allah, çocukları bir nimet olarak tanımlamaktadır. Çocukların hayatın 
süsü olduğunu bize hatırlatmaktadır. (Bk. el-Kehf 18/46) Dolayısıyla anne ve babaya verilen 
bu emanetin huzur ve güven içinde, mutlu bir yuvada yetişmesi ve korunması gerekmektedir. 
 
2. Kur’an’da Boşanmış Ailelerde Çocukların Hakları  
Talak, sözlükte serbest bırakmak ve bağını çözmek anlamına gelmektedir. (Halîl b. Ahmed, 
3:57; Cevherî, 4:1518). Istılah olarak ise kocanın belli lafızları kullanmak suretiyle evlilik 
akdini sona erdirmesi anlamında kullanılmaktadır. (Serahsî, 6:2; İbn Âbidîn 4:423-426). 
Boşanmayı ifade etmek üzere daha ziyade talak konusu gündeme gelmektedir. Ancak 
İslam’da karşılıklı rıza ile boşanma, tefrik denen adli boşanma ya da farklı nedenlerle 
boşanma işlemi gerçekleşebilmektedir. (Serahsî, 6:171-235; 7:2-59; İbn Âbidîn, 5:57-133). 
Dolayısıyla İslam’da boşanma, farklı nedenlere bağlı olarak ve değişen faillere göre çeşitli 
şekillerde söz konusu olmaktadır.  
Boşanma, aile birlikteliğinin temellerinin sarsılması neticesinde gündeme gelmektedir. Aileyi 
oluşturan bireyler üzerinde olumsuz etkileri büyüktür. Toplumun temel dinamiği olan ailenin 
yıkılması, Allah katında da sevilmeyen bir durum olarak tasvir edilmektedir. Allah Resulü 
“Allah’a en sevimsiz gelen meşru işlerden biri, boşanmadır.” (Ebû Dâvûd, Talâk 3; İbn Mâce, 
Talâk 1) buyurarak boşanmanın sebep olabileceği olumsuzluklara işaret etmektedir. Ancak 
İslam, hayatın akışı içinde boşanmanın gerçekleşme ihtimalini de göz ardı etmemektedir. Zira 
ayetler boşanmaya karar verilmesiyle birlikte aşamalı durumlardan söz etmektedir. 
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“Boşama iki keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle 
serbest bırakmak gerekir (el-Bakara 2/229).”  
Boşanmadan bahseden ayetler, boşanmanın gelişigüzel bir iş olmadığını beyan etmektedir. 
Ayetlerde konunun belli şartlarının ve ilkelerinin söz konusu edilmesi boşanmanın bir hak 
ihlaline dönüşmemesi noktasında vurgulu ifadeler olarak değerlendirilebilir. Talâk Suresi’nde 
boşanmayla ilgili ilkelerden bahsedilirken devamlı surette Allah’tan korkup sakınma 
uyarısında bulunulmaktadır. “Rabbiniz Allah’a saygısızlıktan sakının (et-Talâk 65/1).” “Kim 
Allah’a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir (et-Talâk 65/2).” “Kim 
Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir (et-Talâk 65/4).” şeklindeki 
ifadeler, boşanma konusunda ilkeleri beyan eden ayetlerin yanı sıra yer almaktadır. Hakların 
birbirine karıştığı, hassasiyetin arttığı ve ilişkilerin karmaşık hale geldiği boşanma sürecinde 
tarafların Allah’tan korkup sakınmak suretiyle doğru yolu takip etmeleri emredilmektedir. 
Kur’an’ın boşanma konusundaki bu hassas tutumu kuşkusuz çocukların hakları meselesinde 
de gündeme gelmektedir. 
İnsanlık tarihine bakıldığında çocukların haklarının korunması konusunda kimi zaman olumlu 
yönde gelişmelerin yaşandığı görülmekte ancak kimi zaman hak ihlalleri öne çıkmaktadır. 
(Topal, 2006:252-255). Kur’an, nazil olduğu dönemde çocuklarla ilgili hak ihlallerine dikkat 
çekmektedir. “Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir (en-
Nahl 16/58).” “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın! Biz onların da sizin de 
rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır (el-İsrâ 17/31).” şeklindeki 
ayetler toplumun bir parçası olan çocukların zulme uğradığını beyan etmekte ve onların 
haklarına işaret etmektedir. Çocuk hakları konusunda asırlar öncesinde Kur’an ayetlerinin yol 
gösterici ilkeler ortaya koyduğu görülmektedir.  
Çocukların haklarının gündeme geldiği konulardan biri de boşanmadır. Boşanmanın aile 
bireyleri üzerinde birtakım yıkıcı etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Ancak hiç şüphe yok ki 
boşanmanın en büyük etkisi ailelerin çocukları üzerinde görülmektedir. (Bk. Bilici, 2014:92-
105). Çocuk üzerindeki bu olumsuz etkinin yanı sıra çocukların haklarının ihlal edilmesi 
ihtimali de bulunmaktadır. Zira taraflar arasında söz konusu olabilecek kavga ve münakaşa 
hali çocuklar adına olumsuz bir ortama sebep olmaktadır. İslam, boşanma döneminde 
çocukların haklarını koruma adına önemli ilkelerini beyan etmektedir.  
Modern araştırmalar bebeğin henüz anne karnında olduğu dönemden itibaren etrafında 
meydana gelen olaylardan etkilendiğini ve bunlara tepkiler verdiğini ortaya koymaktadır. Bu 
hakikatin tespitinden asırlar önce Kur’an, hamilelik dönemindeki kadınlar için özel bir hüküm 
beyan etmektedir. Boşanan kadınlar için iddet sürelerini beyan eden ayetler hamile hanımlar 
için iddet süresinin doğuma kadar olduğunu belirtmektedir. “Gebe olanların bekleme süreleri 
ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir 
kolaylık verir. İşte bu, Allah’ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah’a saygısızlıktan 
sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları, 
durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkânlarını daraltmak 
yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar 
nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza (çocuğunuzu) emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin 
ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin 
hesabına başka bir kadın emzirecektir (et-Talâk 65/4, 5).”   
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Kocasından boşanan yahut kocası ölen hamile hanımların iddet olarak isimlendirilen bekleme 
süreleri doğum yapana kadar devam etmektedir. (Taberî, 23:54, 58; İbn ‘Atiyye, 8:332) 
Hamile hanımların iddet süresi boyunca hem nafaka hem de evlerinde oturma imkanı 
kendilerine verilmektedir. (Kurtubî, 21:53) Erkeğin imkanı ölçüsünde kadının oturma 
hakkının ona sağlanması emredilmektedir. (Taberî, 23:59; Zemahşerî, 6:148) Ayrıca erkeğin 
kadına verdiği nafakayı ve oturttuğu yeri terk etmesi için onu zorlaması yasaklanmaktadır. 
(Râzî, 30:36; İbn Kesîr, 14:40) Hamilelik döneminin kadın için zorlu bir süreç olduğu 
bilinmektedir. Bununla birlikte aile birlikteliğinin de bu dönem içinde sona ermesi, kadın 
üzerinde maddi ve manevi anlamda ciddi hasarlar bırakabilir. İslam, kadının bu özel anında 
onun nafaka ve iskân bakımından desteklenmesini emretmektedir. Kuşkusuz bu destek, 
dolaylı yönden çocuğun da anne karnında korunması anlamına gelmektedir. Bu şekilde anne 
karnındayken olaylara müdahale edemeyen fakat olaylardan etkilenen bebeğin haklarının 
muhafaza edildiği görülmektedir.  
Boşanmış ailelerin çocuklarının henüz anne karnındayken korunması açısından ilkeleri beyan 
eden Kur’an, bebek dünyaya geldikten sonra da onun haklarına dikkat çekmektedir. Bebeğin 
dünyaya gelmesiyle birlikte en önemli mesele, bebeğin beslenmesidir. Kur’an ayetlerinde 
bebeğin beslenmesi konusu da gündeme getirilmektedir: “Emzirmeyi tamamlamak isteyen 
için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve 
giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın (babanın) borcudur. Hiç kimse gücünü 
aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın ne de babası 
çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük 
vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan 
dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı sütannelere emzirtmek isterseniz münasip 
olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah’ın koyduğu kurallara aykırı 
davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir (el-Bakara 
2/233).”  
Boşanmanın gerçekleşmesi halinde kadın, baba adına çocuğu emzirmektedir. (Taberî, 4:206; 
Râzî, 6:125). Ayette emzirme konusunda öncelikle annenin zikredilmesi annenin süt emzirme 
konusundaki önceliği, çocuğa karşı şefkatinin yüceliği ve üstünlüğü nedeniyledir. (Râzî, 
6:126). Bu nedenle emzirme konusunda çocuğun annesinin öncelikli hakka sahip olduğu 
beyan edilmektedir. Eğer anne emzirmek isterse emzirir aksi halde bırakabilir. Ancak bebek 
başka sütanneyi kabul etmezse anne emzirmeye zorlanır, şeklinde bir görüş de 
aktarılmaktadır. (Taberî, 23:65; Kurtubî, 21:56). 
Çocuğun bakım sorumluluğunun mali yükü babaya yüklenmektedir. (Kurtubî, 21:60). 
Çocuğun acziyeti ve zafiyeti nedeniyle babaya nafaka sorumluluğu verilmektedir. Anne 
vasıtasıyla gıdası karşılandığından dolayı emzirme konusunda da anneye öncelik 
verilmektedir. (Kurtubî, 4:111). Ayette önce annenin daha sonra ise babanın hakkının 
zikredilmesi, çocuğun annenin bakımına babasından daha çok ihtiyaç duymasıyla ilgilidir. 
(Râzî, 6:129). Ayette “maruf” ilkesi üzerinde de durulmaktadır. Süt emzirme döneminde anne 
ve babanın boşanmış olsa bile iyilik yolundan ayrılmaması istenmektedir. Zira çocuk, her 
ikisinin evladıdır. O yüzden çocuğun haklarını yerine getirme konusunda beraberce hareket 
etmeleri gerekmektedir. (Zemahşerî, 6:150; İbn ‘Atiyye, 8:333). Önemli olan çocuğun 
mağdur edilmemesidir.   
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Bu nedenle emzirme konusunun iyilikle çözülmesi emredilmektedir. (Kurtubî, 21:56). Bu 
nedenle gerek anne gerekse baba tarafından bir sıkıntının çıkması istenmemektedir.  
Çocuğun bakımı ve terbiyesi konusu fıkıh kitaplarında “hıdâne” başlığı altında ele 
alınmaktadır. Hıdâne sözlükte bir şeyi taşımak, yan, taraf (Ezherî, 4:209), kadının çocuğunu 
yan tarafında taşıması gibi yanına koymak (Halîl b. Ahmed, 1:328; Cevherî, 5:2102), 
korumak ve muhafaza etmek (Ezherî, 4:210) anlamlarına gelmektedir. Hıdâne hakkı olan 
kimsenin çocuğun terbiye işini yürütmesi anlamında kullanılmaktadır. (İbn Âbidîn, 5:252). 
Hıdânede hak sahiplerinde aranacak şartlar, hıdânenin süresi, mekân, mesken ve ücretin 
tespiti, hıdâne sonrası oluşacak durum konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. (Baktır, 
1986:265-288). 
Hıdâne hakkına sahip olabilmek için birtakım şartların gündeme getirildiği görülmektedir. 
Kişinin hür, akıllı, büluğa eren, güvenilir ve kudretli olması gibi şartlar öne sürülmektedir. 
Ancak şefkat özelliğine ayrıca dikkat çekilmektedir. (İbn Âbidîn, 5:253). Nafaka konusunda 
babanın sorumluluğu olmakla birlikte hıdâne konusunda ise annenin öne çıktığı 
görülmektedir. (İbn Âbidîn, 5:257). Zira küçüklerin terbiyesinde ve eğitiminde anneler daha 
şefkatli ve uygun bir tavır içinde bulunmaktadır.  
Allah Resulü’ne gelen bir hanım “Ey Allah’ın Resulü, şu benim oğlumdur. Karnım ona yuva, 
göğsüm pınar, kucağım da sıcak bir kundak oldu. Şimdi ise babası beni boşadı ve çocuğu 
benden çekip almak istiyor.” diye şikayette bulundu. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Başkası 
ile evlenmediğin sürece onun üzerinde önce sen hak sahibisin.” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Talâk 
35). Dolayısıyla boşanma döneminde çocuğun sadece maddi ihtiyaçları değil manevi 
ihtiyaçları da dikkate alınmaktadır. Kuşkusuz çocuğun manevi olarak en çok ihtiyaç duyduğu 
annenin şefkati ve yakınlığıdır. 
Çocuğa en müşfik olan kuşkusuz annedir. Hıdâne ilkeleri çerçevesinde anneden sonra öne 
çıkanlar nineler ve daha sonra da öncelikle anne tarafından olmak üzere hanım akrabalardır. 
Burada önemli olan çocuğa karşı merhametli ve müşfik olma konusundaki yakınlıktır. Diğer 
yandan tasarruf konusunda ise erkekler öne çıkmaktadır. (Kâsânî, 5:205, 206). Böylece mali 
yönden babasının koruması altında bulunan çocukların annenin şefkatinden mahrum kalması 
önlenmektedir. 
İslam’da çocuğun henüz anne karnındayken annesi vasıtasıyla korunması konusu gündeme 
gelmektedir. Bebek dünyaya geldikten sonra ise beslenmesi meselesi süre kaydıyla birlikte 
beyan edilmektedir. Ayrıca İslam hukukunda hidâne başlığı altında çocuğun korunması ve 
yetişmesi bakımından ayrıntılı ilkelerin ele alındığı görülmektedir. Bütün bu hususlar, 
muhtemel hak ihlallerine karşı boşanma döneminde çocukların haklarını koruma bakımından 
önem arz etmektedir.  
 
SONUÇ 
Hayatını tek başına devam ettirme imkânına sahip olmayan çocukların korunmaya ihtiyacı 
bulunmaktadır. Çocukların sevgi, huzur ve güven içinde korunması ve yetişmesi bakımından 
ailenin önemi büyüktür. Ancak sözü edilen ailenin huzur, sevgi ve merhamet eksenli olması 
gerekmektedir. Zira ancak böyle bir aile ortamında arzu edilen nesil yetişecektir.  
Ailelerin gelecek nesillerin inşasındaki etkisinin yanı sıra toplumun şekillenmesindeki işlevi 
de bilinmektedir.   
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Ailelerin toplumun en küçük yapısı olmakla birlikte etkisi ve değeri büyük bir işleve sahip 
olduğu açıktır. Ancak ailelerin huzur, sevgi ve merhamet temelinden uzaklaşması ve aileyi 
oluşturan bireylerin hayatlarının eziyete dönüşmesi de mümkündür. İslam, ailenin önemini ve 
değerini beyan etmekle birlikte hayatın gerçeklerinden de uzak kalmamaktadır. Ailelerin 
birlikteliği sona erdirme imkân ve olasılığı İslam’da göz ardı edilmemektedir. Böyle bir 
durumda ise belirlenen birtakım ilkelerin yol gösterici olduğu görülmektedir.  
Boşanma, hassasiyet gerektiren sıkıntılı bir süreçtir. Özellikle ailelerin çocukları bulunması 
halinde konunun daha büyük bir özeni hak ettiği açıktır. Çocukların henüz dünyaya 
gelmezden önce can güvenliğini beyan eden ve çocukların haklarından bahseden İslam’ın 
boşanma durumunda da çocukların haklarını koruduğu görülmektedir. Kur’an ayetleri, 
çocuğun henüz anne karnında olduğu dönemde boşanmanın gerçekleşmesi halinde doğum 
oluncaya kadar annenin konut ve nafaka hakkını temin etmektedir. Çocuk dünyaya geldikten 
sonra ise en çok ihtiyacı olan süt hakkı süresiyle birlikte zikredilerek çocuğun muhafazasına 
devam edilmektedir. Kur’an’da yer almamakla birlikte hıdane hakkı da çocuğun maddi 
olduğu kadar manevi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önem arz etmektedir.  
Aile birlikteliğinin sona ermesiyle tarafların kendi dertlerine düşüp çocuklarını ihmal etmesi 
ihtimalinin bulunduğu bir dönemde İslam, çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarını koruma 
altına almaktadır. Hassas ve sıkıntılı bir süreç olan boşanma döneminde çocukların haklarını 
koruyan İslam’ın ilkelerinin, günümüzdeki problemlere çözüm olacağı açıktır. 
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İSPANYOL İÇ SAVAŞI’NDA ÇOCUK OLMAK 
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ÖZET 
1936 yılında Fas’ta bulunan askeri garnizondaki bir isyanla başlayan İspanyol İç Savaşı, 
İspanya’da II. Cumhuriyet yönetiminin sonunu getirerek, İspanyol ulusunu Cumhuriyet 
Ordusu ve İsyan Ordusu’nu destekleyenler olarak ikiye böler. Franco liderliğindeki İsyan 
Ordusu Hitler Almanyası ve Mussolini İtalyası tarafından desteklenirken, Cumhuriyet Ordusu 
da Stalin ve SSCB tarafından desteklenir. Böylece İspanyol İç Savaşı, bir anlamda 
uluslararası güçlerin rekabet sahasına dönüşür. Ancak, SSCB’den gelen yardım, diğerleriyle 
kıyaslandığında öyle yetersizdir ki; 3 yıl süren savaş, 1 Nisan 1939’da İsyan Ordusu’nun 
galibiyetiyle sonuçlanır. Böylece, İspanya’da 1975’e kadar sürecek Franco diktatörlüğü 
başlar. Çocuklar, hem iç savaştan, hem de savaş sonrası yaşanan zorluklardan en çok 
etkilenen grupta yer alır.  Savaş sırasında evini ve ailesini yitiren çocuklar olduğu gibi, 
savaşın etkilerini yaşamamaları için, savaş sürerken yurtdışına daha güvenli ülkelere 
gönderilen çocuklar da bulunmaktadır. Özellikle, anne ve babası Cumhuriyet Ordusu 
saflarında savaşa katılan birçok çocuk; Fransa, Belçika, İngiltere, İsviçre, Danimarka, SSCB 
gibi ülkelere gönderilir. Savaş bitiminde çoğu evine dönen bu çocuklar içinde, özellikle 
SSCB’ye gönderilenlerin geri dönüşü sırasında iki ülke arasında ciddi sorunlar yaşanır. Los 
niños de Rusia, Rusya’nın Çocukları, denen bu çocuklar, İspanyol İç Savaşı’na ek olarak bir 
de SSCB topraklarında sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalırlar. Geri dönmeyi başarabilen 
çocuklar gibi, savaşta evini ve ailesini yitiren birçok çocuk sokaklarda yaşamak zorunda kalır. 
Çalışmamızın amacı, gerek İspanyol İç Savaşı sırasında gerekse hemen ardından yaşanan 
dönemde, çocukların savaştan nasıl etkilendiklerini incelemektir. Böylece çocukların gözüyle 
İspanyol İç Savaşı’nın nasıl yaşandığının aktarılması amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İspanyol İç Savaşı, İç Savaş ve çocuk, Rusya’nın Çocukları, Savaş 
anlatıları 
 

BEING A KID DURING THE SPANISH CIVIL WAR 
  
ABSTRACT 
The Spanish Civil War that starts with a military uprising in 1936 puts an end to the Second 
Spanish Republic and divides the Spanish nation into two parts,  as supporters of the 
Republican Army and the Rebellion Army. The Rebellion Army is supported by Hitler’s 
Germany and Mussolini’s Italy while the Republican Army receives aid from the USSR. 
Thus, the Spanish Civil War, in a sense, turned into a competitive field of international 
powers; yet being compared to the contribution of Hitler and Mussolini, Stalin’s is so 
insignificant that the Republican Army loses to the Franco’s. The Spanish Civil War lasts 3 
years and just after the victory of the Rebellion Army in 1939, Franco establishes a 
dictatorship in Spain that will end in 1975.   
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The children in the middle of this civil war are among the most affected group. While there 
are children who lose their homes and families during the war, there are also children who are 
sent abroad to safer countries during the war to avoid the effects of the war. In particular, 
many children whose parents fight in the ranks of the Republican Army are sent to countries 
such as France, Belgium, England, Switzerland, Denmark, USSR. Most of the children come 
back to Spain at the end of the war while some, such as the ones that are evacuated to the 
USSR, are not allowed to return. These children, called Los niños de Rusia, Children of 
Russia, have to face with some extra troubles in the USSR, in addition to the Spanish Civil 
War. Besides, many children who have lost their homes and families in the war are forced to 
live on the streets. The aim of our study is to examine how the children in Spain are affected 
by the war during and after the Spanish Civil War. Thus, it is aimed to show the results of the 
Civil War through the eyes of the children.  
Keywords: Spanish Civil War, Children and the Spanish Civil War, Children of Russia, 
Narration of the Civil War 
 
GİRİŞ 
İspanya 1898’de denizaşırı son kolonisi olan Küba’nın kaybıyla XV. yüzyıldan beri sahip 
olduğu imparatorluk sıfatını yitirir.  Tüm XIX. yüzyıl boyunca çok çeşitli siyasi, ekonomik ve 
sosyal sorunlarla uğraşan İspanya için, 1898 yılında yaşanan bu kayıp, sadece bir toprak 
parçasını kaybetmekten çok daha büyük bir anlam taşımaktadır. İspanya’nın neresi olduğu, 
sorunların nasıl çözüme kavuşacağı gibi sorular XX. yüzyılın ilk yıllarında İspanyol fikir 
dünyasının en büyük sorunudur. İstikrarsız hükümetler, ekonomik sorunlar, isyanlar, grevler 
XX. yüzyıl İspanyası için olağan sorunlar arasındadır. Bu sırada Fas’ta devam etmekte olan 
savaş da hem askeri hem de ekonomik olarak İspanya’nın sırtında büyük bir yüktür. 1923 
yılında XIII. Alfonso İspanya kralı iken, komutan Primo de Rivera, bir darbe ile hükümeti 
düşürür ve yeni bir hükümet kurar. 1930 yılına kadar devam edecek bu yönetim, Primo de 
Rivera Diktatörlüğü olarak anılacak ve kralın da desteğiyle İspanya’ya biraz nefes 
aldıracaktır. Bu dönemde altyapı çalışmalarına hız verilir, ekonomik ve sosyal hayat 
düzeltilmeye çalışılır ve yönetime en büyük prestiji kazandıran Fas Savaşı’na son verilir. 
Ancak, tüm bu olumlu gelişmeler dışında, her tür muhalif ideolojinin yasaklanması, doğal 
olarak giderek artan tepkiler doğurur. 29 Ekonomik Krizi ile ekonominin de kötüye gidişi, 
çatlak seslerin iyice duyulur olmasını sağlar. 1930 yılında Primo de Rivera istifa eder. 1931 
yılında yerel seçimlerde sol ittifakın sağladığı büyük başarı ile sokağa dökülen halk 
hareketinin doğal bir sonucu olarak II. Cumhuriyet ilan edilir. XIII. Alfonso ülkeyi terk etmek 
zorunda kalır ve İspanya, tarihinde ikinci olarak cumhuriyet idaresine kavuşur. Sol ittifakın 
zaferi, cumhuriyet idaresinin yeniden tesisini sağlar; ancak, bu durum ne sorunların 
çözülmesine ne de sol ittifakı oluşturan değişik grupların tek vücut halinde hareket etmesine 
yarar. Ayrıca, Cumhuriyet yönetiminden rahatsız olan muhafazakârlar ile kralın ülkeyi terk 
etmesini kabul edemeyen kraliyet yanlıları ile Kilise, cumhuriyet idaresinin müzmin muhalif 
kanadını oluşturur. Dolayısıyla, kimseyi memnun edemeyen cumhuriyet hükümetlerinde 
çatlak sesler çok erken duyulur. Herkes, ülkenin sorunları için tek çözüm yolunun kendi 
ideolojisinin iktidar olmasından geçtiğine inanmıştır ve her bir grup bir diğeriyle kavgalıdır.  
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Ekonomik sıkıntılar, işçi grevleri, yoksulluk, eğitim ve sağlık hizmetlerinin tüm ülkeye 
yayılamaması gibi sorunlar hâlâ mevcuttur ve İspanya’da kazan kaynamaktadır.  
Tam da bu atmosferde, 17 Temmuz 1936’da İspanya’nın Fas garnizonunda başlayan askeri 
ayaklanma, kısa sürede İspanya’nın tamamına yayılır. Henüz 2 gün içinde, meşru Cumhuriyet 
hükümetine bağlı “Cumhuriyet Ordusu” ile isyancı birliklerin oluşturduğu “İsyan Ordusu”, 
İspanyol İç Savaşı’nın iki tarafını oluşturur. Elbette iki tarafı da destekleyen farklı bir takım 
güç odakları bulunmaktadır ve bu güç odakları arasında uzun yıllara dayalı husumet, iç 
savaşın da önemli sebeplerindir.  Karşı tarafın kendisine “Kızıllar” dediği Cumhuriyet Ordusu 
ve bu orduyu oluşturan “Halk Cephesi”; meşru Cumhuriyet hükümetini destekleyenler, çeşitli 
işçi grupları, sendikalar, Kilise karşıtları ile sosyalizmden komünizme kadar geniş bir 
ideolojik yelpaze tarafından desteklenmektedir. Karşı tarafın kendilerine “Faşistler” dediği 
İsyan Ordusu ve bu orduyu oluşturan “Milli Cephe” ise; II. Cumhuriyet’e karşı tüm odaklar 
ile muhafazakârlar, kraliyet yanlıları, İspanyol Falanj Partisi gibi aşırı sağcı gruplar ile Kilise 
tarafından desteklenmektedir. “İspanyol sağı, savaşı komünizme karşı bir haçlı savaşı olarak 
görürken; İspanyol solu ve Avrupa bu savaşı, halkın ve işçi sınıfının faşizme karşı romantik 
direnişi olarak idealize eder.” (Fusi, 2001: 693) Merkezi Burgos’ta bulunan ve General 
Francisco Franco tarafından yönetilen İsyan Ordusu aynı zamanda Hitler Almanyası ile 
Mussolini İtalyası’nın desteğini arkasına almışken, Cumhuriyet Ordusu Stalin ve SSCB 
tarafından desteklenir. Tam anlamıyla ikiye bölüne İspanyol ulusu, 3 yıl boyunca kanlı bir 
savaşın tarafı olmak zorunda kalır. Savaş, 1 Nisan 1939’da General Francisco Franco 
liderliğindeki İsyan Ordusu’nun mutlak galibiyetiyle sonuçlanır. Böylece İspanya’da 1975 
yılına kadar sürecek Franco diktatörlüğü başlamış olur. 
 
İSPANYOL İÇ SAVAŞI’NDA ÇOCUK OLMAK 
1936-1939 yılları arasında süren İspanyol İç Savaşı, İspanya’yı ikiye böler. Hem Cumhuriyet 
Ordusu, hem de İsyan Ordusu tarafında savaşan güçlere halk da dahil olur, kazananın 
olmadığı bu iç savaşta karşı tarafa merhamet gösterilmez. Hem savaş boyunca hem de savaşın 
ardından yoğun bir yıkım yaşanır. Tüm bu savaş atmosferinden en çok etkilenen grupların 
başında elbette ki çocuklar gelmektedir. Güvenlikten ve en temel ihtiyaçlarından mahrum 
kalan, küçük yaşta savaşa katılmak zorunda olan, ailesini ve evini kaybeden, sokağa düşen, 
açlık ve hastalıkla boğuşan çocuklar savaşın en kırılgan grubudur. 
Savaşın başında, mevcut ortamdan etkilenmemesi için, özellikle Halk Cephesi tarafında 
savaşan grupların çocukları yurtdışında güvenli bölgelere gönderilir. Irún üzerinden, Fransa, 
Belçika ya da Hollanda gibi ülkelere yollanan çocuklar, savaş bitiminde tekrar ülkeye 
döneceklerdir. 1936-39 yılları arasında; 20.000 çocuk Fransa’ya, 5.000 çocuk Belçika’ya, 
4.000 çocuk İngiltere’ye yollanır. İsviçre, Danimarka ve Meksika’ya gönderilen çocuklar da 
vardır. (Castillo Rodriguez, 1999: 43)  
Bu çocukların bir kısmı savaş bitince İspanya’ya geri döner, ancak, çoğu ne evlerine ne de 
ailelerine rastlayabilirler. Bu çocuklar ya sokaklarda yaşamak zorunda kalır, ya çocuk 
yurtlarına gönderilir ya da bir takım yardım kuruluşları tarafından bazı ailelere evlatlık olarak 
verilirler. Özellikle rejim yanlısı Frankist ailelelere “yeniden yetiştirilmek üzere” evlatlık 
olarak verilen bu çocukların, gerçek ailelerini bulma çabaları bugün bile İspanya gündemini 
ara ara meşgul eden konulardan biridir.  
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Savaş sırasında SSCB’ye yollanan çocuklar ise ayrı bir gündem konusudur. “Niños de Rusia” 
(Rusya’nın Çocukları) olarak adlandırılan bu grup içinde, SSCB’ye yollanan 2895 çocuğun 
(Castillo Rodriguez, 1999: 43) ülkeye dönüşü Franco İspanyası ile Stalin Rusyası arasında 
siyasi bir krize dönüşür. 1937-1938 yıllarında yollanan çocuklar, iç savaşın hemen sonrasında 
patlak veren II. Dünya Savaşı ile Rusya’da çok büyük sıkıntı ve yokluk çekerler. SSCB’ye ilk 
gelen çocuk grubu, Leningrad’da “Las Casas de Niños” isimli çocuk yurtlarına yerleştirilir. 
1938 yılına gelindiğinde, SSCB’de, 1 tanesi Moskova’da olan toplam 16 çocuk yurdu 
bulunmaktadır. (Castillo Rodriguez, 1999: 40)  
Sovyet eğitim sistemine göre eğitimlerine devam edilen çocuklar, II. Dünya Savaşı’nın 
başlaması ile güvenlik endişesiyle Rusya içinde başka yerlere nakledilirler. İç savaştan 
kaçarken, kendilerini II. Dünya Savaşı’nın ortasında bulan çocuklar için yine zorluklara dolu 
yıllar başlamıştır. Bu sırada yaşça büyüyen kimi çocuklar, SSCB saflarında savaşa da 
katılırlar.  
Fransa, İngiltere, Hollanda gibi yerlere gönderilen kimi çocukların ülkeye geri 
yollanmasından sonra, SSCB’nin de himaye ettiği çocukları İspanya’ya geri göndermesi talep 
edilir. Hatta bu durum, Franco İspanyası için adeta bir onur meselesine dönüşür; çünkü, 
“İspanya’nın öz evlatları Kızıllar tarafından eğitilmemelidir.” Ancak, SSCB de hem ideolojik 
hem de politik nedenlerle çocukları geri göndermeyi reddeder. SSCB’ye gönderilen çocuklar 
arasından, İspanya’ya geri dönebilen ilk büyük grup ancak Stalin’in 1953 yılında ölümü ve 
İspanya-SSCB arasındaki ilişkilerin görece düzelmesinden sonra mümkün olabilir. Bu 
çocuklardan bir kısmı SSCB’de kalmayı tercih ederken, bir kısmı da Küba ve Meksika gibi 
ülkelere göç ederler. 
 
İÇ SAVAŞ SONRASI İSPANYA VE ÇOCUKLAR 
Savaş sona erer, ancak savaşın bilançosu korkunçtur. “Resmi rakamlara göre savaşta her iki 
cephede ölenlerin toplam sayısı 300.000 kişidir. Bunlardan sadece 140.000 kadarının cephede 
öldüğü tahmin edilmektedir. 300.000 kişi ülke dışına kaçmıştır. 300.000 kişinin ise savaştan 
sonra yakalanarak hapse gönderilmiştir. 1939 – 45 yılları arasında hapishanelerde infaz 
edilenlerin sayısının ise en az 28.000, en fazla 200.000 civarında olduğu tahmin 
edilmektedir.” (Fusi, 2001: 708) “Görüldüğü üzere Frankistlerin kaç kişiyi kurşuna dizdiğiyle 
ilgili sağlıklı bir veri yoktur. Kaybeden tarafın kazanan tarafın insafına bırakıldığı ve kendine 
yöneltilen suçlamalara cevap veremediği, ayrıca her iki tarafın da yaptıklarını meşru gösterme 
çabası göz önünde bulundurulursa, o dönemde açıklanan her rakama şüpheyle yaklaşmak 
gerekmektedir.” (Şenyıldız, 2017: 166) 
İspanyol ulusu “kazananlar” ve “kaybedenler” olarak ikiye bölünür. Toplumun tamamının bir 
baskı ortamında yaşadığı İspanya’da, “kaybedenler”in ödemesi gereken bedeller savaş bitse 
de sona ermez. Dominique Lapierre ve Larry Collin’in ünlü eseri Yasımı Tutacaksın isimli 
eserinde, savaşın yol açtığı yıkımı şu satırlarla ifade eder:  
 
Zaferin bilançosu korkunçtu. Yaklaşık 600.000 İspanyol ölmüştü; iki milyondan fazlası 
yaralanmış ya da sakat kalmıştı. Yarım milyon ev yıkılmış ya da hasara uğramıştı. 183 kent ve 
kasaba harabeye dönmüş, 2.000 kilise ateşe verilmiş, sürülerin üçte biri yok edilmiş, 
demiryollarının hemen hemen yarısı kullanılamaz hale getirilmişti.  
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Ama bütün bunlar ruhsal zararın yanında yine de bir şey sayılmazdı. Bu çatışmanın, eşi 
görülmemiş bir vahşetle sürdürülen bu kardeş kavgasının İspanyolların kalplerinde yarattığı 
kini söndürmek ve ruhlarında açtığı yaraları kapatmak için kim bilir kaç on yılın geçmesi 
gerekecekti. Üstelik yenenlerin yenilenlere karşı acımasız davranmaları nedeniyle bu daha da 
güç olacaktı. Zaferi izleyen haftalar içinde 100.000 İspanyol kurşuna dizilecek ve iki milyon 
kişi uzun yıllar yatmak üzere hapishanelere atılacaktı. Savaşın yuvalarından söküp uzaklara 
attığı milyonlarca insan içinse, üç yıl önce kaçtıkları yerlere dönüş acı ve zor olacaktı. Bu 
uzun yolculuklar çoğu zaman bir evin harabelerinde ya da sevdiklerinin mezarlarında son 
buluyordu. (Lapierre ve Collins, 2012: 131) 
 
Sevdiklerinin mezarına ya da evinin harabelerine ulaşanlar sadece yetişkinler değil, ne yazık 
ki aynı zamanda çocuklardır. 28 Mayıs 1939’da Barcelona’da La Vanguardia gazetesine savaş 
mağduru bir çocuk tarafından verilen ilan, savaş bitiminde döndüğü evinin enkazıyla 
karşılaşan nice çocuktan sadece biridir:  
 
Ben Barcelonalı savaş mültecisi bir çocuğum. İsmim Manuela Giménez Rodríguez. 9 ya da 10 
yaşındayım. Annem, babam ve kardeşlerimle Lagasca sokağında yaşıyorduk, numarayı 
hatırlamıyorum. Burada başka bir evde benim gibi sığınmacı durumuna düşmüş bir kız 
kardeşim daha var, ama nerede yaşadığını bilmiyorum. Ben Vista Rica Senatoryumu’nda 
kaldım. Ayağımdan yaralıydım. Hala aksıyorum, ama koltuk değnekleriyle gezebiliyorum. 
Sizden, annem ve babamın nerede olduklarını biliyorsanız, onları bulmam için bana yardım 
etmenizi talep ediyorum. Annem ve babamın isimleri Rafaela ve José. (Abellá, 1985: 16) 
 
İspanyol İç Savaşı 1 Nisan 1939’da biter, ancak ardından başlayan dönemde açlığa ve 
yoksulluğa karşı verilen savaş devam etmektedir. İç savaşın tüm yıkımının yanında, İspanyol 
ulusu ve elbette çocuklar, kendilerini bir hayatta kalma mücadelesinin tam ortasında bulurlar. 
Yiyecek karne ile dağıtılmakta, yetersiz beslenme ve sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle 
ortaya çıkan salgın hastalıklar özellikle çocukları etkilemektedir.  
Kimi zaman kalacak yeri olmayan ya da anne babası hapiste olan çocuklar da hapiste hayatını 
sürdürmek zorunda kalır. Bu “çocukların bazılarının yetersiz beslenme sonucu öldüğü, 
bazılarının ise kaybolduğu bilinmektedir.” (Yener Gökşenli, 2011: 28) Zaten yetersiz 
beslenmekte olan çocuklar, kış aylarında bir de soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Sokakta yaşayan ya da soğuğa dayanıklı giysisi olmayan çocuklar “el ve ayak parmaklarında 
görülen egzamanın yanı sıra, kulaklarında da hem egzama hem de kaşıntı sorunlarına maruz 
kaldılar. Yetişkinlerde olduğu gibi çok sayıda çocuğun zatürreden yaşamını yitirdiği 
bilinmektedir.” (Yener Gökşenli, 2011: 29) 
1940 yılında Madrid’de bulunan İngiliz Enstitüsü yöneticisi Robert Starkie’nin İspanya’daki 
durumla ilgili gözlemleri ise şöyledir: 
İnsanların en çok acı çektiği nokta, benim gözlemlerime göre, yiyecek sıkıntısıdır. 
Sokaklarda, beslenme yetersizliğinden ötürü düşüp bayılan kadınlara, erkeklere, hatta 
çocuklara rastlamak çok olağandır. Hatta bazı köşe başlarında açlıktan ölüp kalan çocuklara 
rastlanabilir. (Cazorla Sánchez, 2000: 210)   
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Yoksulluk ve hastalıkla boğuşanlar dışında daha şanslı olan çocuklar elbette vardır. Ancak, 
onlar da Franco rejiminin her yanı saran atmosferinden kaçamazlar, çünkü Frankist 
propaganda her yerdedir. Örneğin, okullarda ders kitapları yeniden düzenlenmiş, özellikle 
İspanya tarihi “sakıncalı konular”dan ayrıştırılarak, “İspanyol ulusunun yararına olan 
konular” ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, bir takım “zararlı fikirlerin 
“yayıldığı Aydınlanma dönemi çok kısa işlenirken, İspanyol ulusunun oluşum basamakları 
arasında görülen Vizigotlar, Reconquista gibi dönemler daha detaylı anlatılmıştır.  
Okulları, İspanyol ruhunun merkezi olarak gören yeni rejim sadece ders kitaplarına ve 
içeriklerine önem vermekle kalmaz, okulları da ideolojisininin simgeleriyle donatır. Her 
sınıfta Franco’nun resimleri asılıdır. Karma eğitim yasaktır. Bu dönemde, yetişkinler kadar, 
çocuklar da Frankist propagandanın nesnesi durumundadırlar. Çünkü, “Öğretmenin görevi, 
çocuklara, dini ve sivil otoritelere boyun eğmeyi ve saygı göstermeyi öğretmektir. Bu konuda, 
iktidarın mutlak denetimi gereklidir. Okullar, toplumun yansımasıdır ve öğrencilere, 
geleceğin toplumunu yaratmak konusunda yol gösterici olmalıdır.” (Zenobi, 2011: 181-182) 
“Ailesi hangi görüşe mensup olursa olsun, bu yaşta bu şekilde bir propagandaya maruz kalan 
genç zihinlerin, rejim propagandasından herkese göre çok daha fazla etkilenmiş 
olabileceklerini söylemek yanlış bir değerlendirme olmaz.” (Şenyıldız, 2017: 245) 
Okulda, evde, sokakta, kısacası her yerde, çocuklar da mevcut siyasi ideolojinin etkisi 
altındadır. Örneğin, 1940’lı yıllara ait kağıttan bebek oyuncaklarda dahi falanj selamı veren 
bir çocuk figürü bulunmakta, bebek kıyafetleri askeri üniformalardan oluşmaktadır.  
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
28 Mart 1939’da Madrid’in de düşüşüyle İspanyol İç Savaşı resmen sona erer. Franco, savaşın 
bittiğini 1 Nisan 1939’da Burgos Ulusal Radyosundan şöyle duyurur: “Bugün, kızılların 
ordusu silahları bırakmış ve esir alınmıştır; bugün, milli birliklerimiz, en son hedeflerine de 
ulaşmıştır. Savaş bitmiştir.” (Abellá, 1985: 15) Ancak savaş, haklının değil güçlünün 
galibiyetiyle sonuçlanmış; bu durum uzun vadede hem İspanyol toplumunu, hem de meşru 
hükümetin haklılığını savunan uluslararası kamuoyunun vicdanını yaralamıştır. Bu hayal 
kırıklığını Albert Camus şu sözlerle ifade eder: “İspanya’da dövüşen gönüllüler, bu savaşın 
anılarını yüreklerinde kötü bir yara gibi taşımışlardır. Çünkü insan, haklı olduğu halde 
yenilebileceğini, zorbalığın gayrete boyun eğdireceğini, kimi zaman cesaretin mükâfatının 
olmadığını İspanya’da öğrenmiştir.” (Orwell, 2012: 5) 
Gerek İspanyol İç Savaşı gerekse savaş sonrasındaki dönem İspanyol halkı için yıkıcı etkiler 
sahiptir. Bu ortamdan en çok etkilenenlerin başında da hiç şüphesiz çocuklar gelmektedir. 
Onlar hem bir kardeş kavgasının ortasında kalmış; hem ailelerini, sevdiklerini, evlerini 
kaybetmiş; hem açlığı ve yoksulluğu yaşamış; kimi zaman sokaklarda yaşamaya mecbur 
olmuş, kimi zaman evlatlık olarak başka verilmiş; bazen sokakta gördüğü bir Frankist afişe 
selam vermiş, bazen tarih kitaplarının kitlesel propagandasının öznesi olmuş; fakat illa ki, bu 
savaşın ve ardından gelen diktatörlük döneminin en mağdur grubunu oluşturmuştur. 
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Tüm bu zor yıllara ve yaşanan her türlü zorluğa karşı, çocuklara özgü bir dayanma gücü ve bir 
tür savunma mekanizmasının da devreye girdiğini söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu 
konudaki en güzel örnek, dönemin bir çocuk manisinin dizelerinde saklıdır: 
“¡Franco, Franco! / Bize daha fazla beyaz ekmek ver/ Eğer vermezsen/ göreceksin! / Eşek, 
tazı, hayvan gibi/ geceleri anırdığını!)!”1 (Garrido Cendoya, 2011: 190) 
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KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN 
ÇOCUKLARDAKİ DİJİTAL BAĞIMLILIK 
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Özet 
Günümüzde artan teknolojik gelişmeler ve pandemi sürecinin etkisiyle eğitim ve iş ortamı 
gibi birçok günlük yaşantının sanal ortamlara taşınması teknolojinin kontrolsüz kullanımını 
ortaya çıkartmaktadır. Bu durum da çocuklarda dijital bağımlılığına neden olmaktadır. Farklı 
bilimsel yaklaşımların bu alanda kullanıldığı gözlemlenmiştir. Fakat bu sosyal sorunu 
çözümleme ve önleme noktasında koruyucu ve önleyici sosyal hizmet çalışmaları yetersiz 
kalmaktadır. Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet sosyal sorunlar ortaya çıkmadan önce; birey, 
aile ve toplum düzeyinde planlı müdahaleler gerçekleştirmektedir. Bu çalışma farklı bir bakış 
açısı sunmak amacıyla, dijital bağımlılığının önlenmesi noktasında koruyucu ve önleyici 
sosyal hizmetin rolünü değerlendirmektedir. Alan yazında ve uygulamada eksik olarak 
gözlemlenen kısım dijital bağımlılığının önlenmesinde sosyal hizmet disiplinin koruyucu ve 
önleyici boyutunun yetersiz kaldığıdır. Bu nedenle bu çalışma bu eksikliği gidermek için yeni 
bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır. Bu alanda birçok disiplin alanının çalışma yapmasına 
rağmen var olan diğer bilimsel müdahale yöntemleriyle çocuklardaki dijital bağımlılığın 
önlenemediği ve giderek arttığı gözlemlenmiştir. Çünkü bağımlılık çok boyutlu bir sorundur. 
Çok boyutlu olan sosyal sorunlara çok boyutlu şekilde müdahale edilmedikçe çözümlenmesi 
güçleşmektedir. Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetin çevresi içinde birey ilkesi ve bütüncül 
bakış açısı; bağımlılığın önlenmesi noktasında aile ve sosyal çevreyi de dâhil etmektedir. 
Dijital bağımlılığının biyo-psiko-sosyal bir yapısı vardır. Bu nedenle bu bağımlılık türünün 
koruyucu ve önleyici sosyal hizmetin bütüncül bakış açısı ile çözümlenmeye ihtiyacı vardır. 
Anahtar Kelimeler: koruyucu ve önleyici sosyal hizmet, dijital bağımlılık, çocuk 
 

DIGITAL ADDICTION IN CHILDREN FROM THE PROTECTIVE AND 
PREVENTIVE SOCIAL WORK PERSPECTIVE 

 
Abstract 
Today, with the increasing technological advances and the pandemic process, moving many 
daily lives such as education and business environment to virtual environments reveals 
uncontrolled use of technology. This also causes digital addiction in children It has been 
observed that different scientific approaches are used in this field. However, protective and 
preventive social work studies are insufficient at the point of solving and preventing this 
social problem. Protective and preventive social work before the emergence of social 
problems; carries out planned interventions at the individual, family and community level. 
This study aimed to present a different perspective, prevention of digital addiction point is to 
assess the role of protective and preventive social services.   
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The part that is observed to be missing in the literature and practice is that the protective and 
preventive dimension of the social work discipline is insufficient in preventing digital 
addiction. For this reason, this study aims to provide a new perspective to address this 
deficiency. Despite the fact that many disciplines work in this field, it has been observed that 
digital addiction in children cannot be prevented and gradually increases with other scientific 
intervention methods. Because addiction is a multidimensional problem. Social problems, 
which are multidimensional, become difficult to solve unless they are intervened in a 
multidimensional way. The principle of the individual in the environment and the holistic 
perspective of protective and preventive social work include the family and social 
environment at the point of prevention of addiction. Digital addiction has a bio-psycho-social 
structure. For this reason, this type of addiction needs to be resolved with a holistic 
perspective of protective and preventive social work. 
Keywords: protective and preventive social work, digital addiction, child 
 
1. Giriş 
Bağımlılık dünya gündeminde önemli yer tutan biyo-psiko-sosyal bir sorundur. Maddi ve 
manevi boyutları bulunmaktadır. “Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir 
eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.” (Dinç, 
2019: 2). 20.yüzyılın getirisi olarak teknoloji sürekli iç içe olduğumuz bir iletişim ve etkileşim 
aracıdır. Bu bağlamda teknoloji kullanımında kontrolsüz olmak durumu zorlaştırmakta ve bizi 
teknolojiye bağımlı kılmaktadır. Teknoloji bağımlılığı, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi 
kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne karşı kullanım kontrolünü kaybetmesi ve 
ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlanmaktadır. (Yeşilay, 2019). 
Teknoloji bağımlılığı/ dijital bağımlılık denildiğinde içerisine; günümüzde televizyon, 
bilgisayar, tablet, akıllı telefon, internet, sanal oyunlar gibi birçok etkileşimli ve inovatif alan 
dâhil olmaktadır. 
Günümüz şartları değerlendirildiğinde hali hazırdaki eğitim ortamlarının da online ortamlara 
kayıyor olması teknolojik aletlerin kullanımını arttırmaktadır. Aile içerisinde hem ebeveynler 
hem de çocuklar zorunda kaldıkları için kontrolsüz ve denetimsiz şekilde ekrana maruz 
kalmaktadır. Bu durumda da çocuklar zincirin en zayıf halkası olmakta ve istemeden de olsa 
dijital ortamlara bağımlı olmakta ve dijital risklere karşı açık olmaktadır. Şu anki süreçler 
ışığında konuya bakacak olursak artık teknolojik aletler bizim sürekli ihtiyaç duyduğumuz bir 
araç olmakta bu durumda da dijital bağımlılık riski artmaktadır.   
Sosyal hizmet uygulamaları, bireylere, ailelere, gruplara, örgütlere ve toplumlara yönelik 
planlı değişim müdahaleleridir. Toplum içerindeki bireylerin ve ailelerin dolaylı yoldan 
toplumların değişimleri için soruna yönelik planlı müdahale gerçekleştirmektedir. “Sosyal 
hizmet içerisinde, müracaatçılara, planlanan değişimin sağlanmasına yardım eden uzman 
çabalarına müdahale adı verilir. Bunlar planlı değişiklikler olarak tabir edilir.” (Sheafor & 
Horejsi, 2014: 149). Sosyal hizmet uzmanları bu müdahaleleri bireylerin sosyal yaşantıya 
katılımlarını artırmak ve yaşamları üzerindeki kontrollerini sağlamaları için gerçekleştirir.  
“Müdahaleler, müracaatçının sosyal işlevselliğini ya da mutluluğunu daha olumlu bir hale 
getirebilmek adına belirlenmiş durum, davranış şekli ya da olaylar zincirini değiştirmek için 
planlanır.” (Sheafor & Horejsi, 2014: 149).   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 

CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 
18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

548 

Sosyal hizmet, uygulamaya dayalı bir meslek ve toplumsal değişimi ve gelişmeyi, sosyal 
uyumu ve insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmesini destekleyen akademik bir 
disiplindir. Bu bağlamda; Sosyal hizmet, bireyin çevresi ile etkileşimde olduğu her noktada 
kendini göstermektedir. Bireyin çevresiyle olan etkileşiminde bir problem oluştuğunda ya da 
oluşması öngörüldüğünde planlı müdahale gerçekleştirmektedir. 
Sosyal hizmet disiplini bireyin çevresiyle etkileşimde olduğu noktalara ya sosyal sorunlar 
meydana geldikten sonra ya da sosyal sorun meydana gelmeden önce planlı müdahale 
gerçekleştirmektedir. Sosyal hizmet, sosyal problemlere yaklaşımı bakımından iki boyutta ele 
alınabilir. Bunlardan birincisi koruyucu önleyici sosyal hizmet, ikicisi ise problem çözmeye 
dayalı sosyal hizmettir. Literatürde daha çok problem çözmeye dayalı yönüyle var olmuştur. 
Ancak, bu tek boyutlu bir disiplin olduğu anlamını taşımamaktadır. Aynı zamanda sosyal 
risklere karşı bireyleri, aileleri ve toplumu koruma ve oluşacak sosyal sorunları önlemeye 
çalışma gibi bir yönü de bulunmaktadır. Problem çözmeye dayalı yaklaşım toplumun iyilik 
halini artırmak için yeterli olmamaktadır. Sosyal hizmet çalışmaları iki boyutlu yürütülürse, 
toplumun refah ve felah düzeyini üst seviyelere çıkarma açısından daha faydalıdır. Sosyal 
hizmetin koruyucu ve önleyici çalışma alanlarından birini de bağımlılıkla mücadele 
oluşturmaktadır. 
Çalışmanın amacı çocuklardaki süregelen dijital bağımlılığın önlenebilmesi noktasında diğer 
bilimlerin yetersiz kaldığını ve bu süregelen sosyal soruna koruyucu ve önleyici sosyal hizmet 
perspektifi ile de müdahale edilebileceğini ortaya koymaktır. Sosyal hizmet disiplini bireyi 
sosyal çevresi içerisinde ele alır. O nedenle bireye bütüncül bakan bir disiplindir. Biyo-psiko-
sosyal yapısı olan dijital bağımlılık sosyal hizmet disiplinin koruyucu ve önleyici boyutu ile 
önlenebilir.  
 
2. Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet perspektifinden çocuklardaki dijital bağımlılık 
Bağımlılık, “tekrarlama isteği uyandıran, kontrol edilemeyen, giderek artan oranda zaman ve 
efor gerektiren, azaldığında ya da kısıtlandığında huzursuzluk yaratan, kişinin genel 
işlevlerini ciddi şekilde etkileyen bir davranış sendromu olarak tanımlanmaktadır.” (akt; 
Yıldırım Y., 2019: 68; APA, 2013). “Bağımlılık kriterlerinde kimyasal ya da davranışsal 
bağımlılık arasında fark gözetilmemektedir.” (Yıldırım Y., 2019: 68). Bu bağlamda 
bakıldığında teknolojinin kontrolsüz şekilde kullanımı da bağımlılığa neden olmaktadır. 
Literatürde teknoloji bağımlılığı/ internet bağımlılığı/ dijital bağımlılık olarak karşımıza çıkan 
ve davranışsal bağımlılıklar kategorisinde değerlendirilen bağımlılık türü, davranışsal 
bağımlılıklar ile mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planında “fiziksel bir maddeye 
dayandırılamayan insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsayan 
internet, oyun ve kumar gibi bağımlılıklar olarak tanımlanmaktadır.”(T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2019a). “Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması, kontrol edilememesi, her defasında 
kullanım miktarının ya da süresinin giderek arttırılmasıyla, kişinin zamanının büyük kısmını 
bağımlı olunan davranışla geçirmesine yol açmaktadır.” (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019a). Bu 
noktadan bakıldığında günümüz şartlarında çocukların eğitim süreçlerinin de sanal ortama 
kayması teknolojinin kontrolsüz kullanımını beraberinde getirmektedir.   
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TÜİK (2019) “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” verilerine göre internet 
kullanımı; 16-24 yaş grubunda %90,8, 25-34 yaş grubunda %91,7, 35-44 yaş grubunda 
%85,9, 45-54 yaş grubunda %68,5, 55-64 yaş grubunda %42,6, 65-74 yaş grubunda 
%19,8’dir. Günümüzde teknoloji kullanımı gözle görülür şekilde artmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında denilebilir ki teknolojik ortama maruz kalan çocuklarda dijital bağımlılık riski 
artmaktadır.  
On sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır, (BM, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1989) 
şeklinde BM’nin öngördüğü birçok ülkenin taban aldığı çocuk için yaş sınırı bulunmaktadır. 
Çocuk olmanın belli bir yaş aralığında olmak olduğu ifade edilmektedir. Bu yaş aralığı da 0-
18 olmaktadır. Ama toplumlar arası çocukluk olgusu farklılık göstermektedir. Bunun yanında 
çocukların her biri küçük birey olarak kabul edilmekte ve kendilerine has duygu ve 
düşünceleri olduğu savunulmaktadır.  
Dijitalleşen dünyada ise çocuğun tanımına yeni bir soluk getirilmiştir. Yaş grupları açısından 
değerlendirildiğinde günümüz şartlar ışığında çocukların teknoloji kullanımı giderek 
artmaktadır. Hatta bazı durumlarda aile içerisinde çocuk tamamen teknolojik bir dünyaya 
doğmaktadır. Bu nedenle alan yazında çocuklar için daha çok dijital dünyanın yerlileri 
kavramı kullanılmaktadır. “Bilişim ve iletişim teknolojilerini ve diğer elektronik araçları 
küçük yaştan itibaren tecrübe etmekte olan bu sosyal gruba alan yazında “dijital yerliler” adı 
verilmektedir.” (Aygül & Eke, 2019: 3). Bu durum ebeveynler açısından ise dijital dünyanın 
göçmenleri şeklindedir. “Öte yandan dijital yerlilerin teknoloji hassasiyetini artıran 
hususlardan biri de “dijital göçmenlerin” diğer bir deyişle ebeveynlerin dijital araç sahipliği, 
kullanım amacı ve sıklığı ile ilgilidir.” (Aygül & Eke, 2019: 3). 
“Sosyal hizmet uygulamaları arasında bağımlılık modeli de mevcuttur. Müracaatçının bir 
bağımlılığında ya da benzer kompülsif örüntüyü denetlemesine yardımcı olmadaki özel 
durumlarında ona destek olmaktadır” (Sheafor & Horejsi, 2014: 128). Bu modeli dijital 
bağımlılık özelinde düşünecek olursak günümüz şartlarında artan teknolojiyle, dijital 
bağımlılık arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur. Bu bağlamda toplum içerisinde en 
savunmasız ve risklere açık olan çocuklar bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Sosyal 
hizmet bağlamında bakacak olursak; çocuğun yüksek yararı göz önünde tutularak dijital 
bağımlılık riskine karşı çocukları konu alan koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. 
Sosyal hizmet, bireyin çevresi ile etkileşimde olduğu her noktada kendini göstermektedir. 
Bireyin çevresiyle olan etkileşiminde bir problem oluştuğunda ya da oluşması 
öngörüldüğünde planlı müdahale gerçekleştirmektedir. Sosyal hizmet, sosyal problemlere 
yaklaşımı bakımından iki boyutta ele alınabilir. Bunlardan birincisi koruyucu önleyici sosyal 
hizmet, ikicisi ise problem çözmeye dayalı sosyal hizmettir.  
Problem çözücü olarak sosyal hizmet, kişinin çevresiyle etkileşimde olduğu noktada problem 
meydana geldikten sonra müdahale yönteminin belirlenerek müdahale edilmesidir. Ortaya 
çıkan problemi çözmek amacıyla müdahale edilir. Bir başka deyişle problem ortaya çıktıktan 
sonra müdahale etme şeklidir. 
Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet modeli, günümüzde daha çok farkındalık çalışmalarıyla 
yapılmaktadır.  
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Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet, bireyleri, grupları, toplumu koruyucu ve sosyal problem 
ortaya çıkmadan, onun oluşmasını önleyici çalışmalar yürütmek anlamına gelmektedir. 
Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet ise; problem ortaya çıkmadan oluşabilecek sosyal 
sorunların önüne geçebilmek için gerçekleştirilen planlı müdahale biçimidir.  
Koruyucu ve önleyici sosyal hizmeti çocuklar özelinde düşünürsek; çocuklar, toplum 
içerisinde sosyal risklere en açık olan grup olarak nitelendirilmektedir. Bilinçsiz şekilde 
kullanım göstermektedirler. Aynı zamanda bu durum bir kısır döngüyü beraberinde 
getirmektedir. Çocukluk döneminden başlayan kontrolsüz kullanım ileriki yaşlarda artarak 
devam etmektedir. Bu bağlamda kontrolsüz teknoloji kullanımının önüne geçebilmek için 
önleyici müdahale yöntemlerine çocukluk döneminden başlanmalı ve bilinç düzeyi artırılarak 
devam ettirilmelidir. 
 
3. Sonuç ve Tartışma 
Diğer bilim dallarının alan yazında dijital bağımlılık için çalışmalar yapmasına rağmen veriler 
ışığında dijital aletlerin kullanılmasına ve pandemi şartlarında bütün süreçlerin dijital 
ortamlarda yürütülmesine bağlı olarak dijital bağımlılık riskinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu 
noktadan bakıldığında sosyal hizmet dişilinin hem problem çözmeye dayalı yaklaşımı hem de 
koruyucu ve önleyici yaklaşımı alan yazında yeteri kadar yer edinememiştir. O nedenle 
süregelen dijital bağımlılık riski giderek artmaktadır. Bu bağımlılık riskinin önlenebilmesi ve 
sürecin daha sağlıklı yönetilebilmesi için var olan uygulamalar içerisine sosyal hizmetin 
özellikle koruyucu ve önleyici yaklaşımı dahil edilmelidir. Eğer ki var olan sosyal politikalara 
bu bahsi geçen koruyucu ve önleyici sosyal hizmet yaklaşımı entegre edilirse süregelen risk 
azalacaktır.  
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OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE 
MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARIN YERİ VE ÖNEMİ 

 
Öğretim Görevlisi Mehmet Can AKTAN 
Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölümü  
ORCID: 0000-0002-5064-4766 
 
ÖZET 
Günümüzde bilgi teknolojilerindeki gelişmeler olağanüstü düzeylerdedir. Bu hızlı değişmeler, 
çok daha geniş ölçekte nüfus gruplarının bilgi ve iletişim teknolojileriyle tanışmasını 
kolaylaştırmıştır. Küresel ölçekte bakıldığında, internet ve bilgisayar kullanım oranının en 
yüksek olduğu yaş grubu, 16-24 yaşları arasını kapsayan gençlik dönemidir. Teknolojinin 
insan yaşamına getirdiği olanaklar gün geçtikçe artmakla birlikte, buna bağlı birtakım riskler 
de günbegün artış göstermektedir. Bu risklere en açık grubu ise 12-18 yaş arası ergenlerin 
oluşturduğu bilinmektedir. Erken yaşlarda teknoloji ile tanışan çocuklar, özellikle ergenlik 
döneminde sosyal medya, anlık mesajlaşma uygulamaları, çevrimiçi oyunlar ve/veya web 
siteleri ile yoğun bir etkileşim içerisine girmektedirler. 
Yaşamın her alanına yayılan teknoloji ile onun çeşitli bileşenleri, nasıl kullanıldıklarına bağlı 
olarak birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmekte ve bu olumsuzluklar çeşitli 
disiplinlerin ilgi alanı ve çalışma konuları arasına girmektedir. Problemli teknoloji 
kullanımının, özellikle çocuk ve ergenler açısından önüne geçilemediği takdirde 
biyopsikososyal ve eğitsel güçlüklerin önünü açacağı düşünülmektedir. Daha ileri düzeyde 
dijital bağımlılık ise özellikle okul çağı çocukları açısından fiziksel ve ruhsal yakınmalar, 
akran zorbalığı, sosyal dışlanma, düşük akademik başarı, okul devamsızlığı ve hatta okul 
terkleri gibi önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum, hem ebeveynler hem de 
öğretmenler tarafından her geçen gün daha ciddi bir sorun olarak algılanmakta olup çözüm 
yollarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle psikiyatri, psikoloji, eğitim bilimleri, sosyal 
hizmet, çocuk gelişimi gibi disiplinlerin konuya olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. 
Sosyal sorunların çözümünde ve önlenmesinde multidisipliner çalışmalar önemli olup ekip 
çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Okul çağı çocukları açısından büyük risk taşıyan dijital 
bağımlılığa müdahale ve onunla mücadelede etmek için çocuğun çok yönlü gelişiminden 
sağlık, eğitim, beslenme, sosyalleşme gibi ihtiyaçlarına değin geniş bir yelpazede çalışmalar 
gereklidir. Bunun için de çocukla çalışan farklı alanlardan profesyonellerin ekip çalışması 
anlayışı dahilinde bir araya gelmesinin dijital bağımlılık ile mücadeleyi mümkün kılacağı 
düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Okul çağı, problemli teknoloji kullanımı, dijital bağımlılık, ekip 
çalışması  
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN THE 
FIGHT AGAINST DIGITAL ADDICTION IN SCHOOL-AGE CHILDREN 

 
ABSTRACT 
Today, developments in information technologies are at extraordinary levels. These rapid 
changes have facilitated the introduction of information and communication technologies to 
much larger population groups. On a global scale, the age group with the highest rate of 
internet and computer use is the youth period between the ages of 16-24. While the 
possibilities that technology brings to human life are increasing day by day, some risks related 
to it are also increasing day by day. It is known that the most vulnerable group to these risks is 
adolescents between the ages of 12-18. Children who are introduced to technology at an early 
age are in an intense interaction with social media, instant messaging applications, online 
games and / or websites, especially in adolescence. 
The technology that spreads to all areas of life and its various components bring along some 
negativities depending on how they are used and these negativities are among the fields of 
interest and study subjects of various disciplines. Problematic use of technology is thought to 
pave the way for biopsychosocial and educational difficulties if it cannot be prevented, 
especially for children and adolescents. More advanced digital addiction, on the other hand, 
can lead to significant problems such as physical and mental complaints, peer bullying, social 
exclusion, low academic achievement, school absenteeism and even school dropouts, 
especially for school-age children. This situation is perceived as a more serious problem by 
both parents and teachers, and the need for solutions is increasing. For this reason, the interest 
of disciplines such as psychiatry, psychology, educational sciences, social work and child 
development is increasing day by day. 
Multidisciplinary studies are important in solving and preventing social problems and team 
work is needed. In order to intervene and combat digital addiction, which poses a great risk 
for school-age children, a wide range of studies are required, from the multidimensional 
development of the child to their needs such as health, education, nutrition and socialization. 
For this, it is thought that bringing together professionals from different fields working with 
children within the understanding of teamwork will make it possible to combat digital 
addiction. 
Keywords: School-age, problematic use of technology, digital addiction, teamwork 
 
GİRİŞ 
Yeni bir teknoloji bazen yıktıklarından daha fazlasını yaratır, yarattıklarından daha fazlasını 
yıkar. Ancak bu hiçbir zaman tek yönlü olmaz. Neil Postman 21. yüzyıl itibariyle içinde 
bulunduğumuz dönem ‘bilgi çağı’ olarak adlandırılmakta olup bilginin kapsamıyla bilgiye 
ulaşım hızı baş döndürücü derecede artmış durumdadır. Ağ toplumu olgusu, önceki yüzyıla 
nazaran teknolojideki değişimlere paralel olarak çok daha geniş kitleleri ve nüfus gruplarını 
sarmalamaktadır. Özellikle son birkaç on yılda, tüm yaş grubundan bireyler teknolojiye daha 
aşina hale gelmiş ve onunla çok daha fazla zaman geçirmeye başlamışlardır.   
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Dünya nüfusunun %59’unun (4,6 milyar kişi) aktif internet kullanıcısı olduğu günümüz 
dünyasında, Türkiye de mevcut teknolojik dönüşümlerden fazlaca etkilenmekte olup 
Türkiye’deki internet kullanıcı sayısı, toplam nüfusun %77’sine (65 milyon kişi) ulaşmış 
durumdadır (Hootsuite ve We Are Social, 2021a; Hootsuite ve We Are Social, 2021b). Psiko-
aktif madde, alkol ve kumar bağımlılığı gibi fiziksel ve davranışsal bağımlılık türleri ile 
kıyaslandığında, internet bağımlılığının daha erken yaşlarda başladığı düşünülmekte ve en 
büyük risk grubunu “12-18 yaş arası ergenlerin” oluşturduğu ifade edilmektedir (Öztürk ve 
ark., 2007; Cömert ve ark., 2009; akt. Dinç, 2016, s.24). Söz konusu yaş aralığının ‘ergenlik 
dönemini’ içine alıyor oluşu, özellikle lise kademesindeki çocukları problemli teknoloji 
kullanımı, teknoloji kötüye kullanımı, teknoloji/internet bağımlılığı gibi tehlikelere daha açık 
hale getirmektedir. Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve yayılması, amacına uygun kullanıldığı 
takdirde kuşkusuz bilgiye hızlı erişim, eğlence, geniş sosyal ağlar kurma gibi pek çok olumlu 
özelliği beraberinde getirmektedir. Öte yandan, teknolojinin problemli veya kötüye 
kullanımının birtakım zararlı ve yıkıcı etkiler meydana getirmesi de kaçınılmaz olmaktadır. 
Dijital bağımlılık, teknoloji ile onun bileşenlerini kendisinden önceki kuşaklara nazaran çok 
daha kolay kavrayan ve kullanabilen Z kuşağı açısından psikopatolojik boyutta birtakım 
tehditler içeren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz kimlik inşa sürecindeki ergenler 
açısından sosyal ağlar, dijital/çevrimiçi oyunlar ve bir bütün olarak internet, pek çok yanlış rol 
model ile bezeli olabilmektedir. Problemli teknoloji kullanımı şu şekilde tanımlanmaktadır: 
“Hangi yaşta olursa olsun bir kişinin teknoloji kullanımının, onun fiziksel, psikolojik, sosyal 
ve zihinsel işlevselliğini olumsuz etkilemesi ve buna rağmen kullanımı durduramamasıdır” 
(Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 2015). Problemli teknoloji kullanımının dijital bağımlılığa 
dönüştüğü durumlarda; “sosyal ağ bağımlılığı, anlık mesajlaşma bağımlılığı, çevrimiçi oyun 
bağımlılığı, web sitelerine bağımlılık” gibi alt boyutlar ortaya çıkabilmektedir. Dijital 
bağımlılıklar, çocuklar üzerinde depresyon, yalnızlık, dürtüsellik, düşük akademik başarı gibi 
psikopatolojik etkiler bırakabilmekte ve psikososyal sorunlara yol açabilmektedir. Aynı 
zamanda belirtmek gerekir ki “çevrimiçi oyun bağımlılığı” (internet gaming disorder) bir tanı 
kriteri olarak DSM-V’e dahil edilmiş olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından ise ‘bozukluk’ 
olarak ICD-11’de yer almıştır (APA, 2013; WHO, 2019). Dolayısıyla küresel boyutta gelişen 
teknoloji, yine küresel boyutta patolojik bir tehlikeye dönüşebilecek bir potansiyeli de 
beraberinde getirmiştir. Hal böyle olunca; ‘problemli teknoloji kullanımı, teknoloji kötüye 
kullanımı, aşırı internet kullanımı, patolojik internet kullanımı, sanal bağımlılık’ gibi 
kavramlar psikiyatri, psikoloji, eğitim bilimleri (öğretmenlik, psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik vb.), sosyal hizmet, çocuk gelişimi gibi disiplinlerin üzerinde çalıştığı bir konu 
haline gelmeye başlamıştır.   
Problemli teknoloji kullanımının, özellikle çocuk ve ergenler açısından -sağlık, eğitim 
konuları başta olmak üzere- önüne geçilmediği takdirde biyopsikososyal ve eğitsel 
güçlüklerin önünü açacağı düşünülmektedir. Daha ileri düzeyde teknoloji bağımlılığı ise 
özellikle ergenler açısından fiziksel ve ruhsal yakınmalar, akran zorbalığı, sosyal dışlanma, 
düşük akademik başarı, okul devamsızlığı ve hatta okul terkleri gibi önemli sorunlara yol 
açabilmektedir. Bu durum, hem ebeveynler hem de öğretmenler tarafından her geçen gün 
daha ciddi bir sorun olarak algılanmaya başlamış olup çözüm yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Bu nedenle multidisipliner bir zeminde psikiyatri, psikoloji, eğitim bilimleri, sosyal hizmet, 
çocuk gelişimi gibi alanların konuya olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. 
Çalışmanın kapsamı açısından yerel literatür incelendiğinde, dijital bağımlılık konusunda ruh 
sağlığı ve eğitim alanında birtakım çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Söz konusu 
çalışmalarda teknoloji kullanımı konusunda iki eğilim öne çıkmaktadır: Bir grup araştırma 
(Ayaz, 2016; Avşar-Arık, 2018), teknoloji ve internet bağımlılığının bireylerin ruh sağlığı ve 
iyilik halleri üzerindeki etkilerine odaklanırken diğer bir grup araştırma ise (Güçlü, 2015; 
Aydın, 2017) teknolojinin kötüye kullanımının sınıf ortamı ve dolayısıyla eğitim-öğretimin 
niteliği üzerindeki bozucu etkilerine odaklanmaktadır. Uluslararası literatür incelendiğinde; 
farklı kıtalardan ülke örneklerinde, okul çağındaki çocuklarla birlikte yürütülen çalışmalara 
rastlanmaktadır. Chou ve Hsiao (2000), Tayvanlı kolej öğrencileri arasındaki problemli ve 
bağımlı internet kullanımı ile algılanan zevk deneyimi arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 
Nalwa ve Anand (2003), Hindistan’da 16-18 yaş aralığındaki okul çağı çocuklarında internet 
bağımlılığını araştırmışlardır. Cao ve Linyan (2007), Çinli adolesanlar arasındaki internet 
bağımlılığının yaygınlığını ve psikolojik özelliklerini ele almışlardır. Yen ve meslektaşları 
(2007), ailevi faktörlerin Tayvanlı adolesanların internet bağımlılığı ve madde kullanma 
deneyimleri üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Ghassemzadeh ve arkadaşları (2008), İran 
liselerinde yürüttükleri araştırmada, internete bağımlı olan ve olmayan iki grubu 
karşılaştırarak internet bağımlılığının prevalansını ölçmeye çalışmışlardır. Yunanistan 
örneğinde ise Siomos ve meslektaşları (2008), Yunan ergen öğrenciler arasındaki internet 
bağımlılığını araştırmışlardır. Lam ve meslektaşları (2009), Çinli lise öğrencileri üzerinden 
ergenlerde internet bağımlılığı ile ilişkili faktörleri incelemiştir. Xiuqin ve meslektaşları 
(2010), internet bağımlılığı bozukluğu olan ergenlerdeki ruh sağlığı, kişilik ve ebeveyn 
yetiştirme stillerini ele almıştır. Waldo (2014) ise doktora çalışmasında, adolesanlar 
arasındaki internet bağımlılığını yordayan değişkenleri araştırmıştır. 
Çalışmanın içeriği dahilinde, çalışma amacı ve kapsamıyla bağlantılı olarak genelden özele 
doğru bir akış izlenecektir. Bu doğrultuda öncelikle bağımlılık kavramı üzerinde durulacak 
olup bağımlılığa yol açan etmenlere, bağımlılık türlerine ve davranışsal bağımlılıklara ana 
hatlarıyla yer verilecektir. Sonrasında, okul çağı çocuklarında dijital bağımlılık sorunsalı 
güncel istatistiksel verilerden hareketle ele alınmaya çalışılacaktır.  
 
BAĞIMLILIK KAVRAMI 
Alışkanlıklar ve bağımlılık meselesi, neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir konu olmakla 
birlikte, bağımlılık olgusunun bilimsel temellerinin ancak 20. yüzyılda atılmaya başladığı 
bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl itibariyle ise bağımlılık tam anlamıyla 
uluslararası bir boyut kazanmış olup artık küresel bir problem olarak kabul edilmektedir. Hal 
böyle olunca, mesele kültürel, ekonomik, politik pek çok farklı niteliğe bürünmekte ve güncel 
eğilimler de işin içine girince, sorunun kavramsal temelleri de derinleşmekte ve 
çeşitlenmektedir. Bağımlılığın ne olduğuna ve nasıl tanımlandığına ilişkin alanyazın 
incelendiğinde; farmakolojik bileşenler temelinde fiziksel ve ruhsal belirtilerle karakterize 
edilen daha geleneksel tanımlardan, fizyolojik bağımlılıklar üzerine inşa edilen ve nesnelerle 
etkileşimin önemli bir etmen olduğu davranışsal bağımlılıkları da içine alan daha güncel 
açıklamalara doğru bir seyrin izlendiği görülmektedir.  
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Bağımlılığın kavramsallaştırılmasına ilişkin literatürdeki gelişmeler ışığında, süreç içerisinde 
tanımın kapsamının değiştiği ve genişlediği görülmekte olup haz verici, kompulsif ve 
tekrarlayıcı nitelikteki kişiye zarar veren pekiştirici davranışlar da bağımlılık kapsamına 
alınmıştır (DiClemente, 2016). Gündoğdu (2019)’nun ilgili alanyazından aktardığı kavramlara 
göre bağımlılık; “fiziksel ya da psikolojik etkilerle birlikte zarar vermesine rağmen bir 
nesneye, bireye ya da varlığa duyulan karşı konulmaz istek veya bir başka iradenin 
kontrolünde olma durumu” (Ganji Gargari, 2015); “karşı konulamayan dürtü ile ilgili denetim 
kaybı, tekrar kullanım kaygısı ve olumsuz neticelere rağmen olumsuz neticelere rağmen 
kullanımın devam etmesi” (Young, 1996); “bir objeye, kişiye veya herhangi bir varlığa karşı 
konulamayan istek ya da başka bir iradenin egemenliğine girme” (Olçay, 2016); “herhangi bir 
maddeyi kullanmaktan vazgeçmeme ya da davranışı kontrol etmekte zorlanma” (Egger ve 
Rauterberg, 1996) şekillerinde tanımlanmıştır (akt. Gündoğdu, 2019, s.13). 
 
Bağımlılığa Yol Açan Etmenler 
Bağımlılığa ilişkin literatürdeki tanımlar gözden geçirildiğinde, problemin tek bir nedenden 
veya faktörden kaynaklanmadığı, mikro-mezzo-makro düzeylerde biyopsikososyal etmenlerin 
bütüncül olarak soruna katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu faktörlere ek olarak, 
sosyoekonomik ve kültürel faktörlerin de bağımlılığı yordayıcı etkilerinin olduğu 
bilinmektedir. Bağımlılık küresel bir fenomen olmakla birlikte, özellikle ülkelerin sosyo-
kültürel yapı ve normlarındaki (yargılar, değerler, inançlar, roller, beklentiler vs.) niteliklere 
göre farklılaşabilmektedir. 
Tarhan, bağımlılığı ele alırken maddenin kendisi, bağımlılık alt kültürü (çevre) ve kişilik 
yapısı olmak üzere üç temel ayaktan söz etmektedir (Tarhan ve Nurmedov, 2019, s.39). 
Bağımlılığa yol açan faktörler bir bütün halinde ele alındığında; kişisel özellikler, ruhsal, 
(nöro)biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel etmenler ön plana çıkmaktadır (Akkaş, 2019, 
s.15-20). Genelde bağımlılık, özeldeyse davranışsal bağımlılıklar göz önüne alındığında, 
gerek yetişkinler gerekse çocuklar açısından dijital bağımlılığa yol açan etmenlerin de 
karmaşık ve çok boyutlu doğası düşünüldüğünde, multidisipliner çalışmalara duyulan ihtiyaç 
daha fazla ön plana çıkmaktadır. 
Aşağıdaki şekilde, hem fizyolojik hem de davranışsal bağımlılıklara katkıda bulunan 
sosyoekonomik faktörleri görmek mümkündür:  
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Şekil 1. Bağımlılığa Katkıda Bulunan Sosyoekonomik Faktörler (Tekin, 2019) 
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Bağımlılık Türleri 
Bağımlılık türleri, genel olarak aşağıdaki biçimde Tablo 1’de belirtilmiştir: 
 

Tablo 1. Bağımlılık Türleri 

BAĞIMLILIKLAR 

 
DAVRANIŞSAL 

FİZYOLOJİK 

Yasal Yasal Olmayan 

 
Kumar 

Spor (Eroin) 
İnternet (Bilgisayar) 

İş 
İnsan 
Seks 
Öfke 
Yalan 

Hayal kurma 
(Definecilik vb.) 

Heyecan 
Kendine zarar verme 

vb. 
 
 

 
Alkol 

Nikotin (Sigara) 
Kafein (Kahve) 

Tein (Çay) 
Antidepresanlar 
Ağrı kesiciler 

Doping ilaçları 
Şeker 

Karbonhidratlar 
Uçucular 

(Tiner/Bali/Çakmak 
gazı vb.) 

Vitaminler 
Bazı bitki tohumları 

Reçete dahilinde alınan 
bazı ilaçlar vb.  

 
 

 
Cannabis (Esrar) 

Afyon bazlı 
uyuşturucular 

Mantarlar 
Kokain 

PCP (Melek tozu) 
Ecstasy 
LSD vb. 

 

 
Davranışsal Bağımlılık 
Fizyolojik bağımlılıkların üzerine inşa edilen; “bireyin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, 
ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak ya da kendini duygusal olarak tatmin etmek amacıyla bir 
nesneye ya da davranışa düşkünlüğü” (Güçlü, 2015) şeklinde tanımlanan davranışsal 
bağımlılıkların, son dönemde fizyolojik bağımlılıkların önüne geçtiğine dair söylemlere 
rastlanabilmektedir. Aşağıdaki ifade, buna çarpıcı bir örnektir: 
 “Sosyal medya sektörünün kodamanları, daha iyi bir dünya için çalışan iyi niyetli bilgisayar 
kurtları ayağına yatmaktan vazgeçip çocuklara bağımlılık yapıcı ürünler satan bisiklet yaka 
tişört giymiş tütün tacirlerinden başka bir şey olmadıklarını kabul etseler iyi olur artık. Çünkü 
şu gerçekle artık yüzleşmemiz gerek: Kaç ‘beğeni’ (like) aldığınıza bakmak, sigara içmenin 
yerine geçti” (Maher, 2017; akt. Newport, 2019, s.26). 
Alter (2018), davranışsal bağımlılığın kriterinin, ödüllendirme-zarar verme sonuçlarından 
hangisinin ağır bastığına göre ölçülebileceğini öne sürmektedir. Ona göre; “bir davranış, 
ancak zarar verici sonuçları şu anda verdiği ödüllerden ağır basıyorsa bağımlılık yapıcıdır /.../  
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Bir kişi, kısa vadede büyük bir psikolojik gereksinimi karşılamakla birlikte, uzun vadede 
önemli ölçüde zarar verecek bir davranışa karşı koyamıyorsa, o bir davranışsal bağımlılıktır” 
(Alter, 2018, s.27). 
Davranışsal bağımlılıkların yükselişiyle birlikte, “yeni teknolojileri bağımlılığa yatkın kılan 
spesifik özelliklerin ne olduğu” sorusu ilk akla gelmekte ve sıkça sorulmaktadır. Bu soruya 
Newport (2019), iki psikolojik fenomenle yanıt vermektedir. Bunların birincisi; “aralıklı 
olumlu pekiştirmedir” (intermittent positive reinforcement). Bu etkiye göre; “ne zaman 
verileceği öngörülemeyen ödüller, belli bir düzen içinde verilen ödüllere nazaran çok daha 
cezbedicidir” (Zeiler ve Price, 1965; akt. Newport, 2019, s.33). İkinci fenomen ise yaygın 
olarak bilinen “toplumsal onay dürtüsüdür” (drive for social approval). Özellikle sosyal 
medya ve onun yüzbinlerce kullanıcısı bulunan uygulamalarında (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube vb.), bu dürtünün fazlasıyla sömürüldüğüne şahit olunmaktadır. 
Kişinin davranışsal bağımlılık potansiyeli bakımından, şu koşullara dikkat edilmesi gerektiği 
belirtilmektedir (Dinç, 2015; Dinç, 2018; akt. Kumcağız, 2019, s.36; Yeşilay, 2018): 
- Kullanılan davranışa harcanan vaktin giderek artması 
- Davranış sıklığı bir sebeple azalınca ya da kesilince huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi 
yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması 
- Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel bir sorun oluşturmasına rağmen spesifik davranışı 
göstermeye devam etmek 
- Kişinin spesifik davranışı ile ilgili kontrolü kaybetmesi ve tasarladığından fazla madde 
kullanması veya davranışta bulunması 
- Zamanın büyük çoğunluğunu fiilen ya da zihnen spesifik davranış ile geçirmesi 
- Spesifik davranışın, bireyin kişisel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini 
engellemesi (iş, okul, aile, öz bakım vb.) 
Amerikan Psikiyatri Birliği (2013) tarafından hazırlanan ve güncellenen “Mental 
Bozuklukların Tanısal ve Sınıfsal El Kitabı” 5. sürümünde (DSM-5), bağımlılık; Madde ile 
İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları başlığı altında tanılanmaktadır. Bu kılavuzda 
yalnızca “kumar oynama bozukluğunun” madde ile ilgili olmayan davranışsal bağımlılık 
kapsamında ele alındığı görülmektedir. Bağımlılığın tanılanmasında diğer bir modern 
sınıflama sistemi ise Dünya Sağlık Örgütü’nün tanı kriterlerini içeren ve “Uluslararası 
Hastalık Sınıflandırması” olarak bilinen (ICD) sınıflandırma sistemidir. DSM gibi bilimsel 
çalışmalar doğrultusunda hazırlanan ve güncellenen ICD-11’e göre bağımlılık yapıcı 
davranışların yol açtığı bozukluklar, DSM-5’e nazaran daha kapsamlı ele alınmış olup kumar 
oynama bozukluğunun yanı sıra “oyun oynama bozukluğu (çevrimiçi/çevrimdışı)” da 
davranışsal bağımlılık kategorisine dahil edilmiştir. 
Aşağıdaki tabloda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ICD-11 kapsamında tanımlanan 
bağımlılık yapıcı davranışların yol açtığı bozukluklara yer verilmiştir:  
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Tablo 2. Bağımlılık Yapıcı Davranışların Yol Açtığı Bozukluklar (ICD-11) 
 

Bağımlılık Yapıcı Davranışların Yol Açtığı Bozukluklar 
 

6C50 Kumar Oynama Bozukluğu 
6C51 Oyun Oynama Bozukluğu (çevrimiçi/çevrimdışı) 

6C5Y Bağımlılık Yapıcı Davranışların Yol Açtığı Diğer Tanımlanmış 
Bozukluklar 

6C5Z Bağımlılık Yapıcı Davranışların Yol Açtığı Bozukluklar, (tanımlanmamış) 
 
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA DİJİTAL BAĞIMLILIK 
 

 
Şekil 2. Küresel Dijital Kullanım İstatistikleri, Ocak 2021  

(Hootsuite ve We Are Social, 2021a) 
 
Şekil 2’deki 2021 yılı telefon, internet ve sosyal medya kullanım istatistiklerine bakıldığında; 
7,83 milyarlık dünya nüfusunun 5,2 milyarı telefon kullanırken 4,6 milyarının internet 
kullandığı ve 4,2 milyarının ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu görülmektedir. Sosyal 
hizmetin ve diğer sosyal bilimlerin odağında yer alan bireylerin, ailelerin, grupların ve 
toplumların yarısından fazlası günümüzde çeşitli amaçlarla ve her geçen gün artan kullanıcı 
sayısıyla dijital ve sanal ortamları kullanmaktadır. Ortaya çıkan bu tablo, genelde tüm toplum 
özeldeyse okul çağı çocukları açısından yarattığı dijital bağımlılık potansiyeli açısından 
multidisipliner çalışmalara duyulan ihtiyacı somut bir biçimde ortaya koymaktadır. 
Türkiye’deki internet kullanım istatistikleri incelendiğinde, dünyadaki eğilimlere benzer bir 
süreç gözlenmektedir. 1998 yılında 239 bin olan kullanıcı sayısı, 2005’te 14 milyona 
ulaşmıştır (Balcı ve Gülnar, 2009).   
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TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verileri uyarınca; 2017’de 
toplam nüfusun %66,8’ine karşılık gelen bilgisayar ve internet kullanıcı sayısının 2018’de 
%72,9’a ulaştığı saptanmıştır. Cinsiyet bazında ise erkeklerde %80,4 olan kullanım oranı, 
kadınlarda %65,5 olarak ölçülmüştür (Türkiye İstatistik Kurumu, 2018). Dijital 2021: Türkiye 
verileri ise halihazırda devam eden artış eğiliminin Covid-19 Pandemisi sürecinde katlanarak 
devam ettiğini göstermektedir (Hootsuite ve We Are Social, 2021b): 
 

 
Şekil 3. Türkiye’deki Dijital Kullanım İstatistikleri, Ocak 2021 

 
Sosyoloji biliminin temel bir argüman olarak öğütlediği üzere, insan denen organizma 
toplumsal bir varlıktır. Bu toplumsallık aynı zamanda ‘çevresi içerisinde yaşama’ olgusunu da 
beraberinde getirmektedir. Sosyalizasyon unsuru, modern insanın temel yaşam prensiplerini 
oluşturmakta olup kuşak çalışmalarının da özünü yansıtmaktadır. 2000 yılı ve sonrası (bazı 
kaynaklara göreyse 1995 ve sonrası) doğumlular için milenyum nesli denilmekle birlikte, Jean 
M. Twenge tarafından “i nesli” (i-generation) kavramı ortaya atılmıştır. Twenge, “Ben Nesli” 
adlı kitabında bu kuşağa ve özelliklerine değinmiştir. 2017 tarihli kitabında bu adı 
kullanmasının gerekçelerine yer vererek genelde iphone’un “i” harfi ile çağrışım yaptığı 
düşünülen bu neslin ismine ilişkin bireyselleşmenin (individualism) etkilerine dikkat 
çekmiştir. Aynı zamanda i-neslinde derin bir güvensizlik yaratan gelir eşitsizliğinden (income 
inequality) ilham aldığını da belirtmektedir (Twenge, 2017). 
Genel bir adlandırmayla Z/dijital kuşağın, Twenge’in deyişiyle ise i-neslinin 10 temel 
eğiliminin bulunduğu ifade edilmektedir (Twenge, 2018):   
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Yavaş yavaş büyümek (çocukluğun ergenlik dönemine taşması); internet (telefonla harcanan 
zaman); yan yana olmamak (yüz yüze sosyal etkileşimin azalması); güvensizlik (akıl sağlığı 
sorunlarındaki keskin artış); inançsızlık (dindeki gerileme); yalıtılmışlık (güvenliğe verilen 
önem ve katılımcı yurttaşlıktaki düşüş); gelir güvensizliği (çalışmaya yönelik yeni tutumlar); 
tanımsızlık (cinsellik, ilişkiler ve çocuk sahibi olma konularında yeni tutumlar); kapsayıcılık 
(onaylama, eşitlik ve ifade özgürlüğü tartışmaları) ve bağımsızlık (siyasi görüşler). Dijital 
çağın odağında ve yaygınlaşmasında önemli bir kuşak olarak karşımıza çıkan Z kuşağı, 
teknoloji ve internet temelli yaşamı somut biçimde yansıtmaktadır. Özellikle 2012 sonrasında 
doğan çocukların, bebeklik ve çocukluk dönemlerindeki dikkat çeken yaygın teknoloji ve 
akıllı telefon kullanımları –sosyal medya platformlarının açılması ve yaygınlaşması da göz 
önüne alındığında- Z kuşağının teknoloji ile ilişkisini diğer kuşaklardan keskin bir biçimde 
farklılaştırmaktadır. Z kuşağının yeni medya ve onun bir alt bileşeni olarak sosyal medya ile 
ilişkisi bağlamında, aşağıdaki grafik önemli göstergeler ortaya koymaktadır (Hootsuite ve We 
Are Social, 2021a): 
 

 
Şekil 4. Sosyal Medyada Günlük Harcanan Zaman, Ocak 2021 

 
Grafikten de anlaşılacağı üzere, 16-64 yaş aralığında küresel düzeyde sosyal medyayı 
kullanarak günlük harcanan zaman diliminin en yüksek olduğu yaş grubu; kadınlarda 3 saat 
14 dakika, erkeklerde ise 2 saat 39 dakika ile 16-24 yaş aralığıdır. Bu istatistikler, Z kuşağının 
ve dolayısıyla bu çalışmanın öznesini oluşturan okul çağı çocuklarının teknoloji ile kurdukları 
yakın ilişkinin somut bir göstergesidir. Benzer bir tabloyu anlık mesajlaşma uygulamalarında 
ve çevrimiçi dijital oyunlarda da görmek mümkündür. 
Yaşam içerisinde doğru, kontrollü ve yerinde kullanıldığında önemli fırsatlar ve faydalar 
sağlayan internet ve bilgisayar teknolojileri; yanlış ve kontrolsüz kullanıldığında ise ciddi 
düzeyde olumsuzluklara neden olabilmektedir.   
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Problemli teknoloji kullanımı bu olumsuzluklara önemli bir örnek teşkil etmekteyken, kontrol 
altına alınamadığında ve/veya önlenemediğinde, daha ileri düzeyde “sosyal medya 
bağımlılığının” ya da “teknoloji bağımlılığının (dijital bağımlılığın)” sebebi haline de 
gelebilmektedir. Teknolojinin problemli/patolojik/kötüye/bağımlı kullanımında en büyük risk 
grubunu teşkil eden ergenler (Pantic, 2014) ile 16-24 yaş grubunu temsil eden gençler 
(Enrique, 2010) başta olmak üzere, maruz kalınabilecek olumsuz sonuçlar ise şu şekilde ifade 
edilebilir (Kuşay, 2013; s.100-117): 
-Çatışmalara açık kamusal alan sorunu 
-Etik sorunlar, gizlilik ve mahremiyetin ihlali ile güvenlik endişesi 
-Şiddet, kimlik hırsızlığı, çevrimiçi taciz, çocuk istismarı, pornografi, siber zorbalık, 
nefret/ırkçılık faaliyetleri vb. 
-Sanal dolandırıcılık 
-Yalnızlaştırma/asosyalleştirme 
-Sosyal medya bağımlılığı 
-Kontrolsüz zaman tüketimi 
Teknolojinin meydana getirdiği tehlikeler bağlamında bir diğer sorunsal ise insan-teknoloji 
etkileşiminde ortaya çıkan diğer güncel problemlerdir. Birey-teknoloji etkileşiminin artması 
ve çeşitlenmesine paralel olarak günlük yaşamı giderek daha fazla etkileyen ve problemli 
teknoloji kullanımının ve/veya dijital bağımlılığın yansımaları olarak gözüken bazı aktüel 
problemler söz konusudur. Bunlar kısaca şu şekilde ifade edilebilir (Savcı, 2019): Phubbing; 
hayali aranma/titreme/bildirim sendromu; gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMo); siber 
kaytarma; dijital teknoloji aşerme; siberkondriya; online antisosyal davranışlar; sosyal medya 
kıskançlığı; online ortamda başkalarına imrenme; netlessfobi; online öz-sunum kaygısı; 
sharenting/aşırı sharenting; çocuk youtuber sorunsalı; siber intiharlar… 
Dijitalleşmenin ve internet kullanımının olumsuz ve yıkıcı etkilerini, çocuklar ve gençler 
üzerinde yoğun olarak gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda siber-mekanların ve internet 
kullanımının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerinin, yarattığı avantajlar ve dezavantajlar ile 
birlikte, multidisipliner bir temelde bütüncül bir bakışla ele alınması gerekmektedir. O’Keeffe 
ve Clarke-Pearson (2011) tarafından vurgulandığı üzere; sosyal medya kullanımı çocuk ve 
ergenler açısından ‘sosyalleşme ve iletişim, gelişmiş öğrenme fırsatları, sağlık bilgilerine 
erişim’ gibi fırsatlar sunmaktayken öte yandan ‘sanal zorbalık ve çevrimiçi taciz, Facebook 
depresyonu, cinsel içerikli mesajlaşma (sexting), uygunsuz içeriğe maruz kalma’ gibi riskleri 
de beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle olumlu özelliklerinden hareketle çocuklara ve 
gençlere çeşitli fırsatlar sunan siber mekanların ve internet kullanımının, olası riskler 
karşısında işlevsel koruyucu ve önleyici süreçleri de içermesi gerekmektedir. 
 
SONUÇ YERİNE 
Günümüzdeki teknolojik ve dijital gelişmeler, hayatı önemli ölçüde kolaylaştırmış ve 
geliştirmiştir. Özellikle tıp, biyoloji, kimya, mühendislik gibi pozitif bilimler başta olmak 
üzere bilim ve endüstri alanındaki bilgisayar ve teknolojik temelli gelişmelerin hızlanmasın 
yanında sanayi, ticaret, ekonomi, iletişim, eğitim, sağlık vb. alanlardaki gelişmeler bilgi 
çağının öne çıkan olumlu yanlarını ortaya koymaktadır.   
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Ancak dijital toplumdaki bu kontrolsüz ve ivmeli gelişmeler; ruhsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel özellikler dikkate alındığında toplumun tamamı için –bilhassa okul çağı 
çocuklarında- çok sayıda riski de beraberinde getirmektedir. İnsanın ürettiği teknoloji ve 
dijital algoritmalar, insanı ve yaşamını kontrol altına alabilmektedir. Özellikle sosyal 
medyanın ve dijital ortamların kullanılmasında, ekran başında geçirilen süreyi artırabilmek ve 
teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak için kullanılan (dikkat ekonomisi, ikna psikolojisi vb.) 
tekniklerin bireyleri uyuşturan ve bağımlılık yapan yanları, aynı zamanda insan 
psikolojisindeki bazı zayıflıkların çeşitli amaçlarla suiistimal edilmesi anlamına da 
gelmektedir. Dijitalleşme, teknolojik ilerleme ve gelişme adı altında biyopsikososyal 
açılardan ortaya çıkan çeşitli olumsuz durumların ise zincirleme olarak toplumları oluşturan 
tüm bireyleri ve müracaatçı gruplarını zarara uğratabilecek yönleri kuşkusuz sosyal hizmetin 
ve diğer sosyal bilimlerin sosyal adalet ve hak temelli felsefesiyle dijitalleşme süreçlerinde 
bulunma gereksinimini ve sorumluluğunu daha da önemli bir hale getirmektedir. Bir başka 
deyişle dijital çağla birlikte ekonomik, psikolojik, sosyal, toplumsal ve kültürel açılardan 
ivme kazanan değişim ve dönüşümler, aynı zamanda tıp, psikiyatri, psikoloji, sosyoloji, 
sosyal hizmet, çocuk gelişimi gibi meslek ve disiplinlerde ekip çalışmasını kaçınılmaz 
kılmakta, dijital topluma duyarlı ve teknoloji temelli yaklaşımlara, müdahale yöntemlerine ve 
hizmet sunumlarına duyulan ihtiyacı da görünür kılmaktadır. Nihayetinde, okul çağı çocukları 
başta olmak üzere dijital bağımlılıkla mücadelede multidisipliner anlayış çerçevesinde dijital 
topluma duyarlı teori ve uygulamaların bireysel, kültürel, yapısal ve kurumsal boyutları içeren 
hak temelli, bütüncül, kapsayıcı ve dijitale entegre bir paradigmayla yapılandırılması 
gerekmektedir. 
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ÖZET 
Dijital çağda günlük yaşam pratiklerimizi deneyimlerken sürekli medya iletileri ile karşı 
karşıya kalmaktayız. Pandemi döneminde çok daha fazlalaşan medyadan gelen ileti 
yoğunluğu, dijital medya okuryazarlığı çalışmaları ekseninde medya bombardımanına maruz 
kalmak olarak nitelendirmektedir. Bu noktada, sürekli medya ile iç içe olan bireyler, özellikle 
de medyaya karşı daha savunmasız olan çocuk kitle, medyayı doğru ve etkin kullanmak 
konusunda bilinçlendirilmek durumundadır. Çocuk kitle neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
ayırd edebilme konusunda yetişkin bireyler kadar etkin olmadığı için medyaya karşı bir 
kalkan oluşturma gerekliliği tartışılmaktadır. Ancak bu noktada sadece ağır korumacı 
yaklaşımlar uygulamak yerine çocukların yetilerini, ilgi alanlarını keşfettirmeye yönelik 
düşündürtücü, tartıştırıcı, yaratıcı, eleştirel yaklaşımları desteklemek gerekmektedir. 
Çocukların ebeveyn davranışlarını rol model olarak alma konusu medyayı kullanma biçimleri 
açısından da üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Günümüzde 
Mc Luhan’ın, Global Köy söylemine istinaden her an her dakika baş döndürücü bir hızda 
istediğimiz her bilgiye ulaşabilmekteyiz. Bu anlamda medyaya çok da fazla kötümser bir 
iklim çerçevesinde yaklaşmamak gerekir. Medya ile ne kadar süre meşgul olduğumuz 
konusundan ziyade medya araçlarını nasıl kullanmamız gerektiği konusu önemlidir. 
Ebeveynler medyanın sürekli olarak tüketici kullanımından çok üretici kullanımına yönelik 
yaklaşımlarda bulunmalı, teknolojinin içine doğan dijital yerli çocuklara dijital çağda üretken 
olma yetilerini kazandırmaları gerekmektedir. Bu çalışmada dijital dünyayı doğru okumak ve 
bu dünyada etkin ve üretken çocuklar olma yolunda nasıl bir yol izlenmesi gerekliliği ele 
alınmaktadır. Üretken bir çocukluk için, dijital bağımlı olmama, zaman zaman da olsa dijital 
detoksu deneyimleme ve medyayı doğru ve etkin kullanma becerileri değerlendirilecektir.  
Anahtar Kelimeler: Çocuk, medya, üretkenlik    
 

BEING PRODUCTIVE CHILDREN IN THE DIGITAL WORLD 
 
ABSTRACT 
While experiencing our daily life practices in the digital age, we are constantly faced with 
media messages. The message density from the media, which has increased much during the 
pandemic period, describes it as being exposed to media bombardment in the axis of digital 
media literacy studies. At this point, individuals who are constantly intertwined with the 
media, especially the children who are more vulnerable to the media, need to be conscious of 
using the media correctly and effectively. The necessity of creating a shield against the media 
is discussed since the child audience is not as effective as adult individuals in distinguishing 
what is right and wrong.   
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However, at this point, instead of applying only heavy protectionist approaches, it is 
necessary to support thought-provoking, controversial, creative and critical approaches to help 
children discover their abilities and interests. 
The issue of taking parental behavior of children as a role model has become an issue that 
needs to be emphasized sensitively in terms of the way they use the media. Today, in 
reference to Mc Luhan's Global Village discourse, we can access any information we want at 
a dizzying speed every minute. In this sense, the media should not be approached within the 
framework of a pessimistic climate. The issue of how we should use media tools is more 
important than how long we engage with the media. Parents should constantly approach the 
use of the media for producers rather than consumer use, and they need to give digital native 
children born into technology the ability to be productive in the digital age. In this study, the 
necessity of reading the digital world correctly and how to be active and productive children 
in this world is discussed. For a productive childhood, the ability to experience digital detox 
as far as possible from digital addiction, albeit from time to time, and to use the media 
correctly and effectively will be evaluated. 
Keywords: Child, media, productivity 
 
GİRİŞ 
Teknolojik gelişmeler, yeni iletişim teknolojilerindeki başdöndürücü değişim ve dönüşüm 
tüm bireyleri yeni dijital dünyaya adapte olmaya mecbur kılmaktadır. Günümüz dünyasında 
tüm şirketler, siyasi liderler başta olmak üzere her alan için dijital dünyayı etkin, başarılı 
kullanmanın yolları nihai hedef haline gelmiştir.Bu noktada dijital yurttaşlık, dijital göçmen 
ve dijital yerli, dijital bağımlılık vb. birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır.  
Birçok eleştirel yaklaşımcı, her an herşeyin anında güncellenerek değiştiği, istenilen bilgilere 
çok hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabildiğimiz bu yeni dünyanın olumsuz özelliklerini 
vurgulamakta teknolojiyi kutsamanın olumsuzluklarını teknolojik determinizm çerçevesinde 
tartışmaktadır. Günlük yaşamımızda yirmi dört saatimizin çok büyük bir bölümünü medya ile 
içiçe geçirmekteyiz. Teknolojik gelişmelerle birlikte her dönem kendini yenileyen formatlarda 
hizmete sunulan akıllı telefonlar, dijital dünyaya daha kolay ulaşmada ve dijital dünyanın haz 
odaklı yanlarını keşfetmede bireyler için özel olarak tasarlanmaktadır. Aklllı telefonlar ve 
diğer teknolojik aletlerin de yaygınlaşması ile birlikte giderek daha fazla sayıda medya iletisi 
ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu noktada medya bilgi ve enformasyon edinmede en önemli 
araç haline gelmiş durumdadır. 
Bireyler açısından medyayı etkin verimli ve üretken kullanma konuları önem taşımakta ancak 
bu konuda çocuk kitle ve medya kullanımı konusu çok daha fazla hassasiyet kazanmaktadır. 
UNESCO ‘nun da tüm çalışmalarınada işaret ettiği üzere yetişkin bireylere göre medyaya 
karşı savunmasız olarak görülen çocuklar medyaya karşı bilinçlendirmeli, bu konu eğitim 
formatları çerçevesinde yer almalı ve  sürekli  gündem teşkil etmelidir.Dijital bağımlılık, 
sosyal medya bağımlığı, teknoloji bağımlılığı vb. konular yeni dönemin en fazla tartışılan 
konuları haline gelmiştir. Bu bağlamda dijital dünyanın dijital yerlileri olarak görülen çocuk 
kitleyi de dijital dünyanın esaretinden koparma, teknojoji etkin ve üretken kullanma 
yöntemlerine farkındalık oluşturmaya çalışılmaktadır.   
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Çalışmada medyayı doğru okumak, dijital dünyada dijital yerli olmak, dijital bağımlıktan 
uzak üretken çocuklar olmak konuları tatışılarak yeni teknolojik gelişmeler sosyal medya 
kullanımı, doğru rol model ebeveynler olma çerçevesinde değerlendirilecektir. 
 
DİJİTAL DÜNYADA ÜRETKEN ÇOCUKLAR OLMAK 
1-Dijital Dünyada Dijital Yerli Olmak 
1990’lı yıılarda multimedyanın yerini alarak kullanulmaya başlayan ‘yeni medya’ kavramı 
bireyselleştilmiş bağlanabilirlik sağlamaktadır.Bu “kavram, her ne kadar bilgisayarlaşmaya 
fazlasıyla bağlı olsa da sadece ‘dijital medya’ anlamında değildir. Yeni medayayı 
tanımlanamanın zor olduğuna dikkat çeken Akar, birebir karşılığı olmasa da dijitallik terimin 
bazı şartlar göz öününe alınarak kullanılabiliriliğini dile getirmektedir. Yeni medyayı 
geleneksel medyadan ayıran etkileşimlilik, dijitallik, bağlantılı metin içeriklerine sahiplik, ağ 
yapısı, sanallık, simülasyon odaklılık vb özellikleri yeni medyayı tanımlama konsunda öenm 
teşkil etmektedir. (Akar, 2010, s. 5-6). Bilgisayar bedenlerimizin bir uzantısı olarak 
kullanılmakta, internet, cep telefonları, ipodlar tüm dijital teknolojiler yeni medya başlığı 
altında toplanabilmektedir. Dijital kodlama sistemi temeline dayalı yapı, çok fazla 
enformasyonu aynı anda aktarılmasını ve interaktif kullanılarak geri dönüşümünü 
sağlayabilmektedir (Binark Mutlu, 2007, s. 21) . Dijital dünyayı cazip ve etkin kılan, yeni 
iletişim teknoljilerinin en önemli özelliklerinden biri olan yöndeşme metin, ses, video, grafik, 
müzik, fotoğraf gibi iletişim öğelerinin, iletilerin yeni mecralarda yayını ve ulasal sınırların 
ortadan kalkarak yayımını olnaklı kılmaktadır. Artık, akıllı telefonlarından dahi film vb 
içerikleri izleme olanaklarına sahip olan birey farklı farklı teknolojik araçlardan iletileri 
kullanabilmektedir. (Tuncel, 2005, s. 92). Yeni iletişim teknolojileriyle en çok tartışılan 
konularından biri haline gelen etkileşim, geleneksel iletişim araçlarında yer almayan alıcı ve 
verici arasındaki kanalda etkişeşime olanak sağlanan bir kanal olanağına sahiptir (Geray, 
2003, s. 18). 
Gerek dijital dünyanın interaktif yapısı gerekse yöndeşmenin hızla farklı farklı alanlarda 
etkinliğini arttırmasıyla birlikte dijital dünyada yaşam baş döndürücü bir şekilde hız 
kazanmakta, bu noktada dijital alanda yeni kültürel dinamikler de ortaya çıkmaya 
başlamaktadır. 21. yüzyılda yeni kültürel dinamiklerle birlikte toplum ekseninde dijital 
bölünmeler meydana gelmiştir (Öztürk, 2019, s. 155). Yaklaşımcılar bu bölünmeleri 
tanımlamak için farklı sınıflandırmalar yapmaktadır. Bu sınıflandırmalardan en fazla bilinirlik 
kazananlarından biri de dijital göçmen, dijital yerli, dijital melez sınıflandırmasıdır. 
Teknolojinin içine doğan kuşak olan, 1980 yılından sonra dünyaya gelmiş olan dijital yerliler 
çok hızlı bilgi almaya alışkın bir kuşak olarak Prenskye göre paralel süreç ve çoklu işlemlere 
alışkındırlar ve grafikleri metinlerden önce tercih ederler. Anında tatmin ve sık ödüllerle 
gelişirler, sıklıkla oyunları tercih ederler. Yıllar süren etkileşim ve pratik yoluyla teknoloji 
kullanımında de mükemmmelleşirler (Prensky, 2001, s. 2). Dijital göçmenler ise teknoloji ile 
sonradan karşılaşan kuşak olarak teknolojik araçları kullanmada sıkıntı yaşayan 1980 öncesi 
internet çağı öncesi doğmuş kuşaktır. Dijital melezler ise yeni gelişmelere hazırlanmaya 
çalışan geçiş grubu olrak görülmekte bu grup tam anlamıyla gelenekselden uzakşamadığı gibi, 
dijital ortama da hemen adapte olamamaktadır. (Öztürk, 2019, s. 156).   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 
CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 

18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

570 

Günümüz dünyasının çocuk kitlesi dijital yerliler olarak teknolojinin içine doğmuş ve sürekli 
olarak teknolojiyle içiçe olan bir kuşaktır. Çocuk bireylerin anne babaların davranışlarını 
örnek alması konusunda etkin ve üretken dijital dünya kullanımına yönelme, ebeveynlerin 
onlar için birer rol model teşkil etmesi konuları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Artık 
dijital yerli grubunda yer alan ebeveynler de çocuklarını doğru yönlendirmek amaçlı medya 
iletilerine, yeni uygulamalara, teknolojik gelişmelere adopte olmak durumundadır.  
Zamanının çoğunu elinde akıllı telefonu ile meşgul olan, çocuğunun sorduğu sorulara genel 
geçer cevaplar vererek dijital performans arttırışına yönelen bir ebeveynin çocuklarına yaptığı 
aşırı dijital kullanımına yönelik uyarıları elbetteki dikkate alınmayacaktır. Medyayı ne kadar 
süreyle kullandığımızdan ziyadae nasıl kullanmmaız gereklliliği önemli bir konudur. Bu 
bağlamda eleştirel medya okuryazarlığı çalışmaları, araştıran, irdeleyen sorulayan, tartışan 
üreten bireyler olarak medyadan gelecek olumsuz etkilere karşı bir savunma mekanizması 
oluşturma bir yandan da medyayı etkin ve üretken kullanan birey ve özellikle çocuk kitleler 
olma konuları üzerinde durmaktadır. 
 
2-Medyayı Doğru Okumada Eleştirel Yaklaşımların Önemi 
Medya ürünlerinin kurgu olduğu, medyanın gerçeği yeniden inşa ettiğine yönelik söylemler 
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Medya dünyasının kurgular dünyası yaratması konusu medya 
okuryazarlığı ilkelerinde de sıklıkla ele alınmaktadır.  İnal, Aufderheide’ın medya 
okuryzarlığına yönelik ilkelerini ele alırken tüm medyanın kurgulardan ibaret olduğunu, ve 
medyanın gerçekliği kurguladığını belirtmektedir. Medya iletileri bireylere yönelik gerçeğe 
ilişkin bir kavrayış inşa etmektedir. Bu yapılardaki başarı görünürlüklerindeki doğallıkta 
yatmaktadır. Hergün gerçeklik algımız medya tarafından kurgulanmaktadır. Yani dünyaya 
medyanın gözlükleriyle bakmakta olan bireyler dijital dünyada tamamen medya hakimiyetine 
girmektedir. Hakikati gerçek olmayandan ayırt edebilme yetisini kazanmak, medya iletilerini 
doğru çerçevede analiz etmeyi başarmak günümüzün en önemli konuları arasında yer 
almaktadır (İnal, 2009, s. 55). Potter, medya okuryazarlığının amacını dile getirirken 
insanların medya proglamlamasını kontrol etmelerine yardımcı olma ve medyaya karşı etkin 
kontrolü sağlama konularına dikkat çekmektedir (Potter, 2005, s. 25-26) . Medya 
okuryazarlığı medya iletilerine ulaşma, doğru çözümleme yeteneği olarak tanımlanmakta 
ancak özellikle dijital dünyada medyada içerik üretme ve paylaşma alanı, teknolojiyi etkin 
kullanabilme yetileri de medya okuryazarlığı konu kapsamında yer almaktadır. Medya 
okuryazarlığı, sadece görünen medya ürünlerini okumak değil, bir yandan da yaratma 
sürecinde de etkin rol oynamaktadır. Medyayı doğru çözümlemek görüneni olduğu gibi kabul 
etmemek, sorgulamak, irdelemek, araştırmak becerilerine sahip olmaktır. (İnceoğlu, 2007, s. 
21) . Okuryazarlık ekseninde yapılan tanımlara bakıldığında teknik bir becerien ziyade 
yaşanılan toplumu anlamada bir aracı olduğu görülmektedir (Uysal, 2016, s. 37). Eleştirel 
medya okuryazarlığı yaklaşımların temelinde eleştirel pedagojik yaklaşım yer almaktadır. 
Ana akım iletişim paradigmasından beslenen geleneksel medya okuryazarlığı çalışmaları bir 
süre sonra eleştirel medya okuryazarlığına geçilmesini gerekli kılmıştır. Eleştirel pedagojide 
öğenciler sadece eğitmen ile değil birbirleriyle de etkileşime geçmektedir.Yaşamın her 
alanına yönelik yaşanır ve içsel kılınır bir sistem esas alınmaktadır (Binark & Gencel Bek, 
2010, s. 17).   



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

INTERNATIONAL MULTI - DISCIPLINARY 
CHILDREN'S STUDIES CONGRESS 

18-19 July 2021 

Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 

WEB: www.izdas.org/child 

E-MAIL: bizimetkinliklerimiz@gmail.com 

571 

Özellikle çocuk kitle özelinde benimsenen ana akım gelenekten beslenen korumacı yaklaşım 
eleştirel pedagojinin dönüştürücü, medya etkilerini sosyal ve tarihsel bağlam içerinde ele alan 
yapısından uzak kalmaktadır (Uysal, 2016, s. 39). Eleştirel bakışta medya iletilerinin saf ve 
masum olarak ele alınmaması gerekliliğine, iletilerin birer ticari meta, magazinel içeriği 
fazlalaştırılmış popüler kültür ürünü olduğuna işaret edilmektedir. Dijital dünyada çocukların 
medya iletilerini değerlendirmede farklı bir göz oluşturmaları gerekliliği konusunda gerekli 
eğitimler verilmeli, manipülasyon, dezenfomasyon, clickbait, evergreen vb dijital içeriler 
üzerinden neyi nasıl değerlendirmeleri gerektiği aktarılmalıdır.  
 
4-Dijital Bağımlılığı Önlemede Üretken Aktivitelerin Rolü 
Günümüz dijital toplumunda özellikle gençler ve çocuklar yüzyüze iletişim yerine teknoloji 
ile aracılanmış dijital iletişimi tercih etmektedir. Günlük yaşam pratiklerinin büyük bir 
bölümünü teknoloji ile içiçe geçiren çocuk kitle, gerek eğitim formatları ekseninde gerekse 
aile içi iletişimde bu dünyanın esareti altına girmeden, teknolojinin tutsağı olmadan dijital 
kullanma becerisini kazanabilmelidir. Medya homojenleşmiş küresel ölçekte dijital bir kültür 
inşası gerçekleştirmekte, kapitalist sistemin yeni tüketim alışkanlıklarının çok daha hızlı bir 
şekilde yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Gençlerin yaşam tarzları, giyim biçimleri aynılaşmış, 
giderek tektip birbirine benzeyen biryelerden oluşan bir toplum ortaya çıkmıştır. Bu aynılık 
gerek konuşma tarzlarında gerek ifade biçimlerinde gerekse eğlence ve beslenme biçimlerinde 
kendini göstermektedir (Mora, 2014 Sayı:2, s. 22). Bu durum çocuk kitle için çok daha fazla 
tehlike arz etmektedir. Çocuklar dijital oyunlarda, sosyal medya mecralarında, you tube 
içeriklerinde Web.2.0 la sosyal medya mecralarında hız kazanan, yapay zekanın, algoritmanın 
ürettiği kendileri için özel olarak kurgulanan hazlar dünyasına çekilmektedir. Tüketim odaklı 
yaklaşım tüm bu içerikler aracılığıyla giderek hız kazanmakta çocuk kitle tükettikçe 
tükettirilerek doyumsuzluk sağlanmaktadır. Dijital dünyada deneyimlediği infuluncer gibi 
konuşan, you tuberları rol model alan çocuk kitle onlar gibi giyinmek ya da aynı söylemleri 
kullanarak davranış modelleri geliştirebilmektedir. Tik tok vb. popüler kültür ürünleri ile 
saatlerce meşgul olan yetişkin ve çocuk kitle dijital dünyada ne kadar vakit geçirdiğini dahi 
unutmaktadır. Bağımlılıkta belirli bir hareketin ruhsal ya da bedensel zarar vermesi ve 
tekrarlanma süreci söz konusudur.  Küresel dünyanın tüm argümanları sisteme bağımlı kılmak 
için kullanılmakta, bireyler yaşamın gerçekliklerinden koparılarak bağımlı hale getirilmekte 
ve boşluğa sürüklenmektedir. Sistam, begeniler ve hazlar dünyasında duygusal, psikolojik ve 
fizyolojik olarak kopamama ve ayrılamamayı sağlamaktadır (Tiryaki & Karakuş, 2019, s. 
134-135) . 
Medyanın etkin kullanımın önemi çocuk kitle açısından oldukça önem taşımaktadır. 
Özellikler eğitim amaçlı bilgisayar ve internet oyunlarına yönlendirmesi gereken çocuklar boş 
vakitlerinde fayda sağlayıcı, üretkenliği arttırıcı içeriklerle beceri alanlarını geliştirmelidir. 
Medya okuryazarlığı çalışmalarında kavramın yazmak kısmındaki en önemli uygulaması 
üretim aktivetlerinin arttırılmasına yönelik olmasıdır. Bir sosyal sorun hakkında araştırma 
yapıp, tartışabilmek kampanyalar üretmek, radyo program içerikleri hazırlamak, internet 
sayfası video içerik oluşturmak, bu içerikleri hazırlarken renk kullanımından, müzik seçimine 
kadar her türlü seçim aaşamasında eleştirel gözle değerlendirme yapmak ve karar verebilme 
pratikleri medyayı üretken kullanımını ortaya koymaktadır (Bilici, 2017, s. 203-204). 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 
Günümüzde dijital yaşam hayatımızın tamamını etkisi altına almakta ve hızla almaya devam 
etmektedir. Hayatımızın önemli birer parçaları haline gelen medya iletileri, bedenimizin bir 
uzvu olarak kullandığımız teknolojik araçlar yaşam şekillerimizi değiştirerek farklı bir kültür 
oluşumuna da zemin hazırlamıştır. Medya bombardımanına uğramak olarak ifade ettiğimiz 
yeni dijital dünyada gerçek ve kurgu ayırımı görebilmek ve medyanın bizlere sunduğu 
dünyanın salt gerçeklikten ibaret olmadığına ilişkin farkındalık kazanmak gerekmektedir. 
Eğitim sistemlerine de dahil edilerek çocuklara eleştirel bakış açısı kazandırma, araştırma, 
gözlemleme, sorgulama, doğrulama konularında farkındalık kazandırmaya yönelik 
uygulamalara yer verilmelidir. Bu bağlamda çocukların anne ve baba davranışlarını, 
söylemlerini rol model aldğı gerçeğinden yola çıkarak, medya konusunda etkin doğru 
bilinçlendirmenin özellikle ebeveynlern tarafından da inşa edilmesi gerekmektedir. Bu 
konuda ebeveynlere yönelik bilgi ve enformasyon destekli çalışmaların arttırılması 
ebeveylnlerinde bilinçlendirilmesi konusunda fayda sağlayacaktır. Medyayı ne kadar 
kullandığımızdan çok nasıl kullandığımız konusu ön plana çıkmaktadır. Ebeveynlerin 
çocuklara medyanın tüketici kullanımından ziyede üretici kullanımına yönletici yaklaşımlarda 
bulunması fayda sağlayacaktır. Ebeveynler gerek kendileri açısından gerekse çocuklar 
açısından tüm aile bireyleri olarak belirlenen dönemlerde ve sürelerde, teknolojisiz kalabilme 
yönünde dijital detoks uygulamalarını deneyimlemelidir. Bireyler, artık, dijital uygulamaların 
sağladığı avantaj programlarla özellikle akıllı telefonlarda dijital mecralarda, nerede ne kadar 
vakit geçirdiklerini görebilmektedir. Bu noktada gereğinden fazla teknoloji kullanımıa 
yönelik özellikle sosyal medyada geçirilen boş zaman faaliyetlerinde kısıtlamalar yapılabilir. 
Sürekli olarak pasif tüketici olan çocuklar dijital denge kavramı ekseninde kodlama, fotoğraf 
uygulamaları, tasarım vb uygulamalara yönlendirilmeli, onların beceri alanlarına yönelik 
kendilerini geliştirici faaliyetler desteklenmelidir. Dijital oyunlarda şiddet içerikli olumsuz 
davranış modellerine yönelten, bağımlılık arttıran oyunlar yerine; görsel becerileri geliştiren, 
eğitsel içeriği olan, zihinsel gelişimi, yaratıcılığı destekleyen, problem çözme yetisi 
kazandıran, düşünmeye, sorgulamaya yönlendiren oyunlar tercih edilmelidir. Çocuklar da 
eleştirel düşünce hakimiyetini sağlayıcı ve pekiştirici uygulamaların yanı sıra; dijital dünyanın 
yerlileri olan ve teknolojinin içine doğan bu kuşaklar için dijital içerik üretiminde yaratıcılığı 
ve üretkenlik arttırııcı uygulamalar ön plana çıkarılmalıdır. Çocuklar, blog yazarlığı, 
çevresinde olan konulara hassasiyet ve farkındalık kazandırmak amaçlı yurttaş gazeteciliği 
çalışmaları, reklam içeriği üretme, radyo programı hazırlama,  video çekimleri, kreatif story 
oluşturma, görsel içerik tasarım faaliyetleri konusunda yönlendirilmelidir  Bu bağlamda 
çocuklar,  hem medyayı olduğu gibi kabul etmeyerek, görünenin ardındakini sorgulayarak, 
tartışarak ve sorgulayarak, tek bir kaynaktan asala yetinmeyip farklı kaynaklardan teyid 
etmesi gerekliliğini bilerek geleceğin yetişkinleri olarak dijital dünyayı etkin kullanacak hem 
de her birimizin birer içerik üreticisi haline geldiğimiz bu dünyanın üretken ve gelişitirici 
yönlerini keşfedeceklerdir.  
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